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In nova hac operum Platonicorum editione, quam Caroli Christiani 

Tauchnitii, viri honestissimi, rogatu adornandam suscepimus, quid nobis 

potissimum fuerit propositum, ne qua cui dubium videatur, paucis ea de re 

exposulsse iuvabit. 

Duae inprimis dotes sunt atque virtutes, quibus eiusmodi veterum scripto- 

rum editiones, quales sunt Tauchnitianae, conspicuae esse debeant, siquidem 

iustis hominum doctrinae liberalioris studiosorum desideriis vel mediocriter 

satisfacturae sint: altera, ut ad usum sint quam commodissime comparatae; 

altera, ut verba scriptorum non modo recte et accurate, sed etiam emendate de- 

scripta exhibeant. Itaque nos quoque id egimus, ut Plato noster utroque hoc 

nomine doctis hominibus quam maxime fieri posset probaretur. Quod qua 

ratione studuerimus efficere, breviter indicare non erit supervacaneum. 

Itaque primum quidem, ut exordiamur ab eo, quod etsi per se levius est, 

tamen ad commendationem haud sane parum valere arbitramur, ante omnia id 

operam dedimus, ut Plato sese legentium commodis et utilitatibus tamquam of- 

ficiose accommodaret iisque omni qua fieri posset ratione ultro ac lubenter 

inservire. Quod quidem non uno modo videmur consequuti esse. Nam Tauch- 

nitius quidem ipsum non modo litteris nitidissimis atque visu iucundis defor- 

mari curavit, verum etiam iussit varia specie atque forma insignem ita in publi- 

cam lucem procedere, ut quam plurimorum rationibus consuleretur. Nam doctis 

hominibus, qui philosophum vellent sibi inter studia sua usque promtum para- 

tumque adesse, tamquam famulum, destinavit eius opera uno volumine formae 

maioris comprehensa. Porro eorum desideriis, qui singulos eius libros, parvo 

parabiles vel manu facile tractabiles, possidere cuperent, ita studuit satisfacere, 

ut totum illud operum universorum corpus in octo volumina formae minoris de- 
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scripserit, quae quum legentium commoditati essent attemperata, tum etiam mar- 

suplis ipsorum minus molesta acciderent utpote seorsum venalia atque parvo 

parabilia. Denique etiam illorum rationibus providit, qui tantum singulos quos- 

dam philosophi libros sibi comparare vellent, non multos aut omnes una co&mere. 

Itaque eos Platonis dialogos, quorum lectio esset frequentior, etiam separa- 

tim describendos atque edendos iudicavit, quo facilius in manus eorum perveni- 

rent, qui hos ipsos, praeter ceteros, sibi exoptarent. Quocirca verissime videmur 

affirmare bibliopolam prudentissimum utique ita instituisse editionem, ut Plato 

omnibus sese commodum officiosumque praestare videretur, qui familiaritatem 

ipsius aliqua ratione expeterent. Neque vero nostrae hac in re nullae fuerunt 

partes. Nam primum quidem, id quod in nullo dum Platonis exemplo adhuc 

factum animadvertimus, per omnia adscripsimus numeros capitum, quae vulgo 

dicuntur, in quae superiores editores disputationes Platonicas divisissent. Quae 

res multiplicem sane utilitatem habitura videtur. Nam ita quum in scholis quasi 

interstitia quaedam habeantur, ad quarum rationes lectionis progressio attempere- 

tur; tum etiam illud ea re effectum est, ut, sicubi opus videatur, ad singulos locos 

commentarii interpretum, Forsteri, Fischeri, Heindorfii, Astii et vero 

etiam nostri, quos editio Gothana habet, nullo negotio inspici et comparari 

possint. Quod certe non dubitamus quin plurimis gratum acceptumque futurum 

sit. Atque similem ob caussam etiam faciendum putavimus, ut paginarum editionis 

Stephanianae initia atque segmenta quam accuratissime quidem, nec tamen di- 

vulsis integris vocabulis notarentur. Nam quum inter viros doctos mos invaluerit 

sanequam laudabilis, ut, sicubi verba vel sententiae Platonis recitantur vel testi- 

monii faciendi caussa afferuntur, id fere secundum exemplum Henr. Stephani 

fiat, nihil profecto potest ad usum esse exoptatius, quam ut omnibus numeris 

Stephanianae editionis per omnia fideliter adscriptis locorum Platonis vel indi- 

candorum vel reperiendorum facultas data sit. Accedit huc, quod etiam eae edi- 

tiones operum Platonicorum, quae criticam supellectilem complectuntur, Bekke- 

riana, nostra, aliae, in marginibus paginas Stephani notatas habent. Itaque 

his inspectis atque comparatis unicuique etiam licebit facili negotio in commen- 

taris criticis reperire si quae inspicienda atque comparanda videantur. Àc ne 

notitia aliarum celebriorum editionum omnino desideraretur, quibus superioris 

aetatis criticl et historici crebrius usi sunt, maiori editioni etiam tabulas adieci- 

mus ex T. Mitchelli Indice Graecitatis Platonicae repetitas, quae illarum cum 

exemplo Stephani convenientiam vel dissensum declararent ac patefacerent: 

quod certe de editione Francofurtana et Lugdunensi faciendum putavimus, 

quarum editionum auctoritatem Casauboni, Hemsterhusii, Ruhnkenii, Wyt- 
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tenbachii, alii magni viri, in afferendis locis Platonicis sequuti esse reperiuntur. 

Denique nec ingratum fore harum litterarum studiosis putamus, quod tandem 

aliquando etiam Scholia Graeca ad exempli Stephaniani paginas retulimus, 

annotatis ubique illarum numeris ac segmentis. Nam ita certe eorum usum ali- 

quando faciliorem atque expeditiorem fore non temere sperare videmur. 

Verum satis haec de dote prima, qua hane Platonis editionem voluimus esse 

commendabilem. —Gravior etiam fuit cura alterius, quandoquidem illud quoque 

agendum putavimus, ut opera philosophi quam emendatissime descripta exhibe- 

rentur. Quo quidem nomine quid efficere studuerimus, paucis accipe. 

Et illud quidem nec tempus nec consilium harum editionum permittebat, ut 

novam universorum Platonis scriptorum recensionem institueremus. Nihilominus 

autem res ipsa postulare ac tantum non flagitare visa est, ut, quum in singulis 

libris quae optima videretur textus recensio pro fundamento poneretur, tamen 

omnia ae singula denuo lustrarentur, percenserentur et, si qua fieri posset, corri- 

gerentur atque emendarentur. Quo in genere opera nostra ita fere versata est. 

Primum quidem id operam dedimus, ut orationis perspicuitati accurata ver- 

borum interpunctione quam maxime consuleretur. In quo medium fere tenuimus 

inter eas rationes, quae hodie regnare occeperunt. Nam et vitavimus nimiam 

interpunctionis frequentiam, ne quae pro natura et indole Graeci sermonis arctius 

inter se cohaererent, ea violentius a se invicem divellerentur; et refugimus fastuo- 

sam eorum temeritatem, qui, omni fere interpunctione speciosis de caussis sublata, 

sermonis perspicuitati, cui adiuvandae interpunctio utique inservit, mirum quan- 

tum officiunt. Nempe veteres quum interpungendi rationem verborum recitationi 

attemperaverint, tum nos quidem per eam adiuvare solemus maxime sermonis 

perspieuitatem. Quam qui vel nimium vel parum interpungendo obscurant, ii 

nec antiqui nec recentioris moris tenaces aut satis perspicaces esse merito existi- 

mandi sunt. Quamquam lubenter fatemur perquam difficile esse in hae re iustum 

modum servare, ut non miraturi simus, si qui nos nobismet ipsis parum consti- 

tisse censeant. Sed utut de hac re iudicabitur, illud tamen nos omnino sequutos 

esse profitemur, ut inter id, quod nimium atque parum est, mediam viam tenuisse 

existimaremur. ld quod inprimis etiam ex Republica, Timaeo, Legibus, aliis 

libris, rarius editis et illustratis illis, nullo negotio intelligetur. 

Praeter interpunctionis vero rationem inprimis etiam curavimus orthogra- 

phiam, quae dici solet, singulorum vocabulorum. De qua re, ne quid arbitrarie 

novasse existimemur, haec habeto. Duplex videtur omnino discernenda esse 

orthographiae a veteribus Graecis observatae ratio. Alia enim, quae ad eam 

spectant, varia sunt et mutabilia, ut certam constantemque legem non videantur 
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habuisse, nisi quae aut ex aurium iudicio aut ex varietatis quadam gratia et 

oblectatione penderet. Alia autem perpetuae cuiusdam rationis et consuetudinis 

norma videntur fuisse sustentata, sive illa communis omnium aut multorum fuerit 

sive singulorum scriptorum propria. In utroque vero genere tam vett. grammati- 

corum testimonia quam codd. optimorum suffragia respectanda duximus, sine qui- 

bus omnino metuendum est ne plane dubii et consilii inopes haereremus. 

Et ad illud quidem genus primum referenda videtur scriptura vocabulorum 

ab littera 6 ordientium, quam litteram qui ab Atticis narrant in 5 fuisse commu- 

tatam, ii certe nihil aliud videntur voluisse, quam Atticos hae usos esse licentia, 

ut eiusmodi vocabula etiam per litteram ὃ efferrent. Certe quidem apud Platonem 

utriusque scripturae promiscuus usus est, ut optimum videatur hac in re per 

omnia meliorum librorum, inprimis Clarkiani s. Bodleiani atque Paris. A. et 

si qui sunt ipsis consimiles, obtemperare auctoritati. Quod quidem, quantum in 

nobis fuit, ita facere conati sumus. 

Ac similis ratio obtinet etiam in usu hiatus et elisionis. Qui apud Platonem 

quidem incertis plane vagatur finibus. Nam ne quis putet philosophum in illo 

regendo adhibuisse similem quandam cautionem atque Isocratem usurpasse novi- 

mus, audias Ciceronem Orator. c. 44. $. 150 sq.: Quod quidem lingua Latina 

sic observat, nemo ut tam rusticus sit, quin vocales nolit coniungere. 

In quo quidam etiam Theopompum reprehendunt, quod eas litteras 

tanto opere fugerit, etsi idem magister eius Isocrates; at non Thucy- 

dides; ne ille quidem haud paullo maior scriptor, Plato, nec solum in 

his sermonibus, qui dialogi dicuntur, ubi etiam de industria id fa- 

ciendum fuit, sed in populari oratione, qua mos est Athenis laudari 

in concione eos, qui sint proeliis interfecti: — in ea est crebra ista 

vocum conceursio, quam magna ex parte ut vitiosam fugit Demosthe- 

nes. Quod quidem testimonium Ciceronis planissime confirmatur codicum adhuc 

superstitum auctoritate, quippe in quibus hoc in genere tanta regnat varietatis in- 

constantia, ut rationis quidem ope certam scribendi lezem atque normam nemo 

quisquam unquam inventurus videatur. Itaque in his quoque optimum visum est 

praestantissimorum codicum obtemperare auctoritati: quod quidem inprimis in 

Republica, Timaeo atque Legibus nunc ideo diligentius observare nobis licuit, 

quia iam usl sumus diligentissimis ad hos libros codicis Parisini A. collationibus, 

quibus vel eiusmodi minutiae, quae videntur, accuratissime enotatae fuerunt. Ita- 

que si plurimis horum aliorumque librorum locis in talibus a ceteris editioni- 

bus discessimus, non illud temere, sed optimorum librorum auctoritate factum 

putes, quamquam in plurimis Platonis scriptis Im. Bekkerus verum iam oceupa- 

———— 
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verat. Sed optandum est sane, ut cod. Clarkianus et si qui ei cognati sunt, hoc 

nomine aliquando denuo explorentur; nam non iniuria videmur suspicari, usum 

elisionis et hiatus ex iis minus diligenter enotatum esse. 

Porro ad arbitrariae scripturae genus etiam formas plusquamperfecti in ἢ 

terminatas referendas arbitramur. Nam quamquam teste Eustathio ad Odyss. 

p. 946. ed. Rom. — T. II. p. 305. ed. Lips. Heraclides eam formam Atticis simpli- 

citer adscripsit, nulla addita regulae suae exceptione, atque Panaetius eam in 

eodd. mss. Platonis repperit, tamen inde neutiquam sequitur, ut eam Atticis ubi- 

que obtrudendam esse putare liceat. Imo illi videntur hac pariter atque vulgari 

terminatione usi esse, ex tali variatione nescio quam repetentes varietatis gratiam 

ac delectationem. Id quod ex eo probabiliter colligi licet, quod quum in codd. 

aliae formae item insolentiores fere perpetuo sint conservatae, tum plusquam- 

perfecti Attici memoria singulis tantum locis servata est. Ex quo tamen conse- 

quitur sine dubio hoe, ut illud, ubieunque vel levia eius vestigia remanserint, 

sine ulla dubitatione restitui oporteat. Id quod plurimis locis haud cunctanter ita 

fecimus; atque tanto minus nos huius poenitet consilii, quod illud nuper diligen- 

tiore codicis Paris. A. collatione non mediocriter commendari atque stabiliri vidi- 

mus. [5 enim in Republica, Legibus, Timaeo, aliis operibus, scripturam istam 

non paucis locis primae manus auctoritate confirmat, quum aliis locis plurimis 

etiam vulgarem tueatur formam. Sed v. quae de eadem re exposuimus ann. ad 

Symp. p. 198. C. Apol. Socr. p. 22. D. 31. D. Menon. p. 80. D. ed. Goth. 

Iam vero eandem rationem etiam sequendam esse iudicavimus in nominativis 

tertiae declinationis in 7/c pro c/c terminatis. Nam utramque terminationem Pla- 

toni fuisse usitatam, dubitari certe nullo modo potest, quamquam veteres gramma- 

ticl alteram, quae in ?|c exit, simpliciter Atticam vocant; de qua re consulas A. 

Matthiae Gr. Ampl. $. 83. a. ann. 5. p. 234 sq. ed. III. et quos ille laudavit. 

Enimvero insolentiorem et rariorem formam credibilius est a scribis oblitteratam 

esse quam contra, ut profecto rationi consentaneum sit, sicubi eius vestigia repe- 

riuntur quantumvis tenuia, ibi eam Platoni restituere. 

Quemadmodum autem in talibus, quorum usus fluctuavit apud veteres, per 

omnia codicibus obsecundandum videtur, ita quidem, ut rariora atque insolentiora 

etiam ibi, ubi obscurior illorum memoria superest, revocanda sint; ita illi multo 

magis etiam in iis videntur audiendi esse, quae certa fere et constanti lege usur- 

pata fuerunt. Quin etiam hoc in genere longius est progrediendum. — Nam sicubi 

optimi libri formam aliquam aut scripturam vel grammaticorum vett. testimoniis 

firmatam vel aliis de caussis probabilem atque auctoritate munitam tam constan- 

ter offerunt, ut paucissimi relinquantur loci, in quibus ea non compareat, haud 
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dubie faciendum censemus, ut eadem etiam his locis vel sine disertis codicum suf- 

fragiis revocetur. 

Quamobrem primum quidem infinitivos in «v et ἢ}, constanter sine iota sub- 

seripto exprimendos curavimus. Nam primum quidem nondum ἃ quoquam con- 

futati sunt qui Herodiano duce infinitivos in «v non recipere illud iota disputa- 

taverunt, Io. Fr. Reizius ad Lucian. T. 1. p. 778 sqq. et Fr. A. Wolfius 

Analect. litt. 'T. II. p. 419 sq. coll. Elmsl. ad Sophocl. Oed. Tyr. Praef. p. 8. 

Góttling. ad Theodos. p. 226 sq., ut sane verisimile sit antiquam eorum scri- 

pturam subdititia littera penitus caruisse. Deinde ad Platonem quod attinet, gra- 

vissimum ad dirimendam de hac re controversiam momentum facit codicis prae- 

stantissimi Clarkiani auctoritas. [Is enim quum iota istud in aliis formis non 

suppositum sed iuxta adscriptum habeat, ita ut in eo ubique legatur γέλαις, τι- 

μαυς, ζῆις, μειδιᾶι, ὁρᾶι, al., tamen in infinitivis nusquam addit iota, sed semper 

scriptum exhibet γελᾶν, τιμᾶν, ὁρᾶν; id quod diserto testimonio confirmat etiam 

Thomas Gaisford Lectt. Platt. Oxon. 1820. 8. p. 1. ubi ad Euthyphron. p. 3. 

D. annotat haec: , Codex χαταγελᾶγν: nunquam enim iota infinitivis ad- 

scribit."  Confirmatur igitur libri longe praestantissimi auctoritate ea scriptura, 

quam et Herodianus testatus est veteribus Atticis unice placuisse, et codd. qui- 

dam Platonis alii, in quibus Florentini sunt, iuxta cum exemplo Aldino satis 

fortiter tuentur. Ex quo nos quidem colligimus, eam Platoni ubique vel sine 

disertis codicum testimoniis fuisse restituendam. 

Atque eandem ob caussam contraria ratione iota subscriptum servandum 

duximus, ubi multis usus ipsius dubius certe et controversus visus est.  Ambi- 

gunt enim viri docti, vocabula δοτικοφαν sintne addito an omisso iota scribenda. 

At Clarkianus quidem codex ubique liquido scriptum exhibet πάντηι, ὅπηι, ov- 

δαμὴι, πολλαχῆι, πανταχῆι, al Atque eam scripturam etiam alii codd. iique nec 

numero pauci nec bonitate leves aut exigui ita confirmant, ut iota fere sub ἢ ap- 

pietum exhibeant. Ex quo nobis quidem clarissime elucere videtur, veteres eius- 

modi vocabula plane ad analogiam eorum vocabulorum finxisse, quae re vera 

dativi speciem referunt, veluti xot. Hoc autem quum rationi adeo sit consen- 

taneum, ut omnes veritatis numeros habeat, ubique codicis Clarkiani scripturam 

adscivimus, etiamsi hic et illic loci occurrerent, qui, num ea per librorum testimo- 

nia confirmata esset, certe dubitari paterentur. Nam quum in iis libris, quos 

Clarkianus codex complectitur, nullo modo dubium sit, quid sit pro vero pro- 

bandum, ne in ceteris quidem Platonis scriptis usquam ab illa ratione receden- 

dui esse 1udicavimus. 

— 
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Atque idem plane etiam de crasi et accentu in vocabulis τἄλλα, rovoyov, 

ἁνήρ, aliis, usurpato dictum volumus. Quae scriptura quum innumeris locis ab 

optimis codd., etiam Clarkiano, suppeditata sit, et saepe etiam erroribus libra- 

riorum in ea temere vacilantium mirum quantum confirmetur, ridiculum sane 

fuerit, modo τἄλλα, τοὔργον, avo, modo τάλλα, τοὔργον, ἁνήρ scribere velle, 

quippe quum libri manuscripti interdum alteram tantum scripturam tueantur. 

Nimirum facile intelligitur, librarii cur singulis locis insolentiorem scribendi ratio- 

nem neglexerint, ut caussa in promtu sit, cur eam, quamvis passim oblitteratam, 

tamen ubique restituendam censeamus. 

Non multo aliter sentimus de scriptura ἄχρι et μέχρι pro vulgato ἄχρις et μέ- 

χρις. Praecipiunt enim veteres grammatici, μέχρι et ἄχρι apud Atticos etiam ante 

vocalem litteram scribi oportere; v. Moeris p. 34. — 25. ed. Lips. Herodian. 

Piers. p. 451. Thom. Mag. p. 135 sq. Phrynich. p. 14. ibique Lobeck. Hanc 

vero legem apud Thucydidem et Platonem in codd. ita videre licet dominari, 

ut paucissimi loci supersint, in quibus eius observatio omnino evanuerit. Quid 

igitur? Nonne quovis pignore contendere liceat, etiam in his olim scripturam ἄχρι 

et μέχρι extitisse ac scribarum tantum socordia oblitteratam esse? Enimvero nos 

quidem non dubitavimus eam ubique restituere, quantumyis libri nullam eius 

servassent memoriam. Non enim est credibile, scriptorem quempiam ea millenis 

locis usum esse, ternis aut quaternis locis sprevisse. 

Sed pertinent praeterea ad hoc orthographiae genus, quod habet certam 

quandam aequabilitatem sibi propriam, etiam alia non pauca, ex quibus tamen 

duo tantum adhuc commemorare placet, quae in Platone quidem nunc nobis viden- 

tur extra dubitationem posita esse. Dicamus enim etiam de nominis ἀνδρεία et de 

terminationis secundae personae passivi in & factae scriptura. 

Ordiamur a posteriore. Eam igitur item talem arbitramur esse, quae Pla- 

toni non singulis tantum locis, sicuti nuper critici putarunt, sed ubique sine ullo 

locorum discrimine restitui debeat. Cuius sententiae nostrae haec argumenta ha- 

bemus. Etenim primum quidem certissimis constat testimoniis, grammaticos 

veteres eam formam antiquioribus Atticis inprimisque etiam Platoni unanima 

consensione attribuisse. De qua re v. Eustath. ad lliad. p. 641. C. ed. Rom. 

Priscian. p. 1204. ed. Putsch. Gregor. Corinth. p. 118 sq. ed. Schaefer. et 

quos laudarunt Fischer. ad Welleri Grammat. T. I. p. 119. Maittair. de Dial. 

p. 80. Th. C. G. Schneider., Wimariensis, de Dialecto Sophocl. p. 2 sqq. Por- 

son. Praef. ad Hecub. p. VI. ed. Lips. al. Nimirum veteres illi vocalem brevem, 

ut in μάχει, στρέφει, ἡγεῖ, indicativo, longam, ut in μάχη, στρέφη. al. coniunctivo 

vindicarunt, analogiae legem ea in re sequuti: quam legem paullatim abrogarunt 
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posteriores ἢ etiam in indicativo litterae ἃ substituentes, ita tamen, ut pristinam 

scribendi rationem in βούλει, οἴει et ὄψει constanter servasse reperiantur. lam 

vero omnino quidem dubitari potest, quam late hic scribendi mos apud Atticos 

patuerit et num ab ipsis per omnia aequabiliter servatus sit. Grammatici enim 

saepenumero Átticum dicunt non quod ab Atticis unice est usurpatum, sed quod 

iis etiam hic et illic in usu fuit. Sed ne de aliis scriptoribus, Aristophane, Tra- 

gicis, Thucydide, Xenophonte dicamus, apud quos sane illa scriptura item 

creberrima est, apud Platonem quidem quid rei sit, nobis certe non videtur ullo 

modo dubium aut controversum esse. Nam hic profecto illam formam semper et 

ubique usurpasse videtur, id quod ex codd. mss. satis certo cognoscitur. Nam 

paucissimi sane loci reperiuntur, ubi illi eam scripturam non exhibeant et aucto- 

ritate sua perquam gravi tueantur. Certe cod. Clarkianus eam in viginti quat- 

tuor, quos continet, libris — Euthyphrone, Apologia, Critone, Phaedone, Cratylo, 

Theaeteto, Sophista, Politico, Parmenide, Philebo, Symposio, Phaedro, Alcibiade I. 

et IL, Hipparcho, Erastis, Theage, Charmide, Lachete, Lyside, Euthydemo, Prota- 

gora, Gorgia, Menone — tam fortiter tuetur, ut ibi vix tres quattuorve loci repe- 

riantur, ubi scribae vel critici ab ea aberrarunt; quamquam in prioribus libris 

hic et illic etiam vulgarem formam habet a secunda manu adscriptam. Neque alia 

ratio est praestantissimi libri Paris. Á., qui quo diligentius nuper excussus est, 

veluti ad libros Reipublicae atque Legum, eo certius confirmavit ubique auctori- 

tatem scripturae, qua passiva ac media in δἰ terminata sunt. Accedit fides libro- 

rum Vat. Α., Flor. B., Venet. C. aliorum non paucorum, qui illis tanquam 

suppetias ferunt, et licet interdum etiam vulgarem offerant formam, tamen item 

passim evidentissima alterius rationis habent vestigia. Itaque vere videmur af- 

firmare et contendere, per universum Platonem paucissimos investigari locos 

posse, in quibus vulgaris terminatio communi omnium librorum consensu confir- 

metur. Quod quo iure ita dicamus, satis erit uno eoque luculentissimo rei exem- 

plo demonstrare. Amplissimum esse omnes norunt opus, quod vulgo Reipublicae 

nomine inscribitur. In eo vero vix tria quattuorve extant vulgaris terminationis 

omnibus codicum suffragiis confirmatae exempla. Nam quae Schneiderus 

Praef. ad Polit. Vol. I. p. LI. ad contrariam sententiam defendendam attulit, ea 

omnia sunt eiusmodi, ut postquam cod. Par. A. denuo excussum habemus, nihil 

ad vindicandam vulgatam scripturam valere existimanda sint. [5 enim liquido a 

prima manu scriptum exhibet ἀχριβιλογεῖ I. 340. E. ἡγεῖ 343. B. III. 386. A. εἴσει 

III. 392. D. αἱρεῖ 397. D. παραδέξει 399. D.. ἀπολογήσει IV. 419. A. χοήσει 493. 

A. 432. C. D. ἐπαινέσει 496. B. ἀποδέξει 430. C. ἐπιτεύξει 431. C. habet item 
προχαλεῖ V. 451. C. ἡγεῖ 456. D. 459. B. 467. B. ἀφεϑήσει 472. A. ἡγεῖ VI. 486. 
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D. μέωψει 487. A. ἡγεῖ 488. E. 492. A. εἴσει 497. E. διανοεῖ 504. C. μαντεύεν 

506. A. ἡγήσει 508. E. VIL. ἡγεῖ 515. B. διαλέγει 527. E. ἡγεῖ 529. Β. VIII. ἀκού- 

σει 544. C. ἄξει 515. A. προκαλεῖ 516. Α. ἡγεῖ 518. A. IX. ἡγεῖ 585. B. X. παρα- 

δέξει 607. A. κηλεῖ 607. C. διανοεῖ 608. E. Itaque his locis omnibus, praesertim 

quum etiam aliorum codicum auctoritas accedat, quis est quin iam sponte largiatur 

sine ulla dubitatione restituendam esse formam a scribis vulgari rationi assuetis 

temere oblitteratam? Hoc autem si ita faciendum statuerimus, nonne etiam III. 

p. 413. A. ἡγεῖ ex solis Par. D. et uno Vindob. IV. p. 440. D. é&v9wuei ex libris 

quibusdam aliis, X. p. 612. E. αἰτεῖ ex Cod. B. Stobaei et vestigiis codd. Mon. 

et Flor. X. qui prave αἰτεῖς scriptum habent, revocandum arbitrabimur? Hanc 

vero rationem sequentes denique etiam cogemur, tres istos quattuorve locos am- 

plissimi operis corrigere, in quibus altera scriptura in libris servata est. Hos 

enim quis est qui sibi persuadeat in tanta contrariorum exemplorum copia et 

multitudine ferendos ae non item ad alterius rationis legem vel sine codicum 

auctoritate refingendos esse? Nimirum nulla plane hac in re olim dominata est 

scripturae varietas, sed forma in εἶ terminata apud Platonem ubique scripta fuit. 

Itaque etiam De Rep. X. p. 590. D. «ioS9&vet et ibid. E. ἔρχεν reponendum esse 

iudicavimus, lieet ibi codd. omnes αἰσϑάνη et ἔρχῃ tueri videantur. Postulat 

enim id ratio, quae alias locis paucissimis exceptis apud Platonem constanter ob- 

servatur. 

Sed satis de his. . Lubet postremo paucis disputare etiam de scriptura voca- 

buli ἀνδρεία, pro qua alii probant ἀνδρία. Scripsimus igitur ubique ἀνδρεία, 

Enimvero non poética est haec forma, sicuti nuper quibusdam visum est, 

sed veteris dialecti Atticae propria, utpote lonicae formae αἀγδρηίη., qua utitur 

etiam Herodot. VII. 99., cognatior. Ac videtur eam formam Plato ipse spectare 

in Cratylo p. 413. D. E. ad quem locum ea de re in edit. Gothana disputavimus. 

Extat vero illa in optimis libris tam constanter, ut nos quidem non dubitemus, 

quin philosopho ubique sine dubitatione restituenda sit, praesertim quum etiam 

libri deteriores innumeris locis eandem servaverint. Quam in rem satis erit vel 

unos contulisse locos Reipublicae ae Timaei, in quibus reperitur vocabulum, com- 

| paratis inprimis etiam libri Par. A. lectionibus ad illos nuper enotatis. De Legi- 

bus autem ne quis dubitet, quippe in quibus utique vulgata scriptura facile alicui 

videatur usitatior esse, codices, quos nos nunc habemus ad hoc opus accuratius 

exeussos, ἀνδρεία scripturam adeo tuentur, ut nullum plane locum in eo superesse 

meminerimus, qui recte ad veterem scripturam defendendam adhiberi queat. 

Atque ex his satis iam perspicuum fore putamus, quid sit quod antea diximus, 

aecuratae scriptionis caussa omnia fuisse denuo lustranda atque percensenda. 
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.Sed non orthographiea tantum spectavimus; verum fuit etiam cura habenda 

integrorum locorum, si forte fieri posset, ut rectius constituerentur et ad veritatis 

rationem propius adducerentur. In quo munere obeundo duplex fuit officium. 

Etenim vel codicum lectionibus lustrandis, si qua fieri posset, Platoni prodesse 

conati sumus, vel etiam coniecturis vel faciendis vel admittendis. 

Et coniecturis quidem rarissime locum dedimus, nec nisi iis fere, quae dudum 

communi virorum doctorum consensione comprobatae erant. Ipsi tamen hic et 

illie item aliquid novavimus, si vel lenior vel certior videretur ulcerum medicina, 

quam ut spernenda esset. Quod inprimis de iis operibus philosophi dictum volu- 

mus, quae minus crebro aut minus accurate a criticis tractata et pervestigata sunt, 

veluti de Legibus. In iis enim non ita raro vel mutata verborum interpunctione 

vel alis similibus rationibus meliorem videmur effecisse verborum lectionem. 

Quamquam ne in iis quidem libris, qui repetitis curis a viris doctis emendati atque 

illustrati sunt, tale quid tentandi occasio defuit. Cuius rei aliquot exempla attu- 

lisse iuvabit. Legitur in Phaedone p. 73. C. vulgo sie: λέγω δέ τινα τρόπον 

τόνδε, ἐάν τις X. v. Δ. Quod variis modis nuper a doctis tentatum est; sed parum 

feliciter. Nunc nobis in mentem venit scribere: λέγω δὲ τένα roóztov; τόνδε" ἐάν 

τις X. V. 4. Quod unice verum putamus. Ita certe Plato etiam De Rep. II. p. 360. E. 

τίς οὖν δὴ ἡ διάστασις ; ἥδε" μηδὲν ἀφαιρῶμεν x. v. 2. Legg. VI. p. 780. A. rívoc δὴ 

χάριν ταῦτα εἴρηται; τοῦδε, ὅτι φήσομεν x. v. . Porro ibidem p. 74. D. vulgo editum 

est: ἄρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι, ὥςπερ αὐτὸ 0 ἔστιν ἴσον, ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου 

τῷ μὴ τοιρῦτον εἶναι, οἷον τὸ ἔσον. Quae quomodo intelligenda sint, multum 

dubitatum est. Videmur autem nunc omnem difficultatem sustulisse scribendo: 

τῷ μὴ τοιαῦτα εἶναι, oiov τὸ (60v, sequuti vestigia lectionis μ τοιοῦτον αὐτὼ vel 

ταῦτα εἶναι, quam servarunt codd. Vat. Ven. II. οὐ Flor. d. Ita enim sententia 

oritur haec: an ea (τὰ ἔσα) qua in parte (τι) illo indigent ae deteriora 

sunt eo, quia non talia sunt, quale est ipsum aequale. Quae sen- 

tentia argumentationi plane est accommodata. Nimirum in illo ταῦτα, quod 

Ven. IL. habet, late& genuinum τοιαῦτα, quod temeraria scriptura τοιοῦτον in- 

vecta depravatum ae loco suo expulsum est; atque inde etiam ortum αὐτά, 

quod duo alii libri adscriptum habent. Lectionem a nobis restitutam fir- 

mant quae paullo post leguntur p. 75. B. προϑυμεῖται πάντα τοιαῦτα εἶναι, 

οἷον ἐχεῖνο. Alius locus, qui in libris falso perscriptus legitur, p. 87. B. extat, 

ubi codd. omnes: καὶ & τις ἀπιστῶν αὐτῷ, quod nunc sine ulla dubitatione mu- 
tavimus in εἴ τις ἀπιστοίη αὐτῷ, in quam rationem meminimus incidere etiam 

Heindorfium et Dobraeum Adversar. I. p. 151.  Persuasimus enim nobis 

penitus, partieipii usum ne ex anacoluthia quidem excusationem habere. Porro 
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in eodem libro p. 104. E. codd. omnes iuxta cum editt.: ὅμως ov δέχεται αὐτὸ τὸ 

ἐναντίον. Quod viros doctos adeo male habuit, ut aut τὸ ἐναντίον eiiciendum, aut 

αὐτό in αὐτῷ mutandum statuerint. Neutrum recte. Nam vitio, si quod est, 

multo lenius medearis. Interposito enim post αὐτό commate salva sunt omnia. 

Quippe hoc suscepto non iam in unum co&unt verba αὐτὸ τὸ ἐναντίον neque de 

idea contrarii cogitandum est, sed τὸ ἐναντίον pronomini accedit per appositionem, 

quo ipso is sensus efficitur, quem disputationis ratio flagitat. De appositionis ge- 

nere autem ista ratione admisso vel ex iis, quae in commentariis nostris Platonicis 

variis locis exposuimus, adeo nota sunt omnia, ut nihil plane commonendum vi- 

deatur. lam vero ibid. p. 105. B. voculas ἐν τῷ uncis inclusas exhibuimus.  Qui- 

bus eiectis locus omnino salvus videtur. Nam quominus etiam σώματι eiiciendum 

statuamus, illud impedit, quod prima ista interrogatione quodammodo pracluditur 

alteri; quae ad corporis valetudinem spectat. Qua occasione monuisse iuvabit, 

ubicunque istiusmodi uncos adhibuimus, factum autem id non uno loco est, ibi 

nos vocabula iis inclusa pro suspectis habuisse. In eodem libro p. 109. D. damna- 

vimus nunc etiam lectionem librorum: vo δ᾽ εἶναι ve 9v0v ὑπὸ ἀσϑενείας x.v.). Ve- 

rissime enim coniecit Heindorfius scribendum esse: τὸ δ΄ εἶναι τοιοῦτον" ὑπὸ ἄσϑε- 

veía x.T.À., ut verba: Um ἀσϑενείας — τὸν ἀέρα, antegressis illustrandis inservire 

et per epexegesin addi putari debeant. Atque eam rationem confirmat profecto non 

mediocriter quod pro ταὐτὸν apud Eusebium legitur rovrov, ubi, nisi fallor, 

unus alterve codex etiam diserte τοιοῦτο perscriptum exhibet. En igitur, habes 

aliquot exempla emendationum, quales hic et illic nostra sponte tentavimus. Quae 

quum omnes sint lenissimae atque sententiarum rationibus consentaneae, certe nec 

lis, opinor, improbabuntur, qui in talibus sunt severiores atque librorum scriptu- 

ram, quamvis depravatam, tamen ubique mordicus tenendam arbitrantur. —Raris- 

sime vero aliquid ausi sumus, quod longius ab librorum auctoritate recedat. 

Cuius generis duo saltem exempla attulisse non alienum erit. Desperatus enim 

fere a criticis habitus est locus Symposii, qui legitur p. 212. E. Nimirum ibi 

Alcibiades: νῦν δὲ ἥκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἔχων τὰς ταινίας, ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλης 

τὴν τοῦ σοφωτάτου χαὶ καλλίστου χεφαλήν, ἐὰν εἴπω οὑτωσί, ἀναδήσω. In quibus 

quid sit: ἐὰν e οὑτωσί, nondum quisquam inventus est qui legentes edoceret. 
Enimvero scribendum fuit: ἵν α εἴπω οὑτωσί, quod nunc sine cunctatione resti- 

tuimus. Eodem modo Plat. Epist. IIL. p. 318. D. ἵνα οὕτως εἴπω. Quippe ita 
excusat orator quod dicit ἀναδήσω, quippe quod ita intellectum vult, ut denuo 

redimiendi vim et potestatem habeat. Quo animadverso nemo facile erit qui 

de emendationis veritate dubitaverit. Sed longius etiam a vulgata scriptura rece- 

dere ausi sumus Tim. p. 33. A. Ibi vulgo legitur: xerevoov, oc ἃ ξυνιστῷ τὰ 
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σώματα ϑερμὰ καὶ ψυχρά, καὶ πάνϑ' ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει, περιϊστάμενα 

ἔξωϑεν --- ἀχαίρως λύει. Pro eo Par. Α. ὡς ξυνιστὰς τῷ σώματι x. v. ἃ. Ῥτο- 

clus ξυνιστὼν τῷ 0. Inde nos: ὡς ἑυνιστάμενα vo σώματι ϑερμά x. v. Δ. Τία 

enim ξυνιστάμενα οὐ περιϊστάμενα argute inter se opponuntur; sententia autem 

haec oritur longe sane aptissima: cogitans, ea, quae cum corpore aliquo 

coirent, calida atque frigida et omnino magnis viribus praedita, 

ubi extrinsecus illud eireumdarent, ipsi afferre interitum.  Ce- 

terum possis etiam refingere: «c ξυστάντα τῷ σώματι, vulgata scriptura 

cum lectione codicis Parisini in unum coniuncta. Sed hoc utut est, illud 

quidem minime est credibile, συστατῷ σώματι, h. e. composito, legendum 

esse, licet Proclus id vocabulum in commentariis interpretetur. Nimirum ille 

disputari omnino vidit de corporum compositione, ideoque hoc nomine arbitrio 

suo usus est; verum minus illud convenire ipsi sententiae rationi nobis plane per- 

suasimus. 

Atque haec quidem de correctionibus mera coniectura admissis. Videmur enim 

vel his exemplis satis ostendisse, quomodo hac in re versati simus. Plura etiam 

dicenda forent de codicibus in conformanda philosophi oratione ad usum adhibitis. 

Verum de hac quidem re paucis exponere licebit. Etenim sufficiet, opinor, verbo 

monuisse, nos quum alibi tum inprimis in locis difficilioribus libros manuscriptos 

denuo consuluisse, si forte fieri posset, ut aliquid in melius mutaretur. ln qua re 

nos libere fatemur eam sequutos esse rationem, ut, quamvis codicibus melioribus 

tribueremus plurimum, tamen nec reliquorum librorum auctoritatem negligen- 

dam duceremus ideoque singulas lectiones per se spectaremus atque sua dignitate 

aestimaremus. Vehementer enim errare illos arbitramur, qui optimos codices 

tamquam unicos veritatis testes ubique coeca fide sequuntur eorumque auctori- 

tati sese totos veluti mancipant. Nam primum quidem mne illi quidem apertis 

atque manifestis erroribus liberi e£ immunes sunt. Deinde saepenumero habent 

lectiones speciosas quidem, sed tamen eas, quae, ubi diligenter cum aliorum libro- 

rum scripturis comparentur, his sine dubio posthabendae videri debeant, utpote 

subtilitate, elegantia, virtute denique alteris multum cedentes. Accedit ad haec, 

quod innumeris locis non optimi, qui putantur, sed deteriores libri ii sunt, qui uni 

atque soli veram Platonis manum conservaverint. Ex quibus omnibus efficitur, ut 

in refingendis Platonis verbis prudens quidam variarum lectionum delectus ha- 

bendus sit, qui quum libros praestantiores pro sua quosque dignitate aestimet, 

tum reliquorum quoque testium suffragia iusta lance ponderet et examinet. Quod 

quo iure ita statuamus, videmur dudum ostendisse in Iahnii et Klotzii Annali- 

bus a. 1835. quo loco Euthydemi a Winkelmanno editi censuram egimus, 

| 
| | 
| 
| 
| 
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possumus item nunc copiosius demonstrare, posteaquam libros Platonis denuo ea 

mente lustravimus, ut quantum singuli codices ad conformandam refingendamque 

Platonis orationem momentum faciant, certius exploraremus. Sed post ea, quae 

de his rebus ad singula Platonis opera in Commentariis nostris Gothanis plurimis 

locis exposuimus vel postero tempore exponemus, non videtur necessarium pecu- 

liari disputatione hane materiam illustrare. Hoc unum igitur denuo profitemur, 

nos ubique inprimis in locis dubiis et controversis ita instituisse, ut eas lectiones 

susciperemus, quae sua ipsarum praestantia maxime commendari viderentur. 

Sed satis haec de consilio, quod in adornanda hac operum Platonicorum edi- 

tione secuti sumus. Nam illud quidem vix opus est monere, etiam id nobis fuisse 

propositum, ut verba philosophi quam accuratissime typis describerentur. Quod 

negotium si cessit feliciter, id inprimis etiam debetur industriae ac diligentiae 

virorum praestantissimorum, C. H. Weisii, eheu, dum haee scribimus, iamiam 

vita defuncti, et Car. Guil Landschreiberi, qui nobis in corrigendis speci- 

minibus typographicis auxilio suo affuerunt. Quo nomine iis gratias quas possu- 

mus maximas et habemus et publice agimus. 

Ceterum .faxit Deus, ut opera nostra quam plurimis prosit et ad iuvanda 

elegantioris doctrinae studia utilis reperiatur. 

Scrib. Lipsiae Kal. Iun. A. MDCCCL. 

ᾳ SDALDEBAUM. 
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ΠΑ ΟὟ CAWLOAUAS OP REOLYOSEICPAOT Y Q;TE. A: 

ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ, 

Ρ. 3. T.I ; * 
ed. Steph. ὁ 1. ΤΊ νεώτερον, à Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ 
τὰς ἐν Δυχείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε yv διατρί- 

βεις περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; ov γάρ που καὶ σοὶ 
γε δίκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα, ὥςπερ 
ἐμοί. EQ. Οὕτοι δὴ ̓ ᾿ϑηναϊοὶ ye ὦ Εὐϑύφρον, δίκην 
αὐτὴν καλοῦσιν, ἀλχὰ γραφήν. ΕΥΘ. τί φῇς; γραφήν 

σὲ τις, ὡς ἔοικε, γέγραπται; ! οὐ γὰρ ἐκεῖνο y8 κατα- 
γνώσομαι, ὡς σύ γε ἕτερον. ΣΏ. Οὐ γὰρ οὗν. EYO. 

᾿Αλλὰ σὲ ἄλλος; EQ. Πάνυ ye. EYO. Τίς οὗτος; zo. 

Οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσχω, ὠ Εὐϑύφρον, τὸν ἀν- 

δρα΄ νέος γάρ τίς μοι φαίνεται καὶ ἀγνώς" ὀνομαζου- 
σι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγῴμαι, “Μέλητον. ἔστι δὲ τὸν δὴ- 
μὸν Πιτϑεύς, εἴ τινα γῷ ἔχεις Πιτϑέα Μέλητον οἷον 
τετανότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ. 
EYO. Οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ δὴ τίνα γραφήν 
ga ! γέγραπται; ΣῺΣ Ἥντινα: οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δο- 

κεῖ" τὸ γὰρ γέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ 
φαῦλόν ἐστιν. ἐκεῖνος γάρ, ὡς φῆσιν, οἷδε, τίνα τρό- 

πον οἵ νέοι διαφϑείρονται, καὶ τίνες οἵ διαφϑείροντες 

αὐτούς. καὶ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι, καὶ τὴν ἐμὴν 
ἀμαϑίαν κατιδών, ὡς διαφϑείροντος τοὺς ἡλικιώτας 
αὐτοῦ, ἔρχεται κατηγορήσων μου, ὥςπερ πρὸς μητέρα, 

^ πρὸς τὴν πόλιν. καὶ φαίνεταί Hor TOY πολιτικῶν μόνος 

ἄρχεσϑαι ὀρϑῶς" ὀρϑῶς yag ἐστι τῶν νέων πρῶτον 

ἐπιμεληϑῆναι, ὅπως ἔσονται ὃ τι ἄριστοι, ὥςπερ y860- 
γὸν ἀγαϑὸν τῶν νέων φυτῶν εἰχὸς πρῶτον ἐπιμελη- 
ϑῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων. καὶ δὴ καὶ Μ1ἐ- 
λητος ἴσως πρῶτον μὲν * ἡμᾶς ἐχκαϑαΐρει τοὺς τῶν 
viov τὰς βλάστας διαφϑείροντας, ὡς φησιν" ἔπειτα μ8- 
τὰ τοῦτο δῆλον ὅ ὅτι τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληϑεὶς πλεί- 

στῶν καὶ μεγίστων ἀγαϑῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, 
ὡς γε τὸ εἰκὸς ξυμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμέ- 
»o. 11. ΕΥ̓Θ. Βουλοΐμην ἂν, ὠ Σώκρατες, ἀλλ᾿ ὀῤῥω- 

δῶ μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ 
ἑστίας ἄρχεσϑαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδι- 
xSiv σέ. καὶ μοι λέγε, τὶ καὶ ποιοῦντά σέ φησι δια- 

f) Stellula paginae, signum ! sectionis initium significat. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

φϑείρειν τοὺς νέους; EQ. "ἄτοπα, ! ὦ ϑαυμάσι, ὡς 
οὕτω 7 ἀκοῦσαι. φησὶ γάρ μ8 ποιητὴν εἶναι Seo, xai 
ὡς καινοὺς ποιοῦντα ϑεούς, τοὺς δ᾽ ἃ ἀρχαίους οὐ νο- 
μίζοντα, ἐ ἐγράψατο τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὡς φησιν. 
EYO. Μανϑάνω, [5] Σώκρατες" ὅτι δὴ σὺ τὸ δαιμόνιον 

φὴς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσϑαι. ὡς οὖν καινοτομοῦν- 
τός σου περὶ τὰ ϑεῖα γέγραπται ταύτην τὴν γραφήν, 
καὶ ὡς διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ δικαστήριον, εἰδὼς 
ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. καὶ ἐμοῦ 
γάρ τοι, ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ ' περὶ τῶν 

ϑείων, προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν ὡς 

μαινομένου. καίτοι οὐδὲν ὃ τι οὐκ ἀληϑὲς εἴρηκα ὦν 
προεῖπον᾽ ἀλλ ὅμως φϑονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιού- 

τοις. ἀλλ᾿ οὐδὲν αὐτῶν χρὴ φροντίζειν, ἀλλ ὁμόσϑ ἰέ- 
γαι. 1Π. ΣΩ. Ὦ φίλε Εὐθύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν κατα- 

γελασϑῆναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. ᾿4ϑηναΐοις γάρ τοι, 
ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ σφόδρα μέλει, ἂν τινα δεινὸν οἴων- 

ται εἶναι, μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὑτοῦ σοφίας" 
ὃν δ᾽ ἂν καὶ ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, ! ϑυ- 

μοῦνται, εἴτ᾽ οὖν φϑόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτα δὶ ἀλλο 

τι. ΕΥ̓Θ. Τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ ἔχου- 

σιν, οὐ πάνυ ἐπιϑυμῶ πειραϑῆναι. EQ. Ἴσως γὰρ 

σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν παρέχειν καὶ διδάσκειν 
οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαυτοῦ σοφίαν" ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι μὴ 
ὑπὸ φιλανϑρωπίας δοκῶ αὐτοῖς 0 τὶ περ ἔχω ἐκκεχυ- 

μένως παντὶ ἀνδρὶ λέγειν, οὐ μόνον ἄνευ μισϑοῦ, ἀλ- 
λὰ καὶ προςτιϑοὶς ἂν ἡδέως, εἴ τίς μου ἐθέλοι ἀκού- 

διν. BL uiv οὖν, 0 νῦν δὴ ἔλεγον, μέλλοιέν μου κατα- 

γελᾶν, ! ὥςπερ σὺ φὴς σαυτοῦ, οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδὲς 
παίζοντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ διαγαγεῖν" 

εἰ δὲ σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ ἀποβήσεται ἄδηλον 
πλὴν ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. EYO. ᾿4λλ᾽ ἴσως οὐδὲν. ἔσται, 

o Σώκρατες, πρᾶγμα, ἀλλὰ σύ τὸ κατὰ νοῦν ayant 
τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τὴν ἐμήν. IV. EQ. Ἔστι 
δὲ δή σοι, à Εὐθϑύφρον, τίς ἡ δίκη; φεύγεις αὐτὴν ἢ 
διώκεις; EYO. Διώχω. EQ. Τίνα; * EYO. Ὃν διώ- 
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xGy αὖ δοκῶ μαίνεσϑαι. ΣΩ. Τί δαΐ; πετόμενόν τι- 

va διώκεις; ΕΥ̓Θ. Πολλοῦ γε δεῖ πέτεσϑαι, ὃς γε τυγ- 

χάνει ὧν εὖ μάλα πρεσβύτης. EQ. Τίς οὗτος; EYO. 
Ὃ ἐμὸς πατήρ. ΣΏ. Ὁ σός, ὦ βέλτιστε; EYO. Πάνυ 
μὲν οὖν. ΣΩ. Ἔστι δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος ἢ δί- 
κη; ΕΥ̓Θ. Φόνου, à “Σώκρατες. zo. "Hodxhew! ἢ 

που, ὦ Εὐϑύφρον, ἀγνοεῖται ὑπὸ TOY πολλῶν ónn 
ποτὲ ὀρϑῶς ἔχει. οὐ γὰρ οἶμαί γε τοῦ ἐπιτυχόντος εἷ- 
vat ὀρϑῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ ! πόῤῥω που ἤδη σο- 

φίας ἐλαύνοντος. EYO. πόῤῥω μέντοι »n AU , ὦ Σω- 

χρατεςς EQ. Ἔστι δὲ δὴ τῶν οἰκείων τις 0 τεϑνεὼς 

ὑπὸ τοῦ σοῦ πατρός; ἢ δῆλα δή" οὐ γὰρ ἂν που 
ὑπέρ γε ἀλλοτρίου ἘΠ φόνου αὐτῷ. EYO. 

Τελοῖον, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἴξι τι διαφέρειν εἴτε ἀλ- 

λότριος εἴτθ οἰκεῖος ὁ τεϑνεώς, ἀλλ οὐ τοῦτο μόνον 

δεῖν φυλάττειν, εἴτε ἐν δίκη ἔκτεινεν ὃ κτείνας εἴτε μή, 
καὶ εἰ μὲν ἐν δίκη, ἐᾶν, εἰ δὲ μή, ἐπεξιέναι, ἐάνπερ ὁ 

χτείνας συνέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεζος ἦ᾽ ἴσον ! γὰρ 
τὸ μίασμα γίγνεται, ἐὰν ξυνῇς τῷ τοιούτῳ ξυγνειδὼς καὶ 

μὴ ἀφοσιοῖς σεαυτὸν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ δίκῃ ἐπεξιών. 
ἐπὶ ὃ ye ἀποϑανὼν πελάτης τις ἦν ἐμός, καὶ ὡς 
ἐγεωργοῦμεν ἐν τῇ Νάξῳ, ἐϑήτευεν ἐχεῖ παρ᾽ ἡμῖν. 
παροινήσας οὖν καὶ ὀργισϑεὶς τῶν οἰχετῶν τινὶ τῶν 
ἡμετέρων ἀποσφάττει αὐτόν. ὃ οὖν πατὴρ ξυνδήσας 
τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καταβαλὼν εἰς τά- 

qoo» τινά, πέμπει δεῦρο ἄνδρα πευσόμενον τοῦ ἐξηγη- 
τοῦ ὃ τι χρὴ ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦ δεδε- 
μένου ! ὠλιγώρει z8 καὶ ἠμέλει ὡς ἀνδροφόνου καὶ οὐ- 
δὲν o. ον πρᾶγμα, εἰ καὶ ἀποϑαάνοι. ὅπερ οὖν καὶ ἔπα- 

Os»: ὑπὸ γὰρ λιμοῦ χαὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν ἀπο- 

ϑνήσχει πρὶν τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ ἀφικέ- 
σϑαι. ταῦτα δὴ οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὃ τὸ πατὴρ xal οἵ 
ἄλλοι οἰκεῖοι, ὅτι ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνου τῷ πατρὶ 

φόνου. ,ἐπεξέρχομαι, οὔτε ἀποκτείναντι; ὡς φασιν ἐκεῖ- 
γοι, οὔτ᾽ εἰ ὃ τι μάλιστ᾽ ἀπέκτεινεν, ἀνδροφόνου 78 ὃν- 
τος τοῦ ἀποϑανόντος, οὐ δεῖν φροντίζειν ὑπὲρ τοῦ 
τοιούτου" ἀνόσιον ! γὰρ εἶναι TO υἱὸν πατρὶ φόνου 
ἐπεξιέναι" κακῶς εἰδότες, ὦ “Σώκρατες, τὸ ϑεῖον ὡς 
ἔχει τοῦ Óglov τε πέρι καὶ τοῦ ἀνοσίου. EQ. Σὺ δὲ 
δὴ πρὸς Διός, ὦ Εὐθύφρον, οὑτωσὶ ἀκριβῶς οἴξι ἐπί- 

στασϑαι περὶ τῶν ϑείων, ὅπῃ ἔχει, καὶ τῶν ὁσίων 18 

καὶ ἀνοσίων, ὥςτε τούτων οὕτω πραχϑέντων, ὡς σὺ 

λέγεις, οὐ φοβεῖ δικαζόμενος τῷ πατρί, ὅπως μὴ cv 
σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων; EYO. Οὐδὲν 

γὰρ ἂν μου ὄφελος εἴη, ὦ ὦ Σώκρατες, οὐδὲ τῳ ἂν δια- 
φέροι * Εὐθύφρων τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, εἰ E τὰ 

τοιαῦτα πάντα ἀκριβῶς εἰδείην. V. EQ. ἌΡ οὖν μοι, 

ὦ ϑαυμάσις Εὐθύφρον, κράτιστόν ἐστι "nm σῷ 

γενέσϑαι καὶ πρὸ τὴς γραφῆς τῆς πρὸς Ἀέλητον αὖ- 
τὰ ταῦτα προκαλεῖσϑαι αὐτόν, λέγοντα ὅτι ἔγωγε καὶ 

ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ τὰ ϑεῖα περὶ πολλοῦ ἐποιού- 
μὴν εἰδέναι, xal νῦν ἐπειδή us ἐκεῖνος αὐτοσχεδιάζον- 
τά φησι xoi καινοτομοῦντα περὶ τῶν ϑείων ἐξαμαρ- 
τάγειν, μαϑητὴς δὴ γέγονα σός. καὶ εἰ μέν, o Μέλητε, 

φαίην ἄν, Εὐθύφοονα ὁμολογεῖς ' σοφὸν εἶναι τὰ 
τοιαῦτα καὶ ὀρϑῶς νομίζειν, καὶ ἐμὲ ἡ ἡγοῦ καὶ μὴ δι- 

χαζου" εἰ δὲ μή; ἐχείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην πρό- 

τερον ἢ ἐμοὶ ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφϑείροντι, ἐμὲ 
τὸ καὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, fxSivoy 

δὲ νουϑετοῦντί v8 καὶ κολάζοντι" καὶ ἐὰν μή μοι πεί- 
Syro μηδὲ ἀφίη τῆς δίκης ἢ ἢ ἀντ᾽ ἐμοῦ γράφηται, σέ, 
αὐτὰ ταῦτα λέγειν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἃ ἃ προὐκαλούμην 
αὐτόν. EYO. Noi μὰ “ἴα, e Σώκρατες, δἰ ἄρα ἐμὲ 

ἐπιχειρήσει γράφεσϑαι, δὕροιμ᾽ ἄν, ὡς οἶμαι, ! ὅπῃ 
σαϑρός ἐστι, καὶ πολὺ ἂν ἡμῖν πρότερον περὶ ἐχείνου 

λόγος γένοιτο ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ. ΣΩ. 
Koi ἐγώ τοι, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα ηνώσκων μαϑη- 

τῆς ἐπιϑυμὼ γενέσϑαι σός, εἰδὼς ὅτι καὶ ἄλλος πού 

τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, ἐμὲ 
δὲ οὕτως ὀξέως ἀτεχνῶς xal ῥᾳδίως κατεῖδεν, ere 

ἀσεβείας, ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μοι, ὃ νῦν 
δὴ σαφῶς εἰδέναι διισχυρίζου" ποῖόν τι τὸ εὐσεβὲς φὴς 
εἶναι καὶ τὸ ἀσεβὲς καὶ περὶ φόνου καὶ περὶ τῶν ἀλ- 

S S T S sir ; a 
λων; ἢ οὐ ! ταῦτον ἐστιν ἐν πασῃ πραξβι TO ὅσιον 
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αὐτὸ αὑτῷ, καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίου παντὸς 
ἐναντίον, αὐτὸ δὲ αὑτῷ ὅμοιον χαὶ ἔχον μίαν τινὰ 
ἰδέαν κατὰ τὴν ἀνοσιότητα πᾶν ὃ ii περ ἂν μέλλῃ 
ἀνόσιον εἶναι; EYO. Πάντως δήπου, a Σώκρατες. 

ἌΚΟΣ: Aye δή, τί ge εἶναι TO ὅσιον, xai Tl τὸ 

ἀνόσιον; EYO. “έγω rolvvv, ὅτι τὸ μὲν ὅσιόν ἐστιν 
ὅπερ ἐγὼ νῦν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ 
ἱερῶν χλοπὰς ἢ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐξαμαρτάνοντι 

ἐπεξιέναι, ἐάν τε πατὴρ ὧν τυγχάνῃ ἐάν τε μήτηρ ἐάν 
TB ἄλλος ὁςτιφοῦν, ! τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ἀνόσιον" 

ἐπεὶ, ὠ Σώκρατες, ϑέασαι ὡς μέγα σοι ἐρῶ τεχμήριον 
τοῦ γόμου, ὅτι οὕτως ἔχει, Ó χαὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον, ὅτι 

ταῦτα ὀρϑῶς ἂν εἴη οὕτω γινόμενα, μὴ ἐπιτρέπειν τῷ 
ἀσεβοῦντι μηδ ἂν ὁςτιςοῦν ἜΣΧΟΝ, Gy. αὐτοὶ γὰρ oL 
ἄνϑρωποι τυγχάνουσι »ομίξοντες. τὸν Δία τῶν ϑεῶν 

ἄριστον καὶ δικαιότατον, καὶ τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸν 
αὑτοῦ * πατέρα δῆσαι, ὅτι τοὺς υἱεῖς χατέπινεν οὐκ 
ἐν δίκη, καἀχεῖνόν re αὖ τὸν αὑτοῦ πατέρα ἐκτεμεῖν óc 
ἕτερα τοιαῦτα ἐμοὶ δὲ χαλεπαίνουσιν, ὅτι τῷ πατρὶ 
ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὕτως αὐτοὶ αὑτοῖς: τὰ 
ἐναντία λέγουσι περὶ τε τῶν ϑεῶν καὶ περὶ ἐμοῦ. EQ. 

"Ag γε; ῶ Εὐϑύφρον, τοῦτ᾽ ἐστίν, οὗ ἕνεκα τὴν γρα- 
φὴν φεύγω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ τῶν ϑεῶν 
λέγῃ; δυςχερῶς πως ἀποδέχομαι" δι᾿ ἃ δή, ὡς ἔοικε, 
φήσει τὶς ue ἐξαμαρτάνειν. vv» οὖν εἰ καὶ σοὶ ταῦτα 
ξυνδοκεῖ τῷ εὖ ! εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, ἀνάγκη 
δή, ὡς ἔοικε, καὶ ἡμῖν ξυγχωρεῖν" τί γὰρ καὶ φήσομεν, 
οἵ 78 καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι; 
ἀλλά μοι εἰπὲ πρὸς φιλίου, σὺ ὡς ἀληϑῶς ἡγεῖ ταῦτα 

οὕτω γεγονέναι; EYO. Kai ἔτι ys τούτων ϑαυμα- 
σιώτερα, ὦ a Σώκρατες, ἃ οἵ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν. EQ. 

Καὶ πόλεμον ἄρα ἡγεῖ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν τοῖς ϑεοῖς 
πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχϑρας γ8 δεινὰς καὶ μάχας καὶ 

ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταὶΐ τε ὑπὸ τῶν ποιητῶν, 

καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν γραφέων τά τ ἄλλα ! ἱερὰ 
ἡμῖν καταπεποίκιλται καὶ δὴ καὶ τοῖς μεγάλοις Πανα- 
ϑηναίοις ὃ πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων ποικιλμάτων 
ἀνάγεται εἰς τὴν ἀπρύπολιν. ταῦτ᾽ ἀληϑῆ “φῶμεν εἶναι; 

[5] Εὐϑθύφρον: EYO. Μὴ μόνα re ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾿ 

ὅπερ ἄρτι εἶπον, καὶ ἀλλα σοι ἐγὼ πολλά, ἐάνπερ 

βούλῃ, περὶ τῶν ϑείων διηγήσομαι, & σὺ ἀκούων EU 

oil) ὅτι ἐχπλαγήσει. νι. EQ. Ovx ἂν ϑαυμάζοιμι. 
ἀλλὰ ταῦτα μέν μοι εἰςαῦϑις ἐπὶ σχολῆς διηγήσϑι" νυνὶ 
δὲ, ὅπερ ἄρτι σε ἠρόμην, πειρῶ σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ 

" 
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γάρ pe, 1 ὦ ὅταῖρδ, τὸ πρότερον ἱκανῶς ἐδίδαξας 
ἐρωτήσαντα τὸ ὅσιον, ὃ τὶ ποτ εἴη, ἀλλά μοι εἶπες, 

ὅτι τοῦτο τυγχάνει ὅσιον ὃν, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου 
ἐπεξιὼν τῷ πατρί. EYO. Καὶ ἀληϑὴ γε ἔλεγον, ὦ 
Σώκρατες. EQ. Ἴσως. ἀλλὰ γάρ, ὦ Εὐϑύφρον, καὶ 

ἄλλα πολλὰ φὴς εἶναι ὅσια; ΕΥ̓Θ. Καὶ γὰρ ἔστιν. 
EQ. Μέμνησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό σοι διοκελευόμην, ἕν 
τι " δύο us διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
αὐτὸ τὸ εἶδος, ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὁσιά ἐστιν; ἔφησϑα 
γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ τά τῷ ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ 
| ὅσια ὅσια. ἢ οὐ μνημονεύεις; EYO. "Eyoye. zQ. 

Ταύτην τοίνυν x αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν, τίς πο- 

τὲ ἐστιν, ἵνα εἰς ἐχείνην ἀποβλέπων καὶ ̓ χφώμενος αὖ- 
τῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον ἢ» ὧν ἂν ἢ σὺ 
no» 
ἢ αλλος τις πράττῃ, qu ὅσιον εἶναι; ὃ δ᾽ ἂν μὴ τοιοῦ- 

τον, μὴ φῶ. EYO. ᾿4λλ᾽ εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώκρατες, 
καὶ οὑτὼ σοι φράσω. EQ. ᾿Αλλὰ μὴν βούλομαί γε. 
EYO. Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς ϑεοῖς προςφιλὲς ὅσιον, 

τὸ δὲ μὴ προςφιλὲς ἀνόσιον. * ZQ. Παγκάλως, ὠ 

Εὐϑύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐζήτουν ἀποκρίνασϑαί σε, οὕτω 
γὺν ἀπεκρίνω. εἰ μέντοι ἀληϑῶς, τοῦτο οὔπω οἶδα, 
ἀλλὰ σὺ δῆλον ori ἐπεκδιδάξεις, ὡς ἔστιν ἀληϑὴ ἃ λέ- 

yeu. EYO. Πάνυ μὲν οὖν. VIL EQ. Φέρε δή, ἐπι- 
σχεψώμεϑα ri λέγομεν. τὸ μὲν ϑεοφιλές r8 καὶ ὁ ϑεο- 
φιλὴς ἀνϑρωπος ὅσιος, τὸ δὲ ϑεομισὲς καὶ ὁ ϑεομι- 

σὴς ἀνόσιος" οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτα- 

τον τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ. οὐχ οὕτως; EYO. Οὕτω μὲν 

οὖν. EQ. Kal sv is φαίνεται signa dou; ! EYO. 4o- 

xà; à "Σώκρατες" εἴρηται γάρ. EQ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι 

στασιάζουσιν οἵ ϑεοί, ὦ Εὐθύφρον, καὶ διαφέρονται 
ἀλλήλοις xal ἔχϑρα ἐστὶν ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ 
τοῦτο εἴρηται; ΕΥ̓Θ. Boon γάρ. EQ. Ἔχϑραν δὲ 

χαὶ ὀργάς, ὠ ἄριστε, 5 περὴ τίνων διαφορὰ ποιεῖ; ὧδε 
δὲ σκοπῶμεν. dp ἄν, εἰ διαφεροίμεϑα ἐγώ τε καὶ σὺ 
περὶ ἀριϑμοῦ, ὁπότερα πλείω, ἡ περὶ τούτων διαφορὰ 
ἐχϑροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοὶ καὶ ὀργίζεσϑαι ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ 
λογισμὸν ἐλϑάντες περὶ γε τῶν τοιούτων ταχὺ ἂν 

ἀπαλλαγεῖμεν;  EYO.' Πάνυ ys. EQ. Οὐκοῦν καὶ 
περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος εἰ διαφεροίμεϑα, ἐπὶ 

τὸ μετρεῖν ἐλϑόντες ταχὺ παυσαίΐμεϑ'᾽ ἂν τῆς διαφο- 

ρᾶς; ΕΥ̓Θ. Ἔστι ταῦτα. EQ. Καὶ ἐπί ys τὸ ἱστά- 

vaL ἐλθόντες, ὡς ἐγῴμαι, περὶ τοῦ βαρυτέρου Ts καὶ 
κουφοτέρου διακριϑεῖμεν ἂν; ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ ov; 
ΣΩ. Περὶ τίνος δὲ δὴ διενεχϑέντες καὶ ἐπὶ τίνα κρί- 
σιν οὐ δυνάμενοι ἀφικέσϑαι ἐχϑροὶ T8 ἂν ἀλλήλοις εἰ- 

μὲν καὶ ὀργιζοίμεϑα; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοΐ ἐστιν, 
ἀλλ ἐμοῦ λέγοντος ! σκόπει, εἰ τάδ᾽ ἐστὶ τό T8 δίκαιον 

καὶ τὸ ἄδικον καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαϑὸν καὶ 

κακόν. ap οὐ ταῦτά ἐστι, περὶ ὧν διενεχϑέντες χαὶ 

οὐ δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλϑεῖν ἐχϑροὶ 
ἀλλήλοις γιγνόμεϑα, ὅταν γιγνώμεϑα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ 

καὶ οἵ ἄλλοι ἄνϑρωποι πάντες; EYO. AAA ἔστιν αὕ- 
τὴ 7j διαφορά, ὦ Σώκρατες, καὶ περὶ τούτων. EQ. Τί 

δέ; οἱ Geol, ὦ Εὐθύφρον, οὐκ εἴπερ τι διαφέρονται, 
δὶ αὐτὰ ταῦτα διαφέροιντ᾽ ἂν; EYO. Πολλὴ ἀνάγκη. 
EQ. Καὶ τῶν ϑεῶν ἄρα, o γενναῖα Εὐϑύφρον, ! ἀλ- 

λοι ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται χατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ 

καλὰ καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀγαϑὰ καὶ κακά" οὐ γὰρ ἂν που 
ἐστασίαζον ἀλλήλοις, εἰ μὴ magi τούτω» διεφέροντο. 7, 

γάρ; EYO. Ὀρϑῶς λέγεις. EQ. Οὐκοῦν ἅπερ καλὰ 
ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ ἀγαϑὰ καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ 

φιλοῦσι, τὰ δὲ ἐναντία τούτων μισοῦσιν; EYO. Πάρυ 

γ8. EQ. Ταὐτὰ δὲ ye, ὡς σὺ φής, oi μὲν δίκαια 
ἡγοῦνται, οἱ δὲ περὶ ἃ καὶ ἀμφιςβητοῦνιες 
στασιάζουσί * τὸ καὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις. ag οὐχ ov- 
106; EYO. Οὕτως. EQ. Ταὐτὰ ἄρα, ὡς ἔοικε, με- 
σεϊταί τε ὑπὸ τῶν ϑεῶν καὶ φιλεῖται, καὶ ϑεομισῆ τὸ 
καὶ ϑεοφιλῆ ταῦτ ἂν εἴη. ΕΥ̓Θ. Ἔοικεν. EQ. Koi 
ὅσια ὄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ Εὐϑύφρον, 
τούτῳ τῷ λόγῳ. EYO. Κινδυνεύει. ΙΧ. EQ. Οὐκ 

ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ῶ ̓ ϑαυμάσιϑ. οὐ γὰρ τοῦτό 

ἄδικα" 

γε ἠρώτων, 0 τυγχάνει ταὐτὸν ὃν ὅσιόν τ καὶ ἀνό- 
σιον" ὃ δ᾽ ἂν ϑεοφιλὲς ἢ» καὶ ϑεομισές ἐστιν, ὡς ἔοι- 

xtv. Gers, ὦ Εὐϑύφρον, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς τὸν πατέρα 

! κολάζων, οὐδὲν ϑαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν 

Διὰ προςφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ 

ἐχϑρόν, καὶ τῷ μὲν Ἡφαίστῳ φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ 
ἐχϑρόν, καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν ϑεῶν ἕτερος ἑτέρῳ δια- 
φέρεται. περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκείνοις κατὰ ταὐτά.  EYO. 

"AMI οἶμαι; Q Σώκρατες, πϑρὶ γ8 τούτου τῶν ϑεῶν 

οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ diogégeras, ὡς ov δεῖ δίκην δι- 
δόναι ἐχεῖνον ὃς ἂν ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ. EQ. Τί 
δέ; ἀνθρώπων, ὦ Εὐθύφρον, ἤδη τινὸς ' ἤκουσας 
ἀμφιςβητοῦντος ὡς τὸν ἀδίκως ἀποχτείναντα ἢ ἀλλο 
ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι; EYO. 
Οὐδὲν μὲν οὖν παύονται ταῦτ᾽ ἀμφιςβητοῦντες καὶ ἀλ- 

λοϑι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις" ἀδικοῦντες γὰρ πάμ- 

πολλα πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγοντες τὴν δί- 

xm. ZQ. Ἦ xol ὁμολογοῦσιν, [3] Εὐϑθύφρον, ἀδικεῖν, 

καὶ ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι δί- 
xp; EYO. Οὐδαμῶς τοῦτό ys. EQ. Ovx ago πᾶν 

γε ποιοῦσι καὶ λέγουσι. τοῦτο γάρ, οἶμαι, οὐ τολμῶσι 
λέγειν οὐδ᾽ ἀμφιςβητεῖν, ὡς οὐχί, εἴπερ ἀδικοῦσί ye 

δοτέον ' Oba: αλλ, οἶμαι, οὐ φασιν BORD ἢ γάρ; 
EYO. ᾿“ληϑῆ λέγεις. EQ. Οὐκ ἄρα ἐκδῖνο ys ἀμ- 
φιςβητοῦσιν, ὡς οὐ τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην" 
ἀλλ᾿ ἐκεῖνο ἴσως ἀμφιςβητοῦσι, τὸ τίς ἐστιν ὃ ἀδικῶν 
καὶ τὶ δρῶν καὶ πότε. EYO. ᾿ἡληϑὴ λέγεις. ΣΩ. 
Οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ ϑεοὶ πεπόνϑασιν, εἴπερ 
στασιάζουσι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὡς ὃ σὸς 
λόγος, καὶ οἵ μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, οἵ δὲ οὐ 

φασιν; ἐπεὶ ἐκεῖνό γ8 δήπου, ὦ ϑαυμάσιε, οὐδεὶς οὔτε 
ϑεῶν ovis ἀνϑρώπων τολμᾷ ! λέγειν, ὡς οὐ τῷ γ8 

ἀδικοῦντι δοτέον δίκην. ΕΥ̓ Θ. Nol, τοῦτο μὲν ἀλη- 
ϑὲς λέγεις, à Σώκρατες, τό γ8 κεφάλαιον. ZQ. ᾿Αλλ 

ἕκαστόν γε, οἶμαι, ὦ Εὐϑύφρον, τῶν πραχϑέντων ἀμ- 

φιςβητοῦσιν οἱ ἀμφιςβητοῦντες, καὶ ἄνϑρωποι καὶ 
ϑεοί, εἴπερ ἀμφιςβητοῦσι ϑεοί᾽ πράξεώς τιγος πέρι 

διαφερόμενοι οἵ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν ΠΥ ΠΝ 
οἵ δὲ ἀδίκως. ἀρ οὐχ οὕτως; EYO. Πάνυ 78. X.'z9o. 
Ἶϑι τοίνυν, ὦ φίλε Εὐθϑύφρον, δίδαξον * καὶ ἐμέ, ἵνα 

σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τοχμήριόν ἐστιν, ὡς πάντες 

οἵ ϑεοὶ ἡγοῦνται ἐκεῖνον ἀδίκως τεϑυάναι, ὃς ἂν ϑη- 

τεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξ ξυνδεϑεὶς ὑπὸ τοῦ δε- 
σπότου TOU ἀποϑανόντος, φϑάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ 

δεσμά, πρὶν τὸν ξυνδήσαντα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν περὶ 

αὐτοῦ πυϑέσϑαι, τί χρὴ ποιδῖν" καὶ ὑπὲρ τοῦ τοιού- 

του δὴ ὀρϑῶς ἔχοι ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσϑαι φό- 
4 * 

Β 
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vov τὸν υἱὸν τῷ πατρί; ἦϑι, περὶ τούτων πειρῶ τὶ 

μοι σαφὲς ἐνδοίξασϑαι, ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες OL 
ϑεοὶ ἡγοῦνται ! ὀρϑῶς ἔχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν. κὰν 

μοι ἱκανῶς ἐνδείξῃ, ἐγκωμιάζων g8 ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέπο- 

τϑ παύσομαι. EYO. ᾿4λλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον 
ἐστίν, ὦ Σώκρατες" ἐπϑδὶ πάνυ 78 σαφῶς ἔχοιμι ἂν 
ἐπιδεῖξαί σοι. EQ. Μανϑαάνω" ὅτι σοι δοκῶ τῶν δι- 

καστῶν δυρμαϑέστερος εἶναι" ἐπεὶ ἐκείνοις 78 ἐνδείξει 
δηλον ὅτι, ὡς ἀδικά τὲ ἐστι καὶ oi ϑεοὶ ἅπαντες τὰ 
τοιαῦτα μισοῦσιν. EYO. Πάνυ ye σαφῶς, o Σώχρα- 

τες, ἐάνπερ ἀκούωσί γέ μὸν λέγοντος. ΧΙ. ΣΩ. ᾿Αλλ 

ἀκούσονται, ἐάνπερ εὐ ' δοκῇς λέγειν. τόδε δὲ cov 
ἐνενόησα ἅμα λέγοντος, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν σκοπῶ" εἰ 

0 τὶ μάλιστά μὲ Εὐυϑύφρων διδάξειεν, ὡς oi ϑεοὶ 

ἅπαντες τὸν τοιοῦτον ϑάνατον ἡγοῦνται ἄδικον εἶναι, 
τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάϑηκα παρ᾽ EvSvqoovoc, τὶ mor 
ἐστὲ TO Ogi0» τὸ καὶ τὸ ἀνόσιον; ϑεομισὲς μὲν γὰρ 
τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἔοικεν, ein &»y' ἀλλὰ γὰρ οὐ τού- 

τῳ ἐφανὴ ἄρτι ὡρισμένα τὸ ὅσιον καὶ μή" τὸ γὰρ 
ϑεομισὲς ὃν καὶ ϑεοφιλὲς ἐφάνη. Gers τούτου μὲν 
ἀφίημί σε, ὦ Εὐθϑύφρον, καὶ εἰ “βούλει, πάντες αὐτὸ 
ἡγείσϑωσαν ! ϑεοὶ ἀδικον καὶ πάντες μισούντων. ἀλλ᾽ 

ἄρα τοῦτο γῦὺν ἐπανορϑούμεϑα ἐν τῷ λόγῳ, ὡς ὃ μὲν 
ἂν πᾶντες οἵ ϑεοὶ quoa, ἀνόσιόν ἐστιν, ὃ δ᾽ ἂν 
φιλῶσιν, ὅσιον" ὃ δ᾽ ἂν oi μὲν φιλῶσιν, oi δὲ μισῶ- 
σιν, οὐδέτερα 1 ἢ ἀμφότερα; dg οὕτω βούλει ἡ ἡμῖν ὡρί- 
σϑαι γνὺν περὶ τοῦ ὁσίου καὶ τοῦ ἀνοσίου; ΕΥ̓Θ. Τί 

γὰρ χωλύει, ὦ Σώκρατες; EQ. Οὐδὲν ἐμέ Je o Ev- 

ϑύφρον" ἀλλὰ σὺ δὴ τὸ σὸν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποϑὲ- 
μενος οὕτω ῥᾷστά ue διδάξεις ὃ ὑπέσχου. EYO. 
AME ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι ! τὸ ὅσιον, 0 ἂν 
πάντες oi ϑεοὶ φιλῶσι, καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν πάντες 
οἱ ϑεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον. EQ. Οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν 
QV τοῦτο, ὦ Εὐϑθύφρον, εἰ καλῶς λέγεται; 5 ἐῶμεν, 

καὶ οὕτως ἡμῶν r8 αὐτῶν ἀποδεχώμεϑα καὶ τῶν ἀλ- 
λων, ἐὰν μόνον φῇ τὶς τι ἔχειν οὕτω, ξυγχωροῦν- 
τες ἔχειν; ἢ σκεπτέον, τί λέγει ὃ λέγων; EYO. Xxe- 
πτέον. οἶμαι μέντοι. ἔγωγε τοῦτο γυνὶ καλῶς λέγεσθαι: 
ΧΙ. EQ. Tay, ὡ ᾿γαϑέ, βέλτιον εἰσόμεϑα. ἐννόησον 

γὰρ * τὸ τοιόνδε. ἄρα τὸ ὅσιον, ὅτι ὅσιόν ἐστι, φι- 
λεῖται ὑπὸ τῶν “ϑεῶν, ἢ ὅτι. φιλεῖται, ὅσιον ἐστιν; 

ΕΥ̓Θ. Οὐκ oió ὃ τι λέγεις, o Σώκρατες. ZQ. AA 

ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. λέγομέν τι qe- 
ρόμενον καὶ φέρον, καὶ ἀγόμενον καὶ ἄγον, καὶ ὁρώ- 
μενον καὶ ὁρῶν᾽ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μανϑάνεις ὅτι 
ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἡ ἕτερα; ΕΥ̓Θ. Ἔγωγέ μοι 
δοχῶ μανϑάνειν. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τί ἐστι, 
καὶ τούτου ἕτερον τὸ φιλοῦν; EYO. Πῶς γὰρ οὐ; 

EQ. «4ἐγ8 δή μοι, πότερον τὸ ! φερόμδνον, διότι φέ- 

ρδται, φερόμενόν ἐστιν, ἢ δὲ ἄλλο τι; EYO. Ovx, ἀλ- 

λὰ διὰ τοῦτο. EQ. Καὶ τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἀγϑε- 

ται, καὶ τὸ ὁρώμενον, διότι ὃ ὁρᾶται; EYO. Πάνυ 78. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα διότι ὁρώμενόν γέ ἐστι, διὰ τοῦτο ὁρᾶ- 
ται, ἀλλὰ τοὐναντίον, διότι δρᾶται, διὰ τοῦτο δρώμε- 
νο»᾽ οὐδὲ διότι ἀγόμενόν. ἐστι; διὰ τοῦτο ἄγεται, ἀλλὰ 

διότι ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον" οὐδὲ διότι φερόμε- 
yo», Q φέρεται, ἀλλὰ διότι | φέρεται, φερόμενον. ἄρα κα- 
τάδηλον, ὦ Εὐϑύφρον, ὃ βούλομαι λέγειν; βούλομαι ! 
δὲ τόδε, ὅτι Bk τι γίγνεται ἢ εἴ τι πάσχϑι τι, οὐχ ὅτι 

"Eyoye . 

γιγνόμενόν ἐστι, pipa, ἀλλ ὅτι γίνεται, γχνομε- 
vov ἐστιν" οὐδ᾽ ὅτι πάσχον ἐστὶ, πάσχει, SH ὅτι πα- 

σχβι, πάσχον ἐστίν. ἢ οὐ ξυχχωρεῖς οὕτως EYO. 
EQ. Οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον 3 5 Aere 

τὶ ἐστιν ἢ πάσχον τι ὑπὸ του; EYO. Πάνυ 78. zo. 

Καὶ τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥςπερ τὰ πρότερα" οὐχ 
ὅτι φιλούμενον ἐστι, φιλδῖται ὑπὸ ὧν φιλεῖται, ἀλλ᾽ 

ὅτι φιλεῖται, φιλούμενον. EY6. ᾿Ανάγκη. ΣΩ. Ti δὴ 
οὖν ! λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, [o] ,Εὐϑύφρον; ἄλλο τι 
φιλεῖται ὑπὸ ϑεῶν πάντων, ὡς ὃ σὸς λόγος; EYO. 

Nol. XQ. Ἄρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ δὲ ἂλ- 

λο τι; EYO. Ovx, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. EQ. Διότι ἄρα 

ὅσιόν ἐστι, φιλεῖται, ἀλλ᾿ οὐχ ὅτι φιλεῖται, διὰ τοῦτο 

ὅσιόν ἐστιν; ΕΥ̓Θ. Ἔοικεν. ΣΏΩ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ διότι 
φιλεῖται ὑπὸ ϑεῶν, φιλούμενόν ἐστι καὶ ϑεοφιλὲς * τὸ 
ϑεοφιλές". EYO. Πῶς “γὰρ οὐ; EQ. Οὐκ ἄρα τὸ 
ϑεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, [ Εὐϑύφρον, οὐδὲ τὸ ὅσιον 

ϑεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἀλλ ἕτερον τοῦτο τούτου. 
EYO. Πῶς δή, Σώκρατες; ! EQ. Ὅτι ὁμολογοῦμεν. τὸ 

μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φιλεῖσϑαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, αλλ 

οὐ διότι φιλεῖται, ὅσιον εἶναι. 7 γάρ; EYO. Nol. 

XII ZQ. Τὸ δὲ ys ϑεοφιλὲς ὅτι φιλεῖται ὑπὸ ϑεῶν, 

αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσϑαι ϑεοφιλὲς εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι 
ϑεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσϑαι. ΕΥ̓Θ. ᾿“ληϑῆ λέγεις. 
ZQ. .4λ}᾽ εἴ Ye ταὐτὸν ἢν, ὦ φίλε Εὐϑύφρον, 10 98ο- 

φιλὲς καὶ τὸ ὅσιον, 8L μὲν διὰ τὸ ὅσιον δῖναι * ἐφε- 

λεῖτο τὸ ὅσιον, καὶ διὰ τὸ ϑεοφιλὲς εἶναι ἐφιλοῖτο ἂν 

τὸ ϑεοφιλές" sb δὲ διὰ τὸ φιλεῖσϑαι ὑπὸ ϑεῶν τὸ 
ϑεοφιλὲς ϑεοφιλὲς ἢν, καὶ τὸ ὅσιον ἂν διὰ τὸ φιλεῖ- 

σϑαι ὅσιον ἤν. γὺν δὲ ὁρᾷς ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς 
παντάπασιν δὅτέρω ὄντε ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φι- 
λεῖται, ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι" τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὶν οἷον φι- 

λεῖσϑαι, διὰ τοῦτο φιλεῖται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐϑύ- 

φρον, ἐρωτώμενος τὸ ὅσιον, ὃ τὶ ποτέ ἐστι, τὴν μὲν 

οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσϑαι δηλῶσαι, πάϑος δὲ τι 

περὶ αὐτοῦ λέγειν, 0 τι πέπονϑε τοῦτο τὸ ὅσιον, φι- 

λεῖσϑαι ὑπὸ πάντων ! ϑεῶν᾽ ὃ τι δὲ Ov, οὔπω εἶπες. 

εἰ οὖν σοι φίλον, μή us ἀποκρύψῃ, ἀλλὰ πάλιν εἰπὲ 
ἐξ ἀρχῆς, τὶ more ον τὸ ὅσιον ElTB φιλεῖται ὑ ὑπὸ ϑεῶν 

εἴτβ ὁτιδὴ πάσχει" οὐ γὰρ περὶ τούτου διοισόμεϑα. 
ἀλλ᾽ εἰπὲ προϑύμως, τί ἐστι TO T8 ὅσιον καὶ τὸ ἀνό- 

σιον; EYO. "AM, Q Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅπως 

σοι Bn ὃ νοῶ" περιέρχεται γάρ noc ἡμῖν ἀεὶ ὃ ἂν 
προϑώμεϑα, καὶ οὐκ ἐϑέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώ- 

μδϑα αὐτό. zo. Tov ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐϑύ- 

φρον, ἔοικδν εἶναι Δαιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ ! λεγόμενα. 
καὶ ei μὲν αὐτὰ ἐγὼ ἔλεγον καὶ ἐτιϑέμην, ἴσως ἂν μ8 
ἐπέσκωπτες, ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐχίνου ξυγγέ- 
γϑιαν τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει χαὶ οὐκ 

ἐϑέλει μένειν ὅπου ἂν τις αὐτὰ ϑῇ᾽ νῦν δὲ --- σαὶ 
γὰρ αἱ ὑποϑέσεις εἰσίν. ἄλλου δή τινος δεῖ σκώμμα- 
τος. οὐ yàg ἐϑέλουσί σοι μένειν, ὡς καὶ αὐτῷ σοι δο- 
κεῖ. EYO. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμ- 
ματος, o Σώκρατες, δεῖσϑαι τὰ λεγόμενα" τὸ γὰρ me- 
ρμέναι αὐτοῖς τοῦτο καὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ 
ἐγώ εἶμι ὃ ἐντυϑείς, ι ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς ὃ Pur 

ἐποὶ ἐμοῦ 78 ἕνεκα ἔμδνδν ἂν ταῦτα οὕτως. ΣΏ. Κιν- 

Óvrsvo ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκθίνου τοῦ ἀνδρὸς δοινότορος 

γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ μὲν τὰ αὑτοῦ 

li 
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μόνα ἐποίει ov μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς ἐμαυτοῦ, 
ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό μοι τῆς τέ- 

χνης ἐστὶ πομψότατον, ὅτε axGw εἰμὲ σοφός" ἐβουλό- 
μὴν γὰρ ἂν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ ἀκινήτως ἱδρῦ- 
σϑαι μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου σοφίᾳ τὰ Ταντά- 
λου χρήματα γενέσϑαι. καὶ ' τούτων μὲν ἅδην. Ἔπει- 
δὴ δὲ μοι δοκεῖς σὺ τρυφᾶν, αὐτός σοι ξὐῤτρδθρῥνξ 
σομαι δεῖξαι, ὅπως ἂν μὲ διδάξαις περὶ τοῦ ὁσίου" 

καὶ μὴ προαποκάμῃς. ἰδὲ γάρ ovx ἀναγκαῖόν σοι δο- 
κεὶ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον; EYe. Ἔμοιγε. ΣΩ. "4o 

οὖν xal πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον; ἢ τὸ μὲν ὅσιον πᾶν 
δίχαιον, τὸ δὲ * δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, ἀλλὰ τὸ μὲν 
αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δὲ τι καὶ ἄλλο; EYO. Οὐχ ἕπομαι, 
ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις. ΣΩ. Καὶ μὴν νεώτερός 
γὲ μου εἷ οὐκ ἔλαττον ἢ ὅσῳ σοφώτερος" ἀλλ, TUE 
y0; τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου τῆς σοφίας. ἀλλ, à μαχκά- 

gis, EUvretve σαυτόν" καὶ γὰρ οὐδὲ χαλεπὸν κατανοῆ- 
σαι ὃ λέγω. λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναντίον ἢ ὃ ποιητὴς 
ἐποίησεν ὃ ποιήσας 

Ζῆνα δὲ τὸν 9 ἕρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν, 
1! οὐχ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς. 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ. εἴπω σοι ὅπῃ; 
EYO. Πάνυ γε. EQ. Οὐ δοκεῖ μοι εἶναι ἵνα δέος 
ἔνϑα καὶ αἰδώς" πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι, καὶ νόσους 

χαὶ πενίας καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες, δεδιέναι 
μὲν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν ταῦτα, ἃ δεδίασιν. οὐ xoi σοὶ 

δοχεῖ; EYO. Πάνυ ye. EQ. AÀk ἵνα γε αἰδώς, ἔν- 

Sa xai δέος εἶναι" ἐπεὶ ἔστιν ὅςτις αἰδούμενός τι 

πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος οὐ πεφόβηταί τε καὶ ! δέ- 
Dome» ἅμα δόξαν πονηρίας; EYO. Δέδοικε μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκ ap ὀρϑῶς ἔχει λέγειν" ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα 

καὶ αἰδώς" ἀλλ iva μὲν αἰδώς, ἔνϑα καὶ δέος, οὐ μέν- 
τοι ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς. ἐπὶ πλέον γὰρ οἶμαι 

δέος αἰδοῦς" μόριον γὰρ αἰδὼς δέους, ὥςπερ ἀριϑμοῦ 
περιττόν, ὥςτε οὐχ ἵνα περ ἀριϑμός, ἔνϑα καὶ περιτ- 

τόν, ἵνα δὲ περιττόν, ἔνϑα καὶ ἀριϑμός. ἕπει γάρ που 

γῦν 78; Ere Πάνυ 175: ΣΩ. Τὸ τοιοῦτον τοίνυν καὶ 

ἐκεῖ λέγων ἠρώτων, ἄρα ἵνα δίκαιον, ἔνϑα καὶ ὅσιον, 

ἢ ἵνα μὲν ὅσιον, ἔνϑα καὶ δίκαιον, | ἵνα δὲ δίκαιον, 

οὐ πανταχοῦ ὅσιον" μόριον γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. 
οὕτω φῶμεν, 5 ἄλλως σοι δοκεῖ; EYO. Ovx, ἀλλ᾽ ov- 

τω φαίνει γάρ μοι ὀρϑῶς λέγειν. XIV. EQ. Ὅρα 

δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ μέρος τὸ ὅσιον τοῦ δικαίου, 
δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἔοικεν, ἐξευρεῖν, τὸ ποῖον μέρος ἂν εἴη 
τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. εἰ μὲν οὐν σύ μὲ ἠρώτας τι τῶν 
γὺν δή, οἷον ποῖον μέρος ἐστὶν ἀριϑμοῦ τὸ ἄρτιον 
καὶ τὶς ὧν τυγχάνει c οὗτος ὃ ἀριϑμός, εἶπον ἄν, ὅτι 
ὃς ἂν μὴ σκαληνὸς ἢ αλλ ἰσοσκελής. 5 οὐ δοχεῖ σοι; 
ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. EQ. Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω ! δι- 
δάξαι, τὸ ποῖον μέρος τοῦ δικαίου ὅσιόν ἐστιν, ἵνα 
καὶ Μελήτῳ λέγωμεν μηκέϑ᾽ ἡμᾶς ἀδιχεῖν μηδὲ ἄσε- 
Belac γράφεσϑαι, ὡς ἱκανῶς ἤδη παρὰ σοῦ μεμαϑη- 

κότας τά τὸ εὐσεβὴ καὶ ὅσια καὶ τὰ μή. EYO. Tov- 
TO τοΐνυν & ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες, τὸ μέρος τοῦ δι- 

καίου εἶναι εὐσεβές 18 καὶ ὅσιον, τὸ περὶ τὴν τῶν 

ϑεῶν ϑεραπείαν" τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνϑρώπων τὸ 
λοιπὸν εἶναι τοῦ δικαίου μέρος. XV. EQ. Καὶ καλῶς 
γὲ μοι, ὦ Εὐϑύφρον, φαίνει λέγειν. ἀλλὰ σμικροῦ * 
τινὸς ἔτι ἐνδεής sius τὴν γὰρ ϑεραπείαν οὔπω ξυνίη- 

μι ἥντινα ὀνομάζεις. ov γάρ που λέγεις ye οἷαὶ map 
καὶ αἵ περὶ τὰ ἀλλα ϑεραπεῖαί εἰσι, τοιαύτην καὶ περὶ 

ϑεούς. λέγομεν γάρ που ---, οἷον φαμὲν, ἵππους οὐ 

πᾶς ἐπίσταται ϑεραπεύειν, ἀλλ ὃ ἱππικός. ἡ γάρ; 

EYO. Πάνυ γε. ΣΏ. Ἡ γάρ mov ἱππικὴ ἵππων 8ε- 
punta; EYO. Nai. EQ. Οὐδέ γε κύνας πὰς ἐπί- 

σταται ϑεραπεύειν, ἀλλ ὃ κυνηγετικός. EYO. Ov- 

τως. EQ. Ἢ γάρ mov χυνηγετικὴ κυνῶν ϑεραπεία. 
! EYO. Ναί. ΣΩ. Ἢ δὲ βοηλατικὴ βοῶν. EYO. 
Πάνυ γε. IQ. 'H δὲ δὴ ὁσιότης τε καὶ εὐσέβεια 
ϑεῶν; ὦ Εὐθύφρον, οὕτω λέγεις; ΕΥ̓Θ. 'Eyoye. 
zo. Οὐκοῦν ϑεραπεία 78 πᾶσα ταὐτὸν διαπράττεται, 

οἷον τοιόνδε. ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελείᾳ. τοῦ 

ϑεραπευομένου, ὥςπερ ὁρᾷς δή, ὅτι oi ἵπποι ὑπὸ τῆς 
ἱππικῆς ϑεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους ji- 
Ἴνονται. ἢ οὐ δοκοῦσί σοι; EYO. Ἔμοιγε. zo. Kai 
oi κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς καὶ οἱ βόες ὑπὸ 
τῆς βοηλατικῆς, ! καὶ τἄλλα πάντα ὡςαύτως: ἢ 

βλάβη oi&i τοῦ ϑεραπευομένου τὴν ϑεραπείαν εἶναι; 
ΕΥ̓Θ. Μὰ 4i ovx ἔγωγε. ΣΩ. AM: ἐπὶ ὠφελείᾳ; 
EYO. Πῶς δ᾽ οὔ; EQ. Ἠ οὖν καὶ ἢ ὁσιότης ϑερα- 
πεία οὖσα ϑεῶν ὠφέλειά τὲ ἐστι ϑεῶν καὶ βελτίους 

τοὺς ϑεοὺς ποιεῖ; καὶ σὺ τοῦτο ξυγχωρήσαις ἂν, ὡς 

ἐπειδάν τι ὅσιον ποιῇς, βελτίω τινὰ τῶν ϑεῶν ἀπερ- 
rete: EYO. Ma AU ovx ἔγωγε. ΣΩ. Οὐδὲ γὰρ ἐγώ, 

o Εὐθϑύφρον, οἷμαΐ σε τοῦτο λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω" 

ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεκα καὶ ἀνηρόμην, τίνα ποτὲ λέγοις 

! τὴν ϑεραπείαν τῶν ϑεῶν, οὐχ ἡγούμενός σε τοιαύ- 
τὴν λέγειν. EYO. Καὶ ὀρϑῶς γε, ὦ Σώκρατες" οὐ 

γὰρ τοιαύτην λέγω. EQ. Εἶεν: ἀλλὰ τίς δὴ Oeo» 88- 
ραπεία εἴη ἂν q ὃ ὁσιότης; ΕΥ̓Θ. Ἥνπερ, [^] “Σώχρατες, 

ot δοῦλοι τοὺς δεσπότας ϑεραπεύουσιν. EQ. Μαν- 

ϑαάνω" ὑπηρετική τις ἂν, ὡς ἔοικεν, εἴη ϑεοῖς. ΕΥ̓Θ. 

Πάνυ μὲν ow. XVI. EQ. Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἢ 

ἰατροῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχά- 
yet οὖσα ὑπηρετική; οὐκ εἰς ὑγιείας oii; EYO. "Eyo- 

y. ΣΩ. Ti δέ; E »αὐτηγοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔρ- 

yov ἀπεργασίαν ὑπηρετική ἐστιν; EYO. Δηλον ὅτι, ! 
a Zoxoarec, εἰς nAoíov. EQ. Kai 7 οἰκοδύμοις γέ 

που εἰς οἰκίας; EYO. Ναί. EQ. Εἰπὲ δή, ὦ à ὦ ἀριστε" 

ἡ δὲ ϑεοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπη- 
ρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον γὰρ ὅτι σὺ οἶσϑα, ἐπειδήπερ τά 

ys ϑεῖα κάλλιστά γε φὴς εἰδέναι ἀνθρώπων. EYO. 
Καὶ ἀληϑῆ rs λέγω, ὠ Σώτρατες. ΣΩ. Εἰπὲ δὴ πρὸς 
Διός, τί ποτὲ ἐστιν ἐχεῖνο τὸ πάγκαλον ἔργον, O oi 
ϑεοὶ ἀπεργάζονται ἡμῖν ὑπηρέταις χρώμενοι; EYO. 
Πολλὰ καὶ χαλα, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Καὶ χὰρ * οἱ 
στρατηγοί, [5 gie ἀλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳ- 

δίως ἃ ἂν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν τῷ πολέμῳ ἀπεργάζονται. 
EYO. Πῶς δ᾽ ov; EQ. Πολλὰ δὲ T οἶμαι 

ἐπὶ 

ἢ οὔ; 
| καὶ καλὰ καὶ οἵ γεωργοί" ἀλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον av- 

| τῶν ἐστὶ τῆς ἀπεργασίας ἡ ἐκ τῆς γῆς τροφή. 
| IIayv γε. 

EY e. 

EQ. Ti δὲ δή; τῶν πολλῶν καὶ καλῶν, ἃ 
ot ϑεοὶ ἀπεργάζονται, τὶ τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῆς ἀπδρ- 

γασίας; EYO. Καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶπον, ὦ 
Σώκρατες, ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς ταῦτα 
πάντα, ὡς ἔχει, μαϑεῖν" ! τόδε μέντοι σοι ἁπλῶς λέ- 
γω, ὅτι, ἐὰν μὲν κεχαρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς ϑεοῖς 
λέγειν 18 καὶ πράττειν εὐχόμενός τε καὶ ϑύων, ταῦτ᾽ 

D 
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ἔστι τὰ ὅσια, καὶ σώζει τὰ τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴς- 

κους καὶ τὰ κοινὰ τῶν πόλεων" τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν xe- 

χαρισμένων ἀσεβὴ, ἃ δὴ καὶ ἀνατρέπει ἅπαντα καὶ 
ἀπόλλυσιν. ΧΥΊΙ. EQ. H πολύ μοι διὰ βραχυτέρων, 
a Βὐϑύφρον, &L ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ κεφάλαιον ὧν 
ἠρώτων. ἀλλὰ “γὰρ οὐ πιρόϑυμός ue εἰ διδάξαι" δηλος 

εἷ. καὶ γὰρ voy ! ἐπειδὴ Em αὐτῷ joda, ἀπετιράπου" 
ὃ εἰ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότη- 
τα ἐμεμαϑήκη. »vy δέ --- ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρωτῶντα 
τῷ ἐρωτωμένῳ ἀκολουϑεῖν ὁ ὅπῃ ἂν ἐχεῖνος ὑπάγῃ" τί δὴ 
αὖ λέγεις τὸ ὕσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ ἐπι- 
στήμην τινὰ TOU ϑύειν τε καὶ εὐχεσϑαι; ΕΥ̓Θ. "Eyo- 

ye. EQ. Οὐκοῦν τὸ ϑύειν δωρεῖσϑαὶ ἐστι τοῖς ϑεοῖς, 
τὸ δ᾽ εὐχεσϑαι αἰτεῖν τοὺς ϑεούς. EYO. Καὶ μάλα, 

ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Erwin ἄρα αἰτήσεως καὶ δό- 
σεως ϑεοῖς ἡ ὁσιότης ! ἂν δἴη ἐκ τούτου τοῦ λόγου. 
EYO. Πάνυ καλῶς, ὡ Xi “Σώκρατες, ξυνῆκας, ὃ εἶπον. 

EQ. ᾿Βπιϑυμητὴς γάρ εἰμι, ῶ φίλε, τῆς σῆς σοφίας, 

καὶ προςέχω τὸν γοῦν αὐτῇ, ὥςτε οὐ “χαμαὶ πεσεῖται 

ὃ τι ἂν εἴπης. ἀλλά μοι λέξον, τίς αὕτη D ὑπηρεσία 

ἐστὲ τοῖς ϑεοῖς; αἰτεῖν T8 φὴς αὐτοὺς καὶ διδόναι 
ἐκείνοις; ΕΥ̓Θ. "Eyoye. xvil. ZQ. Ap οὖν οὐ τὸ 

ὀρϑῶς αἰτεῖν ἂν εἴη, ὧν δεόμεϑα παρ᾽ ἐκείνων, ταῦτα 
αὐτοὺς αἰτεῖν;  EYe. A τίν EQ. Καὶ αὖ τὸ δι- 

δόναι ὀρϑῶς, ὧν ἐκεῖνοι τυγχάνουσι ! δεόμενοι παρ᾽ 
ἡμῶν, ταῦτα ἐχείν, [ITI αὐ ἂν τιδωρεῖσϑαι; οὐ γάρ που 

τεχνικόν γ᾽ ἂν εἴη δωροφορεῖν διδόντα τῷ ταῦτα, ὧν 

ΕΥ̓Θ. Aló λέγεις, e Σώκρατες. ΣΩ. 

᾿Ἐμπορικὴ ἄρα τις ἂν εἴη, ὦ Εὐϑύφρον, τέχνη ἡ ὁσιό- 

της ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ ἀλλήλων. ΕΥ̓Θ. Ἐμ- 

πορική, εἰ οὕτως ἥδιόν σοι ὀνομάζειν. ΣΩ. "AM. οὐ- 
δὲν ἥδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει αληϑὲς ὃν. φράσον 
δή μοι, τίς ἢ ὠφέλεια τοῖς ϑεοῖς τυγχάνϑι οὖσα ἀπὸ 
τῶν δώρων ὧν παρ᾿ ἡμῶν λαμβάνουσιν; ἃ μὲν yeo δι- 

οὐδὲν qoe ἡμῖν ἐστιν ἀγαϑόν, ὃ 

τι * αν μὴ ἐχεῖνοι δῶσιν" ἃ δὲ mag ἡμῶν λαμβάνου- 

οὐδὲν δεῖται. 

δόασι, παντὶ δῆλον" 

σι, τὶ ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον αὐτῶν πλεονεχτοῦμεν 

χατὰ τὴν ἐμπορίαν, (STE πάντα τἀγαϑὰ παρ᾽ αὐτῶν 

λαμβάνομεν, ἐκεῖνοι δὲ nag ἡμῶν οὐδέν; ΕΥ̓Θ. AA ἀμβάνομεν, ἐκεῖνοι δὲ παρ ἡμῶν οὐδὲν; Es 
3 Ef : HApECAT AY. SPLIT 

οἴει, ὦ Σώκρατες, rovc ϑεοὺς ὠφελεῖσϑαι ἀπὸ τού- 
e onsec - , 2 ΄ LJ 

TOY, ἃ παρ ἡμῶν λαμβάνουσιν; EQ. ᾿Αλλὰ τὶ δήποτ 
^" " - 5 EJ ^ 2E €- - ^ 

ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Βυϑύφρον, τὰ παρ᾽ ἡμῶν δῶρα τοῖς 

ϑεοῖς; EYe. Τὶ δ᾽ ol&i ἀλλο ἢ τιμή τ καὶ γέρα καὶ 

ὅπερ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χάρις; ΣΩ. «Κοχαρισμένον l 

ἄρα ἐστίν, ὦ Εὐϑύφρον, τὸ ὅσιον, ἀλλ οὐχὶ ὠφέλε- 

μον οὐδὲ φίλον τοῖς ϑεοῖς; ΕΥ̓Θ. Οἶμαι, ἔγωγε : παᾶν- 

τῶν γε μάλιστα φίλον. ΣΏ. Τοῦτο ἀρ ἐστὶν αὐ, ὡς 
foux8, τὸ ὅσιον, τὸ τοῖς ϑεοῖς φίλον. EYO. Μαλι- 

στά γε. XIX. EQ. Θαυμάσει "οὖν ταῦτα λέγων, ἐάν 

σοι οἱ λόγοι φαίνωνται μὴ μένοντες ἀλλὰ βαδίζοντες, 

καὶ ἐμὲ αἰτιάσει τὸν Δαΐδαλον βαδίζοντας αὐτοὺς ποι- 
εἶν, αὐτὸς ὧν πολύ γ8 τεχνικώτερος τοῦ Δαιδάλου καὶ 
κύκλῳ περιιόντας ποιῶν; ἢ οὐκ αἰσϑάνει, ὅτι ὁ λόγος 
ἡμῖν περιελϑὼν πάλιν εἰς ταὐτὸν ἥκει; ! μέμνησαι γάρ 
που, ὅτι ἐν τῷ ἔμπροσϑεν τό τὸ ὅσιον καὶ τὸ 9εο- 
φιλὲς οὐ ταὐτὸν ἡμῖν ἐφάνη, ἀλλ᾽ ἕτερα ἀλλήλων. ἢ οὐ- 

δὲ μέμνησαι; ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. EQ. Νῦν ovy ovx ἐν- 
vo8is, ὅτι τὸ τοῖς oic φίλον φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο 
δ᾽ ἄλλο τι ἢ ϑεοφιλὲς γίγνεται; ἢ οὐ; EYO. Πάνυ 

ye EQ. Οὐκοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὧμολογ οὔμεν, ἢ εἰ 

τότε καλῶς, νῦν ovx ὀρϑῶς τιϑέμεϑα. EYO. Ἔοικεν. 

XX. EQ. Ἐξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, τὶ ἐστι 

τὸ ὅσιον" ὡς ἐγώ, πρὶν ἂν μάϑω, ἑκὼν εἶναι οὐκ ἀπο- 
δειλιάσω. ! ἀλλὰ μή pus ἀτιμάσῃς, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 

προφέχων͵ τὸν νοῦν 0 T. μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν ἀλή- 

Seu. oic d'a γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνϑρώπων, καὶ 

οὐκ ἀφετέος εἶ, ὥςπερ, ὃ Πρωτεύς, πρὶν ἂν εἴπῃς. εἰ 
γὰρ μὴ ἤδησϑα σαφῶς τό τὲ ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον, 
οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ποτδ ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀνδρὸς ϑη- 
τὸς ἄνδρα πρεσβύτην πατέρα διωκάϑειν φόνου, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ϑεοὺς ἂν ἔδεισας παρακινδυνεύειν, μὴ οὐκ 

ὀρϑῶς αὐτὸ ποιήσοις, καὶ τοὺς ἀνϑρώπους ἡσχύνϑης" 
γῦν δὲ εὖ oi) ὅτι ! σαφῶς οἴξι εἰδέναι τό τὸ ὅσιον 
καὶ μή. εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε Εὐϑύφρον, καὶ μὴ ἀπο- 
κρύψῃ ὃ τι αὐτὸ ἡγεῖ. ΕΥ̓Θ. Εἰξαῦϑις τοίνυν, ὦ 

Σώκρατες" γὺν γὰρ σπεύδω ποι; καὶ μοι ὥρα ἀπιέναι. 
ΣΩ. Οἷα ποιεῖς, [5] ἑταῖρε! ἀπ᾿ ἐλπίδος, us καταβαλὼν 

μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον ὡς παρὰ coU μαϑὼν τά τὸ 
ὅσια καὶ μὴ καὶ τῆς πρὸς Μέλητον γραφῆς ἀπαλλά- 
ξομαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ, ὅτι σοφὸς ἤδη παρ Εὐϑύ- 

X E " ' Non UD NONU " 
Q9oovoc τα ϑεῖα 7έγονα, καὶ οτι OUXSTL ὅπ αγνοίας 16 

- ΄ ΣῪ τ M 2-7 M t M 
αὐτοσχεδιάζω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ αὐτά, καὶ δὴ καὶ 
τὸν ἄλλον βίον ὅτι ἄμεινον βιωσοΐμην. 
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AIIOAOTIA ZOKPATOYZI. 

e 
ι. " Ὁ τι uiv ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ̓ Ιϑηναῖοι, πεπό»- 

ϑατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, ovx οἶδα" ἐγὼ δ᾽ οὖν 

καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαϑόμην᾽ ov- 
τω πιϑανῶς ἔλεγον. καΐτοι ἀληϑὲς re ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

οὐδὲν εἰρήκασι. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἕν ἐθαύμασα τῶν 
πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο, ἐν ᾧ ἔλεγον, ὡς χρῆν 

ὑμᾶς εὐλαβεῖσϑαι, μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηϑῆτο ὡς δει- 

γοῦ ! ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι, ὅτι αὐτί- 

κα ὑπ ἐμοῦ ἐξελεγχϑήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπως- 
τιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγει», τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν 

ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗ- 
τοι λέγειν, τὸν τἀληϑῆ λέγοντα" εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέ- 

γουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι 
ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥςπερ ἐγὼ λέγω, ἢ τι ἢ οὐδὲν 
ἀληϑὲς εἰρήκασιν" ὑμεῖς δ᾽ ἐμοῦ ἀκούσεσϑε πᾶσαν τὴν 
ἀλήϑειαν. Οὐ μέντοι μὰ AU, ὦ ἄνδρες Ἠϑηναῖοι, 
κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥςπερ οἱ τούτων, ῥήμασί 

τε καὶ ὀνόμασιν, οὐδὲ κεκοσμημένους, ! ἀλλ ἀκούσε- 

σϑε εἰχὴ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι" πιστεύω 
γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω, καὶ μηδεὶς ὑμῶν προςδοκη- 
σάτω ἄλλως. οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, à ἄνδρες, 

τῇδε τῇ ἡλικίᾳ, ὥςπερ μειρακίῳ, πλάττοντι λόγους εἰς 
ὑμᾶς εἰςιέναι. xol μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες ἀϑη- 

»αἴοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι" ἐὰν διὰ τῶν 
αὐτῶν λόγων ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου, δί ὧνπερ 
εἴωϑα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ivo 

ὑμῶν οἵ πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοϑι, μήτε ϑαυμά- 

Cu» ! μήτε ϑορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. 

γὺν πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη ye- 

γονὼς πλείω ἑβδομήκοντα" ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς 
ἐνθάδε λέξεως. ὥςπερ ovy ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγ- 

χανον ὦν, ξυνεγιγνώσκδτε δήπου ἂν μοι, εἰ ἐν ἐκείνῃ 
τῇ φωνῇ 18 καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον, ἐν * οἵπερ ἐτε- 
ϑράμμην, χαὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι ΕΟ 

ὡς T ἐμοὶ δοχῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐὰν — 

ἴσως μὲν γάρ τι χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν 
αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προςέχειν, 
si δίκαια λέγω, ἢ μή" δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, 
ῥήτορος δὲ τἀληϑῆ λέγειν. JL Πρῶτον μὲν οὐν δί- 

καιός εἶμι ἀπολογήσασϑαι, ὦ ἄνδρες ̓ Ἡϑηναῖοι; πρὸς 
τὰ πρῶτά μου κατηγορημένα καὶ τοὺς πρώτους 
κατηγόρους, ἔπϑιτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερα καὶ τοὺς ὑστέ- 

st] —, 

φους. ' Ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς 
ὑμᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληϑὲς λέ- 
γοντες᾽ οὗς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς Gugi ᾿Ανυ- 
τον, καΐἷπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς. ἀλλ ἐχεῖνοι 

δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἵ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων 

παραλαμβάνοντες ἔπειϑόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ οὐ- 

δὲν ἀληϑές, ὡς ἔστι τις Σωκράτης, σοφὸς ἀνήρ, τά τε 
μετέωρα φροντιστής, καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἀνεζητη- 
χώς, καὶ τὸν ἥττω λόγον χρείττω ποιῶν. οὗτοι, ὦ ἀν- 
δρες Ἡϑηναῖοι, ! ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, 

οἱ δεινοί εἰσὶ μου κατήγοροι" οἵ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦν- 
ται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ ϑεοὺς γομίζειν. ἔπει- 
τά εἰσιν οὗτοι OL κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον 
ἤδη κατηγορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλιχίᾳ λέ- 
7οντες πρὸς ὑμᾶς, ἐν t ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖ- 
δες ὄντες, ἔνιοι δ᾽ ὑμῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην 
κατηγοροῦντες, ἀπολογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων 

ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέ- 

vaL καὶ εἰπεῖν, ' πλὴν εἴ τις χωμῳδοποιὸς τυγχάνει 
ὦν. ὅσοι δὲ φϑόνῳ καὶ διαβολὴ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέ- 
πειϑον, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους πεῖϑον- 
τες, οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν" οὐδὲ γὰρ ἀναβι- 
βάσασϑαι οἷόν v ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυϑοῖ οὐδ᾽ ἐλέγξαι 

| οὐδένα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥςπερ σχιαμαχεῖν ἀπο- 
λογούμενόν - τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. 

ἀξιώσατε ovy καὶ ὑμεῖς, ὥςπερ ἐγὼ λέγω, διττούς μου 
τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς ἄρτι xa- 
τηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ ! τοὺς πάλαι, οὕς ἐγὼ λέγω. 

καὶ οἰήϑητε δεῖν πρὸς ἐχείνους πρῶτόν με ἀπολογή- 

σασϑαι καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐχείνων πρότερον ἠκούσατε 
κατηγορούντων, xci πολὺ μᾶλλον ἢ E τῶν ὕστε- 
ρον. Εἶεν. ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, χαὶ 

ἐπιχειρητέον * ὑμῶν ἐξελέσϑαι τὴν διαβολήν, ἣν ὑμεῖς 

ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε, ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρό- 

»ῳ. βουλοίμην μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτω γενέσϑαι, εἴ τι 
ἄμεινον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοί, καὶ πλέον Ti μὲ ποιῆσαι 

| ἀπολογούμενον" οἶμαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, χαὶ οὐ 

| πᾶνυ μὲ λανϑάνει οἷόν ἐστιν. ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ 
τῷ ϑεῷ φίλον, τῷ δὲ »όμῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον. 
ΠῚ. ᾿ιναλάβωμεν οὐν ἐξ ἀρχῆς, τίς 7 κατηγορία ἐστίν, 

| ἐξ ἧς ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ] δὴ καὶ πιστεύων ! 
| Μέλητός μὲ ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. Eisy. τὶ 

p 



8 PLATONIS 

δὴ λέγοντες διέβαλλον οἵ διαβάλλοντες; ὥςπερ οὖν κα- 
τηγόρων τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν. Σω- 
κράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάξεται ζητῶν τά τε 

ὑπὸ γῆς καὶ τὰ ἐπουράνια, καὶ τὸν ἥττω λό- 
γον κρείττω ποιῶν, καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα 

διδάσκων. ! Τοιαύτη τὶς ἐστι ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε 
xal αὐτοὶ ἐν τῇ ριστοφάνους κωμῳδίᾳ, Σωχράτη τι- 
γὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, φάσχοντά T8. ἀεροβατεῖν καὶ 
ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔ- 
τε μέγα οὔτε σμικρὸν πέρι ἐπαΐω. καὶ οὐχ ὡς ἀτιμά- 
cov λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην, εἴ τις περὲ τῶν 
τοιούτων σοφός ἐστι. μή πως o ὑπὸ Μελήτου το- 

σαύτας δίκας φύ φύγοιμι. ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων, ὦ ἀν- 
δρες Ἡϑηναῖοι, οὐδὲν μέτεστι. μάρτυρας δ᾽ αὐτοὺς ! 

ὑμῶν τοὺς πολλοὺς παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλή- 

λους διδάσκειν τε καὶ φράζειν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε ἀκη- 

χόατε διαλεγομένου" πολλοὶ δὲ ὑμῶν oí τοιοῦτοἱϊ εἶσι. 
φράζετε οὖν ἀλλήλοις, εἰ πώποτε ἢ σμικρὸν ἢ μέγα 

ἠκουσὲ τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων διαλεγομέ- 
γου" καὶ ἐκ τούτων γνώσεσϑε, ὅτι τοιαῦτ ἐστὲ καὶ 
τάλλα περὶ fuov ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. ιν. ἀλλὰ 
γὰρ οὔτε τούτων οὐδὲν ἐστιν, οὐδὲ γ εἴ τινος ἀκη- 
κόατε, ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνϑρώπους xai χρή- 
ματα πράττομαι, ! οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές. ἐπεὶ καὶ τοῦτο 
γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός T εἴη παιδεύειν 
ἀνθρώπους, ὥςπερ Γοργίας τε 0 Δεοντῖνος, καὶ Πρό- 

δικος ὁ Κεῖος, καὶ Ἱππίας 0 ̓ Ηλεῖος. τούτων γὰρ txa- 
στος, ὦ ἄνδρες, οἷός T ἐστὲν ἰὼν εἰς ἑκάστην TOY πό- 

λεων τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖς- 

κα ξυνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται, τούτους πείϑουσι τὰς 
ἐχείνων ξυνουσίας * ἀπολιπόντας σφίσι ξυνεῖναι χρή- 

ματα διδόντας καὶ χάριν προςειδέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος 

ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε σοφός, ὃν ἐγὼ σϑόμην 
ἐπιδημοῦντα" ἔτυχον γὰρ προςελϑὼν ἀνδρί, ὃς τετέλε- 

κε χρήματα. σοφισταῖς πλείω ἢ ξύμπαντες 0L ἄλλοι, 
Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου. τοῦτον οὖν ἀνηρόμην — ἐστὸν 
γὰρ αὐτῷ δύο vifs — Ὦ Καλλία, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ μὲν 
σου τὼ υἷέε πώλω ἢ μύσχω ἐγενέσϑην, εἴχομεν ἂν αὐ- 
τοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν καὶ μισϑώσασϑαι, ὃς ἔμελλεν 

αὐτὼ καλώ τε κἀγαϑὼ ποιήσειν ! τὴν προςήκουσαν 

ἀρετήν" ἣν δ᾽ ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν 7γε- 
ὠργικῶν" γὺν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνϑρώπω ἐστόν, τίνα αὐτοῖν 
ἐν νῷ ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης ἀρε- 
τῆς, τος ἀνϑρωπίνης τὸ καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; 
οἶμαι γάρ σε ἐσκέφϑαι διὰ τὴν τῶν υἱέων κτῆσιν" ἔστι 
τις, ἔφην ἐγώ, ἢ οὔ; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ Oc. Tie, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, καὶ ποδαπός; καὶ πόσου διδάσκει; Εὔηνος, ἔφη, 

e Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν. Καὶ E 10» Ev- 

qo» ἐμακάρισα, εἰ ὡς ἀληϑῶς ἔχει ταύτην τὴν ! τέ- 
xvn» καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει. ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς 
ἐκαλλυνόμην τε καὶ ἡβρυνόμην à ἂν, εἰ ἠπιστάμην ταῦ- 
τα ἀλλ ov γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι. ν. 
ὑὙπολάβοι οὖν ἂν τις ὑμῶν ἴσως, Ἀλλ, ὦ Σώκρατες, 

τὸ σὸν τὶ ἐστι πρᾶγμα; πόϑεν αἷ διαβολαὶ σοι αὗται 
γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ re οὐδὲν τῶν ἄλλων 

περιττότερον πραγματευομένου, ἔπειτα τοσαύτη φήμη 
ze καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ 0i 
πολλοῖ. λέγε οὖν ἡμῖν, τί ἐστιν, ἵνα μὴ ἡμεῖς περὶ σοῦ 
αὐτοσχεδιάζωμεν. ! Ταυτὶ μοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὃ 

λέγων, κἀγὼ ὑμῖν πειράσομαι ἀποδεῖξαι, τὶ mor ἔστι 
τοῦτο, 0 ἐμοὶ πεποίηκε τό τε ὄνομα καὶ τὴν διαβο- 
λήν. ἀκούετε δή. καὶ ἴσως μὲν δόξω τισὶν ὑμῶν mal- 
Dv, BU μέντοι ἔστε, πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήϑειαν ἐρῶ. 

Ἐχὼ γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, δι οὐδὲν αλλ ἢ διὰ 

σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνομα ἔσχηκα. ποίαν δὴ σο- 
φίαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνϑρωπίνη σοφία" τῷ 
ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην εἶναι ar οὗτοι δὲ τάχ 
ἂν, ος ἄρτι ἔλεγον, μείζω τινὰ ἢ! xar ἄνϑρωπον 

σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω, τί λέγω" οὐ γὰρ δὴ 
ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ ὅςτις φησὶ ψεύδεταί τῷ 
καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμὴ λέγει. καὶ μοι, ὦ ἄνδρες ἀιϑη- 
ναῖοι, μὴ ϑορυβήσητε, μηδὲ a ἂν δόξω τι ὑμῖν μέγα λέ- 
ye οὐ γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον, ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ 

εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν, τὸν λέγοντα ἀνοΐσω. τῆς γὰρ ἐμῆς, 
εἰ δή τὶς ἐστι σοφία καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέξο- 
μαι τὸν. ϑεὸν τὸν ἐν Ζελφοῖο: -Χαιρεφῶντα γὰρ ἔστε 

που. οὗτος * ἐμός τε ἑταῖρος ἣν ἐκ νέου, καὶ ὑμῶν 
τῷ πλήϑει ἑταῖρός τε καὶ ξυνέφυγα τὴν. φυγὴν ταύτην 
καὶ usd ὑμῶν κατῆλϑε. xai ἔστε δή, οἷος Tv Xauge- 
φῶν, ὡς σφοδρὸς ép ὃ τι ὁρμήσειξ. καὶ δή ποτε καὶ 
εἰς Δελφοὺς ἐλϑὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασϑαι, — 
καί, ὅπερ λέγω, μὴ ϑορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες. ἤρετο γὰρ 
δή, si τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυϑία 

μηδένα σοφώτερον εἶναι. καὶ τούτων πέρι ὃ ἀδελφὸς 
ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύ- 
τηχε. VL. Σκέψασϑε δὲ ὧν ἕνεκα ! ταῦτα λέγω" μέλ- 
λω γὰρ ὑμᾶς διδάξειν, ὅϑεν μοι 7 διαβολὴ γέγονε. 

ταῦτα 190 ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί" Τὶ ποτε 
λέγει ὃ ϑεύς, καὶ τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔ- 

τε μέγα οὔτε σμικρὸν ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν" τί 
οὖν ποτε λέγει φάσκων. ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ 
δήπου ψεύδεταί γε: οὐ γὰρ ϑέμις αὐτῷ. καὶ πολὺν 
μὲν χρόνον ἠπόρουν, τί ποτε λέγει, E ἔπειτα μόγις πάνυ 
ἐπὲ ζήτησιν. αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ | ἐτραπόμην. ἤλϑον 

ἐπὶ τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς ἐνταῦϑα, ! 

εἴπερ πού, ἐλέγξων τὸ μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῷ 
χρησμῷ, ὅτι Οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερός ἐστι, σὺ δ᾽ ἐμὲ 
ἔφησϑα. διασκοπῶν οὖν τοῦτον --- ὀνόματι γὰρ οὐ- 
δὲν δέομαι. λέγει». ἣν δέ τις τῶν πολιτικῶν, πρὸς ὃν 

ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαϑον, o ἄνδρες ̓ Ιϑηναῖοι, 
—- xui διαλεγόμενος αὐτῷ, ἔδοξέ μοι οὗτος ὃ ἀνὴρ 

δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνϑρώποις 

καὶ μάλιστα ἑαυτῷ, εἶναι δ᾽ οὔ. κάπειτα ἐπειρώμην 
αὐτῷ δεικνύναι, ὃ ὅτι οἴοιτο μὲν εἶναι σοφός, sim δ᾽ ov. 
! ἐγτεῦϑεν οὖν τούτῳ TE ἀπηχϑόμην. καὶ πολλοῖς τῶν 
παρόντων. πρὸς ἐμαυτὸν δ᾽ ovv ἀπιὼν ἐλογιζόμην, ὅτι 
Τούτου μὲν τοῦ ἀγϑρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι" κιν- 
δυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαϑὸν 
εἰδέναι, ἀλλ οὗτος μὲν oieral τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, 

ἐγὼ δέ, ὥςπερ οὖν οὐχ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι. ἔοικα γοῦν 

τούτου ye σμικρῷ TU αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι; 
ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι. ἐντεῦϑεν ἐπὶ ἄλλον 
ἦα τῶν ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων εἶναι, καὶ μοι 
ταὐτὰ ! ταῦτα ἔδοξε᾽ καὶ ἐνταῦϑα κἀκείνῳ καὶ ἄλλοις 

πολλοῖς ἀπηχϑόμην. VIL Μετὰ ταῦτ᾽ οὖν ἤδη ἐφεξῆς 
ἦα, αἰσϑανόμενος μὲν καὶ λυπούμενος xoi δεδιώς, ὅτι 
ἀπηχϑανόμην, ὅμως δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει. εἶναι τὸ τοῦ 
ϑεοῦ περὶ πλείστου ποιεῖσϑαι. ἰτέον οὖν, σκοποῦντι 
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APOLOGIA 

τὸν χρησμὸν τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας τούς τι δοκοῦντας 
εἰδέναι. καὶ » τὸν χύνα, e ἄνδρες &*  ᾿Ιϑηναῖοι, -"- 

δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς ταληϑὴ λέγειν — ἡ μὴν ἐγὼ ἔπα- 
OO» τι τοιοῦτον" οἵ μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες ἔδοξαν 

μοι ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐνδϑεῖς εἶναι ζητοῦντι 

κατὰ τὸν sov, ἄλλοι δὲ δοκοῦντες φαυλότεροι ἐπιει- 

κέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ δὴ 

ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι, ὥςπερ πόνους τινὰς 
πονοῦντος, ἵνα μοι καὶ ἀγέλεγκτος 7 μαντεία γένοιτο. 
Μετὰ γὰρ τοὺς πολιτικοὺς Ud ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς 
16 τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν διϑυράμβων καὶ τοὺς 
! ἄλλους, ὡς ἐνταῦϑα ἐπὶ αὐτοφώρῳ καταληψόμενος 
ἐμαυτὸν ᾿ἀμαϑέστερον. ἐκείνων ὄντα. ἀναλαμβάνων ovv 
αὐτῶν τὰ ποιήματα, ἅ μοι ἐδόκει μάλιστα πεπραγμα- 
τεῦσϑαι αὐτοῖς, διηρώτων ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, iy 

ἅμα τι καὶ μανϑάνοιμι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν 
ὑμῖν εἰπεῖν, à ἄνδρες, roAnO5 ὅμως δὲ ῥητέον. ὡς 

ἔπος γὰρ εἰπεῖν, ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἵ παρόντες 
ἂν βέλτιον ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποιήκειταν. ἔγνων 

οὖν καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σο- 
φίᾳ ! ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὲ καὶ ἐνθου- 
σιάζοντες, ὥςπερ oi ϑεομάντεις καὶ οἵ χρησμῳδοί" καὶ 
γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασι δὲ οὐ- 
δὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦτόν τὶ μοι ἐφάνησαν πάϑος καὶ 

oi ποιηταὶ ποπονϑότες. καὶ ἅμα joo dun αὐτῶν διὰ 
τὴν ποίησιν οἰομένων καὶ τάλλα σοφωτάτων εἶναι ἀν- 

ϑρώπων, ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπῇα οὖν καὶ ἐντεῦϑεν, τῷ αὖ- 
τῷ οἰόμενος περιγεγονέναι, ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. 
ΨΠΙ. Τελευτῶν ovv ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας go" ἐμαυτῷ 

γὰρ ξυνήδειν οὐδὲν ἐπισταμένῳ, ! ὡς ἔπος εἰπεῖν, τού- 

τους δὲ y ἤδειν ὅτι εὑρήσοιμι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπι- 
σταμένους. καὶ τούτου μὲν οὐκ ἐψεύσϑην, ἀλλ᾽ jnt- 

σταντο ἃ ἐγὼ οὐκ ἠπιστάμην καὶ μου ταύτῃ σοφώῶτε- 
oL ἦσαν. ἀλλ, ὦ ἄνδρες ᾿ιϑηναῖοι; ταὐτόν μοι ἔδο- 
ξαν ἔχειν ἁμάρτημα, ὅπερ καὶ ot ποιηταί, καὶ οἵ ἀγα- 
ϑοὶ δημιουργ οἱ" διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐξεργάζεσϑαι 
ἕκαστος ἠξίου καὶ τάλλα τὰ μέγιστα σοφώτατος εἶναι, 

καὶ αὐτῶν αὕτη 7 πλημμέλεια ἐχείν Ἣν τὴν σοφίαν ἀπέ- 
χρύπίτον" der ἐμὲ ἐμαυτὸν ἀνερωτᾶν . ὑπὲρ τοῦ X9n- 

σμοῦ, πότερα δεξαίμην ἃ ἂν οὕτως ὥςπερ ἔχω Eyeu, μή- 
τε τι σοφὸς ὧν τὴν ἐκείνων σοφίαν, μήτε ἀμαϑὴς τὴν 
ἀμαϑίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ ἐχεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. ἀπε- 

κρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ, ὅτι μοι λυσιτε- 
λοῖ ὥςπερ ἔχω ἔχειν. ΙΧ. Ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξοτά- 
σεως, ὦ ἄνδρες Ἡϑηναῖοι, πολλαὶ μὲν ἀπέχϑϑιαί μοι 
γεγόνασι * καὶ οἷαι χαλεπώταται καὶ βαρύταται, ὥςτε 
πολλὰς διαβολὰς am αὐτῶν γεγονέναι; ὄνομα δὲ τοῦτο 
λέγεσϑαι, σοφὸς εἶναι. οἴονται γάρ μὲ ἑκάστοτε οἵ 
παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφόν, ἃ ἂν ἄλλον &e- 

λέγξω" τὸ δὲ κινδυνεύει, [7] ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, τῷ ὄντι 
0 ϑεὸς σοφὸς εἶναι, καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτῳ τοῦτο 
λέγειν, ὃ ὅτι ἢ ἀνϑρωπίνη σοφία ὀλίγ ου τινὸς ἀξία ἐστὶ 

καὶ οὐδενός" καὶ φαίνεται τοῦτ᾽ οὐ Afyew τὸν Σωχρά- 
TI; προςκεχρῆσϑαι δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδει- 

γμα ποιούμενος, ὥςπερ ἂν εἰ εἶποι, ! ὅτι Οὗτος ὑμῶν, 
o ἄνϑρωποι, σοφώτατός ἐστιν, ὅςτις ὥςπερ Σωκρά- 
της ἔγνωκεν, ὅτι οὐδενὸς ἀξιός ἐστι τῇ ἀληϑείᾳ πρὸς 
σοφίαν. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ γὺν περιιὼν ξητῶ 
καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν ϑεόν, καὶ τῶν ἀστῶν καὶ τῶν 
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ξένων ἂν τινα οἴωμαι σοφὸν εἶναι" καὶ ἐπειδάν μοι μὴ 
δοκῇ, τῷ ϑεῷ βοηϑῶν ἐνδείκνυμαι, ὅτι οὐκ ἔστι σο- 
φός. καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς 
πόλδως πραξαΐ μοι σχολὴ γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτ 

τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐν 1 πενίᾳ μυρίᾳ εἰμὲ διὰ τὴν τοῦ 
ϑεοῦ λατρείαν. Χ. Πρὸς δὲ τούτοις οἵ νέοι μοι ἐπα- 
κολουϑοῦντες, οἷς μάλιστα σχολή ἐστιν, oL τῶν πλου- 

σιωτάτων, αὐτόματοι χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομέ- 
Yay TOY ἀνθρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμοὺν- 
ται, εἶτα ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν: κἄπειτα, οἷ- 

μαι; εὑρίσκουσι πολλὴν ἀφϑονίαν οἰομένων μὲν εἰδὲέ- 
ναὶ TU ἀνϑρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα 1 ἢ οὐδέν. ἐντευϑὲν 

οὖν οἱ Um αὐτῶν ἐξεταζόμενοι ἐμοὶ ὀργίζονται, ἀλλ 
οὐχ αὑτοῖς, καὶ λέγουσιν, ὡς ! Σωχράτης τίς ἐστι μια- 
ρώτατος καὶ διαφϑείρει τοὺς νέους. 

αὐτοὺς ἐρωτᾷ, ὃ τι ποιῶν καὶ ὃ τι διδάσκων, ἔχουσι 

μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, ἀλλ᾿ ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶσιν 
ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχει- 
ρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς, 

καὶ ϑεοὺς μὴ νομίζειν, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω 

ποιεῖν. τὰ γὰρ ἀληϑῆ, οἶμαι, οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν, 

ὅτι κατάδηλοι γίγνονται προςποιούμενοι uiv εἰδέναι, 
εἰδότες δὲ οὐδέν. ἅτε οὐν, οἶμαι, φιλότιμοι ! ὄντες καὶ 
σφοδροὶ καὶ πολλοί; καὶ ξυντεταγμένως καὶ mro 

λέγοντες περὶ ἐμοῦ, ἐμπεπλήκασιν ὑμῶν τὰ ὦτα καὶ 
πάλαι καὶ σφοδρῶς διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Μέ- 
λητός μοι ἐπέϑετο καὶ ᾿Ανυτος καὶ Μύκων, Μέλητος 

μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχϑόμενος, ᾿Ἄνυτος δὲ ὑπὲρ 
τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν, xar δὲ " ὑπὲρ 
τῶν ῥητόρων. ὥςτε, ὅπερ ἀρχόμενος ἐχὼ ἔλεγον, ϑαυ- 
μάζοιμ ἄν, εἰ οἷός T εἴην ἐγὼ ὑμῶν ταύτην τὴν δια- 
βολὴν ἐξελέσϑαι ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ, οὕτω πολλὴν 

7εγονυῖαν- Ταῦτ ἔστιν ὑμῖν, o ἄνδρες Ιϑηναῖοι, τὰ- 

ληϑῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν ἀποχρυψά- 
μδνος ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος. καίτοι οἶδα aye- 
δόν, ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχϑάνομαι. ὃ καὶ τεχμήριον, 
ὅτι τἀληϑὴ λέγω καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν JU διαβολὴ 3 D] ἐμὴ 
καὶ τὰ αἴτια ταῦτά ἐστι. καὶ ἐάν τὸ YyUY ἐὰν TE ! αὐ- 
ϑις ζητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. ΧΙ. Περὶ μὲν 

οὖν ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι κατηγόρουν αὕτη 
ἔστω ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς" πρὸς δὲ Μέλητον 

τὸν ἀγαϑόν T8 καὶ φιλόπολιν, ὡς φησι, καὶ τοὺς ὑστέ- 
ρους μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογεῖσϑαι. αὖϑις γὰρ 
δή, ὥςπερ ἑτέρων τούτων ὄντων κατηγόρων, λάβωμεν 
αὖ “τὴν τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχει δέ πως ὧδε" Σω- 
κράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τ νέους διαφϑείροντα καὶ 
ϑεούς, ovs ἡ πόλις voulte, οὐ νομίζοντα, ἕτερα δὲ 

δαιμόνια ! καινά. τὸ μὲν δὴ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστι. 
τούτου δὲ τοῦ ἐγκλήματος ἕν ἕχαστον ἐξετάσωμεν. 
Φησὶ γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν με διαφϑείροντα. ἐγὼ 
δὲ ys, ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, ἀδικεῖν φημι “Μέλητον, ὅτι 
σπουδὴ χαριεντίζεται, ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνας καϑιστὰς ἀν- 

ϑρώπους, περὶ πραγμάτων προςποιούμενος σπουδάζειν 
καὶ κήδεσϑαι, ὧν οὐδὲν τούτῳ πώποτϑ ἐμέλησεν. ὡς 
δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πειράσομαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 

Kol μοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰπέ" "AÀÀo τι περὶ 
πολλοῦ ποιεῖ, ὅπως ὡς βέλτιστοι Ob νεώτεροι ἔσονται; 
"Eyoys. 'Ἴϑι δὴ νῦν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους 

ποιεῖ; δῆλον γάρ, ὅτι οἶσϑα, μέλον γέ σοι. τὸν μὲν 
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D , » , € , 393/083 2UP. 
γὰρ διαφϑείροντα ἐξευρών, ὡς φής, ἐμὲ εἰςάγεις του- 
τοισὶ καὶ κατηγορεῖς" τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα ἔϑι 
εἰπὲ καὶ μήνυσον αὐτοῖς, τὶς ἐστιν. ὁρᾷς, [7] Μέλητε, 

ὅτι σιγᾷς καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καίτοι οὐκ αἰσχρόν σοι 
δοκεῖ εἶναι καὶ ἱκανὸν τεκμήριον οὐ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι 

σοι οὐδὲν μεμέληκεν; ἀλλ᾽ εἰπέ, a ̓γαϑέ, τίς αὐτοὺς 

ἀμείνους ποιεῖ; Οἱ νόμοι. "AME οὐ ' τοῦτο ἐρωτῶ, o 
βέλτιστε, ἀλλὰ τίς yd oos, ὅςτις πρῶτον xol αὐτὸ 

τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους. Οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δι- 
Πῶς λέγεις, ὦ Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παι- 

δεύειν οἷοί τὲ εἰσι καὶ βελτίους ποιεῖν; Μαλιστα. 
Πότερον ἅπαντες, ἢ oi μὲν αὐτῶν, oí δ᾽ ov; “Ἅπαν- 

τες. Εὖ γ8 νὴ τὴν Ἥραν λέγεις, καὶ πολλὴν ἀφϑο- 
γίαν τῶν poni τί δαὶ δή, οἵδε οἱ ἀκροαταὶ βελ- 

τίους ποιοῦσιν, * ἢ ov; Καὶ οὗτοι. Τί δαὶ oi βου- 

λευταί; Koi οἱ βουλευταί. ᾿Αλλ ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ 
οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἵ ἐχκλησιασταΐ, διαφϑείρουσι τοὺς 

κασταί. 

γεωτέρους; ἢ κακεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες; Ka- 

κεῖνοι. Πάντες ἀρα, ὡς ἔοικεν, ϑηναῖοι καλοὺς xa- 

γαϑοὺς ποιοῦσι zzv ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφϑείρω. 

“πολλήν Y 

ἐμοῦ κατέγνωκας δυςτυχίαν. καί μοι ἀπόκριναι" ἡ καὶ 
περὶ ἵππου: οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἱ μὲν βελτίους 
ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες duro, δῖναι, εἷς δὲ τις 
διαφϑείρων; ἢ τοὐναντίον τούτου πᾶν εἷς μέν τις 

βελτίους οἷός T ὧν ποιεῖν ἢ πάνυ ὀλίγοι, οἵ ἱππικοί" 
οἵ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ ξυνῶσι καὶ χρῶνται ἵπποις; δια- 

φϑείρουσιν: οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Μέλητε, καὶ περὶ ἵπ- 

πὼν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ζώων; πάντως δήπου, 

ἐάν TB σὺ καὶ Ἄνυτος οὐ φῆτε ἐάν τε φῆτε᾽ πολλὴ 
γὰρ ἂν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, εἰ εἷς μὲν 

μόνος αὐτοὺς διαφϑείρει, οἵ δ᾽ ἄλλοι ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ 

οὕτω λέγεις; Πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω. 

oO... - 

! γάρ, ὦ Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείχνυσαι, ὅτι οὐδεπώποτ 

ἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυ- 
τοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι “μεμέληκε μερὶ ὧν ἐμὲ εἰς- 
ἄγεις. XIII. Ἔτι δὲ ἡ ἡμῖν εἰπὲ, ὦ πρὸς Ze Μέλητε, 

πότερον ἔστιν οἰκεῖν ἄμεινον ἐν πολέταις χρηστοῖς, ἢ 
πονηροῖς: ὦ τᾶν, ἀπόκριναι" οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὸν 
ἐρωτῶ. οὐχ οἵ μὲν πονηροὶ χαχὸν TL ἐργάζονται τοὺς 
«el ἐγγυτάτω ἑαυτῶν ὄντας, oi δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑόν τι; 
Πάνυ ye. Ἔστιν οὖν ὃςτις βούλεται v ὑπὸ τῶν ξυνόν- 
τῶν ! βλάπτεσϑαι μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσϑαι; ἀπόκριναι, 

ὦ yai: xo γὰρ ὃ νόμος κελεύει ἀποκχρίνεσϑαι. tod 

ὅςτις βούλεται βλάπτεσϑαι; Οὐ δῆτα. Φέρε δή, πό- 

T8600» ἐμὲ δἰφάγεις δεῦρο ὡς διαφϑείρον τὰ τοὺς γεωτέ- 
φους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα ἢ ἄκοντα; 

"Exovra ἔγωγε. Τὶ δῆτα, ὦ “Μέλητε; σὺ 
ἐμοῦ σοφώτερος ei τηλικούτου ὄντος τηλικόςδε ὧν, ὡς- 
18 σὺ μὲν ἔγνωκας, ὅτι Oi μὲν καχοὶ κακόν τι ἐργά- 

ζονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον ! ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἀγα- 
ϑοὶ ἀγαϑόν, ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαϑίας ἥκω, 

ὥςτϑ καὶ TOUT ἀγνοῶ, ὅτι, ἐάν τινὰ μοχϑηρὸν “ποιήσω 
τῶν ξυνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

ὧςτε τοῦτο τὸ τοσοῦτον κακὸν ὡς φὴς 

σύ; ταῦτα ἐγώ σοι οὐ πείϑομαι, à Μέλητε, οἶμαι δὲ 

ἀλλ᾽ ἢ οὐ διαφϑείρω, 

τοσοῦτον 

ἑχὼν ποιῶ, 

οὐδὲ ἀλλον ἀνθρώπων οὐδένα" 
1 » 
ἢ; 8 διαφϑείρω, * ἄκων, ὥςτε σύ γε κατ᾽ ἀμφότερα 

ψεύδει. εἰ δὲ ἄκων διαφϑείρω, τῶν τοιούτων καὶ ἀκου- 
σίων ἁμαρτημάτων οὐ δεῦρο νόμος εἰςάγειν ἐστίν, ἀλλ᾽ 

ἰδίᾳ λαβόντα διδάσχειν καὶ vovSersiv: δῆλον γάρ, ὅτι, 
ἐὰν μάϑω, παύσομαι ὃ ys ἄχων ποιῶ. σὺ δὲ ξυγγε- 
γνέσϑαι μὲν μοι καὶ διδάξαι ἔφυγες καὶ ovx ἠϑέλησας, 
δεῦρο δὲ εἰφάγεις, oi νόμος ἐστὲν εἰςάγειν τοὺς κολά- 

σεως δεομένους, ἀλλ᾿ οὐ μαϑήσεως. XIV. Ἀλλὰ γάρ, 

ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, τοῦτο μὲν δῆλον ἤδη ἐστίν, ὃ ἐγὼ 

ἔλεγον, ὅτι Μελήτῳ ! τούτων οὔτθ μέγα οὔτε σμικρὸν 
πώποτε ἐμέλησεν. ὅμως δὲ δὴ λέγε ἡμῖν, πῶς us φὴς 
διαφϑείρειν, ὠ Μέλητε, τοὺς »εωτέρους; ἢ δῆλον δή, 
ὅτι κατὰ τὴν γραφήν, ἣν ἐγράψω, ϑεοὺς διδάσχοντα 
μὴ νομίζειν, ove ἢ πόλις γομίζει, ἕτερα δὲ δαιμόνια 

καινά; οὐ ταῦτα λέγεις. ὅτι διδάσκων διαφϑείρω; Πά- 
γυ μὲν οὖν σφόδρα ταῦτα λέγω. Πρὸς αὐτῶν τοίνυν, 
[5] Μέλητε, τούτων τῶν Sei, ὧν νῦν ὁ λόγος ἐστίν, 

εἰπὲ ἔτι σαφέστερον καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἀνδράσι του- 
τοισὶ. ἐγὼ γὰρ οὐ ! δύναμαι μαϑεῖν, πότερον λέγεις 

διδάσκειν ue νομίζειν elvat τινας ϑεούς, καὶ αὐτὸς ἄρα 
γομίζω εἶναι ϑεοὺς καὶ οὐκ εἰμὲ τὸ παράπαν ἄϑεος 

οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ, οὐ μέντοι οὕςπερ γ8 ἡ πόλις, ἀλλ᾽ 
ἑτέρους, καὶ τοῦτ ἔστιν ὃ μοι ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους" ἢ 

παντάπασί us φὴς οὔτε αὐτὸν νομίζειν ϑεοὺς τούς τ 
ἄλλους ταῦτα διδάσκειν. Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παρά- 

παν οὐ νομίζεις ϑεούς. Ὦ, ϑαυμάσιε Μέλητο, ἵνα τί 

ταῦτα λέγϑις; 0 οὐδὲ ! ἥλιον οὐδὲ σελήνην ἄρα νομίζω 

ϑεοὺς εἶναι, ὥςπερ οἵ ἄλλοι ἀνϑρωποι; Μὰ At, ὦ 

ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον λέϑον φησὲν εἰ- 

γαι, τὴν δὲ σϑλήνην γῆν. Ἀναξαγόρου οἴδι κατηγο-. 

si», a φίλε “Μέλητε: καὶ οὕτω καταφρονεῖς τῶνδε καὶ 
οἴξι αὐτοὺς ἀπείρους γραμμάτων εἶναι, ὥςτε οὐκ εἰδέ- 

γαι, ὅτι τὰ ᾿Ιναξαγόρου βιβλία, τοῦ Ἀλαξομενίου, γέ- 

μει τούτων τῶν λόγων. καὶ δὴ καὶ οἵ νέοι ταῦτα παρ 
ἐμοῦ μανϑάνουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, 
δραχμῆς ' ἐκ τῆς ὀρχήστρας πριαμένοις Σωκράτους 

καταγελᾶν, ἐὰν προςποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι» ἄλλως 18 

καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα. ἀλλ ὦ πρὸς Διός, οὑτωσὶ σοι 

δοκῶ οὐδένα γ»ομίζοιν ϑεὸν εἶναι; Οὐ μέντοι μὰ AU, 

οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. "πιστός y 6i, ὦ “Μέλητε, xai ταῦτα 
μέντοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, 
ὦ ἄνδρες ἀιθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς καὶ ἀκόλα- 
στος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ καὶ 
ἀχολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασϑαι. ἔοικε γὰρ ὥςπερ * 
αἴνιγμα ξυντιϑέντι διαπειρωμένῳ, "Apo γνώσεται Zo- 

κράτης, ὃ σοφὸς δὴ ἐμοῦ χαριεντιξομένου καὶ ἐναντί᾽ 
ἐμαυτῷ λέγοντος, ἢ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους 
Qu 

τοὺς ἀκούοντας; οὗτος γὰρ ἐμοὶ φαίνεται, τὰ ἐναντία 
λέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ» ὥςπερ ἂν εἰ εἴποι" 
᾿δικεῖ Σωκράτης ϑεοὺς οὐ νομίζων, ἀλλὰ ϑεοὺς νο- 

μέζων. καίτοι τοῦτο ἐστι παίζοντος. XV. Ξυνεπισκέ- 

ψασϑε δή, ὦ ἄνδρες, ἢ μοι φαίνεται ταῦτα λέγειν" σὺ 
δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι, o BONUS ὑμεῖς δέ, ὅπερ xr 
ἀρχὰς ὑμας παρῃτησάμην, ! μέμνησϑέ μοι μὴ ϑορυ- 

βεῖν, ἐὰν ἐν τῷ εἰωϑότι τρόπῳ τοὺς λόγους ποιῶμαι. 
Ἔστιν ὅςτις ἀνϑρώπων, ὠ Μέλητε, ἀνϑρώπεια, μὲν 

γομίζει πράγματ᾽ εἶναι; ἀνϑρώπους δὲ οὐ νομίζει; ἀπο- 
κρινέσϑω, [5] ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα καὶ ἄλλα .Soevl ἐ- 

τω. ἔσϑ᾽ ὅςτις ἵππους μὲν οὐ »ομίξει, εἶναι, ἱππικὰ δὲ 
πράγματα; ἢ αὐλητὰς μὲν οὐ vouitet, αὐλητικὰ δὲ 

πράγματα; οὐκ ἔστιν, ὦ apis ἀνδρῶν" εἰ μὴ σὺ βού- 

λει ἀποχρίνασϑαι, ἐγὼ σοὶ λέγω x«i TOig ἄλλοις του- 

E 
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τοισΐί. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ γε ἀπόκριναι. fo ὅςτις ! 

δαιμόνια μὲν γομίξει πράγματ᾽ εἶναι, δαίμονας δὲ οὐ 
νομίζει; Οὐκ ἔστιν. Ὡς ὦνησας, ὅτι μόγις ἀπεχρίνω 
ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόμενος. οὐκοῦν δαιμόνια μὲν φής 
quB καὶ γομίξειν καὶ διδάσκειν, tit οὖν καινὰ εἴτε πα- 
λαιά: ἀλλ᾽ οὖν δαιμόνιά 78 νομίζω κατὰ τὸν σὸν λό- 

yov, χαὶ ταῦτα καὶ διωμόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ. εἰ δὲ 

δαιμόνια »ομίζω, καὶ δαίμονας δήπου πολλὴ ἀν ἄγκη 
νομίζειν μὲ ἐστιν. οὐχ οὕτως ἔχει; ἔχει δή" τίϑημι γάρ 
σε ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀποκρίνει., τοὺς δὲ δαίμο- 

yas ovp ἤτοι ! ϑεούς ye ἡγούμεϑα ἢ ϑεῶν παῖδας; 

φὴς 5 οὔ; Πάνυ γε: Οὐκοῦν εἴπερ δαίμονας ἡ Tyov- 
μαι, ὡς σὺ φῇς, εἰ μὲν ϑεοὶ τινὲς εἰσιν οἱ δαίμονες, 
τοῦτ᾽ ἂν εἴη ὃ ἐγώ φημὶ σε αἰνίττεσϑαι καὶ χαριεντί- 
ζεσϑαι, Sov οὐχ ἡγούμενον φάναι ἐμὲ ϑεοὺς αὐ 
ἡγεῖσϑαι πάλιν, ἐπειδήπερ γε δαίμονας ἡγοῦμαι" εἰ δ᾽ 
αὖ οἱ δαίμονες ϑεῶν παῖδές εἶσι νόϑοι τινὲς ἢ ἐκ 
γυμφῶν ἢ ἔκ τινων ἄλλων, ὧν δὴ καὶ λέγονται, τίς ἂν 

ἀνθρώπων ϑεῶν μὲν παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, ϑεοὺς δὲ 

μή; ὁμοίως γὰρ ἂν ἄτοπον εἴη, ὥςπερ ἂν εἴ τις ἵπ- 
πων μὲν ! παῖδας ἡγοῖτο, ἢ καὶ ὄνων τοὺς ἡμιόνους, 
ἵππους δὲ καὶ ὄνους μὴ ἤγοῖτο εἶναι. ἀλλ, ὦ Μέλη- 

τϑ, οὐκ ἔστιν ὅπως σὺ ταῦτα οὐχὶ ἀποπειρώμενος 
ἡμῶν ἐγράψω τὴν γραφὴν ταύτην, ἢ ἀπορῶν ὃ τι 
ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληϑὲς ἀδίκημα" ὅπως δὲ σύ τινα πεί- 
ϑοις ἂν xol σμικρὸν γοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων, ὡς οὐ 
τοῦ αὐτοῦ [ἀνδρός] ἐστι καὶ δαιμόνια καὶ ϑεῖα ἡγεῖ- 
σϑαι, καὶ αὖ τοῦ αὐτοῦ μήτε δαίμονας μήτε ϑεοὺς 

μήτε τ ἥρωας, οὐδεμία μηχανή ἐστιν. XVI. ᾿λλὰ γάρ, 

a ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοι, ὡς μὲν ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ χατὰ τὴν 
Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς μοι δοκεῖ εἶναι ἀπολο- 

γίας, ἀλλ᾽ ἱκανὰ καὶ ταῦτα: ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔμπρο- 

σϑεν ἔλεγο», ὅτι πολλή μοι ἀπέχϑεια γέγονε καὶ πρὺς 

πολλούς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληϑές ἐστι. καὶ τοῦτ ἔστιν ὃ 

ἐμὲ αἱρήσει, ἐάνπερ oig, οὐ Μέλητος, οὐδὲ "Avvroc, 
ἀλλ ἡ τῶν πολλῶν διαβολή τε καὶ φϑόνος. ἃ δὴ πολ- 
λοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἥρηκεν, οἶμαι δὲ 

καὶ αἱρήσειν" οὐδὲν ! δὲ δεινόν, μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ. Ἴσως 
δ᾽ ἂν οὖν εἴποι τις Fir οὐκ αἰσχύνει, à “Σώκρατες, 

τοιοῦτον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύσας, ἐξ οὗ κινδυνδύεις νυ- 

νὴ ἀποθανεῖν; Ἐγὼ δὲ τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον ἀντεί- 

ποιμι, ὅτι Οὐ καλῶς λέγεις, à ἄνθρωπε, εἰ oie. δεῖν 

κίνδυνον ὑπολογίζεσϑαι τοῦ ζὴν ἢ τεϑνάναι ἄνδρα, 
ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὄφελός ἐστιν, ἀλλ᾿ ovx ἐχεῖνο μό- 

»ov σκοπεῖν, ὅταν πράττῃ τι, πότερον δίκαια ἢ ἀδικα 

πράττει, καὶ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ἔργα ἢ xaxov. φαῦλοι 
γὰρ ἂν τῷ γε σῷ λόγῳ εἶεν τῶν ! ἡμιϑέων ὅσοι ἐν 

Τροΐᾳ ποτελευτήκασι», οἵ τὸ ἄλλοι καὶ ὁ τῆς Θέτιδος 

υἱός, ὃς τοσοῦτον τοῦ κινδύνου κατεφρόνησε παρὰ τὸ 
αἰσχρόν τι ὑπομεῖναι; ὥςτε ἐπειδὴ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐὖ- 
τῷ προϑυμουμένῳ Ἕχτορα ἀποκτεῖναι, ϑεὸς οὖσα, 
οὑτωσὶ πῶς, ὡς ἐγῴμαι, Ὦ es εἰ τιμωρήσεις Πα- 

τρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φόνον καὶ Ἕχτορα ἀποκτενεῖς, 
αὐτὸς ἀποϑανεῖ" αὐτίκα γάρ τοι, φησί, μεϑ Ἕκτορα 
πότμος ἑτοῖμος" ὁ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσας τοῦ μὲν ϑανάτου 
καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε, πολὺ δὲ μάλλον ! δείσας 

τὸ ζῆν κακὸς ὧν καὶ τοῖς φίλοις μὴ τιμωρεῖν, Αὐτίκα, 

φησί, τεϑναίην δίκην ἐπιϑεὶς τῷ ἀδικοῦντι, ἵνα μὴ ἐν- 
ϑάδε μένω καταγέλαστος παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, ἄχϑος 

SIHOJGSROASEOISS: 1: 

ἀρούρης. μὴ αὐτὸν οἴει φροντίσαι ϑανάτου καὶ κιν- 
δύνου; οὕτω γὰρ ἔχει, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, τῇ ἀλη- 

ϑείᾳ᾽ ov ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἢ ἡγησάμενος βέλτιον 
εἶναι ἢ ὑπ ἄρχοντος ταχϑῆ, ἐνταῦϑα δεῖ, ὡς ἐμοὶ δο- 

κεῖ, μένοντα κινδυνεύειν, μηδὲν ὑπολογιξόμενον μήτε 
ϑάνατον μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. XVII. 
᾿Εγὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος, ὦ ἄνδρες ϑη- 

γαῖοι, εἰ, ὅτε μέν u& ! oi ἄρχοντες ἔταττον, OUG ὑμεῖς 

εἵλεσϑε ἄρχειν μου, καὶ ἐν Ποτιδαίᾳ καὶ ἐν Ἠμφιπό- 
λει καὶ ἐπὶ Δηλίῳ, τότε μὲν οὗ ἐχεῖνοι ἔταττον ἔμενον, 

ὥςπερ καὶ ἄλλος τις, καὶ ἐκινδύνευον ἀποϑανεῖν, τοῦ 

δὲ ϑεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήϑην τε καὶ ὑπέλαβον, 
φιλοσοφοῦντά us δεῖν ζὴν καὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτὸν zai 

τοὺς ἄλλους, ἐνταῦϑα δὲ φοβηϑεὶς ἢ ϑάνατον ἢ ἄλλο 

* ὁτιοῦν πρᾶγμα λίποιμι τὴν τάξιν. δεινὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, 
καὶ ὡς ἀληϑῶς τότ᾽ ἂν us δικαίως εἰςάγοι τις εἰς δι- 

καστήριον, ὅτι οὐ νομίζω ϑεοὺς εἶναι, ἀπειϑῶν τῇ 

μαντείᾳ καὶ δεδιὼς ϑάνατον καὶ οἰόμενος σοφὸς εἶναι, 

ovx ὦν. τὸ γάρ τοι ϑάνατον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν 

ἄλλο ἐστὶν ἢ δοχεῖν σοφὸν εἶναι μὴ ὄντα" 
εἰδέναι ἐστὶν ἃ οὐκ οἶδεν. 
ϑάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ: πάντων μέγε- 

στον ὃν τῶν ἀγαϑῶν, nx δ᾽ ὡς ev εἰδότες, ὅτι 

μέγιστον τῶν κακῶν ἐστι. καὶ τοῦτο πῶς ovx ! ἀμα- 

ϑία ἐστὶν αὕτη ἢ ἐπονείδιστος, ἡ τοῦ οἴεσϑαι εἰδέναι 
& οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες, τούτῳ καὶ ἐνταῦϑα 

ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰ δή τῳ 
ὅτι οὐχ εἰδὼς 

ἱχανῶς περὲ τῶν ἐν Ἅιδου οὕτω καὶ οἴομαι οὐκ εἰδέ- 

δοκεῖν γὰρ 

οἷδε μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν 

i6 Ξ SE 
σοφώτερός του φαΐην εἶναι, τούτῳ ἂν, 

ναι. τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπειϑεῖν τῷ βελτίονι, καὶ ϑεῷ 
καὶ ἀνϑρώπῳ, ὅτι κακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. πρὸ 
oU» τῶν κακῶν, ὧν οἶδα ὅτι κακά ἐστιν, ἃ μὴ οἶδα εἰ 
ἀγαϑὰ ὄντα τυγχάνει, οὐδέποτε φοβηϑήσομαι οὐδὲ 
φεύξομαι. ὥςτε οὐδ᾽ εἴ με »» ὑμεῖς ἀφίετε, Ἄνύτῳ ! 
ἀπιστήσαντες, ὃς ἔφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο 
εἰςελϑεῖν, ἢ, ἐπειδὴ εἰςῆλϑον, οὐχ οἷόν τε εἶναι τὸ μὴ 
ἀποκτεῖναί με, λέγων πρὸς ὑμᾶς, ὡς, εἰ διαφευξοίμην, 

ἤδη ἂν ὑμῶν οἱ υἱεῖς ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωχράτης διδα- 
σχει πάντες παντάπασι διαφϑαρήσονται, — εἴ μοι 
πρὸς ταῦτα εἴποιτε: Ὦ Σώκρατες, γῦν μὲν Miro οὐ 

πεισόμεϑα, ἀλλ ἀφίεμεν σε, ἐπὶ τούτῳ μέντοι, ἐφ᾿ ᾧτε 

μηκχέτι ἐν ταύτῃ τῇ ζητήσει διατρίβειν μηδὲ φιλοσο- 
gei ἐὰν δὲ ἁλῷς ξ ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποϑανεῖ: εἰ 
οὖν ' pes ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν 
ὑμῖν, ὅτι Ἐγὼ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, ἀσπάζομαι 
μὲν xai φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ ϑεῷ 1 " j ὑμῖν, χαὶ 
ἕωςπερ ἂν duré xoi οἷός τε ὦ, οὐ μὴ παύσωμαι 
φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευόμενός τε ταὶ ORE 
μενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω, ὑμῶν, λέγων οἱάπερ εἴω- 
So, ὅτι, Ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, ᾿᾿ϑηναῖος ὧν, πόλεως τῆς 

μεγίστης καὶ εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν, χρη- 
μάτων μὲν οὐκ αἰσχύνει ἐπιμελούμενος, ὅπως σοι ἔσται 

ὡς πλεῖστα, καὶ δόξης ! καὶ τιμῆς, φρονήσεως δὲ καὶ 
ἀληϑείας καὶ τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται, οὐκ 

ἐπιμελεῖ οὐδὲ φροντίζεις; καὶ ἐάν τις ὑμῶν ἀμφιςβητή- 
σῃ καὶ φῇ ἐπιμελεῖσϑαι, οὐκ εὐϑὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ᾽ 
ἄπειμι, ἀλλ ἐρήσομαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω χαὶ ἐλέγξω, 

καὶ ἐάν μοι μὴ δοκῇ κεχτῆσϑαι ἀρετήν, φάναι δέ, 
ὀνειδιῶ, ὅτι τὰ πλείστου ἀξια περὶ ! ἐλαχίστου ποιεῖ- 
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ται, τὰ δὲ φαυλότερα περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ νεωτέ- 
ρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ, ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω, ποιήσω, καὶ 
ξένῳ καὶ ἀστῷ, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ γῶν ἐγ- 

γυτέρω ἐστὲ γένει. ταῦτα γὰρ κελεύει ὃ ϑεός, EU ἴστε. 

καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαϑὸν γενέ- 
σϑαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν. οὺ- 
δὲν γὰρ ἀλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείϑων 

ὑμῶν καὶ γβωτέρους καὶ πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων 
ἐπιμελεῖσϑαι μήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω ! 
σφόδρα, ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων, 
ὅτι οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς 
χφήματα καὶ τάλλα ἀγαϑὰ τοῖς ἀνϑρώποις ἅπαντα 

δημοσίᾳ. εἰ μὲν ovv ταῦτα λέγων δια- 
φϑείρω τοὺς νέους, ταῦτ ἂν δἴη βλαβερά" εἰ δὲ τίς μὲ 

φησιν ἀλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς ταῦτα, 

φαίην ἂν, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, ἢ πείϑεσϑε Ἀνύτῳ, ἢ 
μή, καὶ ἢ ἀφίετε, ἢ μὴ ἀφίετε, ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιή- 
σοντος ἀλλα, οὐδ᾽ μέλλω ' πολλάκις τεϑνάναι. 

XVIII. Μὴ ϑορυβεῖτε, ὦ ἄγδρες ᾿ιϑηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐμμεί- 

γατὲ μοι οἷς ἐδεήϑην ὑμῶν, μ μὴ ϑορυβεῖν p oig ἂν 

λέγω, ἀλλ᾽ ἀκούειν" καὶ roe ὡς ἐγὼ οἶμαι; ὀνήσεσϑε 

ἀκούοντες. μέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα, 

ἐφ᾽ οἷς ἴσως βοήσεσϑε" ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. 
Ev γὰρ ἴστε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα, οἷον 
ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε 1 ἢ ὑμᾶς αὐτούς. ἐμὲ 

μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Avv- 

τος. οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο" οὐ γὰρ οἴομαι ϑεμιτὸν ! 

εἶναι ἀμείνονι, erigi ὑπὸ χείρονος βλάπτεσϑαι. ἀπο- 
κιδίνειδ μέντ᾽ ἂν ἴσως, ἢ ἐξελάσειεν, ἢ ἀτιμάσειεν. ἀλ- 
λὰ ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς που 

μέγ "ἅλα xaxa, ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

ποιεῖν ἃ οὗτος νυνὶ ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίκως ἐπιχειρεῖν 
ἀποκτιννύναι. γνὺν οὖν, ὡ ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, πολλοῦ 

δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσϑαι, ὡς τις ἂν οἵοι- 

το, αλλ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ 

ϑεοῦ δόσιν ὑ ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. ἐὰν γὰρ ἐμὲ ! 
ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτϑ- 

χνῶς, εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν, πιροςχείμενον τῇ πόλει 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ὥςπερ ἵππῳ μεγάλῳ μὲν καὶ γενναίῳ, 

ὑπὸ μεγέϑους δὲ νωϑεστέρῳ καὶ δεομένῳ ἐγείρεσθαι 
ὑπὸ μύωπός TUO; οἷον δή μοι δοκεῖ ὃ ϑεὺς ἐμὲ τῇ 
πόλει προςτεϑεικέναι, τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων 
καὶ πείϑων καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον οὐδὲν παύομαι 

* τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προςκαϑέζων. τοιοῦτος 
οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ 
ἐὰν ἐμοὶ πείϑησϑε, φείσεσϑέ μου. ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ 

ἂν ἀχϑόμενοι, ὥςπερ oi νυστάζοντες ἐγεξιρόμενοι, κρού- 
σαντες ἂν με, πειϑόμενοι Ἡνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτεί- 

veut, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καϑεύδοντες διατελοῖτ᾽ ἂν, 

εἰ μή τινα ἄλλον ὃ ϑεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειε κηδόμενος 

ὑμῶν. ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὧν τοιοῦτος, οἷος ὑπὸ τοῦ 
ϑεοῦ τῇ πόλει δεδόσϑαι, ἐνθένδε ἂν ! κατανοήσαιτε" 
οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ 
ἁπάντων ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχεσϑαι τῶν οἰκείων ἄμε- 
λουμένων τοσαῦτα ἤδη & ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτερον. πράττειν 
ἀεὶ, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προςιόντα, ὥςπερ πατέρα ἢ ἀδελφὸν 
πρεσβύτερον, πείϑοντα ἀτηιελεῖσαλαι ἀρετῆς. καὶ εἰ 

μέντοι τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ μισϑὸν λαμβάνων 

ταῦτα παρεχελευόμην, εἶχον ἄν τινα λόγον" νῦν δὲ 

καὶ ἰδίᾳ καὶ 

ΡΛ Ο NUES 

ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοΐ, ὅτι οἵ κατήγοροι τάλλα πάντα 

ἀναισχύντως οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό 78 οὐχ οἷοί τῷ 
ἐγένοντο ὁπαναισχύνεῖβ μεν παρασχόμενοι ! μάρτυρα, 
ὡς ἐγώ ποτὲ τινὰ ἢ ἐπραξάμην μισϑὸν ἢ ἤτησα. ἵκα- 
γὸν γάρ, οἶμαι; ἐγὼ παρέχομαι τὸν μάρτυρα, ὡς ἀλη- 
95 λέγω, τὴν πδιίαν. ΧΙΧ. Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν 

ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα ξυμβουλεύω 

περιιὼν καὶ πολυπραγμονῶ, δημοσίᾳ δὲ οὐ τολμῶ ἀνα- 
βαίνων εἰς τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέτερον ξυμβουλεύειν τῇ 

πόλει. Τούτου δὲ αἰτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις 

ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι ϑεῖόν τι καὶ ! 
δαιμόνιον γίγνεται [φωνή], 0 δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπι- 
κωμῳδῶν Μέλητος &y φάψατο. ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἐστὴν ἐκ 
παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, ἢ ὅταν γένη- 
ται, ἀεὶ ἀποτρέπει μὲ τούτου, ὃ ἂν μέλλω πράττϑιν, 

προτρέπει δὲ οὔποτε. τοῦτ ἔστιν ὃ μοι ἐναντιοῦται τὰ 
πολιτικὰ πράττειν. καὶ παγκάλως γὲ μοι δοκεῖ ἐναν- 
τιοῦσϑαι" εὐ γὰρ ἴστε, o ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοι, εἰ ἐγὼ 

πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, 

πάλαι ἂν ἀπολώλη καὶ ovr ἂν ὑμᾶς ὠφελήκη ' οὐδὲν 
ovr ἂν ἐμαυτόν. καὶ μοι μὴ ἄχϑεσϑε λέγοντι τἀληϑῆ" 
οὐ γὰρ ἔστιν ὅοτις ἀνϑρώπων σωϑήσεται οὔτε ὑμῖν 
οὔτε ἄλλῳ πλήϑει οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούμενος xai 
διακωλύων πολλὰ ἄδικα καὶ παράνομα, ἐν τῇ πόλει γἱ- 
γρεσϑαι; * ἀλλ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν τῷ ὄντι μαχούμε- 

γον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, καὶ εἰ, uet ὀλίγον χρόνον σω- 

ϑήσεσϑαι, ἰδιωτεύειν, ἀλλὰ μὴ δημοσιεύδιν. XX. Με- 
γάλα δ᾽ ἔγωγβ ὑμῖν τεχμήρια παρέξομαι τούτων, οὐ 

λόγους, ἀλλ᾽ ὃ ὑμεῖς τιμᾶτε, ἔργα. ἀκούσατε δή μου τὰ 
ἐμοὶ ξυμβεβηκότα, iv εἰδῆτε, ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ ὑπεικά- 

ϑόοιμι παρὰ τὸ δίκαιον δείσας ϑάνατον, μὴ ὑπείκων 
δὲ ἅμα καὶ ἅμ᾽ ἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ ὑμῖν φορτικὰ 
μὲν καὶ δικανικά, ἀληϑῆ δέ. ᾿Εγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες 
᾿ϑηναῖοι, ἄλλην μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν ! πώποτε ἤρξα 
ἐν τῇ πόλει, ἐβούλευσα δέ; καὶ ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ 
ντιοχὶς πρυτανεύουσα, ὅτε ὑμεῖς τοὺς δέκα στρατη- 
γοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας 
ἐβούλεσϑε ἀϑρόους κρίνειν, παρανόμως, ὡς ἐν τῷ 
ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. τότ᾽ ἐγὼ μόνος τῶν 
πρυτάνεων ἠναντιώϑην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς 
νόμους, καὶ ἐναντία ἐψηφισάμην" καὶ ἑτοίμων ὄντων 
ἐνδεικνύναι us καὶ ἀπάγειν τῶν ῥητόρων, καὶ ὑμῶν 
κελευόντων καὶ βοώντων, μετὰ τοῦ νόμου καὶ τοῦ ! 
δικαίου ᾧμην μᾶλλόν ue δεῖν διακινδυνεύειν ἢ ue 
ὑμῶν γενέσθαι μὴ δίκαια βουλευομένων, φοβηϑέντα 
δεσμὸν ῆ ϑάνατον. καὶ ταῦτα μὲν ἣν ἔτι δημοκρατου- 
μένης τῆς πόλεως. Ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ 

τριάκοντα αὐ μεταπεμψάμενοί. us πέμπτον αὐτὸν εἰς 
τὴν ϑόλον προξέταξαν ἀγαγεῖν. ἐκ “Σαλαμῖνος “Π“έοντα 
τὸν Σαλαμίνιον, ἵν ἀποϑάνοι" οἷα δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖ- 
γοι πολλοῖς πολλὰ προφςέταττον; βουλόμενοι ὡς πλεί- 

στους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. TOTS μέντοι ἐγὼ οὐ ! λόγῳ, 
ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην, ὃτι ἐμοὶ ϑανάτου μὲν μέλει, 

εἰ μὴ ἀγροικότερον, ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μη- 
δὲν ἀδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάξεσϑαι, τούτου δὲ τὸ πᾶν 

μέλει. ἐμὲ γὰρ ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ ἐξέπληξεν οὕτως 
ἰσχυρὰ οὖσα, ὥςτε ἀδικόν TL ἐργάσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
ἐκ τῆς ϑύλου ἐξήλϑομεν, οἵ μὲν τέτταρος ᾧχοντο εἰς 

Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον “έοντα, ἐγὼ δὲ ὠχόμην ἀπιὼν 
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οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτ᾽ ἀπέϑανον, εἰ μὴ ἡ ἀρ- 

χὴ διὰ ταχέων κατελύϑη. καὶ τούτων ! ὑμῖν ἔσονται 
πολλοὶ μάρτυρες. ΧΧΙ. "4g οὖν ἂν με οἴεσϑε τοσά- 
δὲ ἔτη διαγενέσϑαι, εἰ ἔπραττον τὰ δημόσια, καὶ 
πράττων ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ἐβοήϑουν τοῖς δικαίοις 
25 ὥςπερ χρή, τοῦτο περὶ πλείστου ἐποιούμην; πολ- 

v ye δεῖ, c ἂνδ, pec ᾿ϑηναῖοι" οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος 

Ev οὐδείς. * ἀλλ ἐγὼ διὰ παντὸς τοῦ ̓ βίου δη- 
μοσίᾳ τε εἴ πού τι ἔπραξα, τοιοῦτος φανοῦμαι, καὶ 
ἰδίᾳ ὃ αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ πώποτε ξυγχωρήσας οὐδὲν 
παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων οὐδενί, ovc 

oi διαβάλλοντες μὲ φάσιν ἐμοὺς μαϑητὰς εἶναι. ἐγὼ 
δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην" εἰ δέ τίς 
μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπιϑυμεῖ 
ἀχούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώπο- 

τε ἐφϑόνησα. οὐδὲ χρήματα μὲν “λαμβάνων διαλέγο- 
pats μὴ λαμβάνων ι δ᾽ οὔ, ἀλλ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ 

καὶ πένητι παρέχῳ ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν, xol ἐᾶν τις βού- 
ληται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. καὶ τούτων 

ἐχώ, εἴτε τις χρηστὸς χίγνεται εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως 
τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην μηδενὶ μηδὲν 
πώποτϑβ »μάϑημα μήτε ἐδίδαξα. εἰ δὲ τίς φησι map 
ἐμοῦ πώποτέ τι μαϑεῖν ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ δ᾽ τι μὴ καὶ 
οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε, ὅτι οὐκ ἀληϑῆ λέγει. XXII. 

λλὰ διὰ τί δή more uer ἐμοῦ χαίρουσί τινες πολὺν 
χρόνον διατρίβοντες; ! Ἠκηκόατε, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι" 
πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήϑειαν ἐγὼ εἶπον" ὅτι ἀκούοντες 
χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις μὲν εἶναι σο- 
φοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ δὲ τοῦτο, 
ὡς ἐγώ φημι, -προςτέτακται ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πράττει» 
καὶ ἐκ μαντειῶν καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ τρόπῳ, 
ᾧπερ τίς more καὶ ἄλλη Sela μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ 

ὁτιοῦν προςέταξε πράττειν. Ταῦτα, ὦ ἄνδρες M91- 
γαῖοι, καὶ ἀληϑῆ ἐστι καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ ἔγωγε 
τῶν νέων τοὺς μὲν διαφϑείρω, ! τοὺς δὲ διέφϑαρκα, 
χρῆν δήπου, εἴτε τινὲς αὐτῶν πρεσβύτεροι γενόμενοι 
ἔγνωσαν, ὅτι »ἔοις οὖσιν αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ τι 
ξυνεβούλευσα, νυνὲ αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ἐμοῦ κατηγο- 
ρεῖν xal τιμωρεῖσϑαι" εἰ δὲ μὴ αὐτοὶ ἤϑελον, τῶν oi- 
χείων τινὰς τῶν ἐχείνων, πατέρας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀλ- 

λους τοὺς προφήκοντας, εἴπερ ὑπ᾽ ἐμοῦ τι κακὸν ἐπε- 
πόνϑεσαν αὐτῶν oi οἰκεῖοι, νῦν μεμνῆσϑαι. πάντως 
δὲ πάρεισιν αὐτῶν πολλοὶ ἐνταυϑοῖ, οὖς ἐγὼ ὁρῶ, 
πρῶτον μὲν Κρίτων οὑτοσί, ἐμὸς ἡλικιώτης καὶ δημό- 
τῆς; Κριτοβούλου ! τοῦδε πατήρ᾽ ἔπειτα -“Τυσανίας ὃ 
Σφήττιος, «Αἰσχίνου τοῦδε πατήρ᾽ ἔτι Ἀντιφῶν ὃ Kz- 

φισιεὺς οὑτοσὶ, ᾿Επιγένους πατήρ. ἄλλοι rolvvy οὗτοι, 
ὧν οἵ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ διατριβὴ γεγόνασι, Nuxo- 
στρατος, ὃ Θεοςδοτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου — καὶ ὁ 
μὲν Θεόδοτος τετελεύτηκεν, ὥςτε οὐκ ἂν ἐκεῖνός γε αὐ- 

τοῦ καταδεηϑείη —, xai Πάραλος ὅδε, ὃ “ημοδύπου, 
οὗ ἦν Θεάγης ἀδελφός" ὅδε * τε ᾿Ιδείμαντος, ὁ Ἀρί- 
στωνος, οὗ ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλάτων, καὶ Αἰαντόδωρος, 
οὗ ̓ πολλόδωρος ὃδε ἀδελφός. xai ἄλλους πολλοὺς 
ἐγὼ ἔχω ὑμῖν εἰπεῖν, ὧν τινὰ ἐχρῆν μάλιστα μὲν ἐν τῷ 
ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσϑαι Μέλητον μάρτυρα" εἰ δὲ 
τότε ἐπελάϑετο, γῦν παρασχέσϑω, ἐγὼ παραχωρῶ, καὶ 
λεγέτω, εἴ τι ἔχει τοιοῦτον. ἀλλὰ τούτου πᾶν TOVYGY- 
τίον εὑρήσετε, ὦ ἄνδρες, πάντας ἐμοὶ βοηϑεῖν érol- 
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μους τῷ , διαφϑείροντι, τῷ καχὰ ἐργαζομένῳ τοὺς οἱ- 
κείους αὐτῶν, ὡς φασι Μέλητος χαὶ ! Ἄνυτος. αὐτοὶ 

μὲν γὰρ οἱ διερϑαρμένοι τάχ ἂν λόγον ἔχοιεν βοη- 
ϑοῦντες" οἱ δὲ ἀδιάφϑαρτοι, πρεσβύτεροι ἤδη ἄνδρες, 
oi τούτων προςήκοντες, τίνα ἄλλον ἔχουσι λόγον βοη- 
ϑοῦντες ἐμοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν ὀρϑόν τε καὶ δίκαιον, ὅτι 
ξυνίσασι Μελήτῳ “μὲν ψευδομένῳ, ἐμοὶ δὲ ἀληϑεύοντι; 

ΧΧΗ͂Ι. Εἶεν δή, ὦ ἄνδρες" ἃ μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽ ἂν ἀπο- 

λογεῖσϑαι, σχεδόν. ἐστι ταῦτα χαὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. 

Τάχα δ᾽ ἂν τις ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀγαμνησϑεὶς : 

ἑαυτοῦ, εἰ ὁ μὲν καὶ ἐλάττω τουτουὶ τοῦ ἀγῶνος aya- 
ya ἀγωνιζόμενος ἐδεήϑη τε καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς 
μετὰ πολλῶν δαχρύων, παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάμε- 

γος, ἵνα 0 τι μάλιστα ἐλεηϑείη, καὶ ἄλλους τῶν oi- 
κείων καὶ φίλων πολλούς, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων 

ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιμι, τὸν 

ἔσχατον κίνδυνον. τάχ οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὖϑα- 
δέστερον ἂν πρός με σχοΐη, καὶ ὀργισϑεὶς αὐτοῖς τού- 
τοις ϑεῖτο ἂν μετ᾽ ὀργῆς τὴν ψῆφον». εἰ δή τις ὑμῶν 
οὕτως ἔχει, ! ovx ἀξιῶ μὲν γὰρ ἔγωγε, εἰ δ᾽ οὖν, 
ἐπιδικῆ ἄν μοι δοκῶ πρὸς τοῦτον λέγειν λέγων, ὅτι 

"Euot, ὦ à ἄριστε, εἰσὶ μὲν πού τινες καὶ οἰκεῖοι. χαὶ 
γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀπὸ δρυὸς 
οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης πέφυχα, αλλ ἐξ ἀνϑρώπων, & ὥςτε καὶ 

οἰκεῖοί μοΐ εἰσι καὶ υἱεῖς γε, ὦ ἄνδρες Ἠϑηναῖοι, τρεῖς, 

εἷς μὲν μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία. cÀX ὅμως οὐδέν 
αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάμενος δεήσομαι ὑμῶν ἀποψη- 
φίσασϑαι. Τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; Οὐκ 
αὐϑαδιζόμενος, ὦ ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ! ἅτι- 

μάζων" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ϑαῤῥαλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς ϑάνατον 
ἢ μή, ἄλλος λόγος" πρὸς δ᾽ ovr δόξαν καὶ ἐμοὶ xai 

ὑμῖν καὶ ὅλη τῇ πόλει οὐ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι ἐμὲ 
τούτων οὐδὲν ποιεῖν καὶ τηλικόνδε ὄντα xol τοῦτο 
τοὔνομα ἔχοντα, εἴτ οὖν ἀληϑὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος" ἀλλ 

οὖν δεδογμένον γέ ἐστι τὸν Σωκράτη διαφέρειν τινὶ 
τῶν πολλῶν * ἀνϑρώπων. εἰ οὖν ὑμῶν οἵ δοκοῦντες 

διαφέρειν BLTB σοφίᾳ εἴτε ἀνδρείᾳ εἴτε ἀλλῃ ἡτινιοῦν 
ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη" οἵουςπερ ἐγὼ 
πολλάκις ἑώραχά τινας, ὅταν κρίνωνται, δοκοῦντας μέν 
τι εἶναι, ϑαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὡς δεινόν τι oto- 
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μενους πείσεσϑαι, EL ἀποϑανουνται, ὠςζπερ ἀϑανατων 

ἐσομένων, ἐὰν ὑμεῖς αὐτοὺς μὴ ἀποκτείνητε" οἵ ἐμοὶ 
δοκοῦσιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥςτ᾽ ἂν τινὰ 
xai τῶν ξένων ὑπολαβεῖν, ὅτι oí διαφέροντες ἤϑη- 
γαίων εἰς ἀρετήν, ! οὕς αὐτοὶ ἑαυτῶν tv TE ταῖς ἀρ- 

χαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς προκρίνουσιν, οὗτοι γυναι- 
κῶν οὐδὲν διαφέρουσι. ταῦτα 7άρ, ὦ ἄνδρες 9ϑη- 
γαῖοι; ovre ἡμᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ ὁτιοῦν 
εἶναι, ovr, ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ 
τοῦτο αὐτὸ ἐνδείχνυσϑαι, ὅτι πολὺ ΠΡΤΩΣ καταψη- 

φιεῖσϑε τοῦ τὰ ἐλεεινὰ ταῦτα δράματα. εἰςξάγοντος καὶ 
καταγέλαστον τὴν πόλιν ποιοῦντος 7 τοῦ ἡσυχίαν 
ἄγοντος. XXIV. “Χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ 

δίκαιόν μοι δοκεῖ εἶναι δεῖσϑαι τοῦ ΠΣ 
δεόμενον ἀποφεύγειν», ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείϑειν. οὐ 
γὰρ ἐπὲ τούτῳ κάϑηται ὃ δικαστής, ἐπὶ τῷ καταχαρί- 
ζεσϑαι τὰ Bici, αλλ ἐπὶ τῷ κρίνϑιν ravra" καὶ ὁμώ- 
μοχεν οὐ χαριεῖσϑαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν 
κατὰ τοὺς νόμους. οὔκουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς ἐϑίζειν ὑμᾶς 
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ἐπιορκεῖν, οὐϑ᾽ ὑμᾶς ἐϑίξεσϑαι" οὐδέτεροι γὰρ ἂν 

ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν ἀξιοῦτέ με, o ἄνδρες ϑη- 

TOOL, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς πράττειν, ἃ μήτε ἡγου- 

μαι καλὰ εἶναι μήτε δίκαια μήτε ὅσια, ἄλλως τε πάν- 

τως !yn Δία, μάλιστα μέντοι καὶ ἀσεβείας φεύγοντα 

ὑπὸ Μελήτου τουτουί. σαφῶς γὰρ ἂν, δἰ πείϑοιμι 

ὑμᾶς χαὶ τῷ δεῖσϑαι βιαζοίμην. ὀμωμοκότας, ϑεοὺς ἂν 

διδάσκοιμι μὴ ἡγεῖσϑαι ὑμᾶς εἶναι, καὶ ἀτεχνῶς ἀπο- 

λογούμενος κατηγοροίην ἂν ἐμαυτου, ὡς ϑεοὺς οὐ γο- 

μίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχει»" γομίζω τε γάρ, e 

ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν. κατΤηγ, ógav, καὶ 

ὑμῖν ἐπιτρέπω καὶ τῷ ϑεῷ agr αι περὶ ἐμοῦ ὅπῃ utÀ- 

λει ἐμοὶ τ8 ἄριστα εἶναι. καὶ ὑμῖν. 
XXV. ! Τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, 

ἐπὶ " τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου κατεψηφίσασϑε, ἀλ- 

λα τέ μοι ἘΠ: ξυμβάλλεται, xoi ovx ἀνελπιστόν μοι 

γέγονε τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ϑαυμάζω 

ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριϑμόν. οὐ γὰρ 

μην. ἔγωγε. οὕτω παρ᾽ ὀλίγ ον ἔσεσϑαι, ἀλλὰ παρὰ πο- 

Àv. νῦν 95 ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα μόναι. μετέπεσον τῶν 

ψήφων, ἀποπεφεύγη ἂν. Μέλητον. μὲν οὖν, ὡς ἐμοὶ δο- 

κῶ, καὶ γνὺν ἀποπέφευγα. καὶ οὐ μόνον ἀποπέφευγα, 

ἀλλὰ παντὶ δῆλον τοῦτό 7: ὅτι, εἰ μὴ ἀνέβη "Avvroc 

καὶ vxor κατηγορήσοντες ἐμοῦ, xay ὦφλε χιλίας δρα- 

χμάς, 1 οὐ μεταλαβὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων. 

XXVI. Τιμᾶται δ᾽ οὖν μοι ὃ ἀνὴρ ϑανάτου. Εἶεν. 

ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι,. ὠ ἄνδρες ἄ9η- 

ναῖΐοι; ἢ δηλον, ὅτι τῆς ἀξίας; τὶ οὖν; τὶ ἀξιός εἰμι 

παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι, ὃ τι μαϑὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυ- 

χίαν. γον ἀλλ ἀμελήσας ὧνπερ οἵ πολλοῖ;, Agnuau- 

σμοῦ τε χαὶ οἰκονομίας καὶ στρατῆγ, τῶν καὶ δημηγο- 

ριῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀρχῶν χαὶ ξυνωμοσιῶν καὶ gra- 

σξων τῶν ἐν τῇ πόλει γιγνομέν" ων, ἡγησάμενος ἐμαυ- 

τὸν τῷ ὃντι ἐπιεικέστερον εἶναι ἢ ὥςτε εἰς ταῦτ᾽ ! ἰόν- 

τα σώξεσϑαι, ἐνταῦθα μὲν οὐκ gts oi ἐλϑὼν μήτε 

ὑμῖν μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ 

τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὔεργε- 

σίαν, ὡς ἐγώ φημι, ἐνταῦϑα ἤα, ἐπιχειρῶν ἕκαστον 

ὑμῶν πείϑειν μὴ πρότερον μήτε τῶν ἑαυτοῦ μηδενὸς 

ἐπιμελεῖσθαι, πρὶν, ἑαυτοῦ ἐπιμεληϑείη, ὅπως ὡς βέλ- 

τιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε τῶν τῆς πόλεως, 

πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως" τῶν T6 ἄλλων οὕτω κατὰ τὸν 

αὐτὸν τρόπον ἐπιμελεῖσϑαι. di οὖν εἶμι ἄξιος παϑεῖν 

! τοιοῦτος ὦν; ἀγαϑόν TL, ὦ ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, εἰ δεῖ 

καὶ ταῦτα γε κατὰ τὴν ἀξίαν τῇ ἀληϑείᾳ mpi dou: 
τί οὐν πρέ- γε ἀγαϑὸν τοιοῦτον; ὃ τι ἂν πρέποι ἐμοί. 

πει ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ» δεομένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ 
τῇ ὑμετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ io ὃ τι μᾶλλον, [^] 

ἄνδρες ἀϑηναῖοι, πρέπει οὕτως, ὡς τὸν τοιοῦτον ἂν- 
δρα ἐν πρυτανείῳ σιτεῖσϑαι, πολὺ 78 μᾶλλον 1 ἢ & τις 

ὑμῶν ἵππῳ ἢ ξυνωρίδι 1 ἢ ζεύγει νενίκηκεν ᾿Ολυμπιάσιν. 

ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ 

εἰναι" καὶ ὁ μὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέο- 

μαι. εἰ οὖν δεῖ μὲ κατὰ τὸ δίκαιον τῆς ἀξίας τιμᾶ- 
σϑαι, τούτου * τιμῶμαι, σιτήσεως. 
XXVII. Ἴσως οὖν ὑμῖν καὶ ταυτὲ λέγων παραπλησίως 

δοχῶ λέγειν ὥςπερ περὶ τοῦ οἴκτου καὶ τῆς ἀντιβολή- 

σεως, ἀπαυϑαδιζόμενος" τὸ δὲ οὐκ ἔστιν, ὦ ἄνδρες 

᾿ϑηναῖοι, τοιοῦτον, ἀλλὰ τοιόνδε μᾶλλον πέπεισμαι 

£y πρυτανείῳ 

ἐγὼ ἑκὼν εἶναι μηδένα ἀδικεῖν ἀνϑρώπων, ἀλλὰ ὑμᾶς 
τοῦτο οὐ nel Oo ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀλλήλοις διειλέγ- 
usd ἐπεί, ὡς ἐγῴμαι, εἰ ἣν ὑμῖν, »όμος, ὥςπερ καὶ 

ἄλλοις ἀνϑρώποις, περὶ ϑανάτου μὴ μίαν ἡμέραν μό- 

voy ! κρίνειν, ἀλλὰ πολλάς, ἐπείσϑητε ἄν" νῦν δ᾽ οὐ 

ῥάδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ Ado: διαβολὰς ἀπολύεσϑαι. 
πεπεισμένος δὴ ἐγὼ μηδένα ἀδικεῖν πολλοῦ δέω ἐμαυ- 
τὸν ,7ε ἀδικήσειν καὶ xaT ἐμαυτοῦ ἐρεῖν αὐτός, ὡς 

ἀξιός eiui TOV κακοῦ, xai τιμήσεσϑαι. τοιούτου τινὸς 
ἐμαυτῷ. τὶ δείσας; " μὴ πάϑω τοῦτο, οὗ Μέλητός μοι 

τιμᾶται, ὃ φημι οὐκ εἰδέναι οὔτ᾽ εἰ ἀγαϑὸν οὔτ᾽ εἰ 
κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ ἕλωμαι ὧν εὖ oiü ὅτι 
χαχῶν ὄντων, τούτου τιμησάμενος; πότερον δεσμοῦ; 

καὶ τί ' us δεῖ ζὴν ἐν δεσμωτηρίῳ, δουλεύοντα τῇ ἀεὶ 
καϑισταμένῃ ἀρχῆ;, τοῖς ἕνδεκα; ἀλλὰ χρημάτων, καὶ 
δεδέσϑαι ἕως ἂν ἐκτίσω; ἀλλὰ ταὐτόν μοὶ ἐστιν, ὅπερ 

γῦν δὴ ἔλεγον᾽ οὐ γὰρ ἔστι μοι χρήματα, ὁπόϑεν ἐκ- 
τίσω. ᾿Αλλὰ δὴ φυγῆς τιμήσομαι; ἴσως γὰρ ἂν μοι 
τούτου τιμήσαιτε. πολλὴ μέντ᾽ ἂν με φιλοψυχία ἔχοι, 
ὦ ἄνδρες ᾿Ιϑηναῖοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἰμι, ὥςτε μὴ 

δύνασϑαι λογίζεσϑαι, ὅτι ὑμεῖς μὲν ὄντες πολῖταί μου 

οὐχ οἷοί τὸ ἐγένεσϑε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς διατριβὰς ! xoi 
τοὺς λόγους, ἀλλ ὑμῖν βαρύτεραι γεγόνασι καὶ ἐπι- 

φϑονώτεραι, ὥςτε ζητεῖτε αὐτῶν νυνὶ ἀπαλλαγῆναι, 

ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς οἴσουσι ῥᾳδίως. πολλοῦ n δεῖ, ὦ 

ἄνδρες Ἡϑηναῖοι. καλὸς οὖν ἂν μοι ὁ βίος εἴη ἐξελ- 

ϑόντι τηλικῷδε ἀνϑρώπῳ ἄλλην ἐξ ἄλλης πόλιν πό- 

λεως ἀμειβομένῳ xai ἐξελαυνομένῳ ζῆν. εὖ γὰρ οἵδ᾽ 

ὅτι, ὅποι ἂν ἔλϑω, λέγοντος ἐμοῦ ἀχροάσονται. οὗ νέοι 
ὧςπερ ἐνθάδε. xay μὲν τούτους ἀπελαύνω, οὗτοι ἐμὲ 
αὐτοὶ ἐξελῶσι, πείϑοντες τοὺς πρεσβυτέρους" ἐὰν δὲ 
μὴ ' ἀπελαύνω, οἱ τούτων πατέρες τε καὶ οἰκεῖοι δὶ 
αὐτοὺς τούτους. PSEUD Ἴσως οὖν ἂν τις εἴποι" z- 

γῶν δὲ καὶ ἡσυχίαν ἄγων, ὦ Σώκρατες, οὐχ οἷός T 
ἔσει ἡμῖν ἐξελϑὼν ζῆν; Τουτὶ δή ἐστι πάντων Ζαλε- 

πώτατον πεῖσαΐ τινας ὑμῶν. ἐάν τε γὰρ λέγω, ὅτι τῷ 
ϑεῷ ἀπειϑεῖν τοῦτ᾽ ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον 7, Ἶσυ- 
χίαν ἄγειν, οὐ πείσεσϑὲ μοι ὡς εἰρωνευομένῳ" 
T αὐ λέγω, ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαϑὸν ὃν a»- 
ϑρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λό- 
χους ποιεῖσϑαι καὶ τῶν ἄλλων, περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ 
ἀκούετε διαλεγομένου καὶ ἐμαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετά- 
ζοντος, ὃ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνϑρώπῳ, 

ταῦτα δ᾽ ἔτι ἧττον πείσεσϑὲ μοι λέγοντι. τὰ δὲ ἔ ἔχει 

μὲν οὕτως, ὡς ἐγώ φημι, ὦ ἄνδρες, πείϑειν δὲ οὐ óc- 

Ov. Καὶ ἐγὼ ἅμ᾽ οὐκ εἴϑισμαι ἐμαυτὸν ἀξιοῦν κα- 
χοῦ οὐδενός. εἰ μὲν γὰρ ἣν μοι χφήματα, pr sd 
! gy χρημάτων ὅσα ἔμελλον. ἐχτίσειν. οὐδὲν γὰρ ἃ 
ἐβλάβην" γὺν δὲ — οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὅσον ἂν 
ἐγὼ δυναίμην ἐχτῖσαι τοσούτου βούλεσϑὲ μοι τιμῆσαι. 
ἴσως δ᾽ ἂν δυναίμην ἐχτῖσαι ὑμῖν μνᾶν ἀργυρίου" το- 
σούτου οὖν τιμῶμαι. Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες ἌΙίϑη- 

γναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ Κριτόβουλος καὶ ᾿Ἱπολλόδωρος 

κελεύουσί με τριάκοντα μνῶν τιμήσασϑαι, αὐτοὶ δ᾽ 
ἐγγυᾶσϑαι" τιμῶμαι οὖν τοσούτου" ἐγγυηταὶ δ᾽ ὑμῖν 
ἔσονται τοῦ ἀργυρίου οὗτοι ἀξιόχρεῳ. 

ΧΧΙΧ. ! Οὐ πολλοῦ T ἕνεχα χφόνου, ὦ ἄνδρες 

ιϑηναῖοι, ὄνομα fiere xol αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων 

τὴν πόλιν λοιδορεῖν, ὡς Σωχράτη ἀπεχτόνατε, ἄνδρα 

* ἐάν 



APOLOGIA 

σοφόν᾽ φήσουσι γὰρ δή με σοφὸν εἶναι. εἰ καὶ μὴ εἰμί, 
οἵ βουλόμενοι. ὑμῖν ὀνειδίζειν. εἰ οὖν περιεμείνατε ὀλί- 
γον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένε- 
το᾿ ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν, ὅτι πόῤῥω ἤδη ἐστὲ τοῦ 
βίου, ϑανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ πρὸς πάντας 
ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ! ἐμοῦ καταψηφισαμένους ϑα- 

γατον. λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. 
Ἴσως μ8 οἶδσϑε, ὦ ἄνδρες, ἀπορίᾳ, "λόγων ἑαλωκέναι 
τοιούτων, οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ ᾧμην δεῖν ἅπαντα 
ποιεῖν καὶ λέγειν, Gere ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. πολλοῦ 
78 δεῖ. ἀλλ ἀπορίᾳ μὲν ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων, ἀλ- 

i πόλμης καὶ ἀναισχυντίας καὶ τοῦ ἐϑέλειν λέγϑιν 

πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα, οἵ ἂν ὑμῖν μὲν ἥδιστ᾽ ἦν à ἀκούειν, 
CU ddl τὲ μου xai ὀδυρομένου καὶ ἀλλα ποιοῦ»- 
τος καὶ | λέγοντος πολλὰ καὶ ἀγάξια ἐμοῦ, ὡς ἐγώ 

φημι" οἷα δὴ καὶ εἴϑισϑε ὑμεῖς τῶν ἄλλων ἀκούειν. 

ἀλλ᾽ οὔτα τότε φήϑην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι 
οὐδὲν ἀνελεύϑερον,͵ OVIB νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπο- 

λογησαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε ἀπολο- 

γησάμενος τοϑνάναι ἢ ἐχείνως ζῆν" ovre γὰρ ἐν δίκῃ 
οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ ovr ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα δεῖ τοῦτο * 
μηχανᾶσϑαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν ϑάνατον. 

xai γὰρ ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται, ὅτι 

τό γε ἀποϑανεῖν ἂν τις ἐχφύγοι καὶ ὅπλα ἀφεὶς καὶ 

&p ἱκετείαν τραπόμενος τῶν διωκόντων" καὶ ἄλλαι μη- 
χαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις, ὥςτε 
διαφεύγειν ϑάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέ- 

geo. ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ᾽ ἢ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, ϑάνατον 

ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν" ϑᾶττον 

γὰρ ϑανάτου ϑεῖ. καὶ ! νῦν ἐγὼ μὲν &r& βραδὺς ὧν 
χαὶ πρεσβύτης ὑ ὑπὸ τοῦ βραδυτέρου ἑάλων, οἵ δ᾽ ἐμοὶ 
κατήγοροι ἅτε δεινοὶ καὶ ὀξεῖς ὄντες ὑπὸ τοῦ ϑάττο- 
γος, τῆς κακίας. καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἄπειμι ὑφ ὑμῶν 
ϑανάτου δίκην ὄφλων, οὗτοι δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀληϑείας 
ὠφληκότες μοχϑηρίαν καὶ ἀδικίαν. καὶ ἔγωγε τῷ τιμή- 
ματι ἐμμένω, καὶ οὗτοι. Ταῦτα μὲν οὖν που ἴσως 
οὕτω καὶ ἔδει σχεῖν, καὶ οἶμαι αὐτὰ μετρίως ἔχειν. 
XXX. Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιϑυμῶ ὑμῖν χφησμῳδη- 
σαι, ! ὦ καταψηφισάμενοί μου" καὶ γάρ εἰμι ἤδη ἐν- 
ταῦϑα, ἐν à μαλιστ᾽ ἄνϑρωποι χρησμῳδοῦσιν, ὅταν 

μέλλωσιν ἀποϑυνεῖσϑαι. φημὲ γάρ, a ἄνδρες, ot ἐμὲ 

ἀπεχτόνατϑ, τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς μετὰ τὸν ἐμὸν 
ϑάγατον πολὺ χαλεπωτέραν νὴ AU ἢ οἵαν ἐμὲ ἀπε- 
κτόνατε. νῦν γὰρ τοῦτο εἴργασϑε οἰόμενοι ἀπαλλάξε- 
σϑαι τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου. τὸ δὲ ὑμῖν πολὺ 
ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φημι. πλείους ἔσονται 

ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες, oc νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς 1 δὲ 
οὐχ ἡσϑάνεσϑε' καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτε- 
gol εἰσι, καὶ ὑμεῖς μᾶλλον ἀγανακτήσετε. εἰ γὰρ οἶε- 
cÓs ἀποκτείνοντες ἀνϑρώπους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδί- 
Buy τινὰ ὑμῖν, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς ζῆτε, οὐκ ὀρϑῶς διανο- 
εἶσϑϑ᾽ οὐ γάρ ἐσϑ᾽ αὕτη ἡ ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυ- 
ver) οὔτε καλή, ἀλλ ἐκείνη καὶ καλλίστη καὶ ῥάστη, 
μὴ τοὺς ἄλλους κολούειν, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν παρασκευάζειν, 

ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. Ταῦτα μὲν οὖν ὑμῖν τοῖς κα- 
ταψηφισαμένοις μαντευσάμεγος ἀπαλλάττομαι. ΧΧΧΙ. 
! Τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν διαλεχϑείην V ὑπὲρ 

τοῦ γεγονότος τουτουὶ πράγματος, ἐν ᾧ oi ἄρχοντες 
ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὔπω ἔρχομαι oi S érro μὲ δεὶ 
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τεϑνάναι. ἀλλά uot, ὦ ἄνδρες, παραμείνατε τοσοῦτον 

χρόνον" οὐδὲν γὰρ κωλύει bp eL ΤΊ αἱ πρὸς ἀλ- 
λήλους, ἕως ἔξεστιν. ὑμῖν γὰρ ὡς * φίλοις οὖσιν ἐπι- 

δεῖξαι ἐθέλω. τὸ νυνέ μοι ξυμβεβηκὸς τί ποτε γοεῖ. 

Ἐμοὶ γάρ, [5] ἄνδρες δικασταὶ --- ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς 

καλῶν ὀρϑῶς ἂν καλοίην — ϑαυμύσιόν τι γέγονεν. j 

γὰρ εἰωϑυῖαά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ 
πρόσϑεν χρόνῳ παντὶ πάνυ 7UUXY. ἢ ἀεὶ ἣν χαὶ πάνυ 

ἐπὶ epus piceb χη s τι μέλλοιμι: μὴ ὀρϑῶς 
πράξειν" νυνὶ δὲ ξυμβέβηκέ μοι; ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐ- 
tol, ταυτί, ἃ γε δὴ οἰηϑείη ἂν τις καὶ νομίζεται ἔσχα- 
τα κακῶν εἶναι. ἐμοὶ δὲ ovre ἐξιόντι ἕωϑεν οἴκοϑεν ! 

ἠναντιώϑη τὸ τοῦ ϑεοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα ἀνέβαινον 

ἐνταυϑοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτ᾽ ἐν τῷ λόγῳ οὐδα- 
μοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν" καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλα- 

χοῦ δή μὲ ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ. γυνὶ δὲ οὐδαμοῦ 
περὶ αὐτὴν τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ ovr ἐν λό- 

mo ἠναντίωταί μοι. τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; 
ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ" κινδυνεύει T9 μοι τὸ ξυμβεβηκὸς τοῦ- 
το ἀγαϑὸν γεγονέναι, χαὶ ovx ἔσϑ᾽ ὅπως ἡμεῖς ὀρϑῶς 

ὑπολαμβάνομεν, ὅσοι οἰόμεϑα ! κακὸν εἶναι τὸ τε- 
ϑνάναι. μέγα μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν" οὐ γὰρ 

ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ ἠναντιώϑη ἂν μοι τὸ εἰωθὸς σημεῖον, 
εἰ μή τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαϑὸν πράξειν. ΧΧΧΙΙ. Ἐν- 
γοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε, ὡς πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαϑὸν 

JEN τ αὐτὸ εἶναι. 
γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδ᾽ αἴσϑησιν μηδεμίαν μηδενὸς 

ἔχειν τὸν τεϑνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ “λεγόμενα μεταβολή τις 
τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ τύπου τοῦ 
ἐνθένδε εἰς ἀλλὸον τόπον. καὶ εἴτε δὴ μηδεμία αἴσϑη- 

gig ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον ὕπνος, ἐπειδάν τις καϑεύδων 

μηδ᾽ ὄναρ μηδὲν ὃ ὁρᾷ, ϑαυμάσιον κέρδος ἂν εἴη 0 ϑά- 
»ατος. ἐχὼ γὰρ ἂν ̓ οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξάμενον δέοι 

ἐν ἡ οὕτω κατέδαρϑεν, ὥςτε μηδ᾽ 

AUN 20. ι ; ^ 
Δυοῖν yag ϑατερὸν ἐστι TO τεϑναᾶναι" ἢ 

ταύτην τὴν νύχτα, 
ὄναρ ἰδεῖν, καὶ τὰς ἄλλας νύκτας τε καὶ ἡμέρας τὰς 

τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ ἀντιπαραϑὲν τὰ ταύτῃ τῇ νυκτὶ 
δέοι σκεψάμενον εἰπεῖν, πόσας ἄμεινον καὶ ἥδιον ἡμέ- 
ρας καὶ νύκτας ταύτης τῆς νυκτὸς βεβίωκεν ἐν τῷ ἕαυ- 
τοῦ βίῳ, οἶμαι ἂν μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μὲ- 
yov βασιλέα εὐαριϑμήτους ! dy εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας 
πρὸς τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ νύκτας. εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ 
ϑάνατός ἐστι, κέρδος ἔγωγε λέγω" καὶ γὰρ οὐδὲν 
πλείων ὁ mag χρόνος φαΐνεται οὕτω δὴ εἶναι ἢ μία 
»vE. εἰ δ᾽ αὐ οἷον ἀποδημησαί ἐστιν ὃ ϑάνατος ἐν- 
ϑένδε εἰς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληϑὴ ἐστι τὰ λεγόμενα, 

ὡς ἄρα ἐχεῖ εἰσὶν ἅπαντες oi τεϑνεῶτες, τὶ μεῖζον 
ἀγαϑὸν τούτου εἴη ἂν, ὦ ἄνδρες δικασταί; εἰ γάρ τις 
ἀφικόμενος εἰς “Αιδου, ἀπαλλαγεὶς τούτων * τῶν φα- 

σχόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ὡς ἀληϑὼς δι- 
καστάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐχεῖ δικάζειν, Μίνως τ καὶ 

Ῥαδάμανϑυς καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεμος, καὶ ἄλλοι, 

ὅσοι τῶν ἡμιϑέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, 
ἄρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδημία; ἢ «v ᾿Ορφεῖ ξυγγενὲ- 
σϑαι καὶ '“Μουσαίῳ καὶ Ἡσιόδῳ καὶ Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσω 

ἂν τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐϑέλω 
τϑνάᾶναι, εἰ, ταῦτ ἐστὶν cmn ἐπεὶ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ 

ϑαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόϑι, ! ὅπότε ἐντύχοι- 
μι “Παλαμήδοι καὶ Αἴαντι τῷ Τελαμῶνος καὶ εἴ τις ἀλ- 
log τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον τέϑνηκεν" ἀντιπα- 
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φαβάλλοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάϑη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς ἐγὼ 

οἶμαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς eii. καὶ δὴ τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ 

ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥςπερ τοὺς ἐνταῦϑα διά- 

7ϑιν, τίς αὐτῶν σοφός ἐστι καὶ τίς οἴεται μέν, ἔστι δ᾽ 

οὔ. ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἂν τις, o ἄνδρες δικασταὶ, δέξαιτο 

ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα τὴν πολλὴν στρα- 
ANLASS i€á lg : x t Ἢ x 

τιᾶν, ἢ Οδυσσέα, ἢ '! Σίσυφον, ἡ ἄλλους μυρίους ἂν 
» » € T NS) , 

τις εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας; oig ἐκεῖ διαλέγε- 
τ - QUELS Sub SR EGGS 

σϑαι καὶ ξυνεῖναι καὶ ἐξετάζειν ἀμήχανον ἂν εἴη ευ- 
2 ἘΠ E 4 E 

δαιμονίας πάντως. ov δήπου rovrov ye ἕνεκα ol ἐκεῖ 
; ; S 5 
ἀποκτείνουσι" τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροἱί εἰσιν ot 
» € m" » , ^ » ' ' , ᾽ , 

ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, xol ἤδὴ τὸν λοιπὸν χρόνον ἀϑάνα- 

τοί εἰσιν, εἴπερ ye τὰ λεγόμενα ἀληϑὴ ἐστιν. XXXIII. 
€ - , 5 " *5 

λλὰ καὶ ὑμας χρή, o ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἷ- 
ναι πρὸς τὸν ϑάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο διανοεῖσϑαι 
: SC ES 34 IOS : (OA TSIQROME: gr 
αληϑές, ori οὐκ ἔστιν ανδρὲ ἀγαϑῷ ! κακὸν οὐδὲν οὐ- 

É x : πε σαν DIM TM^ o d 
Te ζῶντι οὔτδ τελευτήσαντι, οὐδὲ ἀμελεῖται ὑπὸ ϑεῶν 

γαν D - , - B 
τὰ τούτου πράγματα" οὐδὲ τὰ ἐμὰ γὺν ἀπὸ τοῦ Qv- 

ATO 
τομάτου γέγονεν, ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη 

—— v — — 

PLATONIS 

τοϑνάναι καὶ ἀπηλλάχϑαι πραγμάτων βέλτιον ἦν μοι. 
διὰ τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψε τὸ σημεῖον, καὶ 
ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις μου καὶ τοῖς κατηγύροις 

οὐ πάνυ χαλεπαίνω. καίτοι οὐ ταύτῃ τῇ διανοίᾳ κατε- 
ψηφίζοντό μου καὶ κατηγόρουν, ἀλλ᾽ οἰόμενοι βλάπτειν" 

τοῦτο αὐτοῖς ! ἄξιον μέμφεσϑαι. Τοσόνδε μέντοι αὐ- 
τῶν δέομαι" τοὺς υἱεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρή- 
σασϑε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ 

ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου 
του πρότερον ἐπιμελεῖσϑαι 1 ἢ ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί 
τι εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίξετε αὐτοῖς, ὥρπερ ἐγὼ 

ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί τι εἷ- 
vet ὄντες οὐδενὸς ἀξιοι. καὶ ἐὰν ταῦτα ποιῆτε, δίκαια 

* πεπονϑὼς ἐγὼ ἔσομαι wp ὑμῶν αὐτός τὸ καὶ oi 
υἱεῖς. ᾿Αλλὰ γὰρ ἤδη Ope ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποϑα- 
νουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις. ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρ- 
χονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ 
ϑεῷ. 

^ ) 

ΚΡ τ B 

ι. ἘΣΩ. TL τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ ov ngo 
ἔτι ἐστίν; ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Πηνίκα μάλιστα; 
ΚΡ. Ὄρϑρος βαϑύς. ΣΩ. Θαυμάζω, ὅπως ἠϑέλησέ 

σοι ὃ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι. ΚΡ. Ξὺυν- 

ήἤϑης ἤδη μοὶ ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις 
δεῦρο φοιτᾶν, xol τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ᾽ ἐμοῦ. EQ. 
"Agni δὲ ἥκεις ἢ πάλαι; ΚΡ. ᾿Επιεικῶς πάλαι. ΣΩ. 
Εἶτα πῶς ! οὐκ εὐϑὺς ἐπήγειράς, με, ἀλλὰ σιγῇ πα- 
ραχάϑησοι; ΚΡ. Οὐ μὰ τὸν 4b, ὦ “Σώκρατες, οὐδ᾽ 

ἂν αὐτὸς ἤϑελον ἐν τοσαύτῃ τὸ ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ 

εἶναι. ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι ϑαυμάζω αἰσϑανόμενος 

ὡς ἡδέως καϑεύδεις" καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα 

ὡς ἥδιστα διάγῃς. καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρό- 
τερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ εὐδαιμόνισα τοῦ τρύπου, πολὺ 
δὲ μάλιστα ἐν τῇ γυνὶ παρεστώσῃ ξυμφορᾷ, ὡς ut 
δίως αὐτὴν καὶ πράως φέρεις. EQ. Καὶ γὰρ ἂν, 

Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ 
δεῖ ἤδη τελευτᾶν. ΚΡ. ! Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τη- 
λικοῦτοι ἐν τοιαύταις ξυμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ οὐ- 

δὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν 

τῇ παρούσῃ τύχη. EQ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ τὶ δὴ οὔ- 
τῶ πρὼ ἀφῖξαι; KP. MyycMav, ὦ Σώκρατες, φέρων 
χαλεπήν, ov σοΐ, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς 

σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν 
ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἂν ἐνέγκαιμι. 
EQ. Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου, οὗ 
δοῖ ἀφικομένου ! τεϑνάναι ue; ΚΡ. OU τοι δὴ ἀφῖ- 

χται, ἀλλὰ δοκεῖ μέν μοι ἥξειν τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγ- 

y éAovoir ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόν- 

τεῷ ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν ἀγγέλων, ὅτι 
ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ eig αὔριον ἔσται, ὦ Σώ- 
χρατες, τὸν βίον cs τελευτᾶν. 11. EQ. MAL, ὦ Κρί- 
τῶν, τύχῃ ἀγαϑῇ. εἰ ταύτῃ τοῖς ϑεοῖς φίλον, ταύτῃ 
ἔστω. οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ τήμερον. ΚΡ. * 
Πόϑεν τοῦτο τεκμαΐίρει; EQ. Ἐγώ σοι ἐρῶ. τῇ γάρ 

που ὑστεραίᾳ δεῖ ue ἀποϑνήσκειν ἢ ἡ ἂν ἔχνϑῃ τὸ 
πλοῖον. KP. Φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι. EQ. 
Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν, ἀλ- 

λὰ τῆς ἑτέρας. τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυπνίου, δ 
ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς γυχτός" καὶ κιν- 
δυνεύεις ἐν καιρῷ τινι οὐκ ἐγεῖραί pue. KP. Ἦν δὲ δὴ 
τὶ τὸ ἐνύπνιον; EQ. Ἐδύκει τίς μοι γυνὴ προςελϑοῦ- 
σα καλὴ καὶ εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι ue 
ι καὶ εἰπεῖν, Ὦ Σώκρατες, qur κεν τριτάτῳ φϑίην 
ἐρίβωλον ἵκοιο. ΚΡ. Ὥς ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, [5] Xo- 

κρατες. EQ. ᾿Εναργὲς μὲν οὖν, ὡς f ἐμοὶ δοκεῖ, [5] 

Κρίτων. MI. KP. “ίαν ye ὡς ἔοικεν. ἀλλ᾽, ὦ δαιμό- 
γιδ Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πείϑου καὶ σώϑητι" 
ὡς ἐμοὶ, ἐὰν σὺ ἀποϑάνης, οὐ μία ξυμφορά ἐστιν, 
ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσϑαι τοιούτου ἐπιτηδείου, 
οἷον ἐγὼ οὐδένα μήποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς 
δόξω, ot ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, ὡς οἷός T ' ὧν 

c8 coe, eL ἤϑελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. 

καίτοι τὶς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα, ἢ δοκεῖν yor- 
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ματα περὶ πλείονος ποιεῖσϑαι ἢ φίλους; οὐ γὰρ πεί- 

σονται οἵ πολλοί, ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ηϑέλησας ἀπιέναι 

ἐνθένδε, ἡμῶν προϑυμουμένων. EQ. ἤλλὰ τὶ ἡμῖν, 
e μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; 

οἵ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγή- 
σονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχϑαι, ὥςπερ ἂν πραχϑῇ. 

Ἀλλ ὁρᾷς δή, ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, ! καὶ τὴς 

τῶν A ed δόξης μέλειν. αὐτὰ δὲ δηλα τὰ παρόντα 
vvvi ὅτι οἷοί τ εἰσὶν OL πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν 
κακῶν ἐξεργάζεσϑαι, ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις 

ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος: jy ΣΩ. Εἰ γὰρ agelor, o 
Κρίτων, oioi τε εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα xaxa ἐξ- 
εργάζεσϑαι, | ἵνα οἷοί T8 ἦσαν αὖ καὶ ἀγαϑὰ τὰ μέγι- 

στα, καὶ καλῶς ἂν εἶχε. γὺν δὲ οὐδέτερα οἷοί r& ov- 
τὸ γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι, ποι- 
οὖσι δὲ τοῦτο, ὃ τι ἂν τύχωσιν. V. ΚΡ. Ταῦτα μὲν 

δὴ οὕτως ! ἐχέτω" τάδε δέ, ὦ Σώκρατες, εἰπέ μοι. 
ἀρά ye μὴ ἐμοῦ προμηϑεῖ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, 
μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλϑῃς, οἵ συκοφάνται ἡμῖν 
πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐχκλέψασι, καὶ 

ἀναγκασϑῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν ἢ 
συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις παϑεῖν; 
εἰ γάρ τι τοιοῦτον * φοβεῖ, ἐ ἔασον αὐτὸ χαΐρειν" ἡμεῖς 
γάρ που δίκαιοΐ ἐσμεν σώσαντὲές c8 κινδυνεύειν τοῦτον 

τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέῃ, € ἔτι τούτου μείζω. ἀλλ᾽ ἐμοὶ 

πείϑου καὶ μὴ ἄλλως ποίει. EQ. Καὶ ταῦτα προμη- 

ϑοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα πολλά. ΚΡ. Mire τοί- 

γυν ταῦτα φοβοῦ" καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ MiegUeE ἐστιν, 
ὃ ϑέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαΐ σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐν- 

ϑένδε. ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς συκοφάντας, ὡς 
εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ᾿ αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυ- 

olov; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν ! τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγῳ- 
μαι, ἱκανά" ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴξι 
δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι. οὗτοι ἐνθάδε € ἕτοιμοι ἀνα- 

λίσκειν. εἷς δὲ κεκόμικεν ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἵκα- 
vov, Σιμμίας ὁ Θηβαῖος: ἕτοιμος δὲ zoi Κέβης καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. ὥςτε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φο- 
βούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, O0 ἔλεγες ἐν 
τῷ δικαστηρίῳ, δυςχερές σοι γενέσϑω, ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις 
ἐξελϑὼν ὃ τι χρῷο σαυτῷ. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἀλ- 
λοσθ ὅποι ἂν ἀφίχη ἀγαπήσουσί ! ge: ἐὰν δὲ βούλη 
εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐχεῖ ξένοι, οἵ cs περὶ 

πολλοῦ ποιήσονται καὶ ᾿ἀσφαλειάν σοι dace ὡς- 

τε σὲ μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν. Ψ΄. Ἔτι δὲ, 
ὠ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοχεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶ- 
γμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωϑῆναι" καὶ τοιαῦτα 
σπεύδεις περὶ σεαυτὸν γενέσθαι, ἅπερ ἂν καὶ Oi ἐχ- 

ϑροὶ σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφϑεῖραι 
βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυ- 

τοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐχϑρέ- 
ψιαι " χαὶ ἐχπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλιπών, καὶ τὸ σὸν 
μέρος, ὅ τι ἂν τύχωσι, τοῦτο πραξουσι᾿ τεύξονται δέ, 

ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων, οἱάπερ εἴωϑε χίγνεσϑαι ἐν ταῖς 

ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὗ χρὴ ποιεῖ- 
σϑαι παῖδας, ἢ ξυνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ 

παιδεύοντα᾽ σὺ δὲ μοι δοχεῖς τὰ ῥᾳϑυμότατα αἵρεῖϊ- 
σϑαι. xen. δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαϑὸς χαὶ ἀνδρεῖος 
ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσϑαι, φάσκοντά 7ε δὴ ἀρετῆς, διὰ 

παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσϑαι. ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ 

σοῦ καὶ ὑπὲρ ! ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι, 
μὴ δόξη ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ 
τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχϑαι, καὶ ἡ εἴζτοδος τῆς δίκης εἰς τὸ 
δικαστήριον, ὡς εἰςῆλϑες, ἐξὸν μὴ εἰςελϑεῖν, καὶ αὐτὸς 

ὃ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον δὴ 
τουτί, ὥςπερ κατάγελως τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὲ καὶ 

ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι * ἡμᾶς δοκεῖν, οἵ- 
τινὲς σε οὐχὶ ἐσώσαμεν, οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τ ὃν 
καὶ δυνατόν, εἴ τι καὶ σμικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἦν. ταῦ- 
τα οὖν, [ “Σώκρατες, ὅρα, μὴ ἅμα τῷ καχῷ καὶ ci- 
σχρὰ ἢ coi rs καὶ ἡμῖν, ἀλλὰ βουλενου, μᾶλλον δὲ 

οὐδὲ βουλεύεσϑαι ἔτι ὥρα, ἀλλὰ βεβουλεύσϑαι. μία δὲ 

βουλή" τῆς γὰρ ἐπιούσης νυχτὸς ταῦτα πάντα δεῖ πε- 
πρᾶχϑαι. εἰ δὲ τι περιμενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτι 
οἷόν 18. ἀλλὰ παντὶ τρύπῳ, [6] “Σώκρατες, πείϑου μοι 

VI. EQ. ! Ὦ φίλε Κρίτων, 

ἣ προϑυμία σου πολλοῦ ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρϑότητος 
εἴη" εἰ δὲ μή, ὅσῳ μείζων, τοσούτῳ qoia. σχο- 

πεῖσϑαι οὖν χρὴ jua εἴτε ταῦτα πραχτέον εἴτε μή" 
ὡς ἐγὼ οὐ μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν 

ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείϑεσϑαι ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἂν μοι 

λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται. τοὺς δὲ λόγους, ovg ἐν 

τῷ ξιπροσϑεν ἔλεγον, οὐ δύναμαι vov ἐκβαλεῖν, ἐπει- 

δὴ μοι 3098/7 7 τύχη γέγονεν, ἀλλὰ σχεδὸν τι ὅμοιοι φαί- 
γονταί μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω ! xol τιμῶ, 
οὕςπερ καὶ πρότερον" ὧν ἐὰν μὴ βελτίω i ἔχωμεν λέγειν 
ἐν τῷ παρόντι, εὖ ἴσϑι, ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω, 
οὐδ᾽ ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύνα- 
μις ὥςπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, δεσμοὺς καὶ 

ϑανάτους ἐπιπέμπουσα χαὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις. Πῶς 
οὖν ἂν μετριώτατα ᾿σκοποίμεϑα αὐτά; Εἰ πρῶτον μὲν 
τοῦτον τὸν λόγ ον ἂν αλάβοιμεν, ὃ ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν 

δοξῶν, πότερον χαλῶς ἐλέγετο ἑχάστοτϑ ἢ OU, OTL ταῖς 
μὲν δεῖ τῶν δοξῶν προςέχειν τὸν ! νοῦν, ταῖς δὲ οὐ" 

ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποϑνήσκειν καλῶς ἐλέγετο, νῦν 
δὲ κατάδηλος ἀρα ἐγένετο, ὅτι ἄλλως ἕνεκα λόγου ἐλέ- 

xai μηδαμῶς ἄλλως ποΐει. 

γετο, ἦν δὲ παιδιὰ καὶ φλυαρία ὡς ἀληϑῶς; ἐπιϑυμῶ 

δ᾽ ἔγωγε ἐπισχέψασϑαι, ὦ Κρίτων, κοινῇ μετὰ σοῦ, εἴ 

τί μοι ἀλλοιότερος φανεῖται; ἐπειδὴ ὧδε ἔχω, ἢ ὃ αὐ- 
τός, καὶ ἐάσομεν χαΐρει»» 7 πεισόμεϑα αὐτῷ. ἐλέγετο 

δέ πως, ὡς ἐγῴμαι, ἑχάστοτε ὧδε ὑπὸ τῶν οἰομένων 

τι λέγειν, ὥςπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι τῶν δοξῶν, ἃς 

ot ἄνϑρωποι δοξάζουσι, δέοι τὰς μὲν ! περὶ πολλοῦ 

ποιεῖσθαι, τὰς δὲ μή. τοῦτο πρὸς ϑεῶν, ὦ Κρίτων, 

ov δοκεῖ καλῶς σοι λέγεσϑαι; σὺ γάρ, ὅσα ye τὰν- 

ϑρώπεια, ἐχτὸς εἶ τοῦ μέλλειν ἀποϑνήσκειν * αὔριον, 
χαὶ οὐκ ἂν σε παραχρούοι 7| παροῦσα ξυμφορά. σχό- 

πει δή: οὐχ ἱκανῶς en σοι λέγεσϑαι, ὅτι οὐ πάσας 
χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνϑρώπων τιμᾶν, ἀλλὰ τὰς μέν, 

τὰς δ᾽ ov; οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μέν, τῶν δ᾽ ov; τὶ 

φής; ΚΡ. Καλῶς. ΣΩ. 
Οὐχοῦν τὰς μὲν χρηστὰς τιμᾶν, τὰς δὲ πονηρὰς μή; 
KP. IVol. EQ. Χρησταὶ δὲ οὐχ ci τῶν φρονίμων, 
πονηραὶ δὲ αἵ τῶν ἀφρόνων; ΚΡ. πῶς δ᾽ ov; VII. 

Σ Ως Φέρε δή, πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; γυμναζό- 

μενος ! ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράττων πότερον παντὸς ἀν- 
δρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ χαὶ δόξῃ τὸν νοῦν προςἔχει 4 
ἑνὸς μόνου ἐχείνου, ὃς ἂν τυγχάνῃ ἰατρὸς ἢ παιδοτρί- 

βὴης ὧν; KP. Ἑνὸς μόνους EQ. Οὐκοῦν φοβεῖσϑαι 

Ε] 
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χρὴ τοὺς ψόγους καὶ ἀσπάζεσϑαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς 

τοῦ ἑνὸς ἐκείνου, ἀλλὰ μὴ τοὺς τῶν πολλῶν. ΚΡ. 4η- 

λα δή. EQ. Ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμνα- 
στέον καὶ ἐδεστέον ve καὶ ποτέον, ἧ ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ 
τῷ ἐπιστάτῃ καὶ ἐπαΐοντι μᾶλλον ἢ ἡ ξύμπασι τοῖς 
ἄλλοις. ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. EQ. Εἶεν. ἀπειϑήσας δὲ 
τῷ ἑνὶ καὶ ἀτιμάσας ! αὐτοῦ τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαί- 
γους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν πολλῶν καὶ μηδὲν ἐπαϊόν- 

τῶν ἄρα οὐδὲν κακὸν πείσεται; ΚΡ. Πῶς γὰρ οὐ; 
EQ. Τί δ᾽ ἔστι τὸ κακὸν τοῦτο; καὶ ποῖ τείνει, καὶ 

εἰς τὶ τῶν τοῦ ἀπειϑοῦντος; ΚΡ. 4ηλον, ὅτι εἰς τὸ 

σῶμα: τοῦτο γὰρ διόλλυσιν. EQ. Καλῶς λέγεις. οὐκ- 

oU» καὶ τἄλλα, ὦ Κρίτων, οὕτως, ἵνα μὴ πάντα Óito- 
μεν. καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰ- 
σχρῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν 

ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν, πότερον τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ δεῖ 
ἡμᾶς ! ἕπεσϑαι καὶ φοβεῖσϑαι ταύτην, ἢ τῇ τοῦ ἑνός, 

εἴ τίς ἐστιν ἐπαΐων, ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνεσϑαι καὶ φο- 
βεῖσϑαι μᾶλλον ἢ ξύμπαντας τοὺς ἄλλους; ᾧ δἰ μὴ 

ἀχολουϑήσομεν, διαφϑεροῦμεν ἐχεῖνο xod λωβησόμεϑα, 
ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο, τῷ δὲ ἀδίκῳ ἀπώλ- 
λυτο. ἢ οὐδέν ἐστι τοῦτο; ΚΡ. Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σω- 

χρατες. — VII. XQ. «ipe δή, ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ 

μὲν βέλτιον γιγνόμεν" ον, ὑπὸ τοῦ νοσώδους δὲ διαφϑει- 

φόμενον. διολέσωμϑν d d μὴ τῇ TOY ἐπαϊόντων 
δόξῃ, ἄρα βιωτὸν ἡμῖν ἐστι, ! διεφϑαρμένου αὐτοῦ; 
ἔστι δέ που τοῦτο τὸ σῶμα. ἢ οὐχί; KP. iva. EQ. 

74g ovv βιωτὸν ἡμῖν ἐστι μετὰ μοχϑηροῦ καὶ διεφϑαρ- 

μένου σώματος; ΚΡ. Οὐδαμῶς. ΣΩ. Ἀλλὰ per ἐκεί- 
γου ἄρα ἡμῖν βιωτὸν διεφϑαρμένου, ᾧ τὸ ἄδικον μὲν 
λωβᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ὀνίνησιν; 3 φαυλότερον ἡγού- 
pedo δῖναι TOU σώματος ἐχεῖνο, ὃ τι πότ᾽ ἐστι τῶν * 

ἡμετέρων, περὶ ὃ ἥ τ ἀδικία καὶ 7] δικαιοσύνη ἐστίν; 
ΚΡ. Οὐδαμῶς. ΣΩ. λλὰ τιμιώτερον: ΚΡ. Πολύ γε. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω eus 

στέον, τὶ ἐροῦσιν οἵ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὃ τι ὁ ἐπαΐων 
Sir H 4 28r c 7T N 3e 

περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς, xol αὐτὴ ἡ ἀλή- 
ϑεια. Gr πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρϑῶς εἰςηγεῖ, εἰς- 
ηγούμενος τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν ἡμᾶς φροντίζειν 

περὶ τῶν δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ τῶν ἐναν- 

τίων. ἀλλὰ μὲν δή, φαίη y ἂν τις, oiol v εἰσὶν ἡμᾶς 
ot πολλοὶ ἀποκτιννύναι. ΚΡ. 1 4ῆλα δὴ καὶ rovro 
φαΐη γὰρ ἂν, ὦ Σώκρατες. zo. Ao λέγεις. ἀλλ᾽, 
ὦ ϑαυμᾶάσιε, οὗτός τε ὃ λόγος, ὃν διεληλύϑαμεν, 

ἔμοιγε δοκεὶ ἔτι ὅμοιος εἶναι τῷ καὶ πρότερον, καὶ 
τόνδε αὐ σκόπει, εἰ ἔτι μένει ἡμῖν ἢ) οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζὴν 

περὶ πλείστου ποιητέον, ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν. ΚΡ. Ἀλλὰ 

μένει. ΣΏ. Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταὺ- 

τόν ἐστι, μένει, ἢ οὐ μένει; ΚΡ. Μένει. ΙΧ. EQ. 
Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σχδπτέον, πότε- 
gov δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσϑαι ἐξιέναι, μὴ ἀφιέν- 

τῶν V ϑηναίων, ἢ οὐ δίκαιον" καὶ ἐὰν μὲν φαίνηται 
δίκαιον, πειρώμεϑα » εἰ δὲ μή, ἐῶμεν, ἃς δὲ σὺ λέγεις 

τὰς σκχέψεις περὶ τὸ ἀναλώσεως χρημάτων καὶ δύξης 
καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληϑῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, 
σκέμματα ] τῶν ῥᾳδίως ἀποκτινγύντων καὶ ἀναβιω- 
σκομένων Y ἂν, εἰ οἷοί re ἦσαν, οὐδενὶ ξὺν γνῷ, τού- 

τῶν τῶν πολλῶν. ἡμῖν δ᾽, ἐπειδὴ ὃ λόγος οὕτως αἷ- 
ρεῖ, μὴ οὐδὲν ἀλλο σκεπτέον ἡ ἢ ὅπερ νῦν δὴ ἐλέγο- 

μεν, πότερον δίκαια πράξομεν καὶ χρήματα «τϑλοῦντει, 
τούτοις τοῖς ἐμὲ ἐνθένδε " ἐξάξουσι καὶ χάριτας, καὶ 

αὐτοὶ ἐξάγοντές T8 καὶ ἐξαγόμενοι, ἢ τῇ ἀληϑεΐᾳ ἀδι- 
κήσομεν ταῦτα πάντα ποιοῦντες" xay φαινώμεϑα ἀδι- 
κα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι ovr 

εἰ ἀποϑνήσκειν δεῖ παραμένοντας καὶ ἡσυχίαν ἀγον- 
τας, οὔτε ἀλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν. ΚΡ. 
Καλῶς μέν μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ ὦ Σώκρατες, ὅρα δὲ τέ 

δοῶμεν. EQ. “Σκοπῶμεν, o qe, XOU], καὶ εἶ πῃ 

ἔχεις ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε, καὶ σοι πεῖ- 
σομαι" εἶ, ! δὲ μή, παῦσαι ἤδη, ὦ μακάριε, πολλάκις 
μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς χρὴ ἐνθένδε ἀκόντων 
᾿Ιϑηναίων ἐμὲ ἀπιέναι" ὡς ἐγὼ περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι 
πεῖσαί c8 ταῦτα πράττειν, ἀλλὰ μὴ ἄχοντος. ὅρα δὲ 
δὴ τῆς σκέψεως τὴν ἀρχήν, ἐάν σοι ἱκανῶς λέγηται, . 
καὶ πειρῶ ἀποχρίνεσϑαι * τὸ ἐρωτώμενον, ἡ ἂν μά- 
λιστα οἴη. ΚΡ. λλὰ πειράσομαι. X. EQ. Οὐδενὶ 
τρόπῳ φαμὲν ἑκόντας ἀδικητέον εἶναι, ἢ τινι μὲν ἀδι- 
κητέον τρόπῳ; τινὶ δὲ ov; ἢ οὐδαμῶς 10 y8 ἀδικεῖν 

οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε καλόν, ὡς πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ 

ἔμπροσϑεν χφόνῳ ὡμολογήϑη; ὅπερ καὶ ἄρτι ἐλέγετο. 
ἢ πᾶσαι ἡμῖν ἐκεῖναι αἵ πρόσϑεν ὁμολογίαι ἐν ταῖς δε 
ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις ἐχκεχυμέναι εἰσί, καὶ πάλαι, ὦ 
Κρίτων, ἄρα τηλικοΐδε γέροντες ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους 

σπουδὴ διαλεγόμενοι ! ἐλάϑομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων 
οὐδὲν διυφέροντες; ἢ παντὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, ὡς- 
πὲρ τότε ἐλέγετο ἡμῖν; εἴτε φασὶν ot πολλοὶ εἴτΒ μή, 
καὶ εἴτε δεῖ ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπώτερα πάσχειν εἴτε 
x«l πραότερα, ὅμως τὸ γε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ 
κακὸν καὶ αἰσχρὸν τυγχάνει Ov παντὲ τρύπῳ; φαμέν, 
ἢ οὔ; ΚΡ. Φαμέν. ΣΩ. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. 

KP. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδι- 
χϑῖν, d Es mu οἴονται, ἐπειδή ye οὐδαμῶς δεῖ ἀδι- 

κεῖν. ! Οὐ φαίνεται. ΣΩ. Τί δὲ δή; κακουργεῖν 
δεῖ, ὦ E ἢ οὐ; ΚΡ. Οὐ δεῖ δήπου, ὠ Σώχρα- 

τος. EQ. Τὶ δέ; ἀντικακουργεῖν καχῶς πάσχοντα, ὡς 

oi πολλοὶ φασι, δίκαιον, ἢ οὐ δίκαιον; ΚΡ. Οὐδαμῶς. 
EQ. Τὸ γάρ που κακῶς ποιεῖν ἀνϑρώπους τοῦ ἀδικεῖν 
οὐδὲν διαφέρει. ΚΡ. Ἀληϑὴ λέγεις. ΣΩ. Οὔτε ἄρα 
ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνϑρώπων, 

οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ vm αὐτῶν. καὶ ὅρα, ὦ Κρί- 
τῶν, ταῦτα καϑομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ ! δόξαν ὁμο- 

λογῆς. οἶδα γάρ, ὅτι ὀλίγοις τισὶ ταῦτα καὶ δοκεῖ καὶ 

δόξει. οἷς οὖν οὕτω δέδοκται καὶ οἷς μή, τούτοις οὐκ 
ἔστι κοινὴ βουλή, ἀλλ᾽ ἀνάγκη τούτους ἀλλήλων. κατα- 

φρονεῖν, ὁρῶντας τὰ ἀλλήλων βουλεύματα. σκόπει δὴ 
οὖν καὶ σὺ EU μάλα, πότερον χοινωνεῖς καὶ ξυνδοκεῖ 

cov καὶ ἀρχώμεϑα ἐντεῦϑεν βουλευόμενοι, ὡς οὐδέ- 
ποτὲ ὀρϑῶς ἔχοντος ovre τοῦ ἀδικεῖν οὔτε TOU ἀντα- 
δικεῖν οὔτε κακῶς πάσχοντα ἀμύνεσϑαι ἀντιδρῶντα 
κακῶς" ἢ ἀφίστασαι καὶ οὐ κοινωνεῖς τῆς ἀρχῆς; ἐμοὶ 
μὲν V γὰρ καὶ πάλαι οὕτω καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ, σοὶ δ᾽ εἴ 

πῇ ἀλλῃ δέδοχται, λέγε καὶ δίδασκε. εἰ δὲ ἐμμένεις 
τοῖς πρόσϑεν, τὸ μετὰ τοῦτο ἄχουε. ΚΡ. MX ἐμ- 

μένω τε καὶ ξυνδοχεὶ uov ἀλλὰ λέγε. EQ. 4o δὴ 
αὺ τὸ μετὰ τοῦτο, μάλλον. δ᾽ ἐρωτῶ" πότερον ἃ ἂν 

τις ὁμολογήσῃ τῳ δίκαια ὄντα ποιητέον, ἢ ἐξαπατη- 

τέον; ΚΡ. ποιητέον. ΧΙ. EQ. Ἐκ τούτων δὴ ἄϑρει. 
ἀπιόντες ἐνθένδε ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν * πό- 
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τερον κακῶς τινας ποιοῦμεν, καὶ ταῦτα οὗς ἥκιστα δεῖ, | 

ἢ ov; καὶ καὶ ἐμμένομεν οἷς ὡμολογήσαμεν. δικαίοις οὐ- 
σιν, ἢ οὔ; ΚΡ. Ovx ἔχω, o Σώκρατες, ἀποκρίνασϑαι 

πρὸς ὃ ἐρωτᾷς" οὐ γὰρ ἐννοῶ. EQ. MAX ὧδε σκό- 

cti. εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, 
si ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλϑόντες οἱ νόμοι καὶ 

τὸ χοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο᾽ Εἰπὲ μοι, ὦ 

Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ 

ἔργῳ, ᾧ ἐπιχειρεῖς, διανοεῖ τούς τε γόμους ' ἡμᾶς ἂπο- 

λέσαι καὶ ξύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; ἢ δοκεῖ 

σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἄνατε- 
τράφϑαι, ἐν jo ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἱ ἰσχύωσιν, 
αλλ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἀκυροΐ TE γίγνωνται καὶ διαφϑεί- 
θῶνται; τί ἐροῦμεν, o Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα; πολλὰ γὰρ ἂν τες ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, 

εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς 
δίκας τὰς δικασϑείσας προςτάττει κυρίας, εἶναι. ἢ 
ἐροῦμεν πρὸς αὐτούς, ὅτι Ηδίκει ! γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις 

καὶ οὐκ ὀρϑῶς τὴν δίκην & ἔχρινε: Ταῦτα ἢ τὶ ἐροῦμεν; 
ΚΡ. Ταῦτα γὴ 4L, [5] Σώκρατες. ΧΗ. zo. Ti ov», 

ay εὔτωσιν οἱ »όμοι, Ὦ “Σώκρατες, ἢ καὶ ταῦτα ὦμο- 

λόγηπο ἡμῖν τε καὶ σοί, 5 ἐμμένειν ταῖς δίκαις αἷς ἂν 
1 πόλις δικαζη; εἰ οὖν αὐτῶν ϑαυμαζοιμεν λεγόντων, 

ἴσως ἂν εἴποιεν, ὅτε Ὦ “Σώκρατες, μὴ ϑαύμαζε τὰ λε- 

γόμενα, αλλ ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωϑας χρῆσϑαι 

τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκχρίνεσϑαι. φέρε γάρ, i ἐγκαλῶν 
ἡμῖν ! τ καὶ τῇ πόλει ἐπιχειρεῖς Tunc ἀπολλύναι; οὐ 

πρῶτον μέν σε ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, καὶ δὶ ἡμῶν ἐλάμ- 
βανε τὴν μητέρα σου ὃ πατὴρ καὶ ἐφύτευσέ σε; φρά- 
σον οὔν, τούτοις ἡμῶν, τοῖς »όμοις τοῖς περὶ τοὺς γά- 
μους, μέμφει τι ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν; Οὐ μέμφομαι, 
φαίην ἂν. Ἠλλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομένου τροφήν 
τε καὶ παιδείαν, ἐν u καὶ gv ἐπαιδεύϑης; T οὐ καλῶς 
προζέταττον ἡμῶν. oL ἐπὶ τούτοις τεταγμένοι »όμοι, 
παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῇ καὶ 
γυμναστικῇ παιδεύειν; Καλῶς, ἃ φαίην ἄν. Εἶεν. ἐπει- 
δὴ δὲ ἐγένου τε καὶ ἐξετράφης καὶ ἐπαιδεύϑης, ἔχοις 
ἂν εἰπεῖν πρῶτον μέν, ὡς οὐχὲ ἡμέτερος ἦσϑα καὶ &x- 
γόνος καὶ δοῦλος, αὐτός τε xol οἵ σοὶ πρόγονοι: χαὶ 
εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, eo &i ἴσου οἴξι εἶναι σοὶ τὸ δί- 

Xatoy καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ᾽ ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποι- 
εἴν, καὶ σὺ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴξι δίκαιον εἶναι; ἢ πρὸς 
μὲν ἄρα σοι τὸν πατέρα ovx ἐξ ἴσου ἦν τὸ δίκαιον 
xal πρὸς τὸν δεσπότην, εἴ σοι ὧν ἐτύγχανεν, ὥςτε, 
ἅπερ πάσχοις, ταῦτα καὶ ἀντιποιεῖν, οὔτε χαχῶς ἀκού- 
ovra ἀντιλέγειν οὔτε τυπτόμενον. * ἀντιτύπτειν οὔτε 
ἄλλα τοιαῦτα πολλά: πρὸς δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ 

τοὺς νόμους ἐξέσται go, dete, ἐάν. 05 ἐπιχειρῶμεν 
ἡμεῖς ἀπολλύναι δίκαιον ἡγούμενοι εἶναι» καὶ σὺ δὲ 

ἡμᾶς τοὺς γόμους xal τὴν πατρίδα zc ὅσον δύνασαι 
ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ φήσεις ταῦτα ποιῶν 

δίκαια πράττειν, ὃ τῇ ἀληϑείᾳ τῆς ἀρετῆς ἐπιμελόμε- 
νος; ἡ οὕτως εἰ σοφύς, ὥςτε λέληϑὲέ σε, ὅτι μητρός τε 
καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώ- 

τερόν ἐστι πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ 
ἐν μείζονι ! μοίρᾳ xal παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνϑρώ- 
ποις τοῖς νοῦν ἔχουσι, καὶ σέβεσϑαι δεῖ καὶ μᾶλλον 
ὑπείκειν καὶ ϑωπεύειν πατρίδα ̓ χαλεπαίνουσαν 7 ἢ πα- 
τέρα, καὶ ἢ πείϑειν, ἢ ποιεῖν ἃ ἂν κελεύη, καὶ πά- 
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σχειν, ἐᾶν τι προςταττῃ παϑεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάν 
τε τύπτεσϑαι ἐὰν r6 δεῖσϑαι, ἐάν τε εἰς πόλεμον ἄγῃ 

τρωϑησύμενον 7 ἀποϑανούμενον, ποιητέον ταῦτα, καὶ 
τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, καὶ οὐχὲ ὑπεικτέον, οὐδὲ ἀνα- 
χωρητέον, οὐδὲ λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέ- 

μῳ καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ πανταχοῦ ποιητέον. ἅ ἂν x&- 
λεύῃ ἡ ' πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἢ πείϑειν αὐτὴν ἡ τὸ 

δίκαιον πέφυκε" βιάζεσϑαι δ᾽ ovy ὅσιον οὔτε μητέρα 
οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα; 
Ti φήσομεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἀληϑὴ λέγειν τοὺς 

»όμους, ἢ οὔ; ΚΡ. Ἔμοιγε δοκεῖ. XIH. EQ. Σκόπει 

τοίνυν, ὦ Σώχρατες, φαῖεν ἂν ἴσως oL γ»όμοι, εἰ ἡμεῖς 
ταῦτα ἀληϑῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια 7, ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς 
δρᾶν ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς. ἡμεῖς γάρ σε γεννήσαντες, £x- 
ϑρέψαντες, παιδεύσαντες, μεταδόντες ἁπάντων ὧν οἷοί 

T ἦμεν καλῶν σοὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ! πᾶσι πολίταις, 

ὅμως προαγορεύομεν τῷ ἐξουσίαν πεποιηκέναι ἀϑη- 
ναίων τῷ βουλομένῳ, ἐπειδὰν δοκιμασϑῇ καὶ iy τὰ ἐν 
τῇ πόλει πράγματα καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, ᾧ ἂν μὴ 
ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι 
ὅποι ἂν βούληται. za οὐδεὶς ἡ ἡμῶν τῶν νόμων &umo- 
δών ἐστιν οὐδ᾽ ἀπαγορεύει, ἐάν τέ τις βούληται ὑμῶν 
εἰς ἀποικίαν ἰέναι, εἰ μὴ «gégxoiuev ἡμεῖς τε καὶ ἡ 

πόλις, ἐάν τὸ μετοικεῖν ἀλλοσέ ποι ἐλϑών, ἰέναι ἐκεῖ- 

σε, ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ avrov. ὃς Ó ἀν' 

ὑμῶν παραμείνῃ, ὁρῶν ὃν τρόπον ἡμεῖς τάς 8 δίκας 

δικάζομεν xal rho τὴν πόλιν διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν 
τοῦτον ὡμολογηκέναι € ἔργῳ ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν 
ποιήσειν ταῦτα, xci τὸν μὴ πειϑόμενον τριχῇ φαμεν 
ἀδικεῖν, ὅτι τὸ γεννήταις οὖσιν ἡμῖν οὐ πεΐϑεται;, καὶ 
ὅτι τροφεῦσι, καὶ ὅτι ὁμολογήσας ἡ μὴν πείϑεσϑαι 

οὔτε πείϑεται οὔτε πείϑει ἡμᾶς, εἰ μὴ καλῶς τι ποι- 

οὔμεν, προτιϑέντων * ἡμῶν, καὶ ovx ἀγρίως ἐπιτατ- 

τόντων ποιεῖν & ἂν κελεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέντων δυεῖν 
ϑάτερα, ἢ πείϑειν ἡμᾶς, ἢ ποιεῖν, τούτων οὐδέτερα 

ποιεῖ. XIV. Ταύταις δή φαμεν καὶ σὲ, à Σώκρατες, 

ταῖς αἰτίαις ἐνέξεσϑαι, εἴπερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς, καὶ 

οὐχ ἥκιστα ϑηναίων σέ, ἀλλ ἐν τοῖς μάλιστα. Εἰ 
ov» ἐγὼ εἴποιμι, διὰ τέ δή; ἴσως ἂν μου δικαίως κα- 

ϑιάπτοιντο, λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς μάλιστα ᾿ιϑηναίων 

ἐγὼ αὐτοῖς ὡμολογηκὼς τυγχάνω ταύτην τὴν ὁμολο- 
γίαν. φαῖεν γὰρ ἂν ὅτι Ὦ Σώχρατες, μεγάλα ἡμῖν ! 

τούτων τεμμήριά ἐστιν, ὅτι GOL καὶ ἡμεῖς ἠρέσχομεν 
καὶ ἢ πόλις" οὐ γὰρ ἂν ποτὲ τῶν ἄλλων ᾿Ιϑηναίων 

ἁπάντων διαφερύντως ἐν αὐτῇ ἐπεδήμεις, εἰ μή σοι 
διαφερόντως ἤρεσκε, καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ ϑεωρίαν πώποτε ἐκ 
τῆς πύλεως ἐξηλϑες, ὃ τι μὴ ἅπαξ εἰς ̓Ισϑμόν, οὔτε 
ἄλλοσε οὐδαμύσε, εἰ μή στοι στρατευσόμενος, ovre αλ- 
Av ἀποδημίαν ἐποιήσω πώποτε, ὥςπερ oi ἄλλοι «v- 
ϑρωποι, οὐδ᾽ ἐπιϑυμία ce ἄλλης πόλεως οὐδ᾽ ἄλλων 
νόμων ἔλαβεν εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ ἦμεν καὶ 

7 ἡμετέρα πόλις" οὕτω ! σφόδρα ἡμᾶς ἡροῦ, καὶ ὧμο- 
λόγεις καϑ' ἡμᾶς πολιτϑύεσϑαι, τά τὸ ἄλλα καὶ παῖ- 

Jac ἐν αὐτῇ ἐποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι τῆς πόλεως. 

ἔτι τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκη ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασϑαι 

εἰ ἐβούλου, καὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ἐπιχει- 

ρεῖς, τότε ἑκούσης ποιῆσαι, σὺ δὲ τότε μὲν ἐκαλλωπί- 

ζου ὡς οὐκ ἀγανακτῶν δἰ δέοι τεϑνάναι σε, ἀλλ᾽ ἡροῦ, 
ὡς ἔφησϑα, πρὸ τῆς φυγῆς ϑάνατον᾽ νῦν δὲ οὔτ᾽ ἐκεί- 
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νους τοὺς λόγους αἰσχύνει, οὔτε ἡμῶν τῶν νόμων ἐν- 

τρέπει, ἐπιχειρὼν διαφϑεῖραι, πράττεις ! v6 ἅπερ ἂν 
δοῦλος φαυλύτατος πράξειεν, ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν 
παρὰ τὰς ξυνϑήκας 18 καὶ τὰς ὁμολογίας, xod ἃς 

ἡμῖν ξυνέϑου πολιτεύεσϑαι. πρῶτον μὲν οὖν ἢ ἡμῖν τοῦτ᾽ 

αὐτὸ ἀπόχριναι, εἰ ἀληϑὴ λέγομεν, φάσκοντές Ue Guo - 
λογηκέναι πολιτεύεσϑαι xad ἡμᾶς ἔργῳ, ἀλλ᾽ οὐ λό- 

γῳ, ἢ οὐκ ἀληϑῆ. Ti φῶμεν πρὸς ταῦτα, [5] Κρίτων; 
ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν; ΚΡ. Ἄνάγχκη, ὦ Σώκρατες. 
EQ. ἄλλο τι οὖν ἂν φαῖεν ἢ ξυνϑήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς 

αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, ovy vm ! ἀναγ χης 
ὁμολογήσας, οὐδὲ ἀπατηθεὶς, οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 
ἀναγκασϑεὶς βουλεύσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐν ἔτεσιν ἑβδομήκον- 
τα, ἐν οἷς ἐξῆν σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ ἠρέσκομεν ἡμεῖς μη- 
δὲ δίκαιαι ἐφαίνοντό σοι αἵ ὁμολογίαι εἶναι. σὺ δὲ οὐ- 
τε ““ακεδαίμονα προῃροῦ οὔτε Κρήτην, ἃς δὴ ἑκάστο- 

Y 3 Y 2t El 2 ' «ἴος ' τε φὴς εὐνομεῖσϑαι, ovre ἀλλην οὐδεμίαν τῶν ᾿Ελληνί- 
δὼν πόλεων οὐδὲ τῶν βαρβαρικῶν, * ἀλλ᾽ ἐλάττω ἐξ 
αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ οἱ χωλοὶ τ καὶ τυφλοὶ καὶ oi 
ἄλλοι ἀνάπηροι" οὕτω σοι διαφερόντως τῶν ἄλλων 
᾿ϑηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ ἡμεῖς οἵ νόμοι δὴ- 

λον ὅτι" τίνι γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνευ »όμων; γῦν 
δὲ δὴ οὐκ ἐμμενεῖς τοῖς ὡμολογημένοις; ἐὰν ἡμῖν re 
nel y, ὦ Σώκρατες" καὶ ov καταγέλαστός ye ἔσει ἐκ 
τῆς πόλεως ἐξελϑών. XV. Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα πα- 

gafas xal ἐξαμαρτών τι τούτων τὶ ἀγαϑὸν ἐργάσει 
σαυτόν, ἢ τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς ! σαυτοῦ. ὅτι μὲν 7ὰρ 
κιυδυνευσουσί γὲ cov ol ἐπιτήδειοι καὶ αὐτοὶ φεύγειν 
καὶ στερηϑῆναι τῆς πόλεως, ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, 
σχεδόν τι δηλον" 
ἐγγύτατα τινα πόλεων ἔλϑῃς, ἢ Θήβαζε ἢ M E 

— εὐνομοῦνται γὰρ ἀμφότεραι --- πολέμιος ἥξεις, ὦ 
Σώκρατες, τῇ τούτων πολιτείᾳ, καὶ ὅσοιπερ κήδονται 
τῶν αὑτῶν πόλεων, ὑποβλέψονταί σε διαρϑορέα ἡγού- 
μενοι τῶν γόμων, καὶ βεβαιώσεις τοῖς δικασταῖς τὴν 

δόξαν, Gers δοκεῖν ὀρϑῶς τὴν δίκην | δικάσαι" ὅςτις 
γὰρ νόμων διαφϑορεύς ἐστι, σφόδρα που δόξειεν à ἂν 
γέων γ8 καὶ ἀνοήτων ἀνϑρώπων διαφϑορεὺς εἶναι. 
πότερον οὖν φεύξει τὰς τὲ εὐνομουμένας πόλεις καὶ 

τῶν ἀνδρῶν τοὺς κοσμιωτάτους; καὶ τοῦτο ποιοῦντι 
ἄρα ἀξιόν σοι ζὴν ἔσται; ἢ πλησιάσεις τούτοις καὶ 

ἀγαισχυντήσεις διαλεγόμενος -- τίνας λόγους, o Σώ- 
κρατες; ἢ οὕςπερ ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύ- 
»η πλείστου ἄξιον τοῖς ἀνϑρώποις χαὶ τὰ γόμιμα xai 

SEN M e NÉS e 
αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν εἰς τῶν 

οἵ νόμοι; καὶ οὐκ οἶδι ἄσχημον ἂν φανεῖσϑαι τὸ τοῦ 
Σωκράτους ! πρᾶγμα; οἴεσϑαΐ γε χρή. MX ἐκ μὲν 

τούτων τῶν τόπων ἀπαρεῖς, ἥξεις δὲ εἰς Θετταλίαν 
παρὰ τοὺς ξένους τοὺς Κρίτωνος" éxsi γὰρ δὴ πλείστη 

ἀταξία καὶ ἀκολασία, καὶ ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκούοιεν 

ὡς γελοίως éx τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες, σχδυήν 

ΡΨ ΤΌΝ ΘΙ ΠΕ Τ Ὁ: 

TÉ τινὰ περιϑέμενος, ἢ διφϑέραν λαβὼν ἢ ἄλλα οἷα δὴ 

εἰώϑασιν ἐνσχευάζεσϑαι οἱ ἀποδιδράσκοντες, καὶ τὸ 
σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας. ὅτι δὲ γέρων ἀνὴρ σμι- 
κροῦ χφόνου τῷ βίῳ λοιποὺ ὄντος, ὡς τὸ εἰκός, ! ἐτόλ- 

μησας οὕτω γλίσχρως HG v, γόμους τοὺς us- 

γίστους παραβάς, οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; ἴσως, ἂν μή τινα 

λυπῇς" εἰ δὲ μή, ἀκούσει, ὦ Σώκρατες, πολλὰ καὶ 

ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ βιώσει πάντας ἀν- 
ϑρώπους καὶ δουλεύων — ai ποιῶν ἢ εὐωχούμενος ἐν 
Θετταλίᾳ, ὥςπερ ἐπὶ δεῖπνον ἀποδεδημηκὼς εἰς Θετ- 
ταλίαν; λόγοι δὲ ἐκεῖνοι οἱ περὶ δικαιοσύνης τε καὶ τῆς 
ἄλλης ἀρετῆς ποῦ ἡμῖν * ἔσονται; Ἡλλὰ δὴ τῶν παΐ- 
Óov ἕνεκα βούλει ζῆν, ἵνα αὐτοὺς ἐχϑρέψῃς καὶ παι- 
δεύσῃς; τὶ δαί; εἰς Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν ϑρέψεις 
τε καὶ παιδεύσεις, ξένους ποιήσας, ἵνα καὶ τοῦτό σου 
ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο μὲν οὔ, αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι 
σοῦ ζῶντος βέλτιον 9 θέψονται καὶ παιδεύσονται;, μὴ 
ξυγόντος σοὺ αὐτοῖς; 0t γὰρ ἐπιτήδειοι οἵἱ σοὶ ἐπιμ8- 
λήσονται αὐτῶν. πότερον ἐὰν εἰς Θετταλίαν ἀποδημή- 
σῃς, ἐπιμελήσονται" ἐὰν δὲ εἰς “Ἵιδου ἀποδημήσῃς, οὐ- 
χὶ ἐπιμελήσονται; εἴπερ γὲ τι ὄφελος αὐτῶν ἐστι τῶν 

σοι ! φασκόντων ἐπιτηδείων εἶναι, οἰεσϑαὶ ve χρή. 
XVL MÀA, ὦ Σώχρατες, πειϑόμδνος ἡμῖν τοῖς σοῖς 

τροφδῦσι μήτϑ παῖδας πϑρὶ πλείονος ποιοῦ μήτα τὸ 
ζῆν μήτε ἀλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου, ἵνα εἰς “Ἵιδου 
ἐλϑὼν ἔχῃς ταῦτα πάντα ἀπολογήσασϑαι τοῖς ἐχεῖ 
ἄρχουσιν" οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι φαίνεται ταῦτα πράτ- 
τοντι ἄμεινον δῖναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσιώτερον, 

οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδενί, οὔτε ἐκεῖσε ἀφικομένῳ 

ἄμξινον ἔσται. ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ἐὰν 
ἀπίῃς, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν νόμων ! ἀλλ᾿ vm ἀνθρώπων" 
ἐὰν δὲ ἐξέλϑῃς οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας 18 καὶ ἀν- 
τικακουργήσας, τὰς σαυτοῦ ὁμολογίας τὸ καὶ ξυνϑή- 
κας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς καὶ κακὰ ἐργασάμενος 
τούτους, ous ἥκιστα, ἔδει, σαυτόν 18 καὶ φίλους καὶ 
πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τὲ σοι χαλδπανοῦμεν ζῶντι, 

καὶ ἐχεῖ oi ἡμέτεροι ἀδελφοὶ oi ἐν “Ἅιδου νόμοι ovx 
εὐμενῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες, ὅτι καὶ ἡμᾶς ἐπεχεί- 

ρησας ἀπολέσαι τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή σε πείσῃ Κρί- 
τῶν ποιεῖν ἃ λέγει μᾶλλον "ἢ ἡμεῖς. XVII. Ταῦτα, 
ὦ φίλε ἑταῖρβ Κρίτων, εὖ ἰσϑι ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν" 

ὥρπερ oL κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν, 
καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἢ ἠχὴ τούτων τῶν λόγων βομβεῖ καὶ 
ποιεῖ μὴ δύνασϑαι τῶν ἄλλων ἀκούειν. ἀλλὰ ἴσϑι, 

ὅσα ye τὰ νῦν duoi δοκοῦντα, ἐάν τι λέγῃς παρὰ ταῦ- 
τα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως μέντοι εἴ τι olei πλέον mouj- 
σειν, λέγΒ. ΚΡ. Ἀλλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω λέγειν. 

EQ. "Ec τοίνυν, o Κρίτων, καὶ ! πράττωμϑβν ταύτῃ, 

ἐπειδὴ ταύτῃ 0 ϑεὸς ὑφηγεῖται. 
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ῬΑ UI ALON. 

TDUASUTEROBY ASIGAVAS O-RCOL Y. CIT. P015 O7 I1:A- 

EXEKPATHZ, $AIAQN, AIIOAAOAQPOZ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, KEBHZ 

ZIMMIAZ XSAKBPLELON, 

O TON ENAEKA YIIHPETH XX. 

FL "irc, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκεί- 
»i τῇ ἡμέρᾳ, à τὸ φάρμαχον ἔπιεν ἐν τῷ “δεσμωτηρίῳ, 
ἢ ἄλλου του ἤκουσας; ΦΑΙΔ. Αὐτός, [5 ̓ Εχέχρατες. 

ΕΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὃ ἀνὴρ πρὸ τοῦ ϑα- 
γάτου; xal πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἂν ἀκούσαιμι. 
καὶ γὰρ, οὔτε τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ τι 
ἐπιχωριάξει τὰ νῦν yate, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται ! 

χρόνου συχνοῦ ἐχεῖϑεν, ὅςτις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖ- 
λαι οἷός T ἣν περὶ τούτων, πλήν ye δὴ ὃ ὅτι φάρμακον 
πιὼν ἀποθάνοι" τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε φράζειν. 

ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης * ἄρα ἐπύϑεσϑε ὃν 
τρόπον ἐγένετο; ἘΧ. Nai, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις, 
xai ἐθαυμάζομέν 7e ὅτι, πάλαι 7δνομένης αὐτῆς, πολ- 

λῷ ὕστερον φαίνεται, ἀποϑανών. τί οὖν ἣν τοῦτο, ὦ 
ΠΕ δον: ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συν- 

ἐβη ἔτυχε γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα 
ἐστεμμένη τοῦ πλοίου, ὃ εἰς 4ῆλον ϑηναῖοι πέμπου- 
σιν. EX. Τοῦτο δὲ δὴ τὶ ἐστιν; 
τὸ πλοῖον, ὡς φασιν Ιϑηναῖοι, ἐν ᾧ Θησεύς 7IOT8 εἰς 

Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ᾧχετο ! ἄγων καὶ ἔσω- 
σὲ 18 xal αὐτὸς ἐσώϑη. τῷ οὖν Ἡπόλλωνι εὔξαντο, 
ὡς λέγεται, TOT8, εἰ qus, ἑχάστου ἔτους ϑεωρίαν 

ἀπάξειν εἰς Δῆλον" ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου 

xar ἐνιαυτὸν τῷ ϑεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν ἄρξων- 
ται τῆς ϑεωρίας, γόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τού- 
τῳ καϑαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἅπο- 
κτινγύναι, πρὶν ἂν εἰς Δῆλόν τὸ ἀφίκηται τὸ πλοῖον 
καὶ πάλιν δεῦρο" τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γί- 

γνεται, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρ- 
χὴ ' δ᾽ ἐστὶ τῆς ϑεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ ᾿4πόλ- 

λωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου" τοῦτο δ᾽ ἔτυ- 
ae», ὥςπερ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονύς. διὰ 
ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωχράτει ἐν τῷ 

ΦΑΙΔ. Τοῦτό ἐστι 

δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς δίχης τε καὶ τοῦ ϑανάτου. 
IL. EX. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν ϑάνατον, ὦ Φαΐ- 
δων; τὶ ἦν τὰ λεχϑέντα xai πραχϑέντα, xai τίνες 0L 
παραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ ovx εἴων 

οἵ ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων; 

ΦΑΙΔ. ! Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες, καὶ πολλοί 

γε. EX. Ταῦτα δὴ πάντα προϑυμήϑητι ὡς σαφέ- 
στατα ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχά- 

ΦΑΙΔ. ἤλλὰ σχολάζω 7γ8, καὶ πειράσομαι 
ὑμῖν διηγήσασϑαι" χαὶ γὰρ τὸ μεμνῆσϑαι Σωχράτους 

νει οὖσα. 

καὶ αὐτὸν λέγοντα καὶ ἄλλου ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ 

πάντων ἥδιστον; ἘΧ. Ἀλλὰ μήν, ὦ ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς 

ἀκουσομένους γε τοιούτους ἑτέρους ἔχεις. ἀλλὰ πειρῶ 
ὡς ἂν δύνῃ ἀκριβέστατα διελϑεῖν πάντα. ΦΑΙΔ. Καὶ 

μὴν ἔγωγε ϑαυμάσια ! ἔπαϑον παραγενόμενος. οὔτε 
γὰρ ὡς ϑανάτῳ παρόντα E ἀνδρὸς ἐπιτηδείου ἕλεος 
εἰρήει" εὐδαίμων γάρ μοι ἁνὴρ ἐφαίνετο, o ᾿Ἐχέκρατες, 
καὶ τοῦ τρύπου καὶ τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ γεν- 
γναΐως ἐτελεύτα, ὦ Gcr ἔμοιγ ἐχεῖνον παρίστασϑαι μηδ᾽ 

εἰς Ἅιδου i ἰόντα ἄνευ ϑείας μοίρας ἰέναι, ἀλλὰ κἀκεῖσε 

ἀφικόμενον EU πράξειν, εἴπερ τις πώποτε * καὶ ἄλλος. 

διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰςήει, ὡς εἰκὸς 
ἂν δόξειεν εἶναι παρόντι πένϑει" οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς 
φιλοσοφίᾳ ἡμῶν ὄντων, ὥςπερ εἰώϑειμεν" χαὶ γὰρ 
λόγοι τοιοῦτοί τινες gov: ἀλλ ἀτεχνῶς ἀτοπόν 

μοι πάϑος παρῆν xal τις ἀήϑης κρᾶσις ἀπό 18 τῆς 
ἡδονῆς συγκδκραμένη ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνθυ- 
μουμένῳ, ὅτι αὐτίκα ἐχεῖνος ἔμελλε TeÀlevray. καὶ παν- 

τες oi παρόντες σχεδὸν τι οὕτω διεκείμεϑα, ὁτὲ μὲν 
γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, εἷς δὲ ἡμῶν καὶ δια- 
φερόντως, ᾿Ἰπολλόδωρος" οἶσϑα γάρ που τὸν ἄνδρα ' 
καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. ἘΧ. Πῶς γὰρ οὔ; ΦΑΙΔ. 

Ἐχεῖνός 18 τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχε, καὶ αὐτὸς 
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ἔγωγβ ἐτδταράγμην καὶ oi ἄλλοι. EX. Ἔτυχον δέ, ὦ 
Φαΐδων, τίνες παραγενόμδνοι; ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ o 0 

᾿πολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων παρὴν xoi ὃ Κριτόβου- 

λος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων, χαὶ ἔτι Ἑρμογένης 
καὶ Ἐπιγένης καὶ Αἰσχίνης καὶ Ἀντισϑένης. xv δὲ καὶ 

Κτήσιππος ὃ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος καὶ ἀλλοι τινὲς 

τῶν ἐπιχωρίων" Πλάτων δέ, οἶμαι, ἡσϑένει. EX. Ξέ- 

γοι δὲ τινες ! παρῆσαν; ΦΑΙΔ. Nol, Σιμμίας τέ γ8 ὁ 

Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαιδώνδης, καὶ Μεγαρόϑεν 
Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων. EX. Τί δέ; Ἡρίστιππος 

καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο; ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα᾽ ἐν 
Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. EX. λλος δὲ τις παρῆν; 

ΦΑΙΔ. Zyeóv TL οἶμαι τούτους παραγενέσϑαι. ΕΧ. 

Ti ov» δή; τίνες, φῇς, ἦσαν oi “λόγοι; IIl. ΦΑΙΔ. 

Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγήσασϑαι. 

ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσϑεν ἡμέρας ' εἰώϑειμεν φοι- 
τὰν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη, συλλε- 

γόμενοι 
ἐγένετο" 
μὲν οὖν 
τρέβοντες μετ᾽ ἀλλήλων" ἀνειΐγ TO γὰρ οὐ πρῴ: ἐπειδὴ 

δὲ ἀνοιχϑείη, εἰξῇμεν παρὰ τὸν “Σωκράτη καὶ τὰ πολ- 
λὰ διημερεύομεν uer αὐτοῦ. 
τερον ξυνελέγημεν. τῇ γὰρ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ ἐπειδὴ 
ἐξήλϑομεν ἐχ τοῦ δεσμωτηρίου ! ἑσπέρας, ἐπυϑόμεϑα, 
ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ “ήλου ἀφιγμένον εἴη" παρηγγείλαμεν 

ovr ἀλλήλοις ἡ ἥκειν ὡς πρωϊαίτατα εἰς τὸ εἰωϑός. 

ἥκομεν, καὶ ἡμῖν ἐξελϑὼν ὁ ϑυρωρός, ὅοπερ εἰώϑει 

ὑπακούειν, εἶπε περιμένειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι, 
ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ" «Δύουσι γάρ, ἔφη, οἱ ἕνδεκα 
Σωκράτη καὶ “παραγγέλλουσιν, ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 
τελθυτήσῃ. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χθόνον ἐπισχὼν ἧκδ καὶ 

ἐχέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι. εἰςιόντες οὖν * κατελαμβάνο- 

μὲν τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, τὴν δὲ Ξανϑίπ- 
πὴν, γιγνώσκεις γάρ, ἔχουσαν τ τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ 

παρακαϑημένην. ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Earn, ἀνευ- 
φήμησέ τὸ καὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα εἶπεν, οἷα δὴ εἰώϑασιν αἱ 
γυναῖκες, ὅτι (2 Σώκρατες, ὕστατον δή σε προςεροῦσι 

γὺν οἵ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους. Καὶ ὁ “Σωκράτης 
βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα, RD Κρίτων, ἔφη, ̓ ἀπαγαγέτω 

τις ταύτην οἴκαδε. Καὶ ἐχοίνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν 
τοῦ Κρίτωνος βοῶσάν re καὶ ! κοπτομένην᾽ 0 δὲ Xo- 
κράτης ἀνακαϑιζόμενος ἐπὶ τὴν κλίνην συνέχαμψέ τε 

τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα Ὥς 

ἄτοπον, ἔφη, à ἀνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο, ὃ καλοῦ- 

σιν oi ἄνϑρωποι ἡδύ" ὡς ϑαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ 

δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τῷ «uw μὲν αὐτὼ 

μὴ ἐϑέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δὲ τις 
διώκῃ τὸ ἕτϑρον καὶ “λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάζεσϑαι 
ἀεὶ λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥςπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς 
συνημμένω δύ᾽ ὄντε. καὶ μοι δοκεῖ, ! ἔφη, εἰ ἐνενόη- 
σον αὐτὰ Αἴσωπος, μῦϑον ἂν συνθεῖναι, ὡς 0 ϑεὸς 

βουλόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ 
ἠδύνατο, ξυνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς χορυφάς, καὶ 

διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται ἐπακολουϑεῖ 
ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥςπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοι- 
κδν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἣν ἐν τῷ σκέλει πρότερον 
τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται, ἐπακολουϑοῦν τὸ ἡδύ. 
IV. Ὁ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν I7 τὸν «ἴα, ὦ Σώκρατες, 

ἕωϑεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἢ δίκη 

πλησίον γὰρ ἣν τοῦ δεσμωτηρίου. πιεριδμένο- 
ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχϑείη τὸ δεσμωτήριον, δια- 

καὶ δὴ καὶ τότε πρωϊαί- 

χαὶ 
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ἔφη, εὖ v ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ γάρ τοι τῶν 
' ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου 
λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿᾿πόλλω προοίμιον καὶ ἄλλοι 
τινές μὲ ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Εὐηνὸς πρώην, ὃ τι 
ποτὲ διανοηϑεῖς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλϑες, ἐποίησας αὐτά, 

πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί σοι μέλει 

TOU ἔχειν ἐμὲ Εὐηνῷ, ἀποκρίνασϑαι, ὅταν με αὖϑις 
ἔρηται, εὖ οἷδα γὰρ ὅτι ἐρήσεται, εἰπέ, τὶ χρή us λέ- 
yew. "ya τοίνυν, ἔφη, αὐτῷ, ὦ Κέβης, τἀληϑῆ, on 

ovx ἐκδίνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ av- 
τίτεχνος εἶναι ἐποίησα rovro ἤδειν ! γάρ, ὡς οὐ ῥᾷ- 
διον εἴη" ἀλλ ἐνυπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος, τί λέγει, 

καὶ ἀφοσιούμενος, εἰ ἄρα πολλάκις ταύτην τὴν μουσι- 
χήν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ἣν γὰρ δὴ ἄττα τοιάδε" 
πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν τῷ παρεὶ- 

ϑόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ 
δὲ λέγον, Ὠ “Σώκρατες, ἔφη; μουσικὴν ποΐδι καὶ ἐργά- 

ζου. καὶ ἐγὼ ἕν 78 τῷ πρόσϑεν χρόνῳ, ὕπερ ἢ ἔπρατ- 

τον, τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτὸ μοι mo gekSlatus Dui τε 
* xol ἐπικελεύειν᾽ ὥςπερ oí τοῖς ϑέουσι διακελευόμε- 
γοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον, ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο 

ἐπικελεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης 
μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος. νῦν δ᾽ 
ἐπειδὴ ἡ τὲ δίκη ἐγένδτο καὶ ἡ τοῦ ϑεοῦ ἑορτὴ διεκώ- 
λυέ μὲ ἀποϑνήσχειν, ἔδοξε χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάκις 
μοι προςτάττοι. τὸ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δημώδη μου- 
σικὴν ποιεῖν, μὴ, ἀπειϑῆσαι αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν" ἀσφα- 

λέστερον γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι, πρὶν ἀφοσιώσασϑαι 
ποιήσαντα ' ποιήματα, πειϑόμενον τῷ ἐνυπγίῳ. οὕτω 
δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν ϑεὸν ἐποίησα, οὗ ἣν 7 παροῦ- 
ga ϑυσία" μετὰ δὲ τὸν ϑεόν, ἐννοήσας, ὅτι τὸν ποι- 
τὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι; ποιεῖν μύϑους, 
ἀλλ οὐ λόγους, xoi αὐτὸς οὐκ " μυϑολογικός, διὰ 

ταῦτα δὴ ovc προχείρους εἶχον καὶ ἠπιστάμην μύϑους 
τὰς “Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 

. Ταῦτα ov», ὦ Κέβης, Ea qo'ce, καὶ ἐῤῥῶσϑαι, 
καὶ ὧν σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. ἄπειμι δέ, 
ὡς ἔοικϑ, ! τήμερον" κδλεύουσι γὰρ ᾿Ιϑηναῖοι. Καὶ ὃ 
Σιμμίας, Οἷον παρακελεύει, € ἔφη, τοῦτο, ὦ «Σώκρατες, 

Εὐηνῷ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ ἀνδρί σχεδὸν 
ovv ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσϑημαι, οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν σοι ἑκὼν δὶ- 
vai πείσεται. Τί δαί; ἢ δ᾽ ὃς" οὐ φιλόσοφος Evnvoc; 
Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿Εϑελήσει τοίνυν, ἔφη, 
καὶ Εὐηνὸς καὶ πᾶς, ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγμα- 
τος μέτεστιν. οὐ μέντοι T ἴσως βιάσεται αὑτόν" οὐ 
γάρ φασι ϑεμιτὸν, εἶναι. Καὶ ἅμα λέγων ταῦτα κα- 
ÜwxS τὰ σκέλη ἀπὸ τῆς, κλίνης ἐπὶ ' τὴν γῆν, καὶ κα- 

ϑεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγετο. ἼἬρετο, οὖν 
αὐτὸν ὁ Κέβης, Πῶς τοῦτο λέγεις, ὠ Σώκρατες, τὸ μὴ 

ϑεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάζεσϑαι, ἐϑέλειν δ᾽ ἂν τῷ amt - 
ϑνήσκοντι, τὸν φιλόσοφον ἕπεσϑαι; Τί δαί, ὦ Κέβης; 
οὐκ ἀκηκόατε σύ τῷ καὶ Σιμμίας περὶ τῶν τοιούτων 
Φιλολάῳ συγγογονότες; Οὐδέν γ8 σαφές, ὠ Σώκρατες. 
Zia μὴν xay ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω" ἃ μὲν 
οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φϑόνος οὐδεὶς λέγειν. καὶ γὰρ 
ἔσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ! ἐχβῖσθ ἀποδημεῖν 
διασκοπεῖν τε καὶ μυϑολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς 
ὀκῖ, ποίαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεϑα εἶναι" τὶ γὰρ ἂν τις 
καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ: VI. 
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Κατὰ τὶ δὴ οὖν mote οὔ φασι ϑεμιτὸν εἶναι αὐτὸν 
ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι, c) Σώκρατες; ἤδη γὰρ ἔγωγϑ, 
ὅπερ vv» δὴ σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἢ ἤκουσα, ὅτε παρ᾽ 
ἡμῖν διητᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ δέοι 
τοῦτο ποιεῖν᾽ σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς πώποτε 
οὐδὲν ἀκήκοα. * Ἠλλὰ προϑυμεῖσϑαι χρή, ἔφη" τάχα 
γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι ϑαυμαστόν σοι 
φανεῖται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν 

ἐστι καὶ οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥςπερ καὶ 
τάλλα, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον τεϑνάναι ἢ ζῆν. οἷς 
δὲ βέλτιον τεϑνάναι, ϑαυμαστὸν ἴσως σοι φαΐνεται, εἰ 

τούτοις τοῖς ἀνϑρώποις μὴ ὅσιόν ἐστιν αὐτοὺς ἑαυ- 
τοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾿ ἄλλον δεῖ περιμένθιν εὐεργ ἕτην. 
Καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας, Ἵττω Ζεύς, ἔφη, τῇ 
αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. Koi γὰρ ἂν δόξειεν, ἔφη ὃ ! 
Σωκράτης, οὕτω pg εἶναι ἄλογον" οὗ μέντοι αλλ ἴσως 
ἔχει. τινὰ “λόγον. ὃ μὲν οὖν ἐν ἀποῤῥήτοις λεγόμενος 
περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν οἵ ἄνϑρω- 
ποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ ἀποϑδι- 

δράσκειν, μέγας τὲ τὶς μοι φαίνεται καὶ ov ῥάδιος δι- 
iiy οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ 

λέγεσϑαι, τὸ ϑεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους 

καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνϑρώπους ἕν τῶν κτημάτων τοῖς ϑεοῖς 
εἶναι. ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως; Ἔμοιγϑ, ἔφη ὁ Κέβης. 
Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὃς, xai σὺ ! ἂν τῶν σαυτοῦ κτημάτων εἴ 

τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, μὴ σημήναντός σου, ὃτι 
βούλει αὐτὸ τεϑνάναι, χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ, καὶ 8t τι- 

να ἔχοις τιμωρίαν, τιμωροῖο ἂν; Πάνυ 7; ἔφη. Ἴσως 
τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλογον μὴ πρότερον αὑτὸν ἀποκτιν- 
γύναι δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ ὃ ϑεὸς ἐπιπέμψῃ, ὡς- 
περ καὶ τὴν νῦν παροῦσαν ἡμῖν. VIL. “1λλ᾽ εἰκός, ἔφη 

à Κέβης, τοῦτό ye φαίνεται. ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, 
τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἂν ἐϑέλειν ἀποϑνήσχειν, 

ἔοικε τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ! ἀτόπῳ, εἴπερ ὃ νῦν δὴ 
ἐλέγομεν εὐλόγως ἔ ἔχει, 10 ϑεύν ts εἶναι τὸν ἐπιμελού- 

μενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐχείνου χτήματα εἶναι. τὸ γὰρ 
μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς ϑε- 
φαπείας ἀπιόντας, ἐν ἡ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν οἵπερ ἀρι- 
στοί εἶσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, ϑεοί, οὐκ ἔχει λόγον. 
οὐ γάρ που αὐτός ys ἑαυτοῦ οἴξται ἄμεινον ἐπιμελή- 
σεσϑαι, ἐλεύϑερος γενόμενος" ἀλλ ἀνόητος μὲν ἀν- 

ϑρωπος ταχ ἂν oim Sl ταῦτα, φευχτέον εἶναι ἀπὸ 

TOU δεσπότου, καὶ οὐκ ἂν λογίζοιτο, " ὅτι ov δεῖ ἀπό 

γε τοῦ ἀγαϑοῦ φεύγειν, ἀλλ᾽ ὃ τι μάλιστα παραμέ- 
ye, διὸ ἀλογίστως. ἂν φεύγοι" ὃ δὲ νοῦν ἔχων ἐπι- 
ϑυμοῖ που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ Belaton. xal- 
TOL οὕτως, ὦ Σώκρατες, τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς ἢ ὃ 
νῦν δὴ ἐλέγετο" τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν 
ἀποϑνήσκοντας πρέπει, τοὺς δ᾽ ἄφρονας χαΐρειν. 3- 

κούσας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσϑῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ 
* Κέβητος πραγματείᾳ, xoi ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς Mel 

τοι, ἔφη, ὃ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πά- 
γυ εὐθέως ἐϑέλει πείϑεσϑαι ὃ τι ἂν τις εἴπῃ. Καὶ 

ὁ Σιμμίας Ἀλλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, γῦν γε δοκεῖ 

τί μοι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης" τί γὰρ ἂν βουλόμενοι 
ἄνδρες σοφοὶ ὡς αἀληϑῶς δεσπότας ἀμείνους αὐτῶν 
φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτῶν; xb μοι 
δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳ- 
δίως φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγα- 
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ϑούς, ὡς αὐτὸς ! ὁμολογεῖς, ϑεούς. Alum, ἔφη, λέ- 

yere. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς e ὅτι χρή pe πρὸς ταῦτα 

ἀπολογήσασϑαι ὥςπερ ἐν δικαστηρίῳ. Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη ὃ Σιμμίας. Vi. Ψέρδ δή, ἡ δ᾽ ὃς, meg d 

πρὸς ὑμᾶς πιϑανώτερον ἀπολογήσασϑαι ἢ πρὸς τοὺς 

δικαστάς. ἐγὼ γάρ, ἔφη; ) Σιμμία v8 καὶ Κέβης, εἰ 
μὲν μὴ oux» ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ ϑεοὺς ἄλλους 
σοφούς τε καὶ ἀγαϑούς, ἔπειτα xol παρ᾽ ἀνϑρώπους 
τετελευτηκότας ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ 
ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ" νῦν δὲ &U ἔστε, ὅτι ! παρ᾽ ἀν- 
δρας τὸ ἐλπίζω ἀφίξεσϑαι aye ove" καὶ τοῦτο μὲν 

οὐκ ἂν πάνυ δησχυρισαίμην" ὅτι μέντοι παρὰ ϑεοὺς 
δεσπότας πάνυ ἀγαϑοὺς ἥξειν, εὐ ἴστε, ὅτι, εἴπερ τι 
ἄλλο τῶν τοιούτων, διισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτο. ὥςτε 
διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἀγαναχτῶ, ἀλλ᾽ εὐελπὶίς εἰμι εἷ- 

vat τι τοῖς τετελευτηκόσι, καί, ὥςπερ 78 καὶ πάλαι 

λέγεται, πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαϑοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. 

Τὶ οὐν, ἔφη. ὃ Σιμμίας, [5] Σώκρατες; αὐτὸς ἔχων τὴν 

διάνοιαν ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν ! ue- 

ταδοίης; κοινὸν γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν δῖναι 
ἀγαϑὸν τοῦτο. καὶ ἅμα σοι ἡ ἀπολογία ἔσται, ἐὰν 

ἅπερ λέγεις ἡμᾶς πείσῃς. Ἀλλὰ πειράσομαΐ y: ἔφη. 

πρῶτον δὲ Κρίτωνα τόνδε σκοιψώμεϑα, al ἐστιν ὃ βού- 

λεσϑαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰστεῖν. Ti δέ, ὦ Σώκρατες, 

ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι λέγϑι ὃ μέλλων 

σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή σοι φράζειν ὡς ἐλά- 
χιστα διαλέγεσθαι; quoi γὰρ ϑερμαίνεσϑαι μᾶλλον 

τοὺς διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προῤφέρειν 

τῷ φαρμάκῳ εἰ δὲ μή, ' ἐνίοτε ἀναγκάζεσϑαι καὶ δὶς 
καὶ τρὶς πίνειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦντας. Καὶ ὁ 
Σωκράτης, "Ea, ἔφη, Xoigem αὐτόν" ἀλλὰ “μόνον τὸ 

ἑαυτοῦ παρασχευαζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέη, 

καὶ τρίς. λλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδειν, ἔφη ὁ Κρίτων" 
ἀλλά μου πάλαι πράγματα παρέχει. Ea αὐτόν, ἔφη). 
Ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη τὸν λόγον 
ἀποδοῦναι, ὡς μοι φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν 

φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον ϑαῤῥεῖν μέλλων * ἀπο- 
ϑανεῖσϑαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσϑαι 

ἀγαϑά, ἐπειδὰν τελϑυτήσῃ. “πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦϑ᾽ ov- 
τως ἔχοι, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι 
φράσαι. IX. Κινδυνεύουσι γὰρ σοι τυγχάνουσιν ὁρ- 
ϑῶς ἁπτόμενοι φιλοσοφίας λοληϑέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι 

οὐδὲν ἀλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν 1 ἢ ἀποϑνήσκειν T8 καὶ 

τεϑνάναι. εἰ οὖν τοῦτο ἀληϑές, ἄτοπον δήπου ἂν εἴη 

προϑυμεῖσϑαι μὲν ἐν παντὲ τῷ βίῳ μηδὲν ἀλλο ἢ 
τοῦτο, ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ, ἀγανακτεῖν ὃ πάλαι προὺ- 
ϑυμοῦντό τε καὶ ἐπετήδευον. Καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας 

Νὴ τὸν Δία, ἔφη, ὦ ! Σώκρατες, οὐ πάνυ γέ μ8 νῦν 
δὴ γελασϑίοντα ἐποίησας γελάσαι. οἶμαι γὰρ ἂν δὴ 
τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας δοκεῖν εὖ πάνυ 
εἰρῆσϑαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι, ἂν 

τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνϑρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι 
oi φιλοσοφοῦντες ϑανατῶσι, καὶ σφᾶς ys οὐ λελήϑα- 

σιν, ὅτι ἄξιοί εἰσι τοῦτο πάσχειν. Καὶ ἀληϑὴ γ ἂν 
λέγοιεν, o Σιμμία, πλήν ys TOU σφᾶς μὴ λεληϑέναι. 

λέληϑε γὰρ αὐτοὺς ἡ 18 ϑανατῶσι καὶ ἡ ἀξιοΐ εἰσι 

ϑανάτου καὶ otov ϑανάτου oi ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφοι. 

εἴπωμεν γάρ, ! ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαΐρειν εἰπόν- 

τες ἐχείνοις" qv ἡγούμεϑά τι τὸν ϑάνατον εἶναι; Πάνυ 

D 

64 



65 

D 

24 PLATONIS 

ye ἔφη ὑπολαβὼν ὃ Σιμμίας. "agn μὴ ἀλλο τι ἢ τὴν 
τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι 

τοῦτο τὸ τεϑγάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλ- 
λαγὲν αὐτὸ καϑ᾽ ἑαυτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ 
τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν 

xc αὑτὴν εἶναι; ἄρα μὴ ἀλλο τι ὁ ϑάνατος ἢ τοῦ- 

10; Ovx, ἀλλὰ τοῦτο, ἔφη. Σκέψαι δή, à ̓ γαϑὲ, ἐὰν 

ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοχῇ ἅπερ καὶ fuot £k γὰρ τούτων 
μᾶλλον ' οἶμαι ἡμὰς εἴσεσϑαι περὶ ὧν σχοποῦμεν. 
φαίνεταί σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι 
περὶ τὰς ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάςδε, οἷον σιτίων 
τε χαὲὶ ποτῶν; Ἥκιστά Te [5] Σώκρατες, ἔφη ὃ Σιμ- 

μίας. Ti δέ; τὰς τῶν ἀφροδισίων; Οὐδαμῶς. Τὶ 

δαὶ; τὰς ἄλλας τὰς περὶ τὸ σῶμα “ϑεραπείας δοκεῖ 
σοι ἐντίμους ἡγεῖσϑαι ὃ τοιοῦτος; οἷον ἱματίων δια- 
φερόντων κτήσεις καὶ ὑποδημάτων καὶ τοὺς ἄλλους 
καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σῶμα πότερον τιμᾶν σοι 
δοκεῖ 1 ῆ ἀτιμάζειν, xod ὅσον μὴ ! πολλὴ ἀνάγκη μετέ- 
ge αὐτῶν; nuc ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, 0 ye ὡς ta 
ϑὼς φιλόσοφος. Οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, ἢ τοῦ 

τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ σῶμα εἶναι; ἀλλὰ 
καϑ' ὅσον δύναται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν 

ψυχὴν τετράφϑαι; Ἔμοιγε. 4g ovv πρῶτον μὲν ἐν 
τοῖς τοιούτοις δηλύς ἐστιν ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὃ τι 
μάλιστα * τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας 
διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων; Φαΐνεται. Καὶ 
δοκεῖ γέ που, ὦ Σιμμία, τοῖς πολλοῖς ἀγϑρώποις, ᾧ 

μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον 
εἶναι e, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεϑνάναι ὃ μηδὲν 
φροντίζων τῶν ἡδονῶν, αἵ διὰ τοῦ σώματός εἰσιν. 

Πάνυ μὲν οὖν ἀληϑὴ λέγεις. X. Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν 

τὴν τῆς φρονήσδως κτῆσιν; πότερον ἐμπόδιον τὸ σώ- 
μα ἢ 0v, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζητήσει κοινωνὸν συμπια- 
ραλαμβάνῃ; οἷον τὸ τοιόνδε ! λέγω: ἀρα ἔχει ἀλή- 
ϑειάν τινα ὄψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, ἢ τά γε 
τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ ϑουλοῦσν". ὅτι ovr 
ἀκούομεν ἀκριβὲς οὐδὲν ovre ὁρῶμεν; καίτοι εἰ αὗται 
τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσϑήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσι μηδὲ 
σαφεῖς, σχολῇ «t γε ἄλλαι" πᾶσαι γάρ που τούτων 

gavioregod εἰσιν. T| GOL οὐ δοκοῦσιν; Πάνυ uiv οὖν, 
ἔφη. Πότε ov», ἡ δ᾽ ὃς, 1 ψυχὴ τῆς ἀληϑεῖας ἅπτε- 

ται; ὅταν μὲν γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι σχο- 
πεῖν, δῆλον, δῖ ὁτι τότϑ ἐξαπατάται v wm αὐτοῦ. ' λη- 

on λέγεις. "Ao OUY οὐκ ἐν τῷ λογίζεσϑαι, εἴπερ που 

ἄλλοϑι, κατάδηλον αὐτῇ γίγνεταί τι τῶν ὄντων; Ναί. 
«Τογίζεται δὲ γέ mov τότϑ κάλλιστα, ὅταν μηδὲν τού- 

TOY αὐτὴν παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλ- 
γηδὼν μήτε τις ἡδονή, αλλ ὃ τι μάλιστα, αὐτὴ καϑ' 
αὑτὴν γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, xci xad ὅσον 
δύναται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἁπτομένη ὀρέγηται 
τοῦ ὄντος. Ἔστι ταῦτα. Οὐχοῦν καὶ ἐνταῦϑα D τοῦ 

φιλοσόφου ψυχὴ μάλιστα | ἀτιμάζει τὸ σῶμα καὶ φεύ- 

γει ἀπ᾽ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ καϑ᾽ αὑτὴν γίγνεσϑαι; 
Φαίνεται. 
εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν; 

Τὶ δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὦ Σιμμία; φαμέν τι 

Φαμὲν μέντοι νὴ Δία. 

Καὶ καλόν γὲ τι καὶ ἀγαϑόν; Πῶς δ᾽ ov; ᾿Πδη οὖν 
πώποτέ τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφϑαλμοῖς εἶδες: Qv- 
δαμῶς, ἢ δ᾽ ὃς. Ηλλ᾽ ἀλλῃ τινὶ αἰσϑήσει τῶν διὰ 

τοῦ σώματος ἐφήψω αὐτῶν; λέγω δὲ περὶ πάντων, 

οἷον μεγέϑους πέρι, ὑγιείας, ἰσχύος, καὶ τῶν ἀλλων & $i 
λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ! ἕκαστον ὃν" 
ἄρα διὰ τοῦ σώματος αὐτῶν τἀληϑέστατον ϑεωρεῖται, 
ἢ ὧδ᾽ ἔχει" ὃς ἂν “μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκριβέστατα πα- 
φασχευάσηται αὐτὸ ἕκαστον διανοηθῆναι, περὶ οὗ σχο- 
πεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ prova ἕκαστον; Ππά- 
γυ μὲν οὐν. 4g οὐν ἐχεῖνος ἂν τοῦτο -ποιήσειδ κα- 
ϑαρώτατα, ὅςτις ὃ τι μάλιστα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ ἴοι 
ἐφ᾽ ἕκαστον, μήτε τὴν ὄψιν παρατιϑέμενος ἐν τῷ δια- 
γοεῖσϑαι μὴήτϑ τινὰ ἀλλὴν αἴσϑησιν ἐφέλκων μηδεμίαν 

* μετὰ τοῦ λογισμοῦ, &ÀÀ αὐτῇ καϑ᾽ αὑτὴν εἰλικρινεῖ 

τῇ διανοίᾳ χρώμενος «vro καϑ' αὑτὸ εἰλικρινὲς ἕχα- 
στον ἐπιχειροῖ ϑηρεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλλαγεὶς ὃ τι 

μάλιστα ὀφϑαλμῶν τε καὶ ὦτων καί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

ξύμπαντος τοῦ σώματος, ὡς ταράττοντος καὶ ovx éQy- 

TOS τὴν ψυχὴν κτήσασϑαι ἀλήϑειάν τε καὶ φρόνησιν, 
ὅταν κοινωνῇ; ap οὐχ οὗτός ἐστιν, à Σιμμία, εἴπερ 
τις καὶ ἄλλος, ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντος; Ὑπερφυῶς, 

ἔφη ὃ Σιμμίας, ὡς ἀληϑῆ λέγδις, o Σώκρατες. Χι. 

Οὐκοῦν ἀνάγκη, | ἔφη, ἐκ πάντων τούτων παρίστα- 
σϑαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, 

ὡςτο καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτ ἅττα λέγειν, ὅτι Κιν- 

δυνεύει τοι ὥςπερ ἀτραπός, τις ἐκφέρειν, ἡμᾶς μετὰ τοῦ 
λόγου ἐν τῇ σκέψει, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν xai 
ξυμπεφυρμένη ἢ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ TOU τοιούτου κα- 
κοῦ, οὐ μήποτε χτησώμεϑα ἱκανῶς οὗ ἐπιϑυμοῦμεν" 
φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληϑές. μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν 
ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν᾽ 
ἔτι δέ, ἂν ! τινες νόσοι προςπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν 
ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος ϑήραν᾽" ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιϑυμιῶν 
καὶ φύβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμ- 
πίπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὧςτε, τὸ λεγόμενον, ὡς ἀληϑῶς 
τῷ OvrL ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐ- 
δέποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μά- 
χας οὐδὲν ἀλλο παρέχει ἢ τὸ σῶμα καὶ oi τούτου ἐπι- 
ϑυμίαι. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ 
πόλεμοι ἡμῖν γίγνονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμδϑα 
κτᾶσϑαι διὰ τὸ ! σῶμα, δουλεύοντες τῇ τούτου ϑερα- 
πείᾳ᾽ καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι 
διὰ πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον. πάντων, ὅτι, ἐάν τις 
ἡμῖν καὶ σχολὴ gen ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τραπώμεϑα 

πρὸς τὸ σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ 
παραπῖπτον ϑόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐχπιλήτ- 

T&, ὥςτε μὴ δύνασϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ καϑορᾶν ταἀληϑές, 
ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται, ὅτι, εἰ μέλλομέν ποτε κα- 

ϑαρῶς τι εἴσεσϑαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ 
ψυχῇ ϑεατέον αὐτὰ τὰ ! πράγματα᾽ καὶ τότε, ὡς ἔοι- 
XEV, ἢ ἡμῖν ἔσται οὗ ἐπιϑυμοῦμέν τὸ xol φαμεν ἐρασταὶ 
εἶναι, φρονήσεως, ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς ὁ λόγος 

σημαίνει, ζῶσι δὲ οὔ. εἰ γὰρ μὴ οἷόν 16 μετὰ τοῦ σώ- 
ματος μηδὲν καϑαρῶς γνῶναι; δυοῖν ϑάτερον, ἢ οὐ- 

δαμοῦ ἔστι χτήσασϑαι τὸ εἰδέναι, Uc τότε 
γὰρ αὐτὴ καϑ' αὑτὴν ἔσται ἢ ψυχὴ * χωρὶς τοῦ σώ- 
ματος, πρότερον δ᾽ ov. καὶ ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν, οὕτως, ὡς 
ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεϑα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὃ τι μάλι- 
στα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὃ τι 
μὴ πᾶσα ἀνάγκη, μηδὲ ἀναπιμπλώμεϑα τῆς τούτου 

φύσεως, ἀλλὰ καϑαρεύωμεν, ἀπ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὃ ϑεὸς 

αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς. καὶ οὕτω μὲν καϑαροὶ ἀπαλλατ- 
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τόμενοι τῆς τοῦ σώματος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, us- 
τὰ τοιούτων τὸ ἐσόμεϑα καὶ γνωσόμεϑα or ἡμῶν αὐ- 

τῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως ! cojos. 

μὴ καϑαρῷ γὰρ καϑαροῦ ἐφάπτεσϑαι μὴ οὐ ϑεμιτὸν 

ἤ. Τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς 

ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς ὀρϑῶς 
φιλομαϑεῖς. ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως; Παντός 78 μαλ- 

ΕΣ E “Σώκρατες. XII. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Σωκράτης, εἰ 
ovr ἀληϑῆ, ὦ ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ oi ἐγὼ 

S oeiouar ἐχεῖ ἱκαγῶς, εἴπερ που ἄλλοϑι, κτήσασϑαι 

τοῦτο, οὗ ἕνεκα 7j πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ πα- 
ρελϑόντι βίῳ γέγονεν, ὥςτε ἢ, ye ἀποδημία ἡ ἢ vvv ἐμοὶ 
! προςτδταγμένη μετὰ ἀγαϑῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἂλ- 
λῳ ἀνδρί, ὃς ἡγεϊταί oi παρεσκευάσϑαι τὴν διάνοιαν 

ὥςπερ κεχαϑαρμένην. Πάνυ μὲν ovy, tq ὃ “Σιμμίας. 

᾿Κάϑαρσις δὲ εἶναι ἀρα οὐ τοῦτο ξυμβαίνει, ὃ ὅπερ πά- 
λαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν ὃ τι μάλιστα ἀπὸ 

τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καϑ' αὑτὴν 

πανταχύϑεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσϑαὶ τε καὶ 
ἀϑροίζεσϑαι, καὶ οἰκεῖν χατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ 

γῦν παρόντι, καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μόνην xc αὑτήν, ! 
ἐκλυομένην ὥςπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος; Πάνυ 
μὲν ovy, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό 7ε ϑάνατος ὀνομάζεται, 

λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος; Παντάπασὶ 
f». δ᾽ ὅς. «ὕειν δέ ys αὐτήν, ὥς φαμεν, προϑυ- 
μοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι oí φιλοσοφοῦντες ὁρ- 
ϑῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσό- 
φων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος. ἢ οὐ; 
Φαΐνεται. Οὐχοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γελοῖον ἂν 
εἴη ἄνδρα παρασκευάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 0 τι ἐγ- 
γυτάτω ὄντα ! τοῦ τεϑνάναι οὕτω ζῆν, xanev? , ER 
τος αὐτῷ τούτου, ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον: Πῶς δ᾽ οὐ 
Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη; ὦ Σιμμία, οἵ ὀρϑῶς φιλοσοφοῦ». 

τες ἀποϑνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεϑγάναι 1 ἥκιστ᾽ αὖ- 
τοῖς ἀνϑρώπων φοβερό». £x τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ γὰρ 
διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ xad 
αὑτὴν ἐπιϑυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ 7ιχνο- 
μένου. εἰ φοβοῖντο p ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν ἀλο- 

rie εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν, oi ἀφικομένοις ἐλ- 
nic ἐστιν οὗ " διὰ βίου ἢ ἤρων τυχεῖν" ἤρων δὲ φρονή- 
σδως" ᾧ τε διεβέβληντο, τούτου ἀπηλλάχϑαι ξυνόντος 
αὐτοῖς; ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ 
υἱέων ἀποϑανόντων πολλοὶ δὴ ἑχόντες ἠἡϑέλησαν εἰς 
Ἅιδου ἐλϑεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς δλτείδος, τῆς 

τοῦ ὄψεσϑαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ξυνέσεσϑαι" 
φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφό- 
ὅρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοϑι ἐντεύυ- 
ξεσϑαι αὐτῇ ἀξίως λόγου 1 ἢ ἐν "Aidov, ἀγανακτήσει τε 

! ἀποϑνήσκων᾿ καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσιν αὐτόσε; οἰεσϑαΐ 
7e χρή, ἐὰν τῷ ὄντι y ἢ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος" σφό- 
ὅρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἀλλοϑι καϑαρῶς 
ἐντεύξεσϑαι φρονήσει ἀλλ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 
ἔχει, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, εἰ 

φοβοῖτο τὸν ϑάνατον ὃ τοιοῦτος; ΧΠΙ. Πολλὴ μέν- 
TOL νὴ 4ia, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ἵκανόν σοι τεκμήριον», 
ἔφη, τοῦτο ἀνδρός, ὃν ἂν ἴδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλον- 
τα ἀποϑανεῖσϑαι, ὅτι οὐκ ap ἣν φιλόσοφος, ἀλλά τις 

ς φιλοσώματος; ὃ αὐτὸς δέ ' που οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ | 

φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων 7 | 
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καὶ ἀμφότερα. “Πάνυ f» ἔφη, ἔχει, οὕτως, ὡς λέγεις. 

"4g οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ 7 ὀνομαζομένη ἂν- 
digela τοῖς οὕτω διαχειμένοις μάλιστα προφήκει; Παν- 
τως δήπου, ἔφη. Ovxovr καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ oL 
πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιϑυ- 

μίας μὴ ἐπτοῆσϑαι, ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἐ ἔχειν καὶ κοσμίως, 

&Q οὐ τούτοις μόνοις προρήκει, τοῖς μάλιστα τοῦ σώ- 
ματος ὀλιγωροῦσί τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ! ζῶσιν; Zyay- 

xp; ἔφη. Εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἡ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι τήν γ8 
τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει σοι εἷ- 
γαι ἄτοπος. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; Οἶσϑα, ἢ δ᾽ ὃς, 

ὅτι τὸν ϑάνατον ἡγοῦνται πάντες οἵ ἄλλοι τῶν μεγά- 
λων κακῶν εἶναι; Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν φόβῳ μει- 
ζόνων κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν ϑά- 

νατον, ὅταν ὑπομένωσιν; Ἔστι ταῦτα. Τῷ δεδιέναι 

ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοὶ εἰσι πάντες πλὴν οἵ φιλόσοφοι. 
καίτοι ἄτοπόν ye δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. 
Hayv | μὲν ovy. Τὶ δέ; οἵ κόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτὸν 

τοῦτο πεπόνϑασιν; ἀκολασίᾳ τινὲ σώφρονές εἰσι; καί- 

τοι φαμέν γέ που ἀδύνατον εἶναι" ἀλλ ὅμως αὐτοῖς 
συμβαίνει τούτῳ ὅμοιον εἶναι τὸ πάϑος τὸ περὶ ταύ- 
τὴν τὴν δὐήϑη σωφροσύνην᾽ φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων 
ἡδονῶν στερηϑῆναι καὶ ἐπιϑυμοῦντες ἐχείνων, ἄλλων 
ἀπέχονται vo ἄλλων κρατούμενοι. καΐτοι καλοῦσί ye 
ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ * τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ ὅμως 
ξυμβαΐνει αὐτοῖς κρατουμένοις vg. ἡδονῶν χρατεῖν ἀλ- 
λων ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέγετο, 

τῷ τρόπον τινὰ δὶ ἀκολασίαν αὐτοὺς σεσωφρο»ἶσϑαι. 
Ἔοικδ γαρ. E^ μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη 1 

ἡ ὀρϑὴ πρὸς ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ 

λύπας πρὸς λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττε- 
σϑαι, χαὶ μείζω πρὸς ἐλάττω, ὥςπερ »ομίσματα, ἀλλ 

ἢ ἐκεῖνο μόνον τὸ νόμισμα ὀρϑόν, ἀνϑ' οὗ δεῖ ἅπαν- 

φρόνησις, χαὶ τούτου μὲν 
πάντα καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμε- 
να τῷ Orr ἢ, καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιο- 
σύνη, χαὶ ξυλλήβδην ἀληϑὴς ἀρετὴ ἢ μετὰ φρονήσεως, 
καὶ προογιγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ 
φύβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων" χωριζό- 
μενα δὲ φρονήσεως χαὶ ἀλλαττόμενα ἀντὲ ἀλλήλων, μὴ 

σκιαγραφία τις ἢ D τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδρα- 
ποδώδης r8 καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ eAgóic i ἔχουσα, τὸ 
δ᾽ ἀληϑὲς τῷ ὄντι 5 κάϑαρσίς τις τῶν τοιούτων 

πάντων, καὶ ἢ “σωφροσύνη καὶ ἣ δικαιοσύνη καὶ E ἂν- 
δρεία καὶ αὐτὴ 7j φρόνησις μὴ καϑαρμός τις T. καὶ 
κινδυνεύουσι καὶ οἵ τὰς τελετὰς ἡμῖν. οὗτοι καταστή- 
σαντες οὐ φαῦλοἱ τινες εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰ- 
γίττεσϑαι, ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς “Ἅιδου 
ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὃ δὲ κεκαϑαρμένος τε 
καὶ τετελεσμένος ἐχεῖσξ ἀφικόμενος μετὰ ϑεῶν οἰχή- 
σει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ περὶ τὰς τελετάς, »αρϑη- 
κοφόροι μὲν πολλοί, βάχχοι δέ τε παῦροι" οὗτοι δ᾽ 
εἰσὶ ! κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσο- 
φηκότες ὀρϑῶς. ὧν δὴ καὶ ἔγωγε κατά γε τὸ δυνατὸν 

οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προύϑυ- 
μήϑην γενέσϑαι. εἰ δὲ ὀρϑῶς προὐϑυμήϑην καὶ τι 
ἡνυσάμην; ἐχεῖσε ἐλϑόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεϑα, ἐὰν 

ϑεὸς ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Ταῦτ᾽ 

ovy ἐγώ, ἔφη» e Σιμμία T8 καὶ Κέβης, ἀπολογοῦμαι, 

4 

τα ταῦτα καταλλάττεσϑαι, ! 
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26 PLATONIS 

ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε δε- 

σπότας οὐ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, ἡγούμενος 
χκἀχεῖ ! οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τὰ ἀγαϑοῖς 
ἐντεύξεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν 
παρέχει. εἴ τι οὖν ὑμῖν πυϑανώτερός. εἶμι ἐν τῇ ἀπο- 
λογίᾳ ἢ τοῖς ϑηναίων δικασταῖς, sU ἂν ἔχοι. — XIV. 

Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν ὁ Κέβης 
ἔφη. Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ καλῶς 
λέγεσϑαι, τὰ δὲ περὶ τῆς " ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν 
παρέχει τοῖς ἀνϑρώποις, μή, ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ 

σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι p, ἀλλ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δια- 
φϑείρηταί ve καὶ ἀπολλύηται, 5 ἂν ἄνϑρωπος ero - 
ϑάνῃ" εὐϑὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ ἐκβαί- 

γουσα ὥςπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασϑεῖσα οἴχη- 
ται διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ" ἐπεὶ, εἴπερ 
δἴη που αὐτὴ xod αὑτὴν ξυνηϑροισμένη καὶ ἀπηλλα- 

γμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν δὴ διηλϑες, πολ- 
λὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, νι, ὡς ἀληϑῆ 

ἐστιν ἃ σὺ λέγεις. ἀλλὰ τοῦτο »i ἴσως οὐκ ὀλίγης: πα- 

φαμυϑίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἢ ψυχὴ ἄἅπο- 
ϑανόντος τοῦ ἀνϑρώπου καὶ τινα δύναμιν ἔχει καὶ 

φρόνησιν. ληϑῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέ- 

βης. ἀλλὰ τὶ δὴ ποιῶμεν; ἢ πϑρὶ αὐτῶν τούτων βού- 
λει διαμυϑολογῶμεν, sire εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτθ μή; 
"Eyoy οὖν, ἔφη. ὃ Κέβης, ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι, ijr 

δόξαν ἔχεις περὲ αὐτῶν. Οὔκουν p ἂν οἶμαι, ] δ᾽ ὃ 
ὃ “Σωκράτης, εἰσιδῖν τινὰ νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ εἰ ! κω- 
μῳδοποιὸς εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προςηκόντων 
τοὺς λόγους ποιοῦμαι. εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖ- 
σϑαι. XV. Σχεψώμεϑα δ᾽ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτε ἄρα 
ἐν “Ἅιδου εἰσὶν αἵ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνϑρώ- 
πων, ere καὶ ov. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος οὐ- 
τος, οὗ μεμνήμεϑα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, 
καὶ πάλιν γ8 δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν 
τεϑνεώτων. καὶ εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, στάλιν γίγνεσϑαι 
ἐκ τῶν ἀποϑανόντων τοὺς ζῶντας, ἄλλο τι ἢ eie» ἂν 

ἡμῶν αἵ V ψυχαὶ ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἂν που πάλιν ἐχίγνον- 
το; μὴ οὖσαι, καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ 
εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν γίγνοιτο, ὅτι οὐδαμόϑεν ἀλ- 
λοϑεν γίγνονται οἵ ζῶντες ἢ ἐκ τῶν τεϑνεώτων. si δὲ 

μὴ ἔστι τοῦτο, ἄλλου ἂν του δέοι λόγου. Πάνυ μὲν 
οὖν, ἔφη ὃ Κέβης. “Μὴ τοίνυν κατ᾽ ἀνϑρώπων, ἡ δ᾽ 
ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ὅᾷον μαϑεῖν, ἀλλὰ 
καὶ κατὰ ζώων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ ξυλλήβδην ὅσα- 

περ ἔχει γένεσιν πϑδρὲ πάντων ἴδωμεν, ag οὑτωσὶ γί- 
γνεται πάντα, ovx ἄλλοϑϑν ! ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ 

ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν 

τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἀλλα 
δὴ μυρία οὕτως ἔχει. τοῦτο ov» σκεψώμεϑα, ἄρα 

ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον, μηδαμόϑεν ἀλλο- 
Üs» αὐτὸ γίγνεσϑαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ ἐναντίου. οἷον 
ὅταν μεῖζόν τι 7ίγνηται, ἀναγκὴ που ἐξ ἐλάττονος ὃν- 
τος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι; Ναί. Οὐκοῦν 
καν ἔλαττον γίγνηται, ἐκ μείζονος ὄντος πρότερον * 
ὕστερον ἔλαττον γενήσεται; Ἔστιν, ἔφη, οὕτω. Καὶ 
μὴν ἐξ ἰσχυροτέρου γε τὸ ἀσϑενέστερον καὶ ἐκ βρα- 
δυτέρου τὸ ϑάᾶττον; Πάνυ ye. Τί δαὶ; ἂν τι χεῖρον 

γίγνηται, οὐκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ ἐὰν δικαιότερον, ἐξ 

ἀδικωτέρου; Πῶς γὰρ οὔ; Ἱκαγῶς ovr, ἔφη, ἔχομεν 

; Σ 
ἀναγκαῖον» 

τοῦτο, ÜTL πάντα. οὕτω γίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναν 
τία πράγματα; Πάνυ γε. ΥΤί δ᾽ αὐ; ἔστι τι καὶ τοι- 
ὄνδὲ ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων πάντων τῶν 
ἐναντίων δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἑἕτέ- 
gov ni τὸ fregov, ἀπὸ δ᾽ αὐ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ 
τὸ ! ἕτερον; μείζονος μὲν γὰρ πράγματος καὶ ἐλάττο- 
γος μεταξὺ αὔξησις. καὶ φϑίσις, καὶ καλοῦμεν οὕτω τὸ 
μὲν αὐξάνεσϑαι, τὸ δὲ φϑίνειν; Ναΐ, ἔφη. Οὐκοῦν 
καὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, xal ψύχεσϑαι καὶ 

ϑερμαίνεσϑαι, καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώμεϑα 

τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὔ- 
τως ἔχειν ἀναγκαῖον, γίγνεσϑαί 18 αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων 

e T8 εἶναι e ἑκατέρων εἰς ἄλληλα; Πάνυ f» 

δ᾽ ὅς. ΧΥΙ. Τί ovv; ἔφη, τῷ ' Du» ἔστι τι ἐναντίον, 

Eau TO ἐγρηγορέναι τὸ καϑεύδειν; Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη. Τί; Τὸ τεϑνάναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τϑ 
γίγνεται ταῦτα, εἴπερ ἐναντία ἐστὶ, καὶ αἵ γενέσεις 
εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὔ; 
Τὴν μὲν τοίνυν ὁτέραν συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ 
goi, ἔφη, ἐρῶ, 0 Σωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενό- 
csi σὺ δέ, μοι τὴν ἑτέραν. λέγω δὲ τὸ μὲν καϑεύδειν, 
τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καϑεύδειν τὸ ἐγρηγορέ- 
γαι γίγνεσϑαι. καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καϑεύδειν, ! 

καὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρϑάνειν εἶναι, 
τὴν δὲ ἀνεγείρεσϑαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, ἢ oV; Πάνυ 
μὲν οὖν.  A£ys δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὕτω περὶ ζωῆς 
καὶ ϑανάτου. οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζῆν τὸ τεϑνά- 
vat εἶναι; "Eyoye. Τίγνεσϑαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί. 

ἜΣ οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον; Τὸ τεοϑνηκός, 

ἔφη. Τί δαί, ἡ δ᾽ ὃς, ἐκ τοῦ τεϑνβῶτος; ᾿Ἰναγκαῖον, 

ἔφην ὁμολογεῖν, ὁ ὅτι τὸ ζῶν. Ἐκ τῶν τοϑνεώτων ἄρα, 

ὦ Κέβης, τὰ ζῶντά 18 καὶ οἱ ζῶντες γίγνονται; ' ΦΦαΐ- 

veroi, ἔφη. Εἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν Ἅι- 
δου. Ἔοικεν. Οὐκοῦν καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ 
ταῦτα ἣ Υ ἑτέρα σαφὴς οὖσα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀπο- 
ϑνήσκειν σαφὲς δήπου, ἢ οὖ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

Πῶς οὔν, ἢ δ᾽ ὃς, ποιήσομεν; οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν 
ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύτῃ χωλὴ ἔσται ἢ φύσις; ἢ 
ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποϑνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γέ- 
γεσιν; Πάντως που, ἔφη. Τίνα ταύτην; Τὸ ἀναβιώ- 

σκεσϑαι. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὃς, εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκε- 

σϑαι, ἐκ τῶν τεϑγεώτων ἂν εἴη γένεσις Sig τοὺς * 
ζῶντας αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσϑαι; Πάνυ γε. ὍὉμολο- 
γεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τε- 
ϑνεώτων γεγονέναι οὐδὲν ἧττον ἢ τοὺς τοϑνεῶτας ἐκ 

τῶν ζώντων. τούτου δὲ ὄντος ἵκανον που ἐδόκϑι τε- 

κμήριον εἶναι, ὅτι ἀναγκαῖον τὰς τῶν τεϑνεώτων ψυ- 
χὰς εἰναὶ που, ὅϑεν δὴ πάλιν γίγνεσϑαι. “οκεῖ μοι, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἀναγκαῖον 
οὕτως ἔχειν. XVII. ᾿Ιδὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὦ Κέβης, 

ὅτι οὐδ᾽ ἀδίκως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ, δοκεῖ. εἰ γὰρ 
μὴ ἀεὶ. ἀνταποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις ' γιγνόμε- 
να, ὡςπερεὶ κύκλῳ περιιόντα, ἀλλ᾿ εὐϑεῖα. τις εἴη ἡ γέ- 
γεσις ἐκ τοῦ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ 
ἀνακάμπτοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν ποιοῖ- 
10, olg ὅτι πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν 
σχοίη καὶ τὸ αὐτὸ πάϑος ἂν πάϑοι καὶ παύσαιτο γι- 
γνόμενα; Πῶς λέγεις; ἔφη. Οὐδὲν χαλεπόν, ἡ δ᾽ ὃς, 

ἐννοῆσαι 0 λέγω" ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρϑάνοιν μὲν 
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sl, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσϑαι μὴ ἀνταποδιδοίη γιγνόμενον 
ἐκ τοῦ καϑεύδοντος, οἶσϑ᾽ ὅτι τελευτῶντα πάντ᾽ ἂν ! 
λῆρον τὸν Ἐνδυμίωνα ἀποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαί- 

voro, διὰ τὸ καὶ τἄλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πδπον- 

ϑέναι, καϑεύδειν" κἂν εἰ ξυγκρίνοιτο μὲν πάντα, δια- 
κρίνοιτο δὲ μή, ταχὺ ἂν τὸ τοῦ Ἡναξαγόρου γεγονὸς 
εἴη, ὁμοῦ πάντα ιχρήματα. ὡςαύτως δέ, ὦ φίλε Κέ- 
βης, καὶ εἰ ἀποϑγήσκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ e» με- 
ταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποϑάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ | σχή- 
ματι τὰ τεϑνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο; cQ οὐ 
πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεϑγάγαι καὶ μηδὲν 
ζῆν; εἰ γὰρ ἐκ μὲν ! τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ 

δὲ ζῶντα ϑνήσχοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὲ πάντα κατα- 
γναλωϑῆναι εἰς τὸ τεϑνάναι; Οὐδὲ ule μοι δοκεῖ, ἔφη 

ὃ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς παντάπασιν 

ἀληϑῆ, λέγειν. Ἔστι γάρ, ἔφη, o Κέβης, ὡς ἐμοὶ δο- 
κεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα οὐκ 
ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾿ ἔστι τῷ ὄντι καὶ τὸ 
ἀναβιώσκεσϑαι καὶ ἐκ τῶν τεϑνεώτων τοὺς ζῶντας 
γίγνεσϑαι καὶ τὰς τῶν τεϑνεώτων ψυχὰς εἶναι, καὶ 

ταῖς μέν T ἀγαϑαῖς ἄμεινον ! εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς 

κάκιον. XVII. Koi μήν, ἔφη. ὃ Κέβης ὑπολαβών, καὶ 
κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, o Σώκρατες, εἰ ἀληϑής 
ἐστιν, ὃν σὺ εἴωϑας ϑαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν 7 μάϑησις 

οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ 
τοῦτον ἀνάγκη. που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὲ χρόνῳ με- 
μαϑηκέναι. ἃ νῦν ἀναμιμνησκόμεϑα. τοῦτο δὲ ἀδύνα- 

τον, εἰ μὴ ἣν που ἡμῶν 7j ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε * τῷ 
ay ἔνῳ εἴδει γενέσϑαι" ὥςτε καὶ ταύτῃ ἀϑάνατόν 

τι ἔοικεν ἢ ψυχὴ εἶναι. Ηλλ, ὦ Κέβης, ἔφη. ὃ Zu- 
μέας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἵ ἀποδείξεις; ὑπόμνη- 

σόν u&* οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι. Evi 
μὲν λόγῳ, ἔφη ὃ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ 

ἄνϑρωποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσι πάντα 
H ἔχει" καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν ( αὐτοῖς. ἐπιστήμη ἐνοῦ- 
σα xai ὀρϑὸς λόγος, ovx ἂν οἷοί T ἦσαν τοῦτο ποι- 

ἥσειν. ἔπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα. ' ἀγῃ ἢ 
ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦϑα σαφέστατα κατηγορεῖ; 

ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει. Εἰ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πεΐ- 
ϑει, ὦ Σιμμία, ὃ Σωκράτης, σκέψαι, ἐὰν τῇδέ πῇ σοι 

σκοπουμένῳ συνδόξῃ. ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς 5 καλου- 
μένη μάϑησις ἀνάμνησίς ἐστιν; Ηπιστῶ μὲν ἔγωγε, ἡ 
PE ὃς ὃ Σιμμίας, οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι πα- 

ϑεῖν, περὶ οὗ ὁ λόγος, ἀναμνησϑῆναι" καὶ σχεδόν Te 
ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι καὶ πεί- 
Sopa οὐδὲν μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι γῦν, σὺ πῇ 
ἐπεχείρησας λέγειν. " Τῇδε ἔγωγε; ἡ δ᾽ ὃς. ὁμολογοῦ- 
uev γὰρ δήπου, st τίς τι ἀναμνησϑήσεται, δεῖν αὐτὸν 
τοῦτο , πρότερόν ποτε ἐπίστασϑαι. Πάνυ γε, ἔφη. 
"49. οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅταν ̓ ἐπιστήμη παρα- 
γίγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δὲ τί- 
γα τρόπον; τόνδε᾽ ἐάν ilg τε πρότερον " ἰδὼν ἢ ἀκού- 

σας 5 τινὰ ἄλλην αἴσϑησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκοῖνο 
γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστή- 
μη, ἀλλ ἄλλη, dp οὐχὶ τοῦτο δικαίως λέγομεν ὅτι avs- 

μνήσϑη; οὗ τὴν ἔννοιαν ἔλαβε; ! Πῶς λέγεις; Οἷον τὰ 
τοιάδϑ' ἄλλη που ἐπιστήμη ἀνθρώπου καὶ λύρας. 
Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἶσθα, ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν 
ἴδωσι λύραν ἢ ἱμάτιον ἢ τι ἄλλο, οἷς τὰ παιδικὰ αὖ- 
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τῶν εἴωϑε χρῆσϑαι, πάσχουσι τοῦτο᾽ ἔγνωσαν τὸ τὴν 
λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, 
οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις" ὥςπερ ys καὶ 
Σιμμίαν τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσϑη, καὶ 
ἄλλα που μυρία τοιαῦτ ἂν εἴη. Μυρία μέντοι νὴ AU, 
ἔφη ὃ Σιμμίας. Οὐκοῦν, ἢ 9 ὅς, τὸ τοιοῦτον ! ἀνά- 

μνησίς τίς ἐστι; μάλιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πά- 
ϑῃ περὶ ἐχεῖνα, ἃ ὑπὸ χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν 

ἤδη ἐπελέληστο; Πάνυ μὲν ov», ἔφη. Τί δὲ; ἡ δ᾽ ὃ 
ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ λύραν avis 
γὴν ἀνϑρώπου ἀναμνησϑῆναι, καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γε- 
γθαμμένον Κέβητος ἀναμνησϑῆναι; Πάνυ 78: Ovx- 
ovy χαὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγφαμμένον αὐτοῦ “Σιμμίου 
ἀναμνησϑῆναι; Ἔστι * μέντοι, ἔφη. ΧΙΧ. o οὖν 

οὐ κατὰ πάντα ταῦτα ξυμβαίνει. τὴν ἀνάμνησιν εἶναι 

μὲν ag ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπ᾽ ἀνομοίων; Ξυμβαί- 
γει. AM ὅταν Te ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἀναμιμνήσκηταί 
τίς τι, ἀρ᾽ οὐχ ἀναγκαῖον τόδε προςπάσχειν, ἐννοεῖν, 
εἴτ τι ET τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιότητα εἴτε μὴ 
ἐκδίνου, οὗ ἀνεμνήσϑη; Ἀνάγκη, ἔφη. Σκόπει δή, ἡ 
δ᾽ ὃς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν πού τι εἶναι ἴσον, 
οὐ ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λέϑον λίϑῳ οὐδ᾽ ἀλλο τι τῶν 
τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι, 

αὐτὸ τὸ ἴσον" φῶμέν τι εἶναι ἢ μηδὲν: ! Φῶμεν μέν- 
τοι νὴ db, & ἔφη ὃ Σιμμίας, ϑαυμαστῶς γε. Ἦ καὶ 
ἐπιστάμεϑα αὐτὸ ὃ ἔστιν; Πάνυ re; 7 δ᾽ ὅς. Ππό- 

Üsv λαβόντες. αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην; ap ovx ἐξ ὧν νῦν 
δὴ ἐλέγομεν, ἢ ξύλα ἢ λίϑους ἢ ἀλλ᾿ ἄττα ἰδόντες i ἴσα, 

ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐρενοήσαμεν, ἕτερον ὃν τούτων; ἢ 
οὐχ ἕτερόν. σοι φαΐνεται; σχόπει wes τῆδε. cQ ov 
λίϑοι uiv ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ ὄντα τοτὲ μὲν 

: SUE z 3S SUE 
ἴσα φαίνεται, τοτὲ ὃ οὖ; Πάνυ μὲν ovv. Τί δέ; αὐ- 
τὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἄνισα σοι ἐφάνη; ἢ 3j! ἰσότης 

ER 
ἀγισότης; Οὐδεπώποτέ ye c Σώκρατες. Οὐ ταὐτὸν 
» 2 
ἀρ᾽ ἐστίν, ἡ δ᾽ 0c, ταῦτά 18 τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον. 
Οὐδαμῶς. μοι φαίνεται, ὦ “Σώκρατες. Ἀλλὰ μὴν ἐκ 
τούτων y, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐχείνου τοῦ 
ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ &i- 
ληφας; ληϑέστατα, ἔφη, λέγεις. Οὐκοῦν ἢ ὁμοίου 
ὄντος τούτοις ἢ ἀνομοίου; Πάνυ γε. Διαφέρει δέ γε, 
ἢ δ᾽ ὅς, οὐδέν: ἕως ἂν ἀλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς 
ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, sire ! ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον, 
ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. Πάνυ μὲν 
οὖν. Τί δαὶ 100 ; ἡ δ᾽ Oc. ἡ ̓πάσχομέν τι τοιοῦτον 
περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις τε καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν τοῖς 

ἴσοις; ἄρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι, ὥςπερ αὐτὸ 
τὸ ὃ ἔστιν ἴσον, 7 ἐνδεῖ τι ἐχείνου τῷ μὴ τοιαῦτα εἷ- 
γαι, οἷον τὸ ἴσον, ἢ οὐδὲν; Καὶ πολύ res ἔφη, ἐνδεῖ. 
Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὅτι 
βούλεται. μὲν τοῦτο, ὃ vuv ἐγὼ ὁρῶ, εἶναι οἷον ἀλλο 

τι τῶν ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον ! &i- 

γαι, οἷον ἐχεῖνο, ἀλλ ἐστὲ φαυλότερον, ἀναγκαῖον που 

τὸν τοῦτο ἐγνοοῦντα τυχεῖν προειδότα ἐχεῖνο, ᾧ φησιν 
αὐτὸ -προςεοικέναι μέν, δὐδεεστερεὶς δὲ i yes ᾿νάγκη. 
τί ov; τὸ τοιοῦτον πεπόνϑαμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, πϑ- 

οἱ τὰ τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; Παντάπασὶ re "4- 
γαγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου 
τοῦ χφόνου, ὅτε Ἐ τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνεγοή- 

| σαμεν, ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτ᾽ εἶναι οἷον τὸ 
4 * 
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ἴσον, ἔχει δὲ ἐνδεεστέρως. Ἔστι ταῦτας Ἀλλὰ μὴν 
καὶ 1008 ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοϑεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι 
μηδὲ δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι ἀλλ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἢ 
ἅψασϑαι ἢ Ex τινος ἄλλης τῶν αἰσϑήσεων" ταὐτὸν δὲ 
πάντα ταῦτα λέγω. Ταὐτὸν γὰρ ἔστιν, ὦ “Σώκρατες, 
πρός ye ὃ βούλεται δηλῶσαι ὁ λόγος. λλὰ μὲν δὴ 
ἔκ ys τῶν αἰσϑήσεων δεῖ ἐννοῆσαι, ὅτι πάντα τὰ ἐν 
ταὶς αἰσϑήσεσιν ἐκείνου τῷ ! ὀρέγεται, τοῦ ὃ ἔστιν 
ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδοέστερά ἐστιν. ἢ πῶς λέγομεν; Qv- 
τως. Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασϑαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν 
καὶ roÀÀe αἰσϑάνεσϑαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας 
ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου, ὃ τι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν 

τὰ ἐκ τῶν αἰσϑήσεων ἴσα ἐχεῖσε ἀνοΐσειν, ὅτι προ- 
ϑυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτα εἶναι οἷον ἐκεῖνο, ἔστι δὲ 
αὐτοῦ φαυλότερα. Mary ἐχ TOY προειρημένων, ὦ 
Σώκρατες. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν vs καὶ 
menm καὶ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις εἴχομεν; Πάνυ γε. 
ι Ἔδει δέ ye, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπι- 

στήμην εἰληφέναι; ναί. Πρὶν γενέσϑαι ἄρα, ὡς ἔοι- 
x8», ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναι. Ἔοικεν. XX. OUx- 

ov» εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γενέσϑαι ἔχοντες 
ἐγενόμεϑα, ἡπιστάμεϑα καὶ πρὶν γενέσϑαι καὶ εὐθὺς 

γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἴσον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλατ- 
τον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; οὐ γὰρ περὶ τοῦ 
ἴσου νῦν ὃ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ 
τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ δικαίου καὶ 
ὁσίου, καὶ, 076 λέγω, mgl ! ἁπάντων, οἷς ἐπισφρα- 

γιξόμεϑα τοῦτο, ὃ ἔστι, χαὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρω- 
τῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. ὥςτε 
ἀναγκαῖον ἡμῖν εἶναι τούτων ἁπάντων τὰς ἐπιστήμας 
πρὸ τοῦ γενέσϑαι εἰληφέναι. Ἔστι ταῦτα. Καὶ εἰ 
μέν γ8 λαβόντες μὴ ἑκάστοτε ἐπιλελήσμεϑα, εἰδότας 
ἀεὶ γίγνεσϑαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι" τὸ 190 εἰδέναι 
τοῦτ᾽ ἐστὶ, λαβόντα του ἐπιστήμην ἔχειν καὶ μὴ ἀπο- 
λωλεκέναι. ἢ οὐ τοῦτο λήϑην in ὦ Σιμμία, ἐπι- 

στήμης ἀποβολήν; Πάντως δήπου, ! ἔφη, ὦ Σώκρατες. 
Εἰ δὲ γε, οἶμαι, λαβόντες πρὶν γενέσϑαι γιγνόμενοι 

ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσϑήσεσι χρώμενοι πε- 

ρὲ ταῦτα éxslyos ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ἃς 

ποτα καὶ πρὶν εἴχομεν, dg οὐχ ὃ καλοῦμεν ̓μανϑάνειν 
οἰκείαν ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη; τοῦτο δὲ που 
ἀναμιμνήσκεσϑαι, λέγοντες, ὀρϑῶς ἂν λέγοιμεν; Πάνυ 

78. “Δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτο T ἐφάνη, αἰσϑόμενόν 2 

τι ἢ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἢ τινα ἄλλην αἴσϑησιν λα- 

βόντα ἕτερόν τι ἀπὸ τούτου ἐννοῆσαι ὃ ἐπελέληστο, 

ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον. ὃν, ἢ ᾧ ὅμοιον. ὥςτε, 
ὅπϑρ λέγω, δυοῖν ϑάτερον, ἤτοι ἐπιστάμενοί ys αὐτὰ 

γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεϑα διὰ βίου πάντες, ἢ ὕστε- 
ρον, οὕς φαμεν μανϑάνειν, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀναμιμνή- 
gXOYTOL οὗτοι, καὶ ἢ μάϑησις ἀνάμνησις ἂν εἴη. Καὶ 

μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ X “Σώκρατες. XT Πότερον. οὐ» 
αἱρεῖ, ὠ Σιμμία; ἐπισταμένους ἡμᾶς γεγονέναι; ἢ ἀνα- 
μιμνήσκεσϑαι ! ὕστερον ὧν πρότερον ἐπιστήμην εἰλη- 
φότες ἦμεν; Ovx ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι 

ἑλέσϑαι. τί δέ; τόδε Ἐ ἔχϑις ἑλέσϑαι, καὶ πῇ σοι δο- 
κεῖ περὶ αὐτοῦ; ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται 
ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον, ἢ ov; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες. ἮΙ καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι 

λόγον περὶ τούτων, ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν; Βουλοίμην 
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μέντ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σιμμίας" ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον gofov- 
μαι, μὴ αὔριον τηνικάδε οὐκέτι E ἀνϑρώπων οὐδεὶς 
ἀξίως οἷός 18 τοῦτο ποιῆσαι. Οὐκ ! ἄρα δοκοῦσί σοι 
ἐπίστασϑαϊΐ γ8, ἔφη» ὦ Zune, πάντες αὐτώ; Οὐδα- 

μῶς. ἀΙναμιμνήσκονται ἄρα & ποτβ8 ἔμαϑον; ἀνάγκη. 
Πότε λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν; 
οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ ye ἄνϑρωποι γεγόναμεν. Οὐ δη- 
τα. Πρότερον ἄρα. Ναί. σαν ἄρα, ὦ Σιμμία, 

αἵ ψυχαὶ χαὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνϑρώπου εἴδει, 
χωρὶς σωμάτων, xoi φρόνησιν εἶχον. Εἰ “μὴ ἄρα ἅμα 
γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπι- 
στήμας" οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὃ χρόνος. ' Eie, ὦ 
ἑταῖρε᾽ ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ Χρόνῳ; οὐ 
γὰρ δὴ i ἔχοντές y αὐτὰς γιγνόμεϑα, ὡς ἄρτι ὧμολο- 

γήσαμεν. ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ᾧπερ καὶ λαμβάνο- 
uev; ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμὼς, ὦ 

Σώκρατες, ἀλλ ἔλαϑον ἐμαυτὸν. οὐδὲν εἰπών. XXII. 
Ag οὖν οὕτως, ἔφη, ἔχει ἡμῖν, ὦ Σιμμία; εἰ μὲν ἔστιν 
ἃ ϑρυλοῦμεν «sb, καλόν τε καὶ ἀγαϑὸν καὶ πᾶσα ἡ 
τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσϑήσεων 
πάντα ἀγαφέρομεν,. ὑπάρχουσαν ' πρότερον ἀνευρί- 
σκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάζο- 
uer, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥςπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, οὕτως 
καὶ τὴν ἡμετέραν, ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμᾶς" 
εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα, ἄλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρημέ- 
γος εἴη; ap οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνάγκη ταῦτά τε εἷ- 
γαι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι, 
καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε; “ὙὙπερφυῶς, ἔφη». ὦ Σώ- 
ἄρατες, ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι D αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ 
εἰς καλόν γε καταφεύγει ὃ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως. εἶναι 
τήν 18 ψυχὴν. ἡμῶν πρὶν γενέσϑαι ἡμᾶς, καὶ τὴν 
οὐσίαν, ἣν σὺ »ὺν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν oV- 
TO μοι ἐναργὲς 0», ὡς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα 
εἶναι ὡς οἷον τε μάλιστα, καλόν τὲ καὶ ἀγαϑὸν χαὶ 
τἄλλα πάντα, ἃ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες" καὶ ἔμοιγε ἱκανῶς 

ἀποδέδεικται. Τί δὲ δὴ Κέβητι; i ἔφη ὃ Σωνράτης" δεῖ 
γὰρ καὶ Κέβητα πείϑειν. Ἵκαγῶς, ἔφη ὃ Σιμμίας, ὡς 
ἔγωγε οἶμαι" καίτοι καρτερώτατος ἀνϑρώπων ἐστὶ 
πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. ἀλλ᾽ οἶμαι ovx ἐνδεῶς 
τοῦτο πεπεῖσϑαι αὐτόν, ὅτι, πρὶν ! (comu ἡμᾶς, ἣν 

ἡμῶν à ψυχή. XXIII. E μέντοι xol ἐπειδὰν. ἀποϑά- 

γνῶμεν ἔτι ἔσται, οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώχρα- 

τος, ἀποδεδεῖχϑαι, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης 
ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ ὁ ἅμα ἀποϑνήσκοντος 

τοῦ ἀνϑρώπου διασκεδάννυται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ 
εἶναι τοῦτο τέλος ἡ. τὶ γὰρ κωλύει γίγνεσθαι μὲν ov- 

τὴν καὶ ξυνίστασϑαι ἀλλοϑέν ποϑεν καὶ εἶναι, πρὶν 

καὶ εἰς ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσϑαι, ἐπειδὰν δὲ ἀφί- 
κηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευ- 
τᾶν καὶ διαφϑείρεσϑαι; ; EU λέγεις, ' ἔφη, ὦ Σιμμία, 
ὃ Κέβης. φαίνεται γὰρ ὥςπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχϑαι οὗ 
δεῖ, ὅτι, πρὶν γενέσϑαι ἡμᾶς, ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή" δεῖ δὲ 
προφαποδεῖξαι, ὅτι καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνωμεν οὐδὲν ἡ ἧτ- 

τον ἔσται ἢ πρὶν γενέσϑαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδει- 

ξις ἕξειν. Ἡποδέδεικται μέν, ἔφη, à Σιμμία T8 καὶ 

Κέβης, 0 Σωκράτης, καὶ νῦν, εἰ ϑέλδετε συνϑεῖναι τοῦ- 

τόν τὸ τὸν λόγον εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὧμο- 
λογήσαμεν, τὸ γίγνεσϑαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τοϑυεῶ- 

τος. εἰ γὰρ ἔστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη δ᾽ 
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αὐτῇ ' εἰς τὸ ζῆν ἰούσῃ τὸ καὶ ̓ 7γιχνομένῃ μηδαμόϑεν 
ἄλλοϑεν ἢ ἐκ ϑανάτου καὶ τοῦ τεϑνάναι γίγνεσϑαι, 

πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτῇ καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνῃ εἶναι, 
ἐπειδή ys δεῖ αὐϑις αὐτὴν, γίγνεσϑαι; ἀποδέδεικται 
μὲν pts ὅπερ λέγετε xol vvv. XXIV. Ὅμως δὲ μοι 
δοκεῖς σύ τὸ καὶ Σιμμίας ἡδέως ἂν καὶ τοῦτον διαπρα- 
γματεύσασϑαι τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον, καὶ δεδιέναι τὸ 

τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληϑῶς ὃ ἄνεμος αὐτὴν ἐχβαίνου- 
σαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ καὶ διασχεδάννυσιν, ἀλ- 
λως 18 ! xol ὅταν τύχη τις μὴ 8v vitulo, ἀλλ ἐν με- 

γάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποϑνήσκων Καὶ ὁ Κέβης ἐπι- 
γελάσας Ὥς δεδιότων, ἢ ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἄνα- 
πείϑειν" μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως 
ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅςτις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται. 

τοῦτον οὖν πειρώμεϑα πείϑειν μὴ δεδιέναι τὸν ϑάνα- 
τον ὥςπερ τὰ μορμολύχεια. Ἀλλὰ χρή, ἔφη ὃ Σω- 
χράτης, ἐπᾷδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, foc ἂν ἐξεσεᾷ- 

σητε. Πόϑεν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, * τῶν τοιούτων 
ἀγαϑὸν ἐπῳδὸν ληψόμεϑα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη; ἡμᾶς ἀπο- 

λείπεις; Πολλὴ μὲν ἡ Ἕλλας, ἔφη, ὦ Κέβης, ἐν ἡ ἕνει- 
gi που ἀγαϑοὶ ἄγδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβά- 
ga» γένη, ovc πάντας χρὴ διερευνᾶσϑαι ζητοῦντας τοι- 
οὗτον roov, μήτε χρημάτων. φειδομένους. μήτϑ πό- 
νων" ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὃ τι ἂν εὐκαιρότερον ἀναλίσκοιτε 
χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς uer ἀλλήλων" ἴσως 

γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν δυναμένους 
τοῦτο ποιεῖν. “λλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, ὑπάρξει, ὃ 

Κέβης" ὅϑεν δὲ ἀπελίπομεν 1 ἐπανέλϑωμεν, εἴ σοι ἢδο- 

μένῳ ἐστίν. Ἠλλὰ μὴν ἡδομένῳ ye πῶς γὰρ οὐ μέλ- 
λει; Καλῶς, ἔφη, λέγεις. Χχν. Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἢ 

δ᾽ ὃς ὃ Σωκράτης, δεῖ ἡμᾶς ἀνερέσϑαι ἑαυτούς, τῷ 

ποίῳ τινὶ ἄρα προςήκει τοῦτο τὸ πάϑος πάσχειν, τὸ 
διασκεδάννυσϑαι, χαὶ ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι, 

μὴ πάϑῃ αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὲ " οὐ "; καὶ μετὰ 
τοῦτο αὖ ἐπισκέψασϑαι, πότερον ψυχή ἐστι, καὶ ἐκ 

τούτων ϑαῤῥεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς; 
Aha, ipn, λέγεις. "Ag οὖν τῷ μὲν ξυντοϑέντι TB 
καὶ ! ξυνϑέτῳ ὄντι φύσει προςήκϑι τοῦτο πάσχειν, δι- 
euge yo ταύτῃ, ἧπερ ξυνετέϑη" εἰ δὲ τι τυγχάνει ὃν 

ἀξύνϑετον, τούτῳ μόνῳ προςήχει μὴ πάσχειν ταῦτα, 
εἴπερ τῳ ἄλλῳ; Δοχεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὃ Κέβης. 

Οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡςαύτως ἔχει, ταῦ- 

τα μάλιστα εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύνϑετα, τὰ δὲ ἀλλοτ᾽ ἀλ- 

λως καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτά, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ξύν- 

ϑετα; Ἔμοιγβ δοκεῖ οὕτως. Ἴωμεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταῦ- 

τα, ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν. λόγῳ. αὐτὴ ἢ οὐσία, 

ἧς λόγον ! δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ ἐρωτῶντες, xal ἀπο- 
κρινόμενοι; πότερον ὡραύτως ἀεὶ ἔχει κατὰ ταὐτά, ἢ 
ἄλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ ἕκα- 

στον, ὃ ἔστι, τὸ Ov, μή ποτε μεταβολὴν καὶ ἡντινοῦν 

ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕχαστον, ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὃν 
αὐτὸ x«J' αὑτό, ὡςαύτως καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχει καὶ 
οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέχε- 
ται; Ωςαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὃ Κέβης, κατὰ ταὐτὰ 
ἔχειν, ὦ Σώχρατες. Τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν, οἷον 
ἀνθρώπων. ἢ ἵππων p! ἱματίων ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν 
τοιούτων, ἢ ἴσων ἢ καλῶν ἢ ῆ πάντων τῶν ἐκδίνοις ὁμω- 
»ύμων; ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν τοὐναντίον ἐκεί- 
voi oUr8 αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς 
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ἔφη, ταῦτα, ὃ Κέβης" οὐδέποτε ὡςαύτως ἔχει. Οὐκοῦν 
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λογισμῷ, ἀλλ᾿ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρᾶται; 

XXVI. παντάπασιν, ἔφη» ἀληϑὴ λέγεις. Θῶμεν οὐν, 

εἰ βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ 
δὲ ἀεξιδές. Θῶμεν, ἔφη. Καὶ τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ 

Sas SEIS S τοῦ ὁ σὴν : D ds 
ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέποτε κατὰ ταὐτά. Καὶ 

τοῦτο, ἔφη, ϑῶμεν. Φέρε δή, ἢ δ᾽ ὃς, ἀλλο τι ἡμῶν 
αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή; Οὐδὲν ἀλλο, 

ἔφη. ' Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει φαῖμεν ἂν ei- 
vet καὶ ξυγγδνέστερον τὸ σῶμα; Iovi, ἔφη, τοῦτό 78 
δῆλον, ὅτι. τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ 7 ψυχή; δρατὸν, ἢ ἀει- 

δές; Οὐχ vn ἀνϑρώπων 78, ὦ Σώκρατες, ἔφη. Ἀλλὰ 
μὴν ἡμεῖς ys τὰ δρατὰ καὶ τὰ μὴ τῇ τῶν ἀνϑρώπων 
φύσει λέγομεν. ἢ ἄλλῃ τινὲ οἴξι; Τῇ τῶν ἀνθρώπων. 
Τί οὖν περὶ ψυχῆς λέγομεν; δρατὸν εἶναι, ἢ οὐχ ὅρα- 
τόν; Οὐχ ὁρατόν. Meis aga; INal. "Ouowregov 

ἄρα ψυχὴ σώματός ἐστι ! τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ. 
Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. XXVII. Οὐκοῦν καὶ τό- 
δὲ πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι 3j ψυχή, ὅταν μὲν τῷ σώματι 
προςχρῆται εἰς τὸ σχοπεῖν τι ἢ διὰ τοῦ δρᾶν ἢ διὰ 
τοῦ ἀκούειν ἢ δι ἄλλης τινὸς αἰσϑήσεως - τοῦτο 
γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δὲ αἰσϑήσεως σχο- 
πεῖν τι —, 1016 μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς τὰ 
οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ 
ταράττεται καὶ ἰλιγγιᾷ ὥςπερ μεϑύουσα, ἅτε τοιούτων 
ἐφαπτομένη; Πάνυ γε. Ὅταν δὲ γε αὐτὴ καϑ' | αὖ- 
τὴν σχοπῇ, ἐχεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καϑαρόν. τὸ καὶ ἀεὶ 
ὃν xai ἀϑάνατον καὶ ὡςαύτως ἔχον, χαὶ ὡς συγγενὴς 

οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐχείνου T8 γίγνεται, ὅτανπερ αὖ- 
τὴ καϑ' αὑτὴν γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, xo πέπαυταὶ τε 

τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐχεῖνα «ei κατὰ ταὐτὰ ὡςαύτως 
ἔχβι, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη; καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ 
πάϑημα φρόνησις κέχληται; “Παντάπασιν, ἔφη, καλῶς 

καὶ ἀληϑὴ λέγεις, ὠ Σώκρατες. Ποτέρῳ οὖν αὖ σοι 

δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν καὶ ἐκ τῶν νῦν ! 
λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξυγγενέστερον; 
Πᾶς ἂν ἔμοιγε δοκεῖ, ἡ δ᾽ ὃς, ξυγχωρῆσαι, ὦ Σώκρα- 

τες, ἐκ ταύτης τῆς μεϑόδου, καὶ ὃ δυςμαϑέστατος, ὅτι 

ὅλῳ καὶ παντὲ ὁμοιότερόν ἐστι ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡςαύτως 
ἔχοντι μᾶλλον ἢ τῷ μή. Τί δὲ τὸ σῶμα; Τῷ ἑτέρῳ. 
xxvi. Ὅρα δὲ καὶ τῇδε, ὅτι͵ ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ 
ὦσι ψυχὴ xal σῶμα, τῷ * μὲν δουλεύει» καὶ ἄρχεσϑαι 
7 φύσις προοτάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν" καὶ 
κατὰ ταῦτα QU πότερόν σοι δοκεῖ ὁ ὅμοιον τῷ elo εἷ- 
ya, καὶ πότϑρον τῷ ϑνητῷ; ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν 

ϑεῖον οἷον ἄρχειν 8 καὶ ἡγεμονεύειν πεφυχέναι, τὸ δὲ 
ϑνητὸν ἀρχεσϑαὶ 16 καὶ δουλεύειν; Ἔμοιγε. origo 

οὖν ἢ ψυχὴ ἔοικεν; “λα, δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἢ μὲν 
ψυχὴ τῷ ϑείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ ϑνητῷ. Σχόπει δή, 
ἔφη; ὦ ̓ Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν βἰρημένων τάδε ἢ ἡμῖν 
ξυμβαίνει, τῷ μὲν Delo καὶ ! ἀϑανάτῳ καὶ »οητῷ καὶ 
μονοδιδεὶῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ael ὡςαύτως κατὰ ταὐτὰ 
ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχή, τῷ δ᾽ ἀνϑρωπί- 
γῳ xal ϑνητῷ καὶ ἀνοήτῳ καὶ πολυειδεῖ καὶ διαλυτῷ 
καὶ μηδέποτϑ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ 
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εἶναι σῶμα. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ φί- 
λε Κέβης, ὡς οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. ΧΧΙΧ. 
Τὶ οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων d οὐχὶ σώματι, μὲν 
ταχὺ διαλύεσϑαι προρήκει, ψυχῇ δὲ αὐ τὸ παράπαν 
ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου; Πῶς ! γὰρ οὔ; 
Ἐννοεῖς ον, ἔφη, ὅτι, ἐπειδὰν ἀποϑάνῃ ὁ ἄνϑρωπος, 

τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν δρατῷ κείμε- 
γον, ὃ δὴ νεχρὸν καλοῦμεν, ᾧ προςήκει διαλύεσϑαι καὶ 
διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς τούτων οὐδὲν 

πέπονϑεν, ἀλλ᾿ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον, ἐὰν 
μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ καὶ ἐν 
τοιαύτῃ ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα 
καὶ ταριχευϑέν, ὥςπερ οἵ ἐν Αἰγύπτῳ ruit OnaB 

ὀλίγου ὅλον μένει ἀμήχανον ὅσον χθόνον. ἔνια δὲ " 
μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν σαπῇ, ὀστᾶ T8 καὶ νεῦρα 
xal τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀϑάνα- 
τά ἐστιν. ἢ οὔ; Ναί. Ἢ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδὲς, τὸ 

εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον, γενναῖον καὶ κα- 

ϑαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς 4iov ὡς ἀληϑῶς, παρὰ τὸν 
ἀγαϑὸν zi φρόνιμον. ϑεόν, oi, ἂν ϑεὸς ἐϑέλῃ, αὐτί- 

κα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ ἢ ἡμῖν 7" τοιαύτη 
καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος &U- 
ϑὺς διαπεφύσηται xol ἀπόλωλεν, ὡς φασιν oi πολλοὶ 

ἄνθρωποι; πολλοῦ ye δεῖ, ! ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμ- 
μία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὧδε ἔχει: ἐὰν μὲν καϑαρὰ 
ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε 
οὐδὲν χοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ 
φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη αὐτὴ εἰς αὑτήν, 
ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο, --- τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 
EEUU: z es , 
ἢ ορϑῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ οντι τεϑναναι * μελε- 
τῶσα ῥᾳδίως" ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη ϑανάτου; 
Παντάπασὶ 78. Οὐχοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ 
ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ ϑεῖόν τὸ καὶ 
ἀϑάνατον καὶ φρόνιμον, oi ἀφικομένῃ ὑπάρχοι αὐτῇ 
εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης xal ἀνοίας καὶ φόβων καὶ 
ἀγρίων ἐρώτων xoi τῶν ἄλλων χακῶν τῶν ἀνϑρωπείων 
ἀπηλλαγμένῃ, ὥςπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων, 
ὡς αἀληϑῶς τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν ϑεῶν διά- 
γουσα; οὕτω φῶμεν, ὦ Κέβης, ἢ ἄλλως; ΧΧΧ. ! Ov- 

TO νὴ 4Ü, ἔφη ὃ Κέβης. Ἐὰν δὲ γε, οἶμαι, μεμια- 
σμένη καὶ ἀκάϑαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, ἅτε 
τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο ϑεραπεύουσα καὶ 
ἐρῶσα καὶ -γεγοητευμένη ὑπ αὐτοῦ, ὑπό τε τῶν ἐπι- 
ϑυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥςτε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀλη- 
ϑὲς ἀλλ ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι 

καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, 
τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ 
φιλοσοφίᾳ αἵρετόν, τοῦτο δὲ εἰϑισμένη μισεῖν τε καὶ 
τρέμειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν 
ει καϑ' αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσϑαι; Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν, 

ξφη. He διειλημμένην γε οἶμαι ὑπὸ τοῦ σωματοει- 

δοῦς, 0 αὐτῇ D] ὁμιλία. τῷ καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος 

διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνε- 
ποίησε ξύμφυτον. Πάνυ ve. Ἐμβριϑὲς δέ γε, ὦ φίλε, 
τοῦτο οἴεσϑαι "χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὁρα- 
τόν" ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἥ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταϊ τε 
καὶ 1 rer πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ 
ἀειδοῦς τε xal 4i0ov, ὥςπερ λέγεται, περὶ τὰ ! μνή- 
ματά τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ 

Ρ»ΑΓ ΡΟ ΝῊ 

Op ἄττα ψυχῶν σκιοειδῆ φαντάσματα, οἷα παρέχον- 
ται Gb τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, oí μὴ xa agus « ἀπολυ- 

ϑεῖσαι, ἀλλὰ τοῦ , ὁρατοῦ μετέχουσαι, διὸ καὶ ὁρῶν- 
ται. Εἰκός 75: ὦ Σώκρατες. Εἰκὸς μέντοι» o Kz- 

βης᾽ καὶ oU τί ye τὰς τῶν ἀγαϑῶν ταύτας εἶναι, ἀλ- 

λὰ τὰς τῶν φαύλων, αἵ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγκάζονται 

πλανᾶσϑαι δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας τροφῆς, xa- 

κῆς οὔσης. καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, ἕως ἂν τῇ 
τοῦ ! ξυνεπακολουϑοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς ἐπιϑυμίᾳ 
πάλιν ἐνδεϑῶσιν εἰς σῶμα. XXXI. Ἐνδοῦνται δέ, ὡς- 

περ εἰκός, εἰς τοιαῦτα ἤϑη, ὁποῖ &rr ἂν καὶ μεμελε- 
τηκυῖΐαι. τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέ- 
pes G “Σώκρατες; Οἷον τοὺς. μὲν γαστριμαργίας TÉ 
καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας μεμελετηκότας xol μὴ διευ- 
λαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν τοιούτων 
ϑηρίων εἰκὸς ἐνδύεσϑαι. ἢ ovx * οἴει; Πάνυ μὲν οὖν 

εἰχὸς λέγεις. Τοὺς δὲ γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας 
καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν λύχων τὸ καὶ 
ἱεράκων καὶ ἰκτίνων γένη. ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσε φαῖμεν 
τὰς τοιαύτας ἰέναι; ἀμέλει, & ἔφη ὃ Κέβης, εἰς τὰ τοι- 
(Ure. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὃς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, oi ἂν 
ἑκάστη ἴοι κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης; 
Δῆλον δή, ἔφη" πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, 
ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες 
οἵ τὴν δημοτικήν T6 καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν ' ἐπιτετη- 
δευχκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύ- 
γὴν, ἐξ ἔϑους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσο- 

φίας τε καὶ νοῦ; Πῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι; Ὅτι 
τούτους εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσϑαι 
πολιτικόν τὸ καὶ ἥμερον. γένος, ἢ που μελιττῶν ἢ 'σφη- 
κῶν ἢ μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γ8 πάλιν τὸ ἂν- 
ϑρώπινον γένος, καὶ γίγνεσϑαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας με- 

τρίους. Eixoc. XXXH. Eic δέ ys ϑεῶν 7ένος. “μὴ φι- 
λοσοφήσαντι καὶ παντελῶς καϑαρῷ ἀπιόντι οὐ ϑέμις 
ἀφικνεῖσϑαι ! ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαϑεῖ. ἀλλὰ τούτων 

ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τε καὶ Κέβης, oi ὀρϑῶς φιλο- 
σοφοῦντες ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιϑυμιῶν 
ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς 
ἑαυτούς, οὐ τι οἰκοφϑορίαν TE χαὶ πενίαν φοβούμενοι, 
demep οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι, οὐδὲ αὐ ἀτιμέαν τα 

καὶ ἀδοξίαν μοχϑηρίας δεδιότες, ὥςπερ οἵ φίλαρχοὶ τε 
χαὶ φιλότιμοι; ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. Ov γὰρ ἂν 
πρέποι, ἔφη, c) Σώκρατες, ὃ Κέβης. Οὐ μέντοι μὰ 
Δία, ἡ δ᾽ ὅς. ! τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, ἔφη, ὦ 

Κέβης, ἐχεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς αὑτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ 
σώματα πλάττοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ 
ταὐτὰ πορεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν o: ὅπῃ ἔρχον- 
ται, αὐτοὶ δὲ ἡγχούμϑνοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ 
πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καϑαρμῷ ταύ- 
Tj τρέπονται, ἐκείνῃ, ἑπόμενοι, à ἐκείνη ὑφηγεῖται. 
XXXIII. Πῶς, ὦ “Σώκρατες; Ἐγὼ ἐρῶ, ἔφη. γιγνώ- 
σκουσι γάρ, ἡ δ᾽ ὃς, οἵ φιλομαϑεῖς, ὅτι παραλαβοῦσα 
αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἢ φιλοσοφία ἀτεχνῶς ! διαδεδεμένην 
ἐν τῷ σώματι xai προςκχεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ 

ὥςπερ OU εἱργμοῦ διὰ τούτου σχοπεῖσϑαι τὰ ὄντα, 
ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δὶ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαϑίᾳ κυλιν- 
δουμένην, καὶ τοῦ εἷργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα, 
ὅτι δὲ ἐπιϑυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὃ δεδε- 

μένος ξυλλήπτωρ εἴη τῷ * δεδέσϑαι, — ὅπερ οὖν λέ- 88 
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7ω; γιγνώσκουσιν οἵ φιλομαϑεῖς, ὅτι οὕτω παραλα- 

βοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα 
παραμυϑεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, ἐνδεικνυμένη, ὅτι 

ἀπάτης μὲν μεστὴ 7 διὰ τῶν ὀμμάτων σχέψις, ἀπάτης 
δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, πεί- 

ϑουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ ἀνάγκη 
αὐτοῖς χρῆσϑαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν ξυλλέγεσϑαι καὶ 
ἀϑροίζεσϑαι παρακελευομένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ἀλ- 
λῳ ἀλλ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅ τι ἂν γοήσῃ Sn xo αὖ- 
τὴν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τῶν ὄντων" ὃ τι δ᾽ 1 ὃν δι αλ- 
λων σχοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν eee ἀλη- 
ϑές. εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσϑητόν τὸ καὶ ὅρα- 

τόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν τε καὶ ἀειδές. ταύτῃ οὖν 
τῇ λύσει. οὐκ οἰομένη. δεῖν ἐναντιοῦσϑαι ἢ τοῦ ὡς ἀλη- 
ϑῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τὸ 
καὶ ἐπιϑυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων καϑ᾽ ὅσον δύνα- 
ται, λογιξομένη, ὅτι, ἐπειδάν τις σφόδρα ἡσϑῇ 7] φο- 
βηϑῇ ἢ λυπηϑῇ ἢ ἐπιϑυμήσῃ , οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν 
ἔπαϑεν cm αὐτῶν, ὅσον ἂν τι οἰηϑείη, οἷον ἢ γο- 

σήσας qu ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιϑυμίας, ἀλλ .ὃ 

πάντων μέγιστόν τϑ κακὸν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο 
πάσχει χαὶ οὐ λογίζεται αὐτό. Τί τοῦτο, ὦ Σώκρα- 

180; ἔφη ὃ Κέβης. Ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνϑρώπου ἀναγ- 
κάζεται ἅμα T6 ἡσϑῆναι ἢ λυπηϑῆναι σφόδρα ἐπὶ 
τῳ καὶ ἡγοῖσϑαι, περὲ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχῃ, 

τοῦτο ἐναργέστατόν 18 εἶναι καὶ ἀληϑέστατον,. οὐχ 

οὕτως ἔχον. ταῦτα δὲ μάλιστα * τὰ * ὁρατά. ἢ οὔ; 
Πάνυ γε. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάϑει μάλιστα. ! xa- 
ταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; Ὅτι ἑκάστη 
ἡδονὴ καὶ λύπη ὥρπερ ἧλον ἔχουσα προρηλοῖ αὐτὴν 

πρὸς τὸ σῶμα καὶ προςπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωματοειδὴ, 
δοξάζουσαν ταῦτα. ἀληϑῆ εἶναι; ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα 

φῇ. ἐκ χὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι xoi τοῖς αὐτοῖς 
χαίρειν ἀναγκάζεται, οἶμαι, ὁμότροπός T8 καὶ ὁμότρο- 
qoc γίγνεσϑαι καὶ οἵα μηδέποτε καϑαρῶς εἰς iov 
ἀφικέσϑαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, 

ὥςτε ταχὺ πάλιν" πίπτειν εἰς ἀλλο σῶμα καὶ ὥςπερ 
σπειρομένη ἐμφύεσϑαι, καὶ ἐκ ! τούτων ἄμοιρος εἶναι 
τῆς τοῦ ϑείου τε καὶ καϑαροῦ καὶ μονοειδοὺς συνου- 
σίας. ᾿ληϑέστατα, ἔφη, λέγεις, ὃ Κέβης, à Zoxga- 

τες. XXXIV. Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δι- 

καίως φιλομαϑεῖς κόσμιοί T εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν 
οἵ πολλοὶ ἕνεκά φασιν. ἢ σὺ oi; * Οὐ δῆτα ἔγωγε. 
Οὐ γάρ’ ἀλλ᾿ οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλοσό- 
qov, καὶ οὐκ. ἂν οἰηϑείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι 
ἑαυτὴν λύειν, λυούσης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι 
ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν 
καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν, Πηνελόπης τινὰ ἐναν- 
τίως ἱστὸν μεταχειριζομένης᾽ ἀλλὰ γαλήνην τούτων πα- 
φασκχευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ 
οὖσα, τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ϑεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον ϑεω- 

μένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ! ζὴν a8 οἴξδται οὕτω 
δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγε- 
γὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχϑαι τῶν 
ἀνϑρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν 
δεινὸν μὴ φοβηϑῇ, ταῦτα γ8 ἐπιτηδούσασα,. ὦ Σιμμία 
18 καὶ «Κέβης, ὅπως μὴ διασπασϑεῖσα ἐν τῇ ἀπαλλα- 
γῇ τοῦ. σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυσηϑεῖσα xoi 
διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἡἢ. XXXV. 
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Σιγὴ οὖν ἐγένδτο ταῦτα εἰπόντος "τοῦ Σωκράτους σ 
ἐπὶ πολὺν χφόνον, καὶ αὐτός τὸ πρὸς τῷ εἰρημένῳ λό- 

γῳ ἣν ὃ Σωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ ἡμῶν οἵ 
πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλή- 
Ào διελεγέσϑην. καὶ ὃ Σωκράτης. ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο. 

Τί; ἔφη" ὑμῖν τὰ λεχϑέντα μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λελέ- 
χϑαι; πολλὰς γὰρ δὴ ἔτι ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντιλαβᾶς, 

EL γ8 δή τις αὐτὰ μέλλει. ἱκαγῶς διοξιέναι. 8L μὲν οὖν 

τι ἄλλο σκοπεῖσϑον, οὐδὲν λέγω" εἰ δέ τι περὶ τούτων 

ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποκνήσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ ! D 
διεξελθεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν φαίνεται βέλτιον λεχϑῆναι, καὶ 
αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν, εἴ TL μᾶλλον οἴεσ 38 μετ᾽ 

ἐμοῦ εὐπορήσειν. Καὶ ὁ Σιμμίας ἔφη, Καὶ μήν, ὦ 

“Σώκρατες, τἀληϑῆ σοι ἐρῶ. πάλαι γὰρ ἡμῶν ἑκάτερος 
ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωϑεῖ καὶ κελεύει ἐρέσϑαι διὰ 
τὸ ἐπιϑυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον παρέχειν, 

μή σοι ἀηδὲς ἢ διὰ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν. Καὶ 
ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι, Βαβαί, o 
Σιμμία" ἡ mov χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους ! πείσαιμι E 

ἀνθρώπους, ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν 
τύχην, 0r6 γ8 μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείϑειν, ἀλλὰ qo- 

βοῖσϑε, μὴ δυςκολώτερόν τι. νῦν διάχειμαι ἢ ἐν τῷ 
πρόσϑεν βίῳ. καί, ὡς Éouxs, τῶν κύχνων δοκῶ φαυλό- 

τερος ὑμῖν εἶναι τὴν μαντικήν, οἵ, ἐπειδὰν αἴσϑωνται, 

ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποϑανεῖν, ἄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσϑεν 
xoóvo, 10:6 δὴ πλεῖστα * καὶ μάλιστα, inui; γεγη- 

ϑότες, ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν ϑεὸν ἀπιέναι, οὗπερ 

εἰσὶ ϑεράποντες. oi δὲ ἄνϑρωποι διὰ τὸ αὑτῶν doc 
τοῦ ϑανάτου xol τῶν κύκνων καταψεύδονται, καί φα- 

σιν αὐτοὺς ϑρηνοῦντας τὸν ϑάνατον ὑπὸ λύπης 

δειν, καὶ οὐ λογίζονται; ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει, ὅταν 

πεινῇ ἢ ῥιγοῖ ἢ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ 
q 1s ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι. διὰ 
λύπην ϑρηνοῦντα ἄδειν᾽ ἀλλ ovre ταῦτά μοι φαΐνεται 
λυπούμενα ἄδειν oUrs οἱ κύκνοι. ἀλλ᾽ ἅτε, οἶμαι, | τοῦ B 

Ἀπόλλωνος ὄντες μαντικοί τὲ εἰσι καὶ προειδύτες τὰ 

ἐν Ἅιδου ἀγαϑὰ ἄδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν 
ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χφόνῳ. ἐγὼ 
δὲ καὶ αὐτὸς ἡγοῦμαι ὁμόδουλός Te εἶναι τῶν κύκνων 
καὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ ϑεοῦ, καὶ οὐ χεῖρον ἐκείνων τὴν 
μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυςϑυμότερον 
αὐτῶν τοῦ βίου ἀπαλλάττεσϑαι. ἀλλὰ τούτου ys ἕνε- 
κα Àéyew 8 χρὴ καὶ ἐρωτᾶν ὃ τι ἂν βούλησϑε, ἕως 

ἂν οἱ ᾿Ιϑηναίων ἐῶσιν ἄγδρες ἕνδεκα. Καλῶς, ἔφη, 
λέγεις, ὃ Σιμμίας" καὶ ἐγώ τὲ σοι ἐρῶ δ' ἀπορῶ, χαὶ € 

αὖ ὅδε, ü οὐκ ἀποδέχεται. τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ δο- 

κεῖ, ὦ “Σώκρατες, σιερὶ τῶν τοιούτων ἴσως ὥςπερ καὶ 
σοΐ, τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι. ἐν τῷ νῦν βίῳ 1 ἢ ἀδύνατον 
εἶναι ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα πε- 

ρὲ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν καὶ μὴ προα- 
φίστασϑαι, πρὶν ἂν πανταχῇ σκοπῶν ἀπείπῃ, τις, πά- 
γυ μαλϑακοῦ εἶναι ἀνδρός" δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ἕν γέ 
τι τούτων διαπράξασϑαι, ἢ μαϑεῖν ὅπῃ ἔχει ἢ εὑρεῖν, 

ἢ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνϑρω- 

πίνων λόγων λαβόντα καὶ o! δυςεξελεγκτότατον;, ἐπὲ D 

τούτου ὀχούμενον, ὥςπερ ἐπὶ σχεδίας, κινδυνεύοντα 

διαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις δύναιτο ἀσφαλέστερον 
καὶ ἀκιγδυνότερον ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήματος ἢ Àoy ου 
ϑείου τινὸς διαπορευϑῆναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε. οὐκ 

ἐξᾳ- 
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ἐπαισχυνϑήσομαι ἐρέσϑαι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, 
οὐδὲ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ, ὅτι νῦν 
ovx εἶπον ἃ ἐμοὶ δοχεῖ. ἐμοὶ γάρ, e Σώκρατες, ἐπει- 
δὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ, τὰ εἰρη- 
μένα οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς εἰρῆσϑαι. XXXVI. 

Kai ! ὃ Σωκράτης, Ἴσως 7άρ, ἔφη, [5] ἑταῖρε, ἀληϑῆ 

σοι φαίνεται" ἀλλὰ c λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ ἱκανῶς. Ταύτῃ 

ἔμοιγε, ἡ δ᾽ ὃς, ἡ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας ἂν τις καὶ 
λύρας 18 καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον. εἶποι, 
ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώματον καὶ παγ- 
καλόν τι καὶ ϑεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσμένῃ λύρᾳ, * 

αὐτὴ δ᾽ ἡ " λύρα καὶ αἵ χορδαὶ σώματά τε καὶ σωμα- 
τοειδὴ καὶ ξύνϑετα καὶ ἤτοι ἐστὶ καὶ τοῦ ϑνητοῦ 
ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξῃ τις τὴν λύραν ἢ διατέ- 
μῃ ἢ καὶ διαῤῥήξῃ τὰς χορδάς, εἴ τις διισχυρίζοιτο τῷ 

αὐτῷ λόγῳ, ὥςπερ, σύ, ὡς ἀνάγκη ἔτι εἶναι τὴν ἄρμο- 
γίαν ἐχείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι" --- οὐδεμία γὰρ μη- 
χανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι διεῤῥωγυιῶν τῶν 
χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς ϑνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὲ ἀρ- 
μονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ ϑείου τε καὶ ἀϑανάτου 
ὁμοφυᾶ ! re καὶ ξυγγενῆ», προτέραν τοῦ ϑνητοῦ ἀπο- 
λομένην — ἀλλὰ qain, ὡς ἀνάγκη, ἔτι που εἶναι αὖ- 
τὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα τὸ καὶ τὰς 
χορδὰς κατασαπήσεσϑαι, mpl» τι ἐκείνην παϑεῖν" καὶ 
γὰρ ov, ὦ Σώκρατες, οἶμαι tyoye xal αὐτόν σε TOU- 

TO ἐντεϑυμῆσϑαι, ὅτι τοιοῦτόν τι μάλιστα ὑπολαμβά- 
γομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὥςπερ ἐντεταμένου τοῦ σώμα- 
TOC ἡμῶν xoi ξυνεχομένου ὑπὸ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ 
καὶ ξηροῦ καὶ iy gov καὶ τοιούτων τινῶν, κρᾶσιν εἶναι 
καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων ! τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπει- 
δὰν ταῦτα καλῶς καὶ μετρίως ἀραϑῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ 

οὖν τυγχάνει ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, 
ὅταν χαλασϑῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταϑῇ ὑπὸ 

νόσων καὶ ἄλλων καχῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς 

ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν ϑειοτάτην, Gore 
καὶ αἵ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ T ἐν τοῖς φϑόγγοις καὶ ἐν 
τοῖς τῶν δημιουργῶν i ἔργοις, πᾶσι, τὰ δὲ λεύψανα. τοῦ 
σώματος ἑκάστου πολὺν χρόνον παραμένει», ἕως ἂν ἢ 
κατακαυϑῇ ἢ κατασαπῇ. ! pus οὖν πρὸς τοῦτον τὸν 
λόγον τὶ φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ χρᾶσιν οὖσαν τὴν ψυ- 
χὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν τῷ καλουμένῳ ϑανάτῳ πρώ- 
τὴν ἀπόλλυσϑαι. — XXXVIL. Διαβλέψας οὖν ὁ Σωχρά- 
τῆς, ὥςπερ τὰ πολλὰ εἰώϑει, καὶ μειδιάσας, Δίκαια 

μέντοι, ἔφη, λέγει ὁ Σιμμίας. εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώ- 
τερος ἐμοῦ, τί οὐκ ἀπεχρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως 

ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ “λόγου. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναι 
m τῆς ἀποχρίσεως ἔτι πρότερον Κέβητος à ἀκοῦσαι; τὶ 

ὅδε ! ἐγκαλεῖ τῷ “λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου 
pus τὶ ἐροῦμεν, ἔπειτα ἀκούσαντας ἢ ξυγ- 

χωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν τι δοκῶσι προςάδειν" ἐὰν δὲ μή, 
οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν τοῦ λόγου. ἀλλ ἄγε, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ 
Κέβης, λέγε, τὶ ἤν ὃ σὲ αὖ ϑρᾶττον ἀπιστίαν παρέ 

ae Ayo δή, ἢ δ᾽ ὃς ὃ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται 
ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος εἶναι, καὶ, ὅπερ ἐν τοῖς ἔμ- 
προσϑεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. * ὅτι μὲν 
γὰρ ἦν ἡμῶν ἢ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλ- 
ϑεῖν, οὐκ ἀνατίϑεμαι μὴ ovyL πάνυ χαριέντως καὶ, εἰ 
μὴ émayOéc ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαι" 
ὡς δὲ καὶ ἀποϑανόντων ἡμῶν ἔτι που ἔστιν, οὐ μοι 

PODOAGTSOUNUISS 

δοκεῖ τῇδε. ὡς μὲν οὐκ ἰσχυρότερον. καὶ πολυχρονιώ- 
τερον ψυχὴ σώματος, οὐ ξυγχωρῶ τῇ Σιμμίου ἀντιλή- 
ver δοκεῖ γάρ μοι πᾶσι τούτοις πάνυ πολὺ διαφέρειν. 
τί οὖν ἂν φαΐη ὃ λόγος i ἔτι ἀπιστεῖς, ἐπειδή γε δρᾷς 
ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό γ8 ἀσϑενέστερον ἔτι 

ὃν, τὸ δὲ ! πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον 
εἶναι ἔτι σώζεσϑαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; πρὸς δὴ τοῦ- 
TO τόδε ἐπίσκεψαι, εἴ τι λέγω" εἰκόνος γάρ τινος, ὡς 

ἔοικε, καγὼ ὥςπερ Σιμμίας δέομαι. ἐμοὶ χὰρ δοκεῖ 
ὁμοίως λέγεσϑαι ταῦτα, ὥςπερ ἂν τις περὶ ἀνϑρώπου 
ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον τὸν 
λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὃ ἄνϑρωπος, ἀλλ ἔστι που 
ἴσως, τεχμήριον δὲ παρέχοιτο ϑοϊμάτιον, 0 ἠμπεΐχετο 
αὐτὸς ὑφηνάμενος, ὅτι ἔστι σῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλε, καὶ 
εἴ, τις ἀπιστοΐη αὐτῷ, ἀνερωτῴη, πότερον ! πολυχρο- 

γιώτερόν ἐστι τὸ γένος ἀνϑρώπου ἢ ἱματίου ἐν χφδίᾳ 
τε ὄντος καὶ φορουμένου, ἀποχριναμένου δέ τινος, ὅτι 
πολὺ τὸ τοῦ ἀγϑρώπου, οἴοιτο ἀποδεδεῖχϑαι, ὅτι 

παντὸς ἄρα μᾶλλον à ὃ ye ἄνϑρωπος σῶς ἐστιν, ἐπειδὴ 

τό γε ὀλιγοχφονιώτερον οὐκ ἀπόλωλε. τὸ δ᾽, οἶμαι, ὦ 
Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει" σχόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ λέγω" 
πᾶς ἂν ὑπολάβοι, ὃ ὅτι εὔηϑες λέγει ὃ τοῦτο λέγων. ὃ 

γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψας τοιαῦτα ἱμάτια 

καὶ ὑφηνάμενος ἐχείνων μὲν ὕστερος ἀπόλωλε πολλῶν 
ὄντων, τοῦ δὲ ! τελευταίου, οἶμαι, πρότερος, χαὶ οὐ- 

δέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἀνϑρωπός ἐστιν ἱματίου 
φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσϑενέστερον. τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην, 
οἶμαι, εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί τις λέ- 
yov αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρί ἂν μοι φαίνοιτο 
λέγειν», ὡς ἢ μὲν ψυχὴ πολυχρόνιον ἐστί, τὸ δὲ σῶμα 
ἀσϑενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώτερον. ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη 
ἑκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως 
τε καὶ εἰ πολλὰ Ern Bun εἰ γὰρ δέοι τὸ σῶμα καὶ 
ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνϑρώπου, ἀλλ ἢ ψυχὴ 

ἀεὶ τὸ ! κατατριβύμενον ἀνυφαΐνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ 
ἂν εἴη, ὅπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφα- 

σμα τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου μόνου προτέραν 
ἀπόλλυσϑαι" ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς, τότ᾽ ἤδη τὴν 
φύσιν τῆς ἀσϑενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα καὶ ταχὺ 
σαπὲν διοίχοιτο. ὥςτε τούτῳ τῷ λόγῳ οὔπω ἄξιον 
πιστεύσαντα ϑαῤῥεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποϑάνωμεν, ἔτι 

που ἡμῶν ἢ ψυχὴ ἔστιν. * εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι 
τῷ λέγοντι 5 ἃ gv λέγεις ξυγχωρήσειε, δοὺς αὐτῷ μὴ 
μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσϑαι ἡμᾶς χφόνῳ εἶναι ἡμῶν 
τὴν ψυχὴν, αλλὰ μηδὲν κωλύειν; καί, ἐπειδὰν ἀποϑα- 

νωμεν, ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσϑαι καὶ πολλάκις γενή- 
σεσϑαι καὶ ἀποϑανεῖσϑαι αὖϑις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύ- 

σει ἰσχυρὸν εἶναι, ὥςτε πολλάκις γιγνομένην τὴν ues 

χὴν ἀντέχειν" δοὺς δὲ ταῦτα ἐχεῖνο μηκέτι συγχωροΐη, 
μὴ οὐ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι καὶ τε- 
λευτῶσάν γε ἔν τινι τῶν ϑανάτων παντάπασιν ἀπόλ- 
λυσϑαι" τοῦτον δὲ τὸν ϑάνατον καὶ ταύτην τὴν ! διά- 
λυσιν τοῦ σώματος, 7] τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεϑρον, μηδένα 
φαΐη εἰδέναι" ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσϑάνε- 
σϑαι ἡμῶν εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προςήκει 
ϑάνατον ϑαῤῥοῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαῤῥεῖν, ὃς ἂν 
μὴ ἔχῃ ἀποδεῖξαι, ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν ἀϑάνα- 
τόν 18 καὶ ἀνώλεϑρον" εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ 
τὸν μέλλοντα ἀποϑανεῖσϑαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ 

88. 
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ψυχῆς, μὴ 9 τῇ νῦν τοῦ σώματος διαζεύξει παντάπα- 

σιν" ἀπόληται. XXXVII. ! Πάντες οὖν ἀκούσαντες 

εἰπόντων αὐτῶν ἀηδῶς διετέϑημεν. ὡς ὕστερον ἐλέγο- 
μὲν πρὸς ἀλλήλους, ὅτι ὑπὸ τοῦ lugooós» λόγου 
σφύδρα πεπεισμένους ἡμᾶς πάλιν ἐδόκουν ἀναταράξαι 
χαὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν, οὐ μόνον τοῖς προειρημέ- 

γοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον “μέλλοντα ῥηϑή- 

σεσϑαι, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πρά- 

γματα αὐτὰ ἀπιστα 1 Ex. Nm τοὺς ϑεούς, ὦ Φαί- 

ov, συγγνώμην γε ἔχω ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν μὲ νῦν 
ἀχούσαντά GOV τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρ- 
χεται, Τίνι οὐν ἔτι ' πιστεύσομεν λόγῳ; ὡς γὰρ σφό- 
ὅρα πιϑανὸς ὧν, ὃν ὃ Σωκράτης ἔλεγε λόγον, γὺν εἰς 

ἀπιστίαν χαταπέπτωχε. ϑαυμαστῶς γάρ μου ὃ λόγος 
οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ νῦν καὶ ἀεί, τὸ ἁρμονίαν 

τινὰ ἡμῶν δἶναι τὴν, ψυχήν. καὶ ὥςπερ ὑπέμνησέ us 
ῥηϑείς, ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προὐδέδοκτο. καὶ πά- 

γυ δέομαι πάλιν, ὥςπερ ἐξ ἀρχῆς, ἄλλου τινὸς λόγου, 

ὅς ua πείσει, ὡς τοῦ ἀποϑανόντος οὐ συναποϑνήσκδι 
D] Ψυχή. λέγε οὖν πρὸς Διός, “πῇ 0 Σωχράτης μετῆλϑε 

τὸν λόγον; καὶ πότερον ! κἀκεῖνος, ὥςπερ ὑμᾶς φής, 

ἔνδηλός τι ἐγένετο ἀχϑόμενος ἢ ov, ἀλλὰ πράως ἐβοή- 
ϑει τῷ λόγῳ; καὶ ἱκανῶς ἐβοήϑησεν ἢ ἐνδεῶς; πάντα 

ἡμῖν δίελϑε ὡς δύνασαι ἀκριβέστατα. ΦΑΙΔ. Καὶ 
μήν, ὦ Ἐχέκρατες, πολλάκις ϑαυμάσας Σωκράτη οὐ 

πώποτε μᾶλλον ἡγάσϑην ἢ τότε παραγενόμενος. τὸ 
* οὖν ἔχειν ὃ τι λέγοι ἐκεῖνος ἴσως οὐδὲν ἄτοπον" 

ἀλλ᾿ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ πρῶτον μὲν τοῦ- 
το, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς χαὶ ἀγαμένως τῶν γεανίσκων 

τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα ἡμῶν ὡς 0 ξέως ἤσϑετο 
ὃ , ποπόνϑειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς 
ἰάσατο καὶ ὥςπερ πεφευγότας καὶ ἡττημένους ἀνεχα- 

λέσατο καὶ προὔτρεψϑ πρὸς τὸ παρέπεσϑαΐ τε καὶ 
ξυσχοπεῖν τὸν λόγον. EX. Πῶς δή; ΦΑΙΔ. "Eyo 

ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καϑήμενος παρὰ τὴν 
κλίνην ἐπὶ ! αμαιζήλου τινός, ὃ δὲ ἐπὶ πολὺ ὑψηλο- 
τέρου ἢ ἐγώ. καταψήσας οὖν μον τὴν κεφαλὴν καὶ 

ξυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι τρίχας — εἰώϑει γάρ, 

ὅπότβ τύχοι, παίζειν μου εἰς τὰς τρίχας — «Αὔριον δή, 
ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας κόμας ἀπο- 

χερεῖ. Ἔοιχεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, [5] “Σώκρατες. Ovx, ἂν γε 

ἐμοὶ πείϑῃ. Ἠλλὰ il; ἦν δ᾽ ἐγώ. Τήμερον, ἔφη, κα- 

γὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγος 

τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεϑα αὐτὸν ἀναβιώσασϑαι. καὶ 
ἔγωγ᾽ ἂν, ! εἰ σὺ εἴην καὶ ug διαφύγοι ὃ ὃ λόγος, i £vog- 

xo» ay ποιησαίμην, ὥςπερ Ἀργεῖοι, μ μὴ πρότερον x0- 
μήσειν, πρὶν ἂν νικήσω ἀναμαχόμενος τὸν Σιμμίου τε 
xol Κέβητος λόγον. ἀλλ, ἣν δ᾽ ἐγώ, πρὸς δύο λέγε- 

ται οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. Ἡλλὰ καὶ ἐμέ, 
ἔφη, τὸν Ἰόλεων παραχάλει, ἕως ἔτι φῶς ἐστιν. Πα- 

ρακαλῶ τοίνυν, ἔφην, οὐχ ὡς “Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως 
τὸν Ἡρακλῆ. Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. XXXIX. Ἀλλὰ 
πρῶτον -εὐλαβηϑῶμέν τι πάϑος μὴ πάϑωμεν. Τὸ 
ποῖον; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεϑα, ἡ δ᾽ ὃς, μισολό- 
105 ! ὥςπερ οἵ μισάνϑρωποι γιγνόμενοι" ὡς οὐκ ἔστιν, 

ἔφη, 0 τι ἂν τις μεῖζον τούτου κακὸν πάϑοι ἢ λόγους 

μισήσας. γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογία 
τε καὶ μισανθρωπία. jj t8 “γὰρ μισανϑρωπία ἐνδύεται 
ἐκ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγή- | 
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σασϑαι παντάπασϊ T8 ἀληϑὴ εἶναι xal ὑγιῆ καὶ πι- 
στὸν τὸν ἄνϑρωπον, ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον δὑρεῖν 
τοῦτον πονηρόν 18 καὶ ἄπιστον, καὶ ovis ἕτερον. 
καὶ ὅταν τοῦτο πολλάκις πάϑη τις, καὶ ὑπὸ τούτων 

μάλιστα, οὕς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους TE καὶ ἕταιρο- 

τάτους, ! τελευτῶν δὴ ϑαμὰ προςκρούων μισεῖ, T8 πάν- 
τας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τὸ παρά- 

παν. ἢ ovx ἤσϑησαι οὕτω πῶς τοῦτο γινόμενον; 
Πάνυ 78; ἣν » ἐγώ. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὃς, αἰσχρόν; καὶ 
δῆλον, ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τἀνϑρώπεια ὃ τοιοῦ- 
τος χρῆσϑαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνϑρώποις; εἰ γάρ ποὺ 

μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥςπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, 
τοὺς μὲν χρηστοὺς xoi πονηροὺς * σφόδρα ὀλίγους 
εἶναι ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. Πῶς λέ- 

yeso ἣν δ᾽ ἐγώ. Ὥςπερ, ἡ δ᾽ ὅς, περὶ τῶν σφόδρα 

μικρῶν καὶ μεγάλων" oie τι σπανιώτερον εἶναι ἢ σφό- 
dg. μέγαν ἢ σφόδρα μικρὸν ἐξευρεῖν ἄνϑρωπον ἢ κύ- 

γα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν: ἢ αὖ ταχὺν 5 βραδύν, 1 ἢ αἰσχρὸν ἢ 
καλόν, ἢ λευχὸν 1 ἢ μέλανα; ἢ οὐχὶ ἤσϑησαι, ὅτι πάν- 

τῶν τῶν τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων σπάνια 
καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ μεταξὺ ἄφϑονα καὶ πολλά; Πάνυ 

ye ἣν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, εἰ πονηρίας ! ἀγὼν 
προτεϑ εἴη, πάνυ ἂν ὀλίγους xai ἐνταῦϑα τοὺς πρώ- 
τους φαν» ἦναι; Εἰκός re ἦν δ᾽ ἐγώ. Εἰκὸς 7άρ, ἔφη" 
ἀλλὰ ταύτη μὲν οὐχ ὅμοιοι οἵ λόγοι τοῖς ἀνϑρώποις 

εἰσίν, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος ἐγὼ ἐφεσπόμην, 
ἀλλ᾽ ἐχείνῃ, ἥ, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὲ ἀληϑεὶ 

εἶναι ἄγευ τῆς περὶ τοὺς λόγους τέχνης, κάπειτα ὀλί- 

γον ὕστερον αὐτῷ δόξη ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτϑ uiv ὧν, 

ἐνίοτε δ᾽ οὐκ ὧν, καὶ «vOic ἕτερος καὶ ἕτερος" καὶ 

μάλιστα δὴ οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους διατρί- 

ψαντες ! οἶσϑ᾽ ὅτι τελευτῶντες οἴονται σοφώτατοι 78- 
γονέναι, τε καὶ καταγενοηκέναι μόνοι, ὅτι οὔτε τῶν 
πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον οὔτε τῶν 
λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα, ἀτεχνῶς ὥςπερ ἐν Εὐρί- 
πῳ, ἄνω xoci κάτω στρέφεται: καὶ χφόνον οὐδένα ἐν 
οὐδενὶ μένει. Πάνυ μὲν ovr, ἔφην. ἐγώ, aio λέγεις. 

Οὐκοῦν, ὦ Φαΐδων, ig οἰκτρὸν ἂν εἴη τὸ πάϑος, εἰ 

ὄντος δή τινος ἀληϑοῦς καὶ βεβαίου λόγου καὶ δυνα- 
τοῦ κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ ! τὸ παραγίγνεσϑαι τοι- 
οὕτοις τισὶ λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν ἀλη- 
ϑέσιν εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν τις αἰτιῷτο μηδὲ 
τὴν ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν 
ἄσμενος ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώ- 

σαιτο, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν βίον μισῶν 18 καὶ λοιδο- 
ρῶν τοὺς λόγους διατελοῖ, τῶν δὲ ὄντων τῆς. ̓ἀληϑείας 

τϑ καὶ ἐπιστήμης στερηϑείη. Νὴ τὸν 4ἴα, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

οἰχτρὸν δῆτα. XL. Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο 

εὐλαβηϑώμεν, καὶ μὴ παρίωμεν εἰς mí. ψυχήν, ὡς 
τῶν λόγων κινδυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶνκι, ἀλλὰ πολὺ 

μᾶλλον, ὅτι ἡμεῖς οὕπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλ᾽  ἀνδριστέον 

καὶ προϑυμητέον ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς 
ἄλλοις καὶ τοῦ ἔπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐὖ- 
τοῦ ἕνεκα τοῦ * ϑανάτου ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ 
παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ 
ὥςπερ oi πάνυ ἀπαίδευτοι φιλονείκως. καὶ γὰρ ἐχεῖνοι 
ὅταν περὶ του ἀμφιςβητήσωσιν, ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ ὧν 
ἂν ὃ λόγος 7 οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἃ αὐτοὲ ἔϑεν- 

ro ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσι, τοῦτο προϑυμοῦνται. 
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δοκῶ ἐν τῷ παρόντι τοσοῦτον μόνον éxel- 
v» διοίσειν" οὐ γὰρ ὅπως τοῖς παροῦσι» ἃ ἐγὼ λέγω 
δόξῃ ἀληϑὴ εἶναι προϑυμηϑήσομαι, εἰ μὴ εἴη πάρερ- 

yov, ἀλλ᾿ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὃ τι μάλιστα, δόξῃ οὕτως 

ἔχειν. ! λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε καὶ ϑέασαι ὡς 

πλεονεκτικῶς᾽ εἰ μὲν τυγχάνει ἀληϑῆ ὄντα ἃ λέγω, 
καλῶς δὴ ἔχει τὸ πεισϑῆναι" εἰ δὲ μηδὲν ἐστι τελευ- 
τήσαντι, ἀλλ οὖν τοῦτόν ye τὸν χφόνον αὐτὸν τὸν 
πρὸ τοῦ ϑανάτου ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι 
ὀδυρόμενος. ἡ δὲ ἀγνοιά μοι αὕτη οὐ ξυνδιατελεῖ, κα- 
κὸν γὰρ ἂν ἣν, ἀλλ᾽ ολίγον ὕστερον ἀπολεῖται. παρε- 
σχευασμένος μὲν δή, ἔφη, ὦ Σιμμία T8 καὶ Κέβης, ov- 
τωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον. ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ 

πείϑησϑε, σμικρὸν ! φροντίσαντες Σωχράτους, τῆς δὲ 
ἀληϑείας πολὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι ὑμῖν δοχῶ ἀληϑὲς 
λέγϑιν, ξυνομολογήσατε, εἰ δὲ μή, παντὶ λόγῳ ἀντιτεί- 

γετξ, εὐλαβούμενοι, ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προϑυμίας ἅμα 
ἑαυτὸν 18 καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας ὠςπερ μέλιττα τὸ 

κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι. XLL MÀX ἰτέον, 
ἔφη. πρῶτόν ua ὑπομγήσατϑ ἃ ἐλέγετο, ἐὰν μὴ φαί- 
γῶμαι μεμνημένος. Σιμμίας μὲν γάρ, ὡς ἐγῴμαι, ἀπι- 
στεῖ T8 καὶ φοβεῖται, μὴ 3 ψυχὴ ὅμως καὶ ϑειότερον 
καὶ καλλιον ὃν τοῦ ! σώματος προαπολλύηται ἐν ag- 

μονίας εἴδει οὐσα᾽ Κέβης δὲ μοι ἔδοξε rovro μὲν ἐμοὶ 
ξυγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν 78 δῖναι ψυχὴν σώματος, 
ἀλλὰ τόδε ἀδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα καὶ 
πολλάκις κατατρίψασα 7 ψυχὴ τὸ τελευταῖον σῶμα 

καταλιποῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ü avrà τοῦτο 
ϑάνατος, ψυχῆς ὄλεϑρος, ἐπεὶ σῶμά y ἀεὶ ἀπολλύ- 

ΜΈΡΟΣ οὐδὲν παύεται. ἄρα ἀλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ Σιμ- 

μία τὸ καὶ Κέβης, ἃ δεῖ ἢ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι; Ξυνω- 

μολογείτην δὴ ! ταῦτ᾽ εἶναι ἄμφω. Πότερον οὖν, ἔφη, 
πάντας τοὺς ἔμπροσϑεν λόγους οὐκ ἀποδέχεσϑε, ἢ 

τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὖ; Τοὺς μέν, ἐφάτην, τοὺς δ᾽ οὐ. 

Τί ovv, "ü δ᾽ oc, περὶ ἐχείνου τοῦ λόγου λέγετδ, ἐν ᾧ 

ἔφαμεν τὴν μάϑησιν ἀνάμνησιν εἶναι, καί, τούτου οὐ- 
τως ἔχοντος, ἀναγκαίως Dye ἀλλοϑί που πρότερον 

ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, πρὶν ἐν τῷ * σώματι ἐνδεϑῆ- 
γαι; ᾿Εγὼ μὲν, ἔφη. ὃ Κέβης, καὶ τότε ᾿ϑαυμαστῶς ὡς 

ἐπείσϑην ὑπ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ. 
Καὶ μήν, ἔφη ὃ Σιμμίας, χαὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω, καὶ 

πάνυ ἂν ϑαυμάζοιμι, & μοι περὶ γ8 τούτου ἄλλα ποτ᾽ 

ἔτι δόξειεν. Καὶ ὃ “Σωκράτης MAX ἀνάγκη σοι, ἔφη; 

ὦ ξένε Θηβαῖε, ἀλλα δόξαι, ἐάνπερ μείνῃ q98 ἡ οἴη- 
σις, τὸ ἁρμονίαν μὲν εἶναι ξύνϑετον πρᾶγμα, ψυχὴν 

δὲ ἁρμονίαν τινὰ ἐκ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων 
ξυγκεῖσϑαι. οὐ γάρ που ἀποδεξϑι ye σαυτοῦ ! A&rav- 

τος; ὡς πρότερον ἤν ἁρμονία ξυγκειμένη, πρὶν ἐκδῖνα 
εἶναι, ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν ξυντεϑῆναι. ἢ ἀποδέξει; Οὐ- 
δαμώς, i ἔφη, ὦ Σώχρατες. Αἰσϑάνει ovv, ἢ ὰ ὃς, ὅτι 
ταῦτα σοι ξυμβαΐνει λέγειν, ὅταν que μὲν εἶναι τὴν 
ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπου εἶδός τε καὶ σῶμα ἀφι- 
κέσϑαι, εἶναι δ᾽ αὐτὴν ξυγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὁ»- 
τῶν; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γὲ σοι τοιοῦτόν ἐστιν, 
ἀπϑικάζεις, ἀλλὰ πρότερον xal ἢ λύρα καὶ αἵ χορδαὶ 
καὶ oi φϑύγγοι E ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντος γίγνονται, ! τδ- 
λευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἢ ἁρμονία καὶ πρῶτον 
ἀπόλλυται. οὗτος οὖν σοι ὃ λόγος ἐχείνῳ πῶς ξυν- 

ἄσεται; Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας. Καὶ μήν, ἡ δ᾽ ὅς, 

NE SLÉ 
καὶ ἐγὼ μοι 

"E^ 

| πρέπει γε εἴπερ τῳ ἄλλῳ λόγῳ ξυνῳδῷ δῖναι καὶ τῷ 

πορὶ ἁρμονίας. Πρέπει γάρ, ἔφη ὁ Σιμμίας. Οὗτος 
τοίνυν, ἔφη» σοὶ οὐ ξυνῳδύς, ἀλλ ὅρα" πότερον αἱρεῖ 

τῶν λόγων, τὴν μάϑησιν ἀνάμνησιν εἶναι, ἢ ψυχὴν 
ἁρμονίαν; Πολὺ μᾶλλον, ἔφη, ἐχεῖνον, ὦ Σώκρατες. 

00s μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνευ ἀποδείξεως μετὰ εἰχό- 

τος τινὸς καὶ ! εὐπρεπείας, ὅϑεν καὶ τοῖς πολλοῖς, δο- 

κεῖ ἀνϑρώποις" ἐγὼ δὲ τοῖς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀπο- 
δείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα οὖσιν ἀλαζόσι, καὶ 

ἂν τις αὐτοὺς μὴ φυλάττηται, εὖ μᾶλα ἐξαπατῶσι, 
καὶ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ὃ δὲ περὶ 
τῆς ἀναμνήσεως καὶ μαϑήσεως λόγος δὶ ὑποϑέσεως 

ἀξίας ἀποδέξασϑαι εἴρηται. ἐρῥήϑη γάρ που οὕτως 

ἡμῶν εἶναι à ψυχὴ καὶ πρὶν, εἰς σῶμα ἀφικέσϑαι, ὥς- 
περ αὐτῆς ἔστιν 1 ovato ἔχουσα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν 
τοῦ ὃ ἔστιν. ἐγὼ ἃ δὲ ταύτην, ὡς ἐμαυτὸν πείϑω, 
ἱκανῶς τε καὶ ὀρϑῶς ἀποδέδεγμαι. ἀγάγκη οὖν μοι, 

ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαυτοῦ μήτ ἄλλου ἀποδέ- 
χεσϑαι λέγοντος, ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία. XLI. Ti 

δέ, ἡ δ᾽ ὃς, ὦ Σιμμία, τῇδε; δοκεῖ σοι ἁρμονίᾳ 7 ἀλ- 

λῃ τινὲ συνϑέσει προφήκειν ἄλλως πὼς ἔχειν * ἢ ὡς 

ἂν ἐχεῖνα ἔχῃ; ἐξ ὧν ἂν ξυγκέηται; Οὐδαμῶς. οὐδὲ 
μὴν ποιεῖν τι; ὡς ἐγῴμαι, οὐδέ τι πάσχειν ἄλλο mug 
ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιῇ ἢ πάσχῃ. Ξυνέφη. Οὐκ ἄρα 
ἡγεῖσϑαὶ 78 προςήκει ἁρμονίαν τούτων, ἐξ ὧν ἂν ξυν- 

τοϑῇ, ἀλλ ἕπεσϑαι. Ξυνεδόκει. Πολλοῦ ἄρα δεῖ 

ἐναντία γε ἁρμονίαν κινηϑῆναι ἢ φϑέγξασϑαι ἢ τι ἀλ- 
Ào ἐναντιωϑῆναι τοῖς αὑτῆς μέρεσιν. Πολλοῦ μέντοι, 
ἔφη. Τί δὲ; οὐχ οὕτως ἁρμονία πέφυκεν εἶναι ἑκάστη 
ἁρμονία, ὡς ἂν ἁρμοσϑῇ; Οὐ μανϑάνω, ἔφη. Ἢ οὐ- 
gb ἡ ' δ᾽ ὃς, ἂν μὲν μᾶλλον ἁρμοσϑῇ καὶ ἐπὶ πλέον, 

alimeg ἐνδέχεται τοῦτο γίγνεσϑαι, μᾶλλόν 18 ἂν ἄρμο- 
is εἴη καὶ πλείων, εἰ δ᾽ ἧττόν 16 καὶ ἐπὶ ἔλαττον, ἦτ- 
T0» 18 καὶ ἐλάττων; Πάνυ 78. Ἦ οὖν ἔστι τοῦτο 

egi ψυχήν, ὥςτε καὶ κατὰ τὸ σμικρότατον. μᾶλλον 
érépay ἑτέρας * ψυχὴν Ἐ ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον 

ἢ 8m ἔλαττον καὶ ἧττον αὐτὸ τοῦτο εἶναι, ψυχήν; 
Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν, ἔφη. Φέρε δή, ἔφη, πρὸς Διός" ! 

λέγεται ψυχὴ ἡ μὲν νοῦν τε ἔχειν καὶ ἀρετὴν καὶ εἶναι 
ἀγαϑή, ἡ δὲ ἀνοιάν τα καὶ μοχϑηρίαν καὶ εἶναι κακή; 
καὶ ταῦτα ἀληϑῶς λέγεται; ᾿ληϑῶς μέντοι. Τῶν οὖν 
τιϑεμένων ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι τί τις φήσει ταῦτα 
ὄντα εἶναι ἐν ταῖς ψυχαῖς, τήν τὸ ἀρετὴν καὶ τὴν xa- 
κίαν; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινα ἄλλην καὶ ἄναρμο- 
στίαν; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσϑαι, τὴν ἀγαϑήν, καὶ ἔχειν 

ἐν αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, τὴν δὲ ἀνάρ- 

μοστον αὐτήν T8 δῖναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὑτῇ ἄλλην; 
Οὐκ ἔχω ἔγωγε, ἔφη ὃ «Σιωμίας, εἰπεῖν" δῆλον δὲ Ori 
τοιαῦτ᾽ OTT ἂν λέγοι ὃ ἐχεῖνο ! ὑποϑέμενος. Ἀλλὰ 
προωμολόγηται ; ἔφη, “μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν 
ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς εἶναι. τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγη- 
μα, μ μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἐπὶ πλέον μηδὲ ἧττον μηδ᾽ ἐπὶ 
ἔλαττον ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν ἁρμονίας εἶναι. η γάρ; 
Πάνυ pe Τὴν δὲ ys μηδὲν μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἄρμο- 
γίαν οὖσαν μηδὲ μᾶλλον μηδὲ ἡ ἧττον ἡρμόσϑαι. ἔστιν 
οὕτως; Ἔστιν. Ἢ δὲ μήτε μάλλον. μήϑ᾽ ἧττον ἥρμο- 

σμένη $orw ὃ τι πλέον ἢ ἔλαττον ἁρμονίας μετέχει, ἢ 
τὸ ἴσον; Τὸ ἴσον. Οὐκοῦν ψυχὴ ! ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλ- 
λον οὐδὲ ἧττον ἀλλὴ ἀλλης αὐτὸ τοῦτο, ψυχή, ἐστιν, 
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οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται; Οὕτως. Τοῦτο 
δέ γε πεπονϑυῖα οὐδὲν πλέον ᾿ἀναρμοστίας οὐδὲ à ἀρ- 

μονίας μετέχοι ἂν; Ov γὰρ οὖν. Τοῦτο δ᾽ αὐ πε- 
πονϑυῖα Gg ἂν τι πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι. ἐτέ- 
ρα ἑτέρας, εἴπερ 7| μὲν κακία ἀναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ 
ἁρμονία εἴη; Οὐδὲν πλέον. Μᾶλλον δὲ y$ mov, ὦ 

Σιμμία, χατὰ τὸν ὀρϑὸν & λόγον κακίας wn ψυ- 
χὴ μεϑέξει, εἴπερ ἁρμονία ἐστίν. ἁρμονία, γὰρ δήπου 
B dis αὐτὸ τοῦτο οὖσα, ἁρμονία, ἀναρμοστίας 
οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι. Οὐ μέντοι. Οὐδὲ γ8 δήπου ψυ- 
n οὖσα παντελῶς ψυχή, κακίας. Πῶς γὰρ ἔκ ys 

τῶν προειρημένων; "Ex τούτου ἄρα τοῦ Aoyov ἡμῖν 
πᾶσαι vro πάντων ζώων ὁμοίως ἀγαϑαὶ ἔσονται, 
εἴπερ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο, ψυχαί, εἷ- 
γαι. Ἔμοιγε δοκεῖ, & ἔφη, ὦ “Σώκρατες. Ἦ καὶ καλῶς 
δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτω λέγεσϑαι, καὶ πάσχειν ἂν ! ταῦ- 

τα ὃ λόγος, εἰ ὀρϑὴ ἡ ὑπόϑεσις ἦν, τὸ ψυχὴν ἄρμο- 
γίαν εἶναι; Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν, ἔφη. XLI Τί δέ; ἡ δ᾽ 

ὃς" τῶν ἐν ἀνϑρώπῳ πάντων ioo ὃ τι ἄλλο λέγεις 

ἄρχειν 7 ψυχήν, ἄλλως τε καὶ φρόνιμον; Οὐκ ἔγωγϑ. 

Πότερον Ξυγχωροῦσαν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα παϑήμα- 

ew, ἢ καὶ ἐναντιουμένην; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, οἷον 
καύματος ἐνόντος καὶ δίψους ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν, τὸ 

μὴ πίνειν, καὶ πείνης ἐνούσης, ἐπὶ τὸ μὴ ἐσϑίειν" καὶ 

ἄλλα μυρία που ὁρῶμεν ἐναντιουμένην τὴν ψυχὴν ' 
τοῖς κατὰ τὸ σῶμα. ἢ ov; Πάνυ μὲν ot». Οὐκοῦν 
αὖ ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν μήποτ᾽ ἂν αὖ- 
τήν. ἁρμονίαν Te οὖσαν, ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο 
καὶ χαλῷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ἀλλο ὁτιοῦν πάϑος πά- 

σχοι ἐκεῖνα, ἐξ ὧν τυγχάνει, οὖσα, ἀλλ ἕπεσϑαι πες 

γοις καὶ οὔποτ᾽ ἂν ἡγεμονεύειν; ΞὩμολογήσαμεν, ἔφη 
πῶς γὰρ ov; Τί οὖν; »U» οὐ πᾶν τοὐναντίον. ἡμῖν 
φαίνεται ἐργαζομένη, ἡγεμονεύουσά 18 ἐκδίνων πάντων, 
& ὧν φήσει τις αὐτὴν εἶναι, καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου 
πάντα ! διὰ παντὸς τοῦ βίου καὶ δεσπόζουσα πάντας 

τρόπους, τὰ μὲν χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ μετ᾽ ἀλ- 

γηδόνων, τά τὸ κατὰ τὴν γυμναστικὴν xal τὴν ἰατρι- 
χήν, τὰ δὲ πραύτερον, χαὶ τὰ μὲν ἀπειλοῦσα τὰ δὲ 
»ουϑετοῦσα ταῖς ἐπιϑυμίαις xci ὀργαῖς xai φόβοις, 

ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι διαλεγομένη; οἷόν που 
καὶ Ὅμηρος ἐν ᾿οδυσσείᾳ πεποίηκεν, οὗ λέγει τὸν 'O- 
δυσσέα, 

»πτῆϑος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑῳ" 
τέτλαϑι 95, no καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ | xpo 

ag. οἴξι αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον. ὡς ἄρμο- 
γίας αὐτῆς οὔσης καὶ οἵας ἄγεσϑαι. ὑπὸ τῶν τοῦ σώ- 
ματος παϑημάτων, ἀλλ οὐχ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ 
δεσπόζειν, zai οὔσης αὐτῆς πολὺ ϑειοτέρου τινὸς πρά- 

γματος ἢ καϑ᾽ ἁρμονίαν; Νὴ Aia, à Σώκρατες, ἔμοι- 
7γ8 δοκεῖ. Οὐκ ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς 
ἔχει. ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ φάναι εἶναι οὔτε γὰρ ἃ ἂν, 
ὡς ἔοικεν, » Ὁμήρῳ, ϑείῳ ποιητῇ, ὁμολογοῖμεν οὔτϑ 

αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. Ἔχει οὕτως, ἔφη. XLIV- Εἶδον 

δή, ἡ δ᾽ ὃς ὃ “Σωκράτης, τὰ μὲν ρμονίας ἡμῖν τῆς 
Θηβαϊκῆς Ven πως, ὡς ἔοικε, μετρίως γέγονε" τί δὲ δὴ 
τὰ Κάδμου, & ἔφη, ὦ Κέβης, πῶς ἱλασόμεϑα zai τίνι 

λόγῳ; Σύ μοι δοκεῖς, & ἔφη ὃ Κέβης, ἐξευρήσειν" του- 
τονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς τὴν ἁρμονίαν ϑαυμα- 
στῶς μοι εἶπες ὡς παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγον- | 
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τος, ὅτε ἡπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἴ τι ἕξει τις χρή- 
σασϑαι ! τῷ λόγῳ αὐτοῦ" πάνυ οὖν μοι ἀτόπως ἔδο- 
Esy εὐθὺς τὴν πρώτην ἔφοδον οὐ δέξασϑαι τοῦ σοῦ 

λόγου. ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ 

Κάδμου λόγον εἰ πάϑοι. Ὦ ᾽γαϑέ, ἔφη ὃ “Σωκράτης, 
μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῶν βασκανία περιτρέψῃ τὸν 
λόγον τὸν μέλλοντα λέγεσθαι. ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ 

ϑεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ Ὁμηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες πειρώ- 
μεϑα, εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ κεφάλαιον ὧν 

ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχϑῆναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν ἀνώλε- 

ϑρόν 18 xoi ' ἀϑάνατον οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ 

μέλλων ἀποϑανεῖσϑαι, ϑαῤῥῶν τε καὶ ἡγούμενος ἀπο- 
ϑανὼν ἐκεῖ sv πράξειν διαφερόν τος 7 ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ 

βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τ καὶ ἠλίϑιον ϑάῤδος 
ϑαῤῥήσει. τὸ δὲ ἀποφαίνειν, ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν jj 

ψυχὴ xai ϑεοειδές, καὶ ὅτι ἣν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς 
ἀνϑρώπους γενέσϑαι, οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα 
μηνύειν ἀϑανασίαν μὲν μή, ὅτι δὲ πολυχρύνιόν τὲ ἐστι 

ψυχὴ καὶ "v που πρότερον ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ 
ἤδει 16 καὶ ἔπραττε πόλλ ἄττα᾽ ! ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι 

μᾶλλον ἣν ἀϑάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀνϑρώπου 

σῶμα ἐλϑεῖν ἀρχὴ ἣν αὐτῇ ὀλέϑρου, ὥςπερ γόσος" 

καὶ ταλαιπωρουμένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ζῴη καὶ 
τελευτῶσά ye ἐν τῷ καλουμένῳ ϑανάτῳ ἀπολλύοιτο 
διαφέρει δὲ δή, φής, οὐδὲν εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχε- 

ται εἴτε πολλάκις, πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖ- 
σϑαι᾿ προςήκει γὰρ φοβεῖσϑαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ 

μὴ εἰδότι μηδ᾽ ἔχοντι λόγον διδόναι, ὡς ἀϑάνατόν 
ἐστι. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστίν, οἶμαι, ! ὦ Κέβης, ἃ ἃ λέγεις" 
καὶ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω,, ἵνα μή τι δια- 
φύγῃ ἡμᾶς, εἴ τὲ τι βούλει, προςϑῇς 1 ἢ ἀφέλῃς. Καὶ 
ὁ Κέβης, Ἀλλ᾿ οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ ̓ παρόντι, ἔφη, οὔτ᾽ 
ἀφελεῖν οὔτε προςϑεῖναι δέομαι" ἔστι δὲ ταῦτα ἃ λέ- 
qum XLV. Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν 

xal πρὸς ἑαυτόν τι σκεψάμενος, Οὐ φαῦλον πρᾶγμα, 
ἔφη; ὦ Κέβης, ζητεῖς" ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως καὶ 

φϑορᾶς τὴν αἰτίαν διαπραγματεύσασϑαι. * ἐγὼ οὖν 
σοι δίειμι περὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά γ ἐμὰ πάϑη: 
ἔπειτα ἂν τὶ σοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὸς 
τὴν πειϑὼ περὶ ὧν λέγεις χρήσει. Ἀλλὰ μήν, ἔφη ὃ 

Κέβης, βούλομαί γε. -Axove τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἐγὼ 
γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, γέος ὧν ϑαυμαστὼς ὡς ἐποϑύμη- 
σα ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως 

ἱστορίαν. ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τὰς 
αἰτίας ἑκάστου, διὰ τί γίγνεται ἕκαστον καὶ διὰ τί 

ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι" καὶ πολλάκις ἐμαυτὸν ἄνω 

χάτω ! μετέβαλλον σχοπῶν πρῶτον τὰ τοιάδε, ag 

ἐπειδὰν τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα τινὰ λά- 
£n. ὡς τινες ἔλεγον, 1018 δὴ τὰ ζῶα ξ wrgégerau; xai 
πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ ὃ ἀήρ, ἢ τὸ 
πῦρ, ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὃ δὲ ἐγκέφαλός ἐστιν ὃ τὰς 

αἰσϑήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν χαὶ ὀσφραί- 
γεσϑαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη zai δύξα, ἐχ δὲ 
μνήμης καὶ δόξης, λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν, κατὰ ταῦτα 
γίγρεσϑαι ἐπιστήμην. καὶ αὖ τούτων τὰς φϑορὰς σκο- 
πῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν ! οὐρανόν 18 καὶ τὴν γῆν πά- 
$5, τελδυτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν 

σκέψιν ἀφυὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν χρῆμα. τεχμήριον δὲ σοι 
ἐρῶ ἱκανόν" ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστά- 
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μὴν, ὡς ye ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ 

ταύτης τῆς σκέψοως οὕτω σφύδρα ἐτυφλώϑην, ὧςτϑ 
ἀπέμαϑον καὶ ταῦτα, ἃ πρὸ τοῦ ᾧμην εἰδέναι, περὶ 
ἄλλων τ πολλῶν καὶ διὰ τί ἄνϑρωπος αὐξάνεται... 

τοῦτο γὰρ ᾧμην πρὸ τοὺ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ 
τὸ égÓlsw καὶ πίνειν. ἐπειδὰν γὰρ 1 ἐκ τῶν σιτίων 
ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προῤγένωνται, τοῖς δὲ ὀστοῖς 
ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον χαὶ τοῖς ἄλλοις 

τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προςγένηται, τότε δὴ τὸν 
ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον πολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω 

χίγνεσϑαι τὸν σμικρὸν ἄνϑρωπον μέγαν. οὕτω τότε 

ᾧμην᾽ οὐ δοχῶ σοι μετρίως; Ἔμοιγϑ, ἔφη ὃ Κέβης. 
Σκέψαι δὴ καὶ τάδε ἔτι.. ᾧμην γὰρ ἔγωγε ἱκανῶς μοι 
δοκεῖν, ὁπότβ τις φαίνοιτο ἄνϑρωπος παραστὰς μέγας 
σμικρῷ, μείζων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἵππος ἵτι- 
που" καὶ ἔτι ' ge τούτων ἐναργέστερα, τὰ δέκα μοι 
ἐδόκδι τῶν ὀχτὼ πλείονα εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς 
προςεῖναι, καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου μεῖζον εἶναι 
διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν. Iw» δὲ δή, ἔφη ὃ 
Κέβης, τί σοι δοκεῖ περὶ αὐτῶν; πόῤῥω mov, ἔφη, và 

AU ἐμὲ εἶναι τοῦ οἴεσϑαι περὶ τούτων του τὴν αἰτίαν 

εἰδέναι, ὃς γ8 οὐκ ἀποδέχομαι, ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπει- 

δὰν ἑνὶ τις προςϑῇ ἕν, ἢ τὸ ἕν ᾧ προςετέϑη δύο γέ- 
yovev, ἢ τὸ προοτοϑὲν καὶ ᾧ πφοςετέϑη * διὰ τὴν 

πρόςϑεσιν τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ, δύο ἐγένετο" ϑαυμά- 
ζω γάρ, 8i, 018 μὲν ἑκάτερον. αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων av, 

fy d ἑκάτερον ἣν καὶ οὐκ ἤστην 1018 δύο, ἐπδὶ δ᾽ 
ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο 

δυοῖν γενέσϑαι, 1 ξύνοδος τοῦ πλησίον ἀλλήλων c&- 
ϑῆναι. οὐδὲ ye ὡς, ἐάν. τις ἕν διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι 
πείϑεσϑαι, ὡς αὕτη αὖ αἰτία 7ὲγ 0y&v, j σχίσις, τοῦ 

δύο γεγονέναι" ἐναντία γὰρ γίγνεται ἢ τότϑ αἰτία τοῦ 
δύο γίγνεσθαι" ! τότϑ μὲν γὰρ ὅτι ξυνήγδτο πλησίον 

ἀλλήλων καὶ προςετίϑετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι 
ἀπάγεται καὶ χωρίζεται ἕτερον op ἑτέρου" οὐδέ ys, 

διότι ἕν γίγνεται ὡς ἐπίσταμαι, ἔτι πείϑω ἐμαυτόν, 

οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ὁνὶ λόγῳ διότι γίγνδται ἢ ἀπόλλυται 
ἢ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς μεϑόδου, ἀλλά 

τιν ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδα- 
μῇ προςΐεμαι. XLVI. MÀ ἀκούσας μέν nore ἐκ βι- 
βμου τινός, ὡς ἔφη, Ἀναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, 
καὶ λέγοντος, ὡς ! ἄρα γοὺς ἐστιν 0 διακοσμῶν τε καὶ 
πάντων αἴτιος, ταύτῃ ἤδη τῇ αἰτίᾳ ἥσϑην᾽ 18 xol ἔδο- 
ξέ μοι τρόπον τινὰ 8U ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων 
αἴτιον, καὶ ᾿ἤγησάμην, εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, τόν γ8 
γοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἕχαστον τιϑέναι 
ταύτῃ; ὁπῃ ἂν βέλτιστα € ἔχῃ" 8, οὖν τις βούλοιτο τὴν 
αἰτίαν εὑρεῖν περὶ ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται 

ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον 
αὐτῷ ἐστιν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν" 
ἐς δὲ δὴ τοῦ ! λόγου τούτου οὐδὲν ἀλλο σκοπεῖν προς- 
ἥκειν ἀνϑρώπῳ καὶ περὶ αὑτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἷ- 
vaL τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐὖ- 
τὴν γὰρ εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ Àoyi- 
ζόμενος ἄσμϑνος εὑρηκέναι ouv διδάσκαλον τῆς αἰ- 
τίας περὶ τῶν ὄντων κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν Ἄναξα- 

γόραν, καί μοι φράσειν πρῶτον μέν, πότερον 9 γῆ 
πλατεῖϊά ἐστιν ἢ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράσϑιθν, ! 

ΒΤ ΑΥΤΟΝ 5 

ἐποκδιηγήσεσϑαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα 
τὸ ἄμεινον καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἣν τοιαύτην εἶναι" 
καὶ εἰ ἐν “μέσῳ φαίη εἶναι αὐτήν, ἐποκδιηγήσεσϑαι, ὡς 
ἄμεινον qv αὐτὴν ἐν μέσῳ δῖναι" καὶ εἴ μοι ταῦτα 
ἀποφαΐνοιτο, παρεσχδυάσμην * ὡς οὐχέτι ποϑεσόμε- 
γος αἰτίας ἄλλο εἶδος. xot δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω 
παρεσχευάσμην, ὡφαύτως πουσόμενος, καὶ σελήνης καὶ 
τῶν ἄλλων ἄστρων, τάχους 16 πέρι πρὸς ἀλληλα καὶ 
τροπῶν καὶ τῶν ἄλλων παϑημάτων, πῇ ποτὲ ταῦτ 

ἄμεινόν ἐστιν ἕκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πά- 

σχει. οὐ γὰρ ἂν mors αὐτὸν ᾧμην, φάσκοντά ys ὑπὸ 
γοῦ αὐτὰ κεχοσμῆσϑαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ém&- 

γεγκοῖν. ἢ ὅτι βέλτιστον. αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστίν, ὥρπερ 
ἔχει" ἑκάστῳ οὖν αὐτὸν ! ἀποδιδόντα τὴν. αἰτίαν καὶ 
κοινῇ πᾶσι τὸ ἑκάστῳ βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ κοινὸν 
πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσϑαι ἀγαϑόν. καὶ οὐκ ἂν ἀπεδό- 
μὴν πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδῇ λαβὼν 
τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός T. ἣν ἀνεγίγνωσκον, ἵν 
ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. XLVII. 

ἀπὸ δὴ ϑαυμαστῆς, ὠ ἑταῖρε, ἐλπίδος φχόμην φερό- 
μενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀγαγιγνώσκων ὁρῶ ἄνδρα 

τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμδνον οὐδὲ τινας αἰτίας ἐπαιτιώ- 
μενον εἰς τὸ διακοσμεῖν ! τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ 
αἰϑέρας χαὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἀλλα πολλὰ καὶ 

ἄτοπα. καὶ μοι ἔδοξεν ὁμοιότατον πεπονϑέναι ὥςπερ 
ἂν εἴ τις λέγων, ὅτι Σωκράτης πάντα, ὅσα πράττει, 
γῷ πράττει, χἄπϑιτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτιας 
ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι πρῶτον μέν, ὅτι διὰ ταῦτα 
vv» ἐνθάδε κάϑημαι, ὅτι ξύγκειταί μου τὸ σῶμα ἐξ 

ὀστῶν καὶ vega», καὶ τὰ μὲν ὀστὰ ἐστι στερεὰ καὶ 
διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾽ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπι- 

τείνεσϑαι ' καὶ ανίεσϑαι, ποριαμπέχοντα τὰ ὀστᾶ us- 

τὰ τῶν σαρχῶν καὶ δέρματος, ὃ ξυνέχει αὐτά: αἰω- 
φουμένων, οὖν τῶν ὀστῶν ἐν ταῖς αὑτῶν ξυμβολαῖς χα- 
λῶντα καὶ ξυντείνοντα τὰ νεῦρα κἀμπτεσϑαΐ που ποιδὶ 
οἷόν T εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἷ- 
τίαν ξυγκαμφϑεὶς ἐνθάδε κάϑημαι: καὶ αὖ περὶ τοῦ 
διαλέγεσϑαι ὑμῖν ἑτέρας τινὰς τοιαύτας αἰτίας λέγοι, 

φωνάς τϑ καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἀλλα μυρία τοιαῦ- 

TO. αἰτιώμενος, ἀμβλήσας τὰς ὡς ! ἀληϑὼς αἰτίας λέ- 

γειν, ὅτι», ἐπϑιδὴ ᾿ϑηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ 
καταψηφίσασϑαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὐ 
δέδοκται ἐνθάδε καϑῆσϑαι, καὶ δικαιότερον παραμέ- 
γονταὰ ὑπέχειν τὴν δίκην, ἣν ἂν κελεύσωσιν" ἐπεὶ »ἡ 
τὸν κύνα, ὡς ἐγῴῷμαι, πάλαι ἂν * ταῦτα τὰ eigo καὶ 
τὰ ὀστᾶ ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς ἣν; ὑπὸ δόξης 

φερόμενα τοῦ βελτίστου, εἰ μὴ δικαιότερον ᾧμην καὶ 
κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ qeUysw τ καὶ ἀποδιδράσκειν 
ὑπέχειν τῇ πόλει δίκην, ἥντιν ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια 
μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἄτοπον" εἰ δὲ τις λέγοι, 
ὅτι ἄνϑυ TOU τὰ τοιαῦτα ἔχειν καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ 
ὅσα ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός T ἣν ποιεῖν τὰ δόξαντά 
μοι, ἀληϑὴ ἂν λέγοι" ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ 
ποιῶ, καὶ ταύτῃ νῷ πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ ! βελεί- 
στου αἱρέσϑι, πολλὴ ἂν καὶ μακρὰ ῥᾳϑυμία εἴη τοῦ 
λόγου. τὸ γὰρ μὴ διελέσϑαι οἷόν T εἶναι, ὅτι ἄλλο 

μέν al ἐστι τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, ἀλλο δ᾽ ἐκεῖνο, ἄνευ οὗ 

τὸ αἴτιον οὐκ ἂν ποτ᾽ βἴη αἴτιον" 0 δή μοι φαίνονται 
ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥςπερ ἐν σκότῳ, ἀλλοτρίῳ ὀνό- 
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ματι προςχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προςαγορεύειν. διὸ 
δὴ καὶ ὃ μέν τις δίνην περιτιϑεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐ- 

ρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν», ὃ δὲ ὥςπερ καρδόπῳ 

πλατείᾳ βάϑρον τὸν ἀέρα vzegelüev τὴν δὲ τοῦ ὡς 
οἷόν ce ' βέλτιστα, αὐτὰ τεϑῆναι δύναμιν, οὕτω γὺν 
κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ. οἴονται δαι- 

μονίαν i ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου ᾿Ατλαντα ἄν 
ποτε ἰσχυρότερον καὶ ἀϑανατώτερον καὶ μᾶλλον à ἅπαν- 

τα ξυνέχοντα ἐξευρεῖν, καὶ ὡς ἀληϑῶς τἀγαϑὸν καὶ 

δέον ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν οὖν 
τῆς τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μαϑητὴς ὁτουοῦν 
ἥδιστ᾽ ἂν γενοίμην" ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήϑην καὶ 
οὔτ᾽ αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε παρ᾽ ἄλλου μαϑεῖν οἷός 18 ἐγε- 
your», τὸν ! δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτη- 
σιν 7 πεπραγμάτευμαι, βούλει σοι, ἔφη, ἐπίδειξιν ποι- 
ἥσωμαι, ὦ Κέβης; Ὑπερφυῶς μὲν ovy, ἔφη, ὡς βού- 
λομαι. XL vit. Ἔδοξε τοίνυν μοι, ἢ ἢ δ᾽ ὃς, μετὰ ταῦ- 

τα, ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηϑη- 
yai, μὴ πάϑοιμι ὅπερ οἵ τὸν ἥλιον ἐχλείποντα ϑεω- 
φοῦντες xal σκοπούμενοι" διαφϑείρονται γάρ που ἕνιοι 
τὰ ὄμματα, ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἢ 35 τινι τοιούτῳ σκοπῶν- 
ται τὴν εἰκόνα ! αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ διενοή- 
dw», καὶ ἔδεισα, μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωϑείην 

βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ 
τῶν αἰσϑήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσϑαι αὐτῶν. ἔδοξε δή 
μοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις 
σχοπεὶν τῶν ὄντων τὴν ἀλήϑειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰ- 

κάζω τρόπον τινὰ ovx ἔοικδν᾽ * oU γὰρ πάνυ ξυγχω- 
ρῶ τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμενον τὰ ὄντα ἐν εἰκόσι 
μᾶλλον σχοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις" ἀλλ᾽ οὖν δὴ 
ταύτῃ d ὥρμησα, καὶ ὑποθέμενος, ἑκάστοτε λόγον, ὃ ὃν 

ἂν ,xelyo ἐῤῥωμενέστατον εἶναι, & μὲν ἂν por δοκῇ 

τούτῳ ξυμφωνεῖν, τίϑημι ὡς ἀληϑῆ ὄντα, xai περὶ 
αἰτίας xal περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἃ δ᾽ ἂν μή, ὡς 

οὐκ ἀληϑῆ. βούλομαι δὲ σοι σαφέστερον εἰπεῖν ἃ λέ- 
yo οἶμαι, γάρ σε »ῦν οὐ μανϑάνειν. Οὐ μὰ τὸν 
Aia, ἔφη ὃ Κέβης, οὐ σφόδρα.  XLIX. MAL, ἡ δ᾽ oc, 
! ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, ἀλλ à ἅπερ ἀεὶ xol ἄλλοτε 

χαὶ ἐν τῷ ̓ παρεληλυϑότι λόγῳ οὐδὲν πέπαυμαι λέγων. 
ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν σοι ἐπιδείξασϑαι τῆς αἰτίας 
τὸ εἶδος, ὃ πεπραγμάτευμαι, καὶ sn πάλιν ἐπ᾿ ἐχεῖνα 
τὰ πολυϑρύλητα καὶ ἄρχομαι ἀπὶ ἐκείνων, ὑποϑέμενος 
εἶναί τι καλὸν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ καὶ ἀγαϑὸν xai μέγα 
xci τἄλλα πάντα" ἃ εἴ μοι δίδως T8 καὶ ξυγχωρεῖς &i- 

vat ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἐκ τούτων τήν τε αἰτίαν ἐπιδεί- 
ἕξειν xoi ἀνευρήσειν, ὡς ἀϑάνατον T ψυχή. 20e 

μήν, ἔφη ! ὃ Κέβης, ὡς διδόντος σοι οὐκ ἂν φϑάνοις 
περαίνων. Σκόπει δή, ἔφη, τὰ ἑξῆς ἐχεΐνοις, ἐάν σοι 
ξυνδοκῇ, ὥςπερ ἐμοί. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἐστιν 
ἄλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ δὶ ἕν ἄλλο κα- 
λὸν εἶναι ἢ διότι μετέχει ἐχείνου τοῦ καλοῦ" καὶ πάν- 
τα δὴ οὕτω λέγω. τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς; Ξυγχω- 
ρῶ, ἔφη. Οὐ τοίνυν, ἡ δ᾽ ὅς, ἔτι μανϑάνω οὐδὲ δύ- 

γαμαι τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς ταύτας γιγνώσκειν" 

ἀλλ᾿ ἐάν τὶς μοι λέγῃ ἐπι καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ ὃ ὅτι 
χρῶμα stay ic ἔχον, ! ἢ σχῆμα, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν 

τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα t χαίρειν ἐῶ, ταράττομαι γὰρ ἐν 

τοῖς ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως καὶ 

ἴσως εὐήϑως ἔχω παρ᾽ ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ 
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αὐτὸ καλὸν ἢ j ἐχείνου τοῦ καλοῦ sits παρουσία εἶτβ 
κοινωνΐα, εἴτα ὅπη δὴ καὶ ὅπως προςγενομένη" οὐ γὰρ 
ἔτι τοῦτο δισχυρίζομαι, ἀλλ ὅτι τῷ καλῷ πάντα τὰ 
καλὰ γίγνεται καλά. τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ᾿ἀσφαλέστα- 
τον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ ἀποκρίνασϑαι καὶ ἄλλῳ, καὶ 
τούτου ἐχόμενος ἡγοῦμαι ovx. ἄν ! zOTB πεσεῖν, ἀλλ᾽ 

ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ ὅτῳοῦν ἄλλῳ ἀποχρίνα- 
σϑαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ γίγνεται καλά. ἢ ov καὶ 
σοὶ δοκεῖ; 4οκεῖ. Καὶ μεγέϑει ἄρα τὰ μεγάλα με- 

γάλα καὶ τὰ μείζω μείζω, καὶ σμικρότητι τὰ ἐλάττω 
ἐλάττω; Nol. Οὐδὲ σὺ Gg ὃν ἀποδέχοιο, εἴ" τίς τινὰ 

φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ μείζω εἶναι, καὶ τὸν 
ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλάττω, * ἀλλὰ διαμαρτύροιο 
ἄν, ὅτι σὺ μὲν οὐδὲν ἀλλο λέγεις ἢ ὅτι τὸ μὲν μεῖζον 

πᾶν ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν ἐστιν ἢ μεγέ- 
Os, καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον, διὰ τὸ μέγεϑος, τὸ δὲ 

ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ σμικρότητι, καὶ διὰ 

τοῦτο ἔλαττον, διὰ τὴν σμικρότητα, φοβούμενος, οἷ- 
μαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος ἀπαντήσῃ, ἐὰν τῇ xs- 
φαλῇ μείζονά τινα φῆς εἶναι καὶ ἐλάττω, πρῶτον» μὲν 
τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι καὶ τὸ ἔλαττον ἔλατ- 
τον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ οὔσῃ τὸν μείζω ! μείζω 
εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ τινι μέγαν 
τινὰ εἶναι. ἢ οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα; Καὶ ὁ Κέβης γ8- 
λάσας, "Eyoys, ἔφη. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ óc, τὰ δέκα τῶν 

ὀχτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 
ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήϑει καὶ 
διὰ τὸ πλῆϑος; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου ἡμίσει 
μεῖζον εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μεγέϑει; ὃ αὐτὸς γάρ που φό- 

Boc. Πάνυ γε, ἔφη. Τὶ δέ; ἑνὲ ἑνὸς προςτεϑέντος 
τὴν πρόςϑεσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέσϑαι ἢ δια- 
σχισϑέντος τὴν σχίσιν ! οὐκ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν, καὶ 
μέγα ἂν βοῴης, ὅτι οὐκ οἶσϑα ἄλλως πὼς ἕκαστον 

χιγνόμενον ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας ἑκάστου, οὗ 
cy μετάσχῃ; xaL ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις ἄλλην τινὰ ci- 

τίαν τοῦ δύο γενέσϑαι ἀλλ ἢ τὴν τῆς δυάδος μετά- 

σχεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ μέλλοντα δύο 
ἔσεσϑαι, καὶ μονάδος, ὃ ἂν μέλλῃ ἕν ἔσεσϑαι, τὰς δὲ 
σχίσεις ταύτας καὶ προςϑέσεις χαὶ τὰς ἄλλας τὰς τοι- 
αὐτας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρίνασϑαι 
τοῖς σβαυτοῦ σοφωτέροις" σὺ δὲ δεδιὼς o ἂν, τὸ ! λεγό- 
μενον, τὴν σαυτοῦ σχιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος 
ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑποϑέσεως, οὕτως ἀποκρί- 
γαιο ἄν; εἰ δὲ τις αὐτῆς τῆς ὑποϑέσδως ἔχοιτο, χαί- 
ρειν ἐῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκεί- 

γῆς ὁρμηϑέντα σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ 
διαφωνεῖ; ἐπειδὴ δὲ ἐχείνης αὐτῆς δέοι cs διδόναι λό- 
yov, ὡςαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην αὖ ὑπόϑεσιν ὑποϑέ- 
μενος, ἥτις τῶν ἄνωϑεν βελτίστη φαΐνοιτο, ἕως ἐπί τι 
ἱχανὸν ἔλϑοις, ἅμα δὲ ! οὐκ ἂν φύροιο, ὥςπερ oi ay- 

τιλογικοΐ, περὶ T8 τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος xal τῶν ἐξ 

ἐχείνης ὡρμημένων, εἴπερ βούλοιό τι τῶν ὄντων εὑ- 
ρεῖν; ἐκείνοις μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ sic πϑρὶ τούτου λό- 
γος οὐδὲ φροντίς" ἱκανοὶ γὰρ ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάν- 
τα κυχῶντες ὅμως δύνασϑαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν" 
σὺ δ᾽, εἴπερ si τῶν φιλοσόφων, * οἶμαι ἂν ὡς ἐγὼ 
λέγω ποιοῖς. ληϑέστατα, ἔφη, λέγεις, 0 τε Σιμμίας 
ἅμα καὶ ὃ Κέβης. EX. N7 Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως 
78: ϑαυμαστῶς γάρ μοι δοκεῖ ὡς ἐναργῶς τῷ καὶ σμι- 
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κρὸν γοῦν ἔχοντι εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. ΦΑΙΔ. Πάνυ 

μὲν οὖν, ὦ Ἐχέκρατες, xai πᾶσι τοῖς παροῦσιν ἔδο- 
ἕεν. EX. Koi γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούου- 

σιν. L. Ἡλλὰ τίνα δὴ ἦν τὰ μετὰ ταῦτα λεχϑέντα; 
ΦΑΙΔ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα ξυνεχω- 
φήϑη, καὶ ὡμολογεῖτο eivai τι ἕκαστον ! τῶν εἰδῶν 
χαὶ τούτων ταλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν 

ἐπωνυμίαν ἴσχειν, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἠρώτα, Ei δή, ἡ 
δ᾽ ὅς, ταῦτα οὕτω λέγεις, ap οὐχ, ὅταν Σιμμίαν Zo- 

κράτους φῆς μείζω εἶναι, Φαΐδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις 

τότ᾽ εἶναι ἐν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, xai μέγεϑος καὶ 
σμικρότητα; "Eyoys. Ἀλλὰ γάρ, ἡ δ᾽ ὅς, ὁμολογεῖς 

τὸ τὸν Σιμμίαν. ὑπερέχειν. Σωκράτους οὐχ ὡς τοῖς ῥή- 
μασι λέγεται, οὕτω καὶ τὸ ἀληϑὲς i ἔχειν; οὐ γάρ που 
πεφυκέναι Σιμμίαν ὑπερέχειν τούτῳ ! τῷ Σιμμίαν εἰ- 
yat, ἀλλὰ τῷ μεγέϑει, ὃ τυγχάνει ἔχων" οὐδ᾽ av Σω- 
κράτους ὑπερέχειν, ὅτι Σωκράτης ὃ Σωκράτης ἐστίν, 
ἀλλ ὅτι σμικρότητα ἔχει ὁ Σωχράτης πρὸς τὸ ἐχείνου 

μέγεϑος. Min. Οὐδὲ γε αὖ ὑπὸ Φαίδωνος ὑπερ- 
ἔχεσϑαι τῷ ὅτι Φαΐδων 0 Φαΐδων ἐστίν, ἀλλ ὅτι μὲ- 
γεϑος ἔχει ὃ Φαΐδων πρὸς τὴν Σιμμίου σμικρότητα. 
Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα ὃ Σιμμίας ἐπωνυμίαν ἔχει 
σμικρός T8 καὶ μέγας εἶναι, ἐν μέσῳ ὧν ἀμφοτέρων, 
τοῦ μὲν τῷ μεγέϑει ὑπερέχειν τὴν ! σμικρότητα ὕπερ- 
ἔχων, τῷ δὲ μέγεϑος τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπερ- 
ἔχον. Καὶ ἅμα μειδιάσας, Ἔοικα, ἔφη, καὶ ξυχχρα-.: 
φικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾿ οὖν ἔχει γέ που ὡς λέγω. Ξυνέφη. 
Ayo δὲ τοῦδ᾽ ἕνεχα, βουλόμενος δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοΐ. 

ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὐ μόνον αὐτὸ τὸ μέγεϑος οὐδέ- 
ποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ 

ἐν ἡμῖν μέγεϑος οὐδέποτε προςδέχεσϑαι τὸ σμικρὸν 
οὐδ᾽ ἐϑέλειν ὑπερέχεσϑαι, ἀλλὰ δυοῖν τὸ ἕτερον, ἢ 
φεύγειν καὶ ὑπεχχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ ! προςίῃ τὸ ἐναν- 
τίον, τὸ σμικρόν, 7 προςελϑόντος ἐχείνου ἀπολωλέναι" 

ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα ovx ἐθϑέ- 

Àew εἶναι ἕτερον 7 ὅπερ qv ὥςπερ ἐγὼ δεξάμενος καὶ 
ὑπομείνας τὴν σμικρότητα, χαὶ ἔτι ὧν ὅοπερ εἰμί, οὗ- 
τος ὃ αὐτὸς gjuxgóc εἰμι" ἐχεῖνο δὲ οὐ τετόλμηκβ μέ- 
γα ὃν σμικρὸν εἶναι" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ σμικρὸν τὸ 
ἐν ἡμῖν οὐχ ἐϑέλει ποτὲ μέγα γίγνεσϑαι οὐδὲ εἶναι, 
οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι ὃν ὅπερ ἢν» ἅμα 
τοὐναντίον γίγνεσϑαΐ τε καὶ εἶναι, ἀλλ΄ ἤτοι * ἀπέρ- 

χεται ἢ ἀπόλλυται ἐν τούτῳ τῷ παϑήματι. Παντά- 
mau, ἔφη ὃ Κέβης, οὕτω φαίνεταί μοι. — LI. Καὶ τις 
εἶπε τῶν παρόντων ἀχούσας --- ὅςτις δ᾽ ἦν, οὐ σα- 
φῶς μέμνημαι --- Πρὸς ϑεῶν, οὐκ ἐν τοῖς πρόσϑεν 

ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομένων 

RU EU ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γίγνεσϑαι καὶ 

ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἶναι 1j 
γένεσις τοῖς ἐναντίοις, ἐκ τῶν ἐναντίων; νῦν δὲ μοι 
δοκεῖ λέγεσϑαι, ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γέροιτο. Καὶ 

ὃ “Σωκράτης παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, 

νδρικῶς, ἔφη, ! ἀπεμνημόνευκας" οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ 
διαφέρον τοῦ TE "UY λεγομένου καὶ τοῦ τότε. τότϑ μὲν 
γὰρ ἐλέγετο ἐκ τοῦ ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον 
πρᾶγμα γίγνεσϑαι, γὺν δέ, ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἕαυ- 

5. 
τῷ ἐναντίον οὐκ ἂν ποτξ γένοιτο, οὔτϑ τὸ ἐν ἡμῖν οὐ- 
τε τὸ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν γάρ, C) φίλε, περὶ τῶν 
ἐχόντων τὰ ἐναντία ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες αὐτὰ τῇ 

ΡΊ ΑΝ 5 

5) B , a Η͂ A» d €* , 
ἐχείνων ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ ἐχείνων αὐτῶν, ὧν ἐνόν- 

* 2 ΕΣ 

τῶν ἔχδι τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαζόμενα: αὐτὰ δ᾽ 
ἐχεῖνα οὐκ ἂν ποτέ φαμεν ! ἐϑελῆσαι γένεσιν ἀλλήλων c 
δέξασϑαι. Καὶ ἅμα βλέψας εἰς τὸν Κέβητα εἶπεν, 
"4a μή που, ἔφη, ὦ Κέβης, καὶ σὲ τι τούτων ἐτάρα- 
ξεν ὧν 00e εἶπεν; Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη o Κέβης, οὕτως ἔχω" 
χαΐτοι οὔτι λέγω, ὡς οὐ πολλά LB ταράττει. Ξυνω- 

μολογήκαμεν ἄρα, ἡ δ᾽ ὅς, ἁπλῶς τοῦτο; μηδέποτε 

ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσϑαι. Παντάπασι», 
ἔφη. LIL Ἔτι δή μοι καὶ r008 σκέψαι, ἔφη, εἰ ἄρα 
ξυνομολογήσεις. ϑερμόν τι καλεῖς καὶ ψυχρόν; "Eyoye. 
4e ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ; Μὰ AU ovx! ἔγωγε. M 

ἕτερόν τι πυρὸς τὸ ϑερμὸν καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ 
ψυχρόν; Noi. Ἀλλὰ τόδε y οἶμαι δοκεῖ σοι, οὐδέ- 
ποτὲ χιόνα γ᾽ οὖσαν, δεξαμένην τὸ ϑερμόν, ὥςπερ, ἐν 
τοὶς ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν, B ἔτι ἔσεσϑαι ὅπερ ἦν, χιόνα 
xal ϑερμόν, ἀλλὰ προςιόντος τοῦ ϑερμοῦ ἢ ὑπεχχω- 
φήσειν αὐτῷ ἢ ἀπολεῖσϑαι. Πάνυ yes Καὶ τὸ πῦρ 
ye αὖ προςιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἢ ὑπεξιέναι ἢ 
ἀπολεῖσϑαι, οὐ μέντοι ποτὲ τολμήσειν δεξάμενον τὴν 

ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἢ», πῦρ καὶ ψυχρόν. ' “Ἄλη- 
ϑῆ, ἔφη, λέγεις. Ἔστιν ἀρ, ἡ δ᾽ ὃς, περὶ ἔνια τῶν 

τοιούτων, ὥςτε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀξιοῦσϑαι τοῦ 

ἑαυτοῦ ὀνόματος. εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλο 

τι, ὃ ἔστι μὲν οὐχ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου μορφὴν 
ἀεὶ ὅτανπερ ἢ. ἔτι δ᾽ ἐν τοῖςδε ἔσως ἔσται σαφέστε- 
gov 0 λέγω. τὸ E περιττὸν ἀεὶ που δεῖ τούτου τοῦ 
ὀνόματος τυγχάνειν, ὅπερ γὺν λέγομεν" 5 ov; Πάνυ 
78. Ago. μόνον τῶν ὄντων, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, ἢ καὶ 
ἄλλο τι 0 ἔστι μὲν οὐχ ὅπϑρ τὸ * περιττόν, ὅμως δὲ 

δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ τοῦτο καλεῖν 
ἀεὶ, διὰ τὸ οὕτω πεφυκέναι, ὥςτε τοῦ περιττοῦ μηδέ- 
ποτϑ ἀπολείπεσϑαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἶναι οἷον καὶ ἢ 

τριὰς πέπονϑε καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει δὲ περὶ τῆς 

τριάδος" apa οὐ δοκεῖ σοι τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι ἀεὶ 
προςαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ 
οὗπερ τῆς τριάδος; ἀλλ ὅμως οὕτω πως πέφυκε xal 
à τριὰς χαὶ ü πεμπτὰς καὶ ὃ ἥμισυς τοῦ E 
ἅπας, ὥςτε οὐκ ὧν ὅπερ τὸ περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος ' 
αὐτῶν ἐστι περιττός. xol αὖ τὰ δύο καὶ τὰ τέτταρα 
καὶ ἅπας ὃ ἕτερος. αὖ στίχος τοῦ ᾿ἀριϑμοῦ οὐκ ὧν 
Ed τὸ ἄρτιον, ὅμως ἕχαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν 

iL. ξυγχωρεῖς, ἢ ov; Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. Ὃ τοίνυν, 
ἔφη, βούλομαι δηλῶσαι, ἄϑρει. ἔστι δὲ τόδε, δ᾽ ὅτι φαΐ- 
νεται οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχόμε- 
»α, ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ ὄντα ἀλλήλοις ἐναντία ἔχει ἀεὶ 

τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα fous δεχομένοις ἐχβίνην τὴν 
ἰδέαν, ἢ m ἄν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ἢ, ἀλλ ἐπιού- 
σης αὐτῆς ἤτοι ἀπολλύμενα, ἢ ' ὑπεχχωροῦντα. ἢ oU 

φήσομεν τὰ τρία καὶ ἀπολεῖσϑαι πρότερον καὶ ἄλλο 
ὁτιοῦν πείσεσϑαι, πρὶν ὑπομεῖναι, ἔτι τρία ὄντα ἄρτια 
χενέσϑαι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Κέβης. Οὐδὲ μήν, 
ἡ δ᾽ ὃ ὃς, ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς τριάδι. Οὐ χὰρ οὐν. 

Οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει 
ἐπιόντα ἀλληλα, ἀλλὰ καὶ ἀλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναντία οὐχ 
ὑπομένει ἐπιόντα.  ηϑέστατα, ἔφη; λέγεις. LIII. 
Βούλει ovy, ἡ δ᾽ ὅς, ἐὰν οἷοί τε ὦμεν, piens ΟΝ 
ὅποῖα ταῦτ᾽ ἐστίν; Πάνυ 78. "4g οὖν, ἔφη, ! o Κέ- 

e oc 
Buc, τάδε εἴη ἄν, ἃ 0 τι ἂν κατάσχῃ μὴ μόνον avay- 
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κάζει τὴν αὑτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου 
αὐτῷ ἀεί τινος; Πῶς λέγεις; Ὥςπερ ἄρτι ἐλέγομεν. 
οἶσϑα “γὰρ δήπου, ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν ἰδέα κατά- 
σχῇ» ἀνάγκη αὐτοῖς οὐ μόνον. τρισὶν εἶναι, ἀλλὰ καὶ 
περιττοῖς. Πάνυ ye "Eni 10 τοιοῦτον δή.. -φαμόν, 7 
ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορφῇ; ἣ ἄν τοῦτο ἀπεργάζη- 
ται; οὐδέποτ᾽ ἄν ἔλϑοι. Οὐ γάρ. Eigyazero. δέ ys 

D] περιττή; Na. Eyayilo δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ ἀρτίου; 
ἸΝαίΐ. ἘΠ τὰ ! τρία ἄρα 7 τοῦ ἀρτίου ἰδέα οὐδέποτε 
ἥξει. Ov δῆτα. ἼἌμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ τρία. 
"Apoiga. Ἄνάρτιος ἂρ J τριάς. Nol. Ὃ τοίνυν ἔλδ- 
γον ὁρίσασϑαι, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα ὅμως οὐ 
δέχεται αὐτό, τὸ ἐναντίον, οἷον νῦν 1j τριὰς τῷ ἀρτίῳ 
οὐκ οὖσα ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον. αὐτὸ δέχεται, τὸ 

γὰρ ἐναντίον αὐτῷ ἀεὶ ἐπιφέρδι, καὶ ἡ δυὰς τῷ περιτ- 
τῷ καὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ καὶ * ἄλλα πάμπολλα — 
eA ὅρα δή, εἰ οὕτως ὁρίζει, μὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ 

ἐναντίον μὴ δέχεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ἐχεῖνο, 0 ἂν ἐπιφέρῃ 
τι ἐναντίον ἐκείνῳ, ἐφ᾽ ὃ τι ἂν αὐτὸ Up αὐτὸ TO ἐπι- 

φέρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα μηδέποτε δέ- 
ξασϑαι. πάλιν δὲ ἀναμιμνήσκου" οὐ γὰρ χεῖρον πολ- 
λάκις ἀκούειν. τὰ πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου οὐ δέξεται, 

οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ διπλάσιον. τοῦτο 
μὲν οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ ἐναντίον, ὅμως δὲ τὴν τοῦ πε- 

φιττοῦ οὐ δέξεται" οὐδὲ δὴ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ ! τάλλα 
τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμισυ, τὴν τοῦ ὅλου, καὶ τριτημόριον 
αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἴπερ ἕπει τε καὶ ξυνδοκεῖ 
σοι οὕτως. Πάνυ σφόδρα καὶ ξυνδοχεῖ, ἔφη, καὶ 

ἕπομαι. LIV. Πάλιν δή μοι; ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ 
μή μοι ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποχρίνου, ἀλλ ἀλλο, μιμούμενος 
ἐμέ. λέγω δὲ παρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν, 
τὴν ἀσφαλῆ ἐκείνην, ἐκ τῶν vy λεγομένων ἄλλην ὁρῶν 
ἀσφάλειαν. εἰ γὰρ ἔροιό DN ᾧ ἂν al [ἐν τῷ] σώματι 
ἐγγένηται, ϑερμὸν ἔσται, οὐ τὴν ! ἀσφαλῆ σοι ἐρῶ 
ἀπόκρισιν ἐχείνην τὴν opos), ὅτι ᾧ ἂν ϑερμότης, ἀλ- 
λὰ xo, ψοτέραν ἐκ τῶν νῦν, ὅτι ᾧ ἂν mp οὐδὲ ἄν 
ἔρῃ, ᾧ ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται, γοσήσει, οὐκ ἐρῶ, ὅτι 
ᾧ ἄν νόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ἄν πυρετός" οὐδ᾽ ᾧ ἄν ἀριϑμῷ 

3; ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, οὐκ ἐρῶ ᾧ ἄν περιττό- 

τῆς» ἀλλ ᾧ ἂν μονάς, καὶ τάλλα οὕτως. ἀλλ᾽ ὅρα, εἰ 

ἤδη ὃ ἱχανῶς οἶσϑ᾽ ὃ τι “βούλομαι. Ἀλλὰ πάνυ ἱκαγῶς, 
ἔφη. ᾿ποκρίνου͵ δή, E δ᾽ ὅς, ᾧ ἄν τί ἐγγένηται σώ- 
ματι, ζῶν ἔσται; Ὧι ἂν ψυχή, ἔφη. Οὐκοῦν ἀεὶ τοῦ- 

To οὕτως ! ἔχει; Πῶς γὰρ οὐχί; ἡ δ᾽ Oc. Ἢ ψυχὴ 

ἄρα 0 τι ἂν αὐτὴ κατάσχῃ, ἀεὶ ἥκδι ἐπ᾿ ἐκεῖνο φέρου- 
σα ζωήν; Ἥκει μέντοι, ἔφη. Πότερον δ᾽ ἔστι τι ζωῇ 
ἐναντίον, ἢ οὐδέν; Ἔστιν, ἔφη. Τί; Θάνατος. Οὐκ- 

οὖν ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει Geb οὐ μή πο- 
18 δέξηται, ὡς ἐκ τῶν πρόσϑεν ὡμολόγηται; Καὶ μά- 

λα σφόδρα, ἔφη ὁ Κέβης. LV. Τί οὖν; τὸ μὴ δεχό- 
μδνον τὴν τοῦ ἀρτίου ἰδέαν τί νῦν δὴ ὠνομάζομεν; 

Ἄνάρτιον, ἔφη. Τὸ δὲ δίκαιον μὴ δεχόμενον καὶ ὃ ἄν 
μουσικὸν μὴ δέχηται; ! ̓άμουσον, ἔφη, τὸ δὲ ἀδικον. 
Εἶδον: ὃ δ᾽ ἂν ϑάνατον μὴ δέχηται, τί καλοῦμεν; 
ϑάνατον, ἔφη. Οὐκοῦν ψυχὴ οὐ δέχεται ϑάνατον; 
Οὐ. ϑάνατον ἄρα ἢ ψυχή; ᾿Ιϑάνατον. Εἶεν, ἔφη 
τοῦτο μὲν δὴ ἀποδεδεῖχϑαι φῶμεν; ἢ πῶς δοκεῖ; Καὶ 
μάλα γε ἱκανῶς, o Σώκρατες. Τί οὖν, ἡ δ᾽ ὁ ὅς, ὦ 

Κέβης; &i τῷ ἀναρτίῳ ἀναγκαῖον ἣν ἀνωλέϑρῳ εἶναι, 
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* ἄλλο τι τὰ τρία ἢ ἀνώλεϑρα ἄν ἦν; Πῶς γὰρ oU; 

Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ ἄϑερμον ἀναγκαῖον ἣν avos ov 
εἶναι, ὅπότε. τις ἐπὶ χιόνα ϑερμὸν ἐπαγάγοι, verset 

ἂν q χιὼν οὖσα σῶς καὶ ἅἄτηκτος; οὐ γὰρ ἄν ἀπώλε- 

τό γε, οὐδ᾽ αὐ ὑπομένουσα ἐδέξατ᾽ ἄν τὴν ϑερμότητα. 

ληϑη, ἔφη; λέγεις. Ὡς δ᾽ αὕτως, οἶμαι, χἂν BL τὸ 

ἄψυχτον ἀνώλοϑρον ἦν, ὁπότε ἐπὶ τὸ πῦρ ψυχρόν τι 

ἐπήει, οὔποτ ἂν ἀπεσβέννυτο οὐδ᾽ ἀπώλλυτο, ἀλλὰ 

σῶν ἂν ἀπελϑὸν ᾧχετος ἠνάγκη, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ 
ὧδε, ἔφη, ! ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀϑανάτου εἰπεῖν; BL μὲν 

τὸ ἀϑάνατον καὶ ἀνώλεϑρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, 

ὅταν ϑάνατος év αὐτὴν iy, ἀπόλλυσϑαι" 
μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ ἔσται 

τεϑνηκυῖα, ὥςπερ τὰ τρία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρτιον, 

οὐδὲ r αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ τὸ mg ψυχρόν, οὐδὲ 
ys" & τῷ πυρὶ ϑερμύτης. ἀλλὰ τὶ κωλύει, φαΐη ἂν 

τις, ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσϑαι ἐπιόντος 

τοῦ ἀρτίου, ὥςπερ ὡμολόγηται, ἀπολλυμένου δὲ αὐτοῦ 

ἀντ᾽ ἐκείνου ! ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ 

ἂν ἔχοιμεν “διαμάχεσϑαι, ὅτι οὐκ ἀπόλλυται" τὸ γὰρ 

ἀνάρτιον, οὐκ ἀνώλεϑρόν ἐστιν" ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολό- 

puto ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διεμαχόμεϑα, ὅτι ἐπελϑόντος 

τοῦ ἀρτίου τὸ περιττὸν xai τὰ τρία οἴχεται ἀπιόντα" 

ϑερμοῦ χαὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἂν 

Πάνυ μὲν οὖν. 

εἰ μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώ- 

ϑαάνατον 

καὶ περὶ πυρὸς καὶ 
διεμαχόμεϑα. ἢ οὐ; 

περὶ τοῦ ᾿ἀϑανάτου, 

λεϑρον εἶναι, ψυχὴ 

καὶ ἀνώλεϑρος" ! εἰ 
οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου ys ἕνεκα" σχολῇ γὰρ ἂν τι ἀλ- 
Ao φϑορὰν μὴ δέχοιτο, εἰ τό ys ἀϑάνατον ἀΐδιον ὃν 
φϑορὰν δέξεται.  LVI. 'O δὲ γε ϑεός, οἶμαι, ἔφη ὁ 
Σωχράτης, καὶ αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τι ἀλλο 

ἀϑάνατόν ἐστι, παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηϑείη μηδέ- 
ποτὲ ἀπόλλυσϑαι. Παρὰ πάντων μέντοι. γὴ Δία, 

ἔφη, ἀνϑρώπων τέ 78 καὶ ἔτι μαλλον, ὡς ἔγῴμαι, πα- 

ρὰ ϑεῶν. Ὁπότε δὴ τὸ ἀϑάνατον καὶ ἀδιάφϑορόν ! 

ἐστι»; ἄλλο τι ψυχὴ ἢ; εἰ ἀϑάνατος τυγχάνϑι οὖσα, 

καὶ ἀνώλεϑρος ἂν εἴη; Πολλὴ ἀνάγκη. Ἐπιόντος ἄρα 

ϑανάτου ἐπὶ τὸν ἄνϑρωπον τὸ uiv ϑνητόν, ὡς ἔοι- 
X8», αὐτοῦ ἀποϑνήσκει, τὸ δ᾽ ἀϑάνατον σὼν καὶ 

ἀδιάφϑορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεχχωρῆσαν τῷ ϑανάτῳ. 
Φαΐνεται. Παντὸς μᾶλλον ἄρα, ἔφη, o Κέβης, ψυχὴ 
ἀϑάνατον καὶ * ἀνώλεϑρον, καὶ τῷ ὄντι ἔσονται ἡμῶν 

αἵ ψυχαὶ ἐν “Ἅιδου. Οὔκουν ἔγωγε, ὦ “Σώκρατες, ἔφη, 
ἔχω παρὰ ταῦτα ἀλλο τι λέγειν οὐδέ πῃ ἀπιστεῖν τοῖς 

λόγοις" ἀλλ εἰ δή τι Σιμμίας ὅδε ἢ "1 τις ἄλλος & ἔχει λέ- 
γειν, εὖ ἔχει μὴ κατασιγῆσαι. ὡς οὐκ oido εἰς ovra 
τις ἄλλον καιρὸν ἀναβαάλλοιτο ἢ ῆ τὸν νῦν παρόντα, πε- 

ρὲ τῶν τοιούτων βουλόμενος ἢ τι εἰσιεῖν E ἀκοῦσαι. 
AM μήν, 3 δ᾽ ὃς ὃ Σιμμίας, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχω ἔτι ὅπῃ 

ἀπιστῶ ἔκ 78 τῶν λεγομένων" ὑπὸ μέντοι. τοῦ μεγέὲ- 
ϑους περὶ ὧν οἵ λόγοι εἰσὶ, καὶ τὴν ἀνϑρωπίνην 
ἀσϑένειαν ! ἀτιμάζων, ἀναγκάζομαι ἀπιστίαν ἢ ἔτι ἔχειν 
παρ᾽ ἐμαυτῷ περὶ τῶν εἰρημένων. Ov μόνον Y» ἔφη, 
o Σῳμία, ὃ Σωκράτης, ἀλλὰ ταῦτα T8 &U λέγει, xol 

τὰς ὑποϑέσεοις τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσιν, 
ὅμως ἐπισκδιττέαι σαφέστερον" καὶ ἐὰν αὐτὰς ἱκανῶς 

διέλητε, ὡς ἐγῴμαι, ἀκολουϑήσετε τῷ λόγῳ, χαϑ' ὅσον 

δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀνϑρώπῳ ἐπακολουθῆσαι" κἂν τοῦτο 

ΕΝ i 
Οὐκοῦν καὶ νῦν 

ἂν εἴη πρὸς τῷ ἀϑάνατος εἶναι 
δὲ μή, ἄλλου ἄν δέοι λόγου. MAX 
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αὐτὸ σαφὲς γένηται, οὐδὲν ζητήσετε περαιτέρω. Ἠλη- 
ϑῆ, ἔφη, λέγεις.  LVIL Ἀλλὰ τόδε ro ἔφη, ὦ ἄνδρες, 
δίκαιον ! διανοηθῆναι, ὅτι, εἴπερ 7 ψυχὴ ἀϑάνατος, 

ἐπιμελείας δὴ δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χθόνου τούτου μό- 
γον, ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ζῆν, ἀλλ ὑπὲρ τοῦ παντός, καὶ 

ὃ κίνδυνος νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις 

αὑτῆς ἀμελήσει. εἰ μὲν γὰρ ἣν ὃ ϑάνατος τοῦ παντὸς 
ἀπαλλαγή, ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς καχοὶς ἀποϑανοῦσι τοῦ 

τε σώματος ἅμα ἀπηλλάχϑαι xal τῆς αὐτῶν κακίας 
μετὰ τῆς ψυχῆς" γὺν δὲ ἐπειδὴ ἀϑάνατος φαίνεται οὐ- 
σα, οὐδεμία ἄν εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ ! 
σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ φρονιμωτάτην 
γενέσϑαι. οὐδὲν γὰρ ἀλλο ἔχουσα εἰς “Ἵιδου ἢ ψυχὴ 
ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς, ἃ δὴ καὶ 
μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα 
εὐϑὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας: λέγεται δὲ οὕτως, 
ὡς ἄρα τελευτήσαντα & ἕκαστον ὃ ἑχάστου δαίμων, ὃς- 
περ ζῶντα εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα 
τόπον, οἱ δεῖ τοὺς ξυλλεγέντας διαδικασαμένους εἰς 

“ιδου πορεύεσϑαι μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου, ᾧ δὴ ! 
προςτέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐχεῖσε πορεῦσαι. τυχόντας 
δ᾽ ἐχεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν καὶ μείναγτας ὃν χρὴ χρόνον ἀλ- 
λος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν κομίζει ἐν «πολλαῖς χρόνου καὶ 

μακραῖς περιόδοις. ἔστι δὲ ἄρα 7 πορεία οὐχ ὡς ὁ 
Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" * ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἁπλὴν oi- 

μόν φησιν εἰς “Ἵιδου φέρειν, ἢ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε uia 
φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει" οὐ 
γάρ πού τις ἂν διαμάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. 
vv» δὲ fous σχίσεις τε καὶ περιόδους πολλὰς ἔχειν" 
ἀπὸ τῶν ὁσίων τε xol »ομίμων τῶν ἐνθάδε τενμαιρό- 
μενος λέγω. ἢ μὲν οὖν κοσμία τε καὶ φρόνιμος ψυχὴ 
ἕπεταΐ τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα" ἡ δὲ ἐπιϑυμη- 
τικῶς τοῦ σώματος ἔχουσα, ὅπερ ἐν τῷ ἔμπεροσϑεν 
εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν χρόνον ! ἐπτοημένη καὶ περὶ 
τὸν δρατὸν τύπον , πολλὰ ἀντιτεΐνασα καὶ πολλὰ πα- 

ϑοῦσα, βίᾳ καὶ μόγις ὑπὸ τοῦ προςτεταγμένου δαίμο- 
voc οἴχεται ἀγομένη. ἀφικομένην δὲ ὅϑιπερ αἵ ἄλλαι, 

τὴν μὲν ἀχάϑαρτον καί τι πεποιηκυΐαν. τοιοῦτον, ἢ 
φόνων. ἀδίκων ἡ ἡμμένην ἢ ἀλλ᾿ ἄττα τοιαῦτα εἰργασμέ- 

»yy, ἃ τούτων ἀδελφά 18 καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα 
τυγχάνει ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκ- 
τρέπεται καὶ οὔτε ξυγνέμσπτορος οὔτε ἡγεμὼν ἐϑέλει y 

γνεσϑαι, αὐτὴ δὲ πλανᾶται y ! πάσῃ ἐχομένη ἄἅπο- 
gie, ἕως ἂν δή τινες χρόνοι γένωνται, ὧν ἐξελϑόντων 

ὑπ᾽ ἀνάγκης φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ πρέπουσαν οἴκησιν" 
ἢ δὲ καϑαρῶς τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξελϑοῦσα, 

xai ξυνεμπόρων xci ἡγεμόνων, ϑεῶν τυχοῦσα, ᾧκησε 
τὸν αὐτῇ ἑχάστη τόπον προςήκοντα. ΕΥΠΙ. Εἰσὶ δὲ 

πολλοὶ καὶ ϑαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, καὶ αὐτὴ οὔτε 

οἵα οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωϑότων 
λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. Καὶ ὁ Σιμμίας, 

Πῶς ' ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώκρατες; περὶ γάρ, τοι 
τῆς γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ ἀκήκοα, οὗ μέντοι ταῦτα, 

ἃ σὲ πείϑει. ἡδέως ἃ ἄν οὖν ἀκούσαιμι. ᾿λλὰ μέντοι, 

ὦ Σιμμία, οὐχ ἡ Γλαύχου γέ μοι τέχνη δοκεῖ εἶναι 
διηγήσασϑαι & y ἐστίν" ὡς μέντοι ἀληϑῆ, χαλεπώτε- 
gov μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν Γλαύχου τέχνην, καὶ ἅμα 
μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ ἄν οἷός τε εἴην, ἅμα δέ, εἰ καὶ 

ἠπιστάμην, ὃ βίος μοι δοκεῖ ὁ ἐμός, ὦ Σιμμία, τῷ 
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μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖν. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς 
γῆς» οἵαν ! πέπεισμαι εἶναι, καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς E 

οὐδὲν μὲ κωλύει λέγειν. Ἀλλ, ἔφη ὃ Σιμμίας, καὶ 
ταῦτα ἀρκεῖ. “Πέπεισμαι τοίνυν, ἡ δ᾽ ὃς, ἐγώ, ὡς 

πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς 
DIOE μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν 
* μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύτης, ἀλλὰ 6 ἱκανὴν 109 

εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ 
ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἰσοῤῥοπίαν" ἰσόῤ- 
ὅοπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεϑὲν οὐχ 
EM μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε κλυϑῆναι, ὁμοίως δ᾽ 

ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἡ δ᾽ 0c, τοῦτο 
πέπεισμαι. Kai ὀρϑῶς 78, ἔφη ὃ Σιμμίας. Ἔτι 1oi- 

γυν, ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, χαὶ ἡμᾶς οἰχεῖν τοὺς 
μέχρι Ηρακλείων ! στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι 
μορίῳ, ὥςπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους, περὶ 
τὴν ϑάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἀλλοϑὲε πολλοὺς 

ἐν πολλοῖς τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ παντα- 

x5 περὶ τὴν γῆν πολλὰ κοῖλα xal παντοδαπὰ καὶ τὰς 
ἰδέας καὶ τὰ μεγέϑη; εἰς ἃ ξυνεθῥυηκέναι 10 τε ὕδωρ 

καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ τὸν ἀέρα" αὐτὴν δὲ τὴν, γῆν κα- 
ϑαρὰν ἐν καϑαρῷ κεῖσϑαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧπερ ἔστι 

τὰ ἄστρα, ὃν δὴ αἰϑέρα ὀνομάζειν ! τοὺς πολλοὺς τῶν 

περὶ τὰ τοιαῦτα εἰωϑότων λέγειν" οὗ δὴ ὑποστάϑμην 

ταῦτα εἶναι καὶ ξυῤῥεῖν ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. 

ἡμᾶς ovy οἰκοῦντας ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς dali 

καὶ οἴεσϑαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν, ὥςπερ ἄν εἴ τις 
ἐν μέσῳ τῷ πυϑμένι τοῦ πελάγους οἰκῶν οἴοιτό τε ἐπὶ 
τῆς ϑαλάττης οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος δρῶν τὸν 
ἥλιον καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὴν ϑάλατταν ἡγοῖτο οὐρα- 
voy εἶναι, διὰ δὲ βραδυτῆτά τε xoi ἀσϑένειαν μηδε- 
πώποτε ἐπὶ τὰ ! ἄχρα τῆς ϑαλάττης ἀφιγμένος μηδὲ 
ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας £x τῆς ϑαλάττης εἰς 

τὸν ἐνθάδε τόπον, ὅσῳ καϑαρώτερος καὶ καλλίων τυγ- 

χάνει ὧν τοῦ παρὰ σφίσι, μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴῃ τοῦ 

ἑωρακότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ ἡμᾶς πεπονϑέναι" 
οἰκοῦντας γὰρ ἔν τινι κοίλῳ τῆς γῆς οἴεσϑαι ἐπάνω 
αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν, ὡς διὰ 

τούτου οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρα χωροῦντα. τὸ δὲ εἷ- 
γαι τοιοῦτον" ὑπ᾽ ἀσϑενείας καὶ βραδυτῆτος" ! οὐχ οἵους 
τὸ εἶναι ἡμᾶς διεξελϑεῖν ἐπ ἔσχατον τὸν ἀέρα" ἐπεί, 
εἴ τις αὐτοῦ Em ἄκρα ἔλϑοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνά- 
πτοιτο, κατιδεῖν * ἄν * ἀναχύψαντα, ὥςπερ ἐνθάδε οἵ 

ἐκ τῆς ϑαλάττης ἰχϑύες ἀνακύπτοντες ὁρῶσι τὰ ἐν- 
ϑάδε, οὕτως ἂν τινα καὶ τὰ ἐχεῖ κατιδεῖν, καὶ εἰ ἡ 

φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνέχεσϑαι ϑεωροῦσα, γνῶναι ἄν, ὅτι 
ἐχεῖνός ἐστιν ὃ ἀληϑῶς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληϑῶς φῶς 
καὶ ἡ * ὡς ἀληϑῶς γῆ. ἥδε μὲν γὰρ 7| γῆ καὶ oi M- 
ϑοι καὶ ἅπας ὃ τόπος ὃ ἐνθάδε διεφϑαρμένα ἐστὶ 
καὶ καταβεβρωμένα, ὥςπερ τὰ ἐν τῇ ϑαλάττῃ ὑπὸ τῆς 
ἅλμης" καὶ οὔτε φύεται οὐδὲν ἄξιον λόγου ἐν τῇ ϑα- 
λάττη, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν ἐστι, σή- 
θαγγες δὲ καὶ ἄμμος χαὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βύρβο- 
gol εἶσιν, ὅπου ἂν καὶ E ἢ, καὶ πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν 
κάλλη κρίνεσϑαι οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἄξια. ἐκεῖνα δὲ αὖ 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολὺ &v ἔτι πλέον φανείη διαφέρει». ι 
εἰ γὰρ δεῖ xal μῦϑον λέγϑιν καλόν, ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ ὦ 
Σιμμία, οἵα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ 
ὄντα. Ἡλλὰ μήν, ἔφη 0 Σιμμίας, ὦ Σώκρατες, ἡμεῖς 
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7γ8 τούτου τοῦ μύϑου usns ἀν ἀκούσαιμεν. LIX. 
“έγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι τοι- 
αὐτὴ ἢ γῆ αὕτη ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωϑεν ϑεῷτο, ὥςπερ αἱ 

δωδεκάσκυτοι σφαῖραι, ποικίλη» y. χρώμασι διειλημμένη, 

ὧν καὶ τὰ ἐνθάδβ εἶναι χθώματα ὥςπερ δείγματα, οἷς 
δὴ οἱ γραφεῖς ' καταχρῶνται. ἐχεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν 
ἐκ τοιούτων εἶναι, χαὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων xai 

πα σρώτερον ἢ τούτων" τὴν μὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι 

καὶ ϑαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοδιδῆ, τὴν δὲ 
ὅση λευκὴ γύψου ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἀλ- 
λων χρωμάτων ξυγκειμένην ὡραύτως, καὶ ἔτι πλειόνων 

καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ 
ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔμπιλεα 
ὄντα, y χρώματός τι εἶδος παρέχεσϑαι ! στίλβοντα ἐν τῇ 

τῶν ἄλλων χρωμάτων ποικιλίᾳ, ὥςτε ἕν τι αὐτῆς εἶδος 
ξυνεχὲς ποικίλον φαντάξεσϑαι. ἐν δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοι- 
αὐτῃ ἀνὰ λόγον τὰ φυόμενα φύεσϑαι, δένδρα T8 καὶ 
ἄνϑη καὶ τοὺς καρπούς" καὶ αὖ τὰ ὄρη ὡρφαύτως καὶ 
τοὺς λέϑους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τήν T8 λειό- 

αἰ: καὶ τὴν διαφάνειαν. καὶ τὰ χφώματα καλλίω" ὧν 

καὶ τὰ ἐνθάδε λιϑίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μό- 
gu, σάρδιά 18 καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους χαὶ ! 

πάντα τὰ τοιαῦτα" ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὃ τι ov τοιοῦτον ei- 
γαι καὶ ἔτι τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου εἶναι, 

ὅτι ἐχεῖνοι οἱ λίϑοι εἰσὶ καϑαροὶ καὶ ov κατεδηδεσμέ- 
γοι οὐδὲ διεφϑαρμένοι ὥςπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδό- 
γος xol ἅλμης ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνεῤῥυηχότων, ἃ καὶ 

λίϑοις καὶ 7i καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις TB καὶ φυτοῖς αἴ- 
σχὴ τὸ καὶ νόσους παρέχει. τὴν δὲ γὴν αὐτὴν χεχο- 
σμῆσϑαι. τούτοις τ ἅπασι καὶ ἔτι χρυσῷ τε xol ἀρ- 
γύρῳ καὶ τοῖς * ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ γὰρ 
αὐτὰ πεφυκέναι, ὄντα πολλὰ πλήϑει καὶ μεγάλα καὶ 

πολλαχοῦ τῆς γῆς, Gre αὐτὴν ἰδεῖν εἶναι ϑέαμα εὑ- 

δαιμόνων ϑεατῶν. ζῶα δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῆς εἶναι ἀλλα τε 

πολλὰ καὶ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ οἰκοῦν- 
τας, τοὺς δὲ περὶ τὸν ἀέρα, ὥςπερ ἡμεῖς περὶ τὴν ϑά- 
λατταν, τοὺς δὲ ἐν »ἤσοις, ἃς περιβῥεῖν τὸν ἀέρα, 
πρὸς τῇ ἥπείρῳ οὔσας" καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὅπερ ἡμῖν τὸ 
ὕδωρ καὶ ἡ ϑάλαττά ἐστι πρὸς τὴν ἡμετέραν χφείαν, 
τοῦτο ἐχεῖ τὸν ἀέρα, ' ὃ δὲ ἡμῖν ὁ ἀήρ, ἐκείνοις τὸν 
αἰϑέρα. τὰς δὲ ὥρας Eurus χρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, 

Ogre ἐχείνους ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον τ ζὴν πολὺ 
πλείω τῶν ἐνθάδε καὶ ὄψει καὶ ἀχοῇ καὶ ὀσφρήσει 
καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀπο- 
στάσει, ἧπερ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέστηκε xol αἰϑὴρ ἀέ- 
pos πρὸς “χαϑαρότητα. καὶ δὴ χαὶ ϑεῶν ἕδη τε καὶ 

ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι» ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς ϑεοὺς εἶναι, 
καὶ φήμας τ καὶ μαντείας καὶ αἰσϑήσεις τῶν ϑεῶν 
χαὶ τοιαύτας ξυγουσίας γίγνεσθαι ! αὐτοῖς πρὸς αὐὖ- 

τούς" καὶ τόν 78. ἥλιον xoi σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶ- 
σϑαι vm αὐτῶν οἷα τυγχάνει ὄντα, καὶ τὴν ἄλλην &v- 

δαιμονίαν τούτων ἀκόλουϑον εἶναι. LX. Καὶ ὅλην 

μὲν δὴ τὴν γὴν οὕτω πεφυχέναι καὶ τὰ περὶ τὴν γῆν" 
τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ τὰ τὰ ἔγκοιλα αὐτῆς χύκλῳ 

περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν βαϑυτέρους χαὶ ἀναπε- 

πταμένους μᾶλλον ἢ ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ βα- 
ϑυτέρους ὄντας τὸ χάσμα αὐτοὺς ἔλαττον ἔχειν τοῦ 
παρ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὖς καὶ βραχυτέρους ! τῷ 
βάϑει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέρους. τούτους δὲ 

πάντας ὑπὸ pi εἰς ἀλλήλους συντετρησϑαί 18 πολλα- 

Xl» εὐρύτερα, καὶ διεξόδους 
ἔχειν, ἡ πολὺ μὲν Sw δεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους 

» S C, 
ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα u8- 

γέϑη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ ϑερμῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, 
πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μεγάλους ποταμούς, πολλοὺς 

δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καϑαρωτέρου καὶ βορβορωδεστέ- 
gov, ὥςπερ ἐν ! Σικελίᾳ οἵ πρὸ τοῦ ῥύακος πηλοῦ 
δέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὃ ῥύαξ' ὧν δὴ καὶ ἑχά- 

στους τοὺς τόπους πληροῦσϑαι, ὧν ἄν ἑκάστοις τύχη 

ἑκάστοτε ἣ περιῤῥοὴ γιγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα κινεῖν 
ἄνω καὶ κάτω ὥςπερ αἰώραν τινὰ ἐνοῦσαν ἐν τῇ γῇ. 
ἔστι δὲ ἀρα αὕτη 7 αἰώρα διὰ φύσιν τοιάνδε τινά. ἕν 
τι τῶν χασμάτων τῆς 7: ἄλλως τ μέγιστον τυγχάνει 

ὃν xol διαμπερὲς τετρημένον δι * ὅλης τῆς γῆς, τοῦτο 
ὅπερ Ὅμηρος εἶπε, λέγων αὐτὸ 

τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάϑιοτον ὑπὸ χϑονός ἔστι βέρεϑρον, 

ὃ καὶ ἀλλοϑι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιη- 
τῶν Τάρταρον κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα 
συῤῥέουσὶ T8 πάντες οἵ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου παλιν 
ἐχρέουσι" γίγνονται δὲ ἕκαστοι τοιοῦτοι, δί οἵας ἂν 
καὶ τῆς γῆς ῥέωσιν. ἢ δ᾽ αἰτία ἐστὶ τοῦ ἐκρεῖν r8 ἐν- 

τεῦϑεν καὶ εἰςρεῖν ! πᾶντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυϑμένα 

οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ 
κυμαίνει ἄνω xci κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ 
περὶ αὐτὸ ταὐτὸν ποιεῖ" ξυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν 
εἰς τὸ ἐπέκδινα τῆς γῆς ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ 
τάδε, καὶ ὥςπερ τῶν ἀναπνεόντων cb ἐχπνεῖ τε καὶ 
ἀναπνεῖ δέον τὸ πνεῦμα, οὕτω καὶ ἐκεῖ ξυναιωρούμε- 
γον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦμα δεινούς τινας ἀνέμους καὶ 
ἀμηχάνους παφέχϑται καὶ εἰςιὸν καὶ ἐξιόν. ὅταν 18 οὖν 
ὁρμῆσαν ! ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τόπον τὸν δὴ 
κάτω καλούμενον, τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα διὰ τῆς 
γῆς εἰςρεῖ T8 καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥςπερ oí ἐπαντλοῦντες" 
ὅταν τ αὖ ἐχεῖϑεν μὲν ἀπολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρμήσῃ, 
τὰ ἐνθάδε πληροῖ αὖϑις, τὰ δὲ πληρωϑέντα δεῖ διὰ 
τῶν OystQv καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ εἰς τοὺς τύπους ἕκα- 
στα ἀφικνούμενα, εἰς οὺς ἑχάστους ὁδοποιεῖται, ϑα- 

λάττας τε καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ. 

ἐντοῦϑεν δὲ πάλιν δυόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν ! μα- 
κροτέρους τύπους περιδλϑόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ 

ἐλάττους καὶ βραχυτέρους, πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐμ- 
βάλλει, τὰ μὲν πολὺ κατωτέρω, ἢ ἐπηντλεῖτο, τὰ δὲ 

ὀλίγον" πάντα δὲ ὑποκάτω εἰςρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ina 
μὲν καταντικρὺ ἡ εἰςρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ ov- 
τὸ μέρος" ἔστι δὲ καὶ ἃ παντάπασι κύκλῳ περιελϑόν- 
τα, ἢ ἅπαξ ἢ καὶ πλεονάκις περιελιχϑέντα περὶ τὴν 
γῆν ὥςπερ oi ὄφεις, εἰς τὸ δυνατὸν κάτω καϑέντα πά- 

λιν ἐμβάλλει. δυνατὸν δ᾽ ἐστὶν ' ἑκατέρωσε μέχρι τοῦ 
μέσου καϑιέναι, πέρα δ᾽ oV. ἄναντες γὰρ ἀμφοτέροις 
τοῖς ῥεύμασι: τὸ ἑκατέρωϑεν ARI μέρος. LXI. Τὰ 
μὲν ovv δὴ ἀλλα πολλά τε καὶ μεγάλα καὶ παντοδαπὰ 
ῥεύματα ἐστι" τυγχάνει. δ᾽ ἄρα, ὄντα ἐν τούτοις τοῖς 
πολλοῖς τέτταρ᾽ ἅττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν μέγιστον καὶ 
ἐξωτάτω δέον περὲ κύκλῳ ὃ καλούμενος ᾿Ὥκδανός ἐστι, 
τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων ἠχέρων, ὃς 

καὶ κατὰ στενότερα xot 

; ; 4 
ὥςπερ εἰς κρατῆρας, καὶ 

328307 ; m T s dede 
δι ἐρήμων τ τόπων δεῖ ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γὴν 
: SS » E : ; : 
ῥέων * εἰς τὴν λίμνην ἀφιχνεῖται τὴν ἠχερουσιάδα, ov 
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καὶ τινας εἱμαρμένους χρόνους μείνασαι, αἵ μὲν μα- 

χροτέρους, αἵ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ἐκπέμπονται εἰς 

τὰς τῶν ζώων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων κα- 

τὰ μέσον ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἔκβολης ἐχπίπτοι εἰς 
τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ 
μείζω τῆς mag ἡμῖν ΦΣΤΙ τῆς, ζέουσαν ὕδατος χαὶ 
πηλοῦ" ἐντεῦϑεν δὲ χωρεῖ κύχλῳ ϑολερὸς καὶ ! πηλώ- 
δης, περιελιττόμενος δὲ [τῇ γῇ] ἀλλοσὲ τε ἀφικνεῖται 
καὶ παρ᾽ ἔσχατα τῆς Ἡχερουσιάδος λίμνης, οὐ ξυμμι- 
γνύμενος τῷ ὕδατι" περιελιχϑεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς 

ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου. οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν 
ἐπονομάζουσι Πυριφλεγέϑοντα, οὗ καὶ OL ῥύακες ἀπο- 

σπάσματα ἀναφυσῶσιν, ὅπῃ ἄν τύχωσι τῆς γῆς. τού- 
του δὲ αὖ καταντικρὺ ὃ τέταρτος ἐχπέίπτει εἰς τόπον 
πρῶτον δβινόν τε καὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, χρῶμα δὲ 

ἔχοντα ὅλον οἷον ὁ κυανός, ! ὃν δὴ ἐπονομάζουσι Στύ- 
C A] , a EI d WS , 

γιον, καὶ τὴν λίμνην, ἣν ποιδῖ ὁ ποταμὸς ἐμβάλλων, 

Στύγα. ὃ δ᾽ ἐμπεσὼν ἐνταῦϑα καὶ δεινὰς δυνάμεις 

λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς κατὰ τῆς γῆς, περιδλιττόμενος 

χωρεῖ ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέϑοντι καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ 
᾿᾿χερουσιάδι λέμνῃ ἐξ ἐναντίας" καὶ οὐδὲ τὸ τούτου 

ὕδωρ οὐδενὶ μίγνυται, ἀλλὰ καὶ οὗτος κύχλῳ περιελ- 

ϑὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον ἐναντίως τῷ Πυριφλε- 
γέϑοντι" ὄνομα δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς οἵ ποιηταὶ λέγου- 
σι, “Κωκυτός. LXII. ! Τούτων δὲ οὕτω πεφυκότων», 

ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἱ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον, Oi 

0 δαίμων ἕκαστον κομίζει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ 
τὸ καλῶς καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ oi μή. καὶ οἱ μὲν 

ἄν δόξωσι μέσως βεβιωκέναι, πορευϑέντες ἐπὶ τὸν 
ΤἸχέροντα, ἀναβάντες ἃ ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήματά ἐστιν, ἐπὶ 

τούτων ἀφικνοῦνται εἰς τὴν λέμνην, καὶ ἐχεῖ οἰχοῦσί τε 
καὶ καϑαιρόμενοι τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας 

ἀπολύονται, εἴ vic τι ἠδίκηκε, τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς 
φέρονται ! χατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος" οἱ δ᾽ ἄν δόξωσιν 

ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέϑη τῶν ἁμαρτημάτων, ἢ ἷε- 
φοσυλίας πολλὰς καὶ μεγάλας ἢ φόνους ἀδίκους καὶ 
παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, ἢ ἄλλα ὅσα τοι- 

αὕτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ 3 προςήκουσα μοῖρα 
ῥίπτει εἰς τὸν Τάρταρον, ὅϑεν οὕποτε ἐκβαίνουσιν. οἵ 
δ᾽ ἂν ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν ἡμαρτηκέναι 
ἁμαρτήματα, οἷον πρὸς πατέρα ἢ μητέρα vu ὀργῆς 

βίαιόν τι πράξαντες, καί, μεταμέϊον. * αὐτοῖς, τὸν ἀλ- 

λον βίον βιῶσιν, ἢ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ τρό- 
πῷ γένωνται, τούτους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς τὸν Τάρτα- 

ρον ἀνάγκη, ἐμπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ 
γενομένους ἐκβάλλει τὸ κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους 

κατὰ τὸν Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ μητρα- 

λοίας κατὰ τὸν Πυριφλεγέϑοντα: ἐπειδὰν δὲ φερόμε- 
γοι γένωνται κατὰ τὴν λίμνην τὴν Ἀχερουσιάδα, ἐν- 
ταῦϑα βοὼῶσὶ τὸ χαὶ χαλοῦσιν, OL μὲν οὺς ἀπέκτειναν, 
οἵ δὲ ovc ὕβρισαν, χαλέσαντες δ᾽ ἱχετεύουσι καὶ δέον- 

ται ἐασαι ! σφᾶς ἐχβῆναι εἰς τὴν λίμνην καὶ δέξασϑαι, 
καὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐχβαίνουσί το καὶ λήγουσι τῶν 

xaxG», εἰ δὲ μή, φέρονται αὖϑις εἰς τὸν Τάρταρον 
κἀκεῖϑεν πάλιν εἰς τοὺς 7 ποταμούς, χαὶ ταῦτα πάσχον»- 

τες οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἄν πείσωσιν οὺς ἡδί- 
xngay- αὕτη γὰρ ἢ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς 
ἐτάχϑη. οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως. πρὸς τὸ 

ὁσίως βιῶναι, ovroi εἰσιν οἵ τῶνδε μὲν τῶν τόπων 

PLATONIS 

τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλευϑερούμενοί ve xoi ἀπαλλαττύμενοι 
ὥςπερ δεσμωτηρίων, ! ἄνω δὲ εἰς τὴν καϑαρὰν οἴχησιν 
ἀφικνούμενοι καὶ ἐπὶ τῆς γῆς οἰκιζόμενοι. τούτων δὲ 
αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς χκαϑηράμενοι ἄνευ τε σω- 
μάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον, καὶ 
εἰς οἰκήσεις ἕτι τούτων. καλλίους ἀφιχνοῦνται, ἃς οὔτε 

ὑάδιον δηλῶσαι οὔτε ὃ χφόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι. 

LXHI. ἀλλὰ τούτων δὴ ὃ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύϑαμεν, ὦ 
Σιμμία, πᾶν ποιεῖν, ὥςτε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ 
βίῳ μετασχεῖν: καλὸν γὰρ τὸ ἀϑλον καὶ ἡ ἐλπὶς ,ue- 
γάλη. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα ! διισχυρίσασϑαι οὕτως 
ἔχειν, ὡς £yo διελήλυϑα, οὐ πρέπει γοῦν ἔχοντι, ἀνδρί" 
ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυ- 
χὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀϑάνατόν γ8 à 
ψυχὴ φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ xai 
ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν" καλὸς γὰρ ὃ 
κίνδυνος, xai χρὴ τὰ τοιαῦτα denso. ἐπάδειν ἑαυτῷ" 
διὸ δὴ ἔγωγε καὶ πάλαι μηκύνω τὸν μῦϑον. ἀλμὰ 
τούτων δὴ ἕνεχα ϑαῤδεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ 
ἄνδρα, ὅοτις ἐν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς ! τὰς 
περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσμους εἴασε χαΐρειν, ὡς ἀλ- 

λοτρίους τε ὄντας, καὶ πλέον ϑάτερον ἡγησάμενος 

ἀπεργάζεσϑαι, τὰς δὲ περὶ τὸ ̓ μανϑάνειν ἐσπούδασέ 
τε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ 
ἑαυτῆς κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀν- 
δρείᾳ χαὶ ἐλευϑερίᾳ xci Ἐ ἀληϑείᾳ, οὕτω περιμένϑι τὴν 

εἰς “Ἵιδου πορεΐαν, ὡς πορευσόμενος ὅταν 7 εἱμαρμέ- 
»n καλῇ. ὑμεῖς μὲν oy, ἔφη» ὦ Σιμμία τϑ καὶ Κέβης 
καὶ oí ἄλλοι, εἰςαῦϑις ἔν τινε χρόνῳ ἕχαστοι πορεύσε- 
σϑε᾿ ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλεῖ, φαίη ἄν ἀνὴρ τραγικός, ἡ 
εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν τί μοι ga τραπέσϑαι πρὸς τὸ 
λοῦτρον" δοκεῖ γὰρ δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν 
τὸ φάρμακον καὶ μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν 
γεχρὸν λούειν.  LXJV. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ, ὃ 
Κρίτων, Εἶεν, ! ἔφη, à ΣΣώχρατες" τὶ δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ 
ἐπιστέλλεις ἢ ἢ περὶ τῶν παίδων ἢ ἢ περὶ ἄλλου του, ὃ τι 
ἂν σοι ποιοῦντες ἡμεῖς ἐν χάριτι μάλιστα, ποιοῖμεν; 
"Anep ἀεὶ λέγω, ἔφη, ὦ Κρίτων, οὐδὲν καινότερον" ὅτι 
ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς 
ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάριτι ποιήσετε ἅττ᾽ ἄν ποι- 
ἦτε, κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε᾽ ἐὰν δὲ ὑμῶν αὐτῶν 
ἀμελῆτε, καὶ μὴ ϑέλητε ὥςπερ xar ἴχνη κατὰ τὰ νῦν 
τε εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ Bv, οὐδ᾽ 
ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε ! ἐν τῷ παρόντι καὶ σφόδρα, 

οὐδὲν πλέον ποιήσετε. Ταῦτα μὲν τοίνυν προϑυμη- 
ϑησόμεϑα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν ϑάπτωμεν δὲ ge τίνα 
τρόπον; Ὅπως ἂν, ἔφη; βούλησϑε, ἐάνπερ γε λάβητέ 

με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. ΓΕελάσας δὲ à ἅμα ἡσυχῇ καὶ 
πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν, Ov πείϑω, ἔφη, o ay- 
Opec, Κρίτωνα, ὡς ἐγώ εἶμι οὗτος ὃ “Σωκράτης, ὁ νυνὶ 
διαλεγόμενος xai διατάττων ἕχαστον τῶν λεγομένων, 

ἀλλ᾽ οἴεταὶ us ἐκεῖνον εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον 

yexgo», καὶ ἐρωτᾷ δή, ! πῶς ue ϑάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ 
πάλαι πολὺν λόγον πεποίημαι. ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ 

φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν παραμεγνῶ, αλλ οἰχήσομαι ἀπι- 

ὧν εἰς μακάρων δή τινας εὐδαιμονίας, ταῦτά μοι δοκῶ 
αὐτῷ ἄλλως λέγειν; παραμυϑούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, 

ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν». ἐγγυήσασϑε οὖν μ8 πρὸς Κρίτωνα, 
ἔφη» τὴν ἐναντίαν ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικα-. 
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στὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος μὲν γὰρ ἢ μὴν παραμενεῖν᾽ ὑμεῖς 
δὲ ἡ μὴν μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασϑε, ἐπειδὰν ἀποϑά- 

yo, ἀλλὰ ! οἰχήσεσϑαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ῥᾷον φέ: 

Qj, καὶ μὴ ὁρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καόμενον, ἢ κατο- 
ρυττόμενον ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ, ὡς δεινὰ πάσχοντος, 
μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, ὡς ἢ προτίϑεται, Σωκράτη ἢ 
ἐκφέρει ἢ κατορύττει. εὖ γὰρ ἶσϑι, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε 
Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο 
πλημμελές, ἀλλὰ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ, ταῖς ψυχαῖς. 

ἀλλὰ ϑαῤῥεῖν T8 χρὴ xoi φάναι τοὐμὸν σῶμα. ϑά- 

πτειν, καὶ ϑάπτειν οὕτως, * ὅπως ἂν σοι φίλον 2 xoi 

μάλιστα ἡγῇ »όμιμον εἶναι. LXV. Ταῦτ εἰπὼν ἐκεῖ- 

γος μὲν ἀνίστατο, εἰς οἴκημά τι ὡς λουσόμενος, καὶ ὁ 
Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευδ περιμένειν. πε- 
φιεμένομεν, οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ 
τῶν εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὐ περὶ τῆς 
ξυμφορᾶς διεξιόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς 
ἡγούμενοι, ὥςπερ πατρὸς στερηϑέντες, διάξειν ὁ ὀρφανοὶ 
τὸν ἔπειτα βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο, ! xol ἠνέχϑη 
παρ᾽ αὐτὸν τὰ παιδία — δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ 
ἦσαν, εἷς δὲ μέγας — καὶ αἵ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκον- 
το; ἐκείναις ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχϑείς τε καὶ 
ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ 
παιδία ἀπιέναι ἐχέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἡ dre παρ ἡμᾶς. καὶ 
ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν. χ χρόνον γὰρ πολὺν διέτρι- 
ψεν ἔνδον. ἐλθὼν δ᾽ ἐχαϑέζετο λελουμένος, χαὶ οὐ 

πόλλ᾽ ἄττα μετὰ ταῦτα διελέχϑη. καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕν- 

δεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς mug αὐτόν, 70. Σώκρατες, ! 

ἔφη, ov καταγνώσομαϊ γε σοὺ ὅπερ τῶν ἄλλων κατα- 
quóowo, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι καὶ καταρῶνται, ἐπει- 
δὰν αὐτοῖς παραγγέλλω πίνειν τὸ φάρμακον ἀναγκα- 

ζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν 
τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον καὶ πραύτατον. καὶ ἄρι- 
στον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο ἀφικομένων, καὶ 
δὴ καὶ νῦν εὖ οἷδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλεπανγεῖς, γιγνώσκεις 
χὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ ἐχείνοις. νῦν ovy, oir d'a γὰρ 

ἃ ἦλϑον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέ- 

ge ! τὰ ἀναγκαῖα. Καὶ ἅμα δακρύσας μεταστρεφό- 

βενος ἀπῆξει. Καὶ ὃ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὖὐ- 

τόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. 
Καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, Ὥς ἀστεῖος, ἔφη, ὃ ἄνϑρωπος" 

χαὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον προρήει καὶ διελέγετο 
ἐνίοτε καὶ ἣν ἀνδρῶν λῷστος, καὶ νῦν ὡς γενναίως ue 
ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἀγε δή, [5] Κρίτων, πειϑώμεϑα αὐ- 

τῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, 8L τέτριπται" εἰ δὲ 
μή, τρυψάτω ὁ ἄνϑρωπος. Καὶ ὃ Κρίτων, Ἀλλ oi- 
μαι, ! ἔφη; ἔγωγε, o Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ 

τοῖς ὄρεσι, καὶ οὕπω δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ oido καὶ 
ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὰν “παραγγενϑῇ αὖ- 

τοῖς, δειπνήσαντάς T6 καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγ- 
γενομένους y' ἐνίους ὧν ἄν τύχωσιν ἐπιϑυμοῦντες. ἀλ- 
λὰ μηδὲν ἐπείγου" ἔτι “γὰρ ἐγχωρεῖ. Καὶ ὁ Σωχρά- 
τῆς, Eixó ἱκότως Y: ipn, ὦ Κρίτων, ἐχεῖνοί 16 ταῦτα ποι- 
οὔσιν, OUG σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ κερδανεῖν ταῦτα 
ποιήσαντες, καὶ Eyoys ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω" οὐ- 
δὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν * ὀλίγον ὕστερον πιὼν ἄλλο 

γ8 ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος τοῦ 
ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. ἀλλ΄ ἴϑι, ἔφη, 
πιϑοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. LXVL Καὶ ὁ Κρί- 

— ^ — 

τῶν ἀκούσας ἔνευσε cQ παιδὶ πλησιον ἑστῶτι. καὶ ὁ 

παῖς ἐξεχϑὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας 3; ἧκεν ἄγων 

τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα 
τετριμμένον. ἰδὼν δὲ ὃ Σωκράτης τὸν ἄνϑρωπον, 

Εἶεν, ἔφη» ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τὶ 

xen ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, & £g ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως 

ἂν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ! ἔπειτα κατα- 

καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. Καὶ ἅμα Goes 

καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα 

χεῖσϑαι" 

τὴν κύλικα τῷ Σωχράτει. 
ἵλεως, [5] Eyckgatec, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφϑείρας οὐ- 

18 τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ πιροζώπου, ἀλλ, ὥςπερ εἰώ- 

ϑει, ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνϑρωπον, Τί λέ- 
yet, ἔφη; περὶ τοῦδε τοῦ πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖ- 
σαΐ τινι; ἔξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, ἔφη, 0 Σώκρατες, 
τρίβομεν, ὅσον οἰόμεϑα μέτριον εἶναι πιεῖν. Παν- 
ϑάνω, ἡ δ᾽ ὃς" ἀλλ εὔχεσϑαί γὲ που τοῖς ! ϑεοῖς 

ἔξεστί τὸ καὶ χρὴ τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνϑένδα ἐκεῖσϑ 

εὐτυχῆ γενέσϑαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὐχομαΐ τ καὶ γέ- 
γοιτο ταύτῃ. Καὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ 
μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιδ. καὶ ἡμῶν oi πολλοὶ 

τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοΐ τὸ ἦσαν κατέχϑιν τὸ μὴ δα- 
κρύϑιν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά. 18 καὶ πεπωκότα, οὐκ- 
£n, ἀλλ᾽ ἐμοῦ 78 βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ 

δάκρυα, ὥςτε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαον ἐμαυτόν: οὐ 

γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου ἀν- 

δρὸς ! ἑταίρου ἐστερημένος εἴην. ὃ δὲ Κρίτων ἔτι πρό- 

τερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός v. ἣν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ἠπολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρό- 

γῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυ- 
χησάμενος, κλάων καὶ ἀγαναχτῶν οὐδένα ὅντινα οὐ 
κατέκλασδ τῶν παρόντων, πλήν 78 αὐτοῦ Σωκράτους. 

ἐκεῖνος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ ϑαυμάσιοι. ἐγὼ μέν- 

τοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, 
ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν" καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν 
δὐφημίᾳ ' χρὴ τελευτᾶν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν 18 ἄγετδ καὶ 

καρτερεῖτε. Καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἠσχύνϑημέν τε καὶ 
ἐπέσχομεν τοῦ δακρύειν, ὁ δὲ περιελϑών, ἐπειδή oi 
βαρύνεσϑαι ἔφη τὰ σχέλη, κατεκλέϑη ὕπτιος" οὕτω 
γὰρ ἐκέλευον ὁ ἄνϑρωπος. καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὖ- 
τοῦ οὗτος ὃ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον, ἐπε- 
σκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα 
πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσϑάνοιτο᾽ ὁ δ᾽ 
οὐκ ἔφη. καὶ μετὰ τοῦτο αὖϑις * τὰς κνήμας" καὶ 
ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό T8 καὶ 
πήγνυτο. καὶ αὐτὸς ἥπτϑτο καὶ εἶπεν, ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς 
τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε : οἰχήσεται. ἤδη οὖν eys- 
δόν τι αὐτοῦ ἣν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, xal ἐκ 
καλυψάμενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 

ἐφϑέγξατο 3:0. Κρίτων, ἔφη; τῷ Maxi ὀφείλομεν 

ἀλεκτρυόνα. ἀλλ᾿ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. Ἠλλὰ 
ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων" ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέ- 
γεις. Ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, 
ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήϑη rs καὶ ὃ ἀνϑρω- 
πος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν" 
ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε: τὸ στόμα 18 καὶ τοὺς 

ὀφϑαλμούς. LXVIIL Ἥδε ἢ τελευτή, ὠ ᾿Εχέχρατες, 
τοῦ ἑταίρου ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἂν, 
τῶν τότϑ ὧν ἐπειράϑημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονι- 

μωτάτου καὶ δικαιοτάτου 
6 * 

E 
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3 , X347 » 3 , 
L0 Σώκρατες, ἐδεόμην ἅττα σοι ἰδιολογή- 

σασϑαι, εἰ σχολή. κἂν y ἀσχολία δὲ μὴ πάνυ τις με- 
γάλη, ὅμως ἐμοῦ ἕνεκεν ποίησαι σχολήν. EQ. Mio 
καὶ ἄλλως τυγχάνω σχολάζων, καὶ δὴ cov ys ἕνεχα 
καὶ πάνυ. ἀλλ᾽ & τι βούλει λέγειν, ἔξεστιν. AH. Bov- 
λει οὖν δεῦρο εἰς τὴν τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευϑερίου στοὰν 
ἐχποδὼν ἀποχωρήσωμεν; EQ. Εἰ σοὶ δοκεῖ. ΔΗ. 
Tou. ! δή, [5 “Σώκρατες. Πάντα τὰ φυτὰ κινδυνεύει 
τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν, καὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα 
καὶ τὰ ζῶα, τά τε ἀλλα καὶ ἄνϑρωπος. καὶ χὰρ ἐγ 
τοῖς φυτοῖς ῥᾷστον ἡμῖν τοῦτο γίγνεται, ὅσοι τὴν γὴν 
γεωργοῦμεν, τὸ παρασχευάσασϑαι πάντα τὰ πρὸ τοῦ 
φυτεύειν καὶ αὐτὸ τὸ φυτεῦσαι" ἐπειδὰν δὲ τὸ φυτευ- 
ϑὲν βιῷ, μετὰ τοῦτο ϑεραπεία τοῦ φύντος καὶ πολλὴ 
καὶ χαλεπὴ καὶ δύςκολος γίγνεται. οὕτω δὲ ἔχειν. ἔοικδ 
! xol τὸ περὶ τῶν ἀνϑρώπων᾽ ἀπὸ τῶν ἐμαυτοῦ ἐγὼ 
πραγμάτων τεαμαίρομαι καὶ ἐς τἄλλα. καὶ γὰρ ἐμοὶ ἡ 

τοῦ υἱέος τουτουΐ εἴτε φυτείαν εἶτξ παιδοποιέαν δεῖ 
αὐτὴν ὀνομάζειν, πάντων ῥάστη γέγονεν, ἡ δὲ 190g), 
δύςχολός τε καὶ ael ἐν φόβῳ περὶ αὐτοῦ δεδιότι. τὰ 
μὲν οὖν ἀλλα πολλὰ ἂν εἴη λέγειν, i δὲ νῦν παροῦσα 

ἐπιϑυμία τούτῳ πάνυ με φοβεῖ" ἔστι μὲν γὰρ οὐκ 
ἀγεννής, σφαλερὰ δέ. ἐπιϑυμεῖ γὰρ δὴ οὗτος ἡμῖν, ὦ 

Σώκρατες, ὡς φησι, σοφὸς γενέσθαι. ! δοκῶ γάρ μοι, 

τῶν ἡλικιωτῶν τινες αὐτοῦ καὶ δημοτῶν εἰς τὸ GgTV 
καταβαΐνοντες λόγους τινὰς ἀπομνημονεύοντες διατα- 
φθάττουσι» αὐτόν" oUGC ἐζήλωκε χαὶ πάλαι μοι πράγμα- 

τα παρέχει, ἀξιῶν. Emus iat μ8 ἑαυτοῦ καὶ χρήμα- 
τα τελέσαι τινὶ τῶν σοφιστῶν», ὅςτις αὐτὸν σοφὸν ποι- 
ἥσει. ἐμοὶ δὲ τῶν μὲν χφημάτων καὶ ἔλαττον μέλει, 
ἡγοῦμαι δὲ τοῦτον οὐκ εἰς σμικρὸν. * χίνδυνον ἰέναι οἱ 
σπεύδει. τέως μὲν οὖν αὐτὸν κατεῖχον παραμυϑούμε- 
oc" ἐπειδὴ δὲ οὐκέτι οἷός τέ εἶμι, ἡγοῦμαι χράτιστον 
εἶναι πείϑεσϑαι αὐτῷ, ἵνα μὴ πολλάκις ἄνευ ἐμοῦ 

συχγενόμενός τῳ διαφϑαρῇ. γὺν οὖν ἥκω £m αὐτὰ 
ταῦτα, ἵνα τῳ τούτων τῶν σοφιστῶν δοκούντων εἶναι 
συστήσω τουτονί. σὺ οὖν ἡμῖν εἰς καλὸν παρεφάνης, 

ASIPASASOSISIONY 

ΣΟ ΠΡῸΣ 

Ὁ τ...» 

ΠΡῸΣ TEOA: 

Θ᾽ EAT H» 

* * » , 278 , ^ - , , 
ᾧ ἄν ἐγὼ μάλιστ ἐβουλόμην περὶ τῶν τοιούτων μέλλων 

πράξειν συμβουλεύσασϑαι. ἀλλ᾽ εἴ τι ἔχεις συμβουλεύ- 
&w ἐξ ὧν ἐμοῦ ἀκήκοας, ἕξεστί τὸ καὶ o! χρή. II. OQ. 

Ma μὲν δή, o “ημόδοκε,, xa “λέγεταί 78 συμβουλὴ 
ἱερὸν χρῆμα, εἶναι. peru οὖν καὶ ἄλλη ἡτιςοῦν ἐστὶν 

ἱερά, καὶ αὕτη ἂν εἴη, περὶ ἧς σὺ νῦν συμβουλεύει" 

οὐ γὰρ ἔστι περὶ ὅτου ϑειοτέρου ἂν ἄνϑρωπος βου- 

λεύσαιτο ἢ περὶ παιδείας καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν αὑτοῦ 
οἰχείων. πρῶτον μὲν ovr ἐγώ τὸ καὶ σὺ ̓ συνομολογή- 
σωμεν, τί ποτε οἰόμεϑα τοῦτο εἶναι, περὶ οὗ βουλευό- 
μεϑα. μὴ γὰρ πολλάκις ἐγὼ μὲν ἀλλο τι αὐτὸ ὑπο- 

λαμβάνω, ! σὺ δὲ ἀλλο, κἀπειτα πόῤῥω που τῆς συν- 
ουσίας αἰσϑώμεϑα γελοῖοι ὄντες, ἐγώ τὸ ὃ συμβου- 
λεύων xoi σὺ ὃ συμβουλευόμενος, μηδὲν τῶν αὐτῶν 
ἡγούμενοι. ΔΗ. λλά μοι δοκεῖς ὀρϑῶς λέγειν» ὦ 

Σώκρατες, καὶ ποιεῖν χρὴ οὕτως. ΣΩ. Καὶ λέγω γ8 

ὀρϑῶς, οὐ μέντοι παντάπασί 78} σμικρὸν γάρ, τι με- 
τατίϑεμαι. ἐννοῶ γάρ, μὴ καὶ ὁ μειρακίσκος οὗτος οὐ 

τούτου ἐπιϑυμῇ, οὗ ἡμεῖς αὐτὸν οἰόμεϑα ἐπυϑυμεῖν, 
ἀλλ ἑτέρου, εἶτ ov ἡμεῖς ἔτι ! ἀτοπώτεροι ὦμεν περὶ 

ἄλλου τοῦ βουλευόμενοι. ὀρϑότατον οὖν μοι δοκεῖ εἶναι 
ἀπ᾽ αὐτοῦ τούτου ἄρχεσϑαι, διαπυνϑανομένους, ὃ τι 

καὶ ἔστιν οὗ ἐπυϑυμεῖ. AH. Κινδυνεύει γοῦν οὕτω 
βέλτιστον εἶναι, ὡς σὺ λέγεις. III. EQ. Εἰπὲ δή μοι, 
τὶ καλὸν ὄνομα τῷ νεανίσκῳ; τὶ αὐτὸν προςαγορεύω- 
ue»; ΔΗ. Θεάγης ὄνομα τούτῳ, Ga Σώκρατες. ΣΩ. 

Καλόν 78, ὦ “ημόδοκε, τῷ υἱεῖ τὸ ὄνομα ἔϑου καὶ 

ἱεροπρεπές. Εἰπὲ δὴ ἡ ἡμῖν, ὦ Θέαγες, ἐπυϑυμεῖν ! φὴς 
σοφὸς yevéa ou, xal ἀξιοῖς σου TOY πατέρα τόνδε ἐξ- 

βυρεῖν ἀνδρός τινος συνουσίαν τοιούτου, ὅςτις σε σο- 
φὸν ποιήσει; ΘῈ. Nol. XQ. Σοφοὺς δὲ καλεῖς πό- 
τερον τοὺς ἐπιστήμονας, περὶ ὅτου ἄν ἐπιστήμονες 
ὦσιν, ἢ τοὺς μή; ΘΕ. Τοὺς ἐπιστήμονας ἔγωγε. zQ. 

Ti οὖν; οὐκ ἐδιδάξατό σε ὃ πατὴρ χαὶ ἐπαίδευσεν 

ἅπερ ἐνθάδε οἵ ἄλλοι πεπαίδευνται, οἵ τῶν καλῶν x&- 

γαϑῶν πατέρων υἱεῖς, οἷον γράμματά Te καὶ κιϑαρί- 
Ce καὶ παλαίειν καὶ τὴν ἄλλην ἀγωνίαν; ΘῈ. "Eus 
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EQ. Ἔτι οὖν oft * τινὸς ἐπιστήμης ἐλλεῖΐπειν, ἧς 
ΘΕ. 

B. 
πιρορήκοι, ὑπὲρ σοῦ τὸν πατέρα ἐπιμεληϑῆναι; 
"Eyoye. EQ. Tíc ἐστιν αὕτη; εἰπὲ 

χαρισώμεϑα. ΘΕ. Olde καὶ οὗτος, ὦ Σώκρατες" ἐπεὶ 

πολλάκις ἐγὼ αὐτῷ εἴρηκα: ἀλλὰ ταῦτα ἐξεπίτηδες 
πρὸς σὲ λέγει, ὡς δὴ οὐκ εἰδὼς οὗ ἐγὼ ἐπιϑυμῶ. τοι- 

avia γὰρ ἔτι καὶ ἕτερα καὶ πρὸς ἐμὲ ucyeral τὸ καὶ 

οὐκ ἐθέλει με οὐδενὶ συστῆσαι. EQ. Ἀλλὰ τὰ μὲν 
οσϑέν σοι ἦν πρὸς τοῦτον ζιϑότα ὥςπερ ! ἄγευ 

μαρτύρων λεγόμενα" γυνὶ δὲ ἐ ἐμὲ ποίησαι μάρτυρα, καὶ 
ἐναντίον ἐμοῦ κάτειπξ, τίς ἐστιν αὕτη 7 σοφία, ἧς 
ἐπιϑυμεῖς. φέρε γάρ, εἰ ἐπεϑύμεις ταύτης, ἢ, oi ἂν- 
ϑρῶποι τὰ πλοῖα πυβερνῶσι, χαὶ ἐχώ σε ἐτύγχανον 

ἀνερωτῶν" Ὦ Θέαγες, τίνος ἐνδεὴς à σοφίας μέμφει 

τῷ πατρί, ὅτι οὐχ ἐϑέλει σε συνιστάναι mag ὧν ἂν 

σὺ σοφὸς γένοιο; τὶ ἄν μοι ἀπεχρίνω; τίνα αὐτὴν εἷ- 
γαι; ἄρα οὐ ,χυβερνητικήν: ΘΕ. Nal EQ. Ei δὲ 
ἐπιϑυμῶν ταύτην τὴν σοφίαν εἶναι ! σοφός, ἧ τὰ ἅρ- 

ματα κυβερνῶσιν, sir  ἐμέμφου τῷ πατρί» ἐμοῦ αὐ 
ἐρωτῶντος, τίς ἐστιν αὕτη 7 σοφία, τίνα ἄν ἀπεκρίνω 

αὐτὴν εἶναι; ag οὐχὶ ἡνιοχικήν; ΘΕ. Na. EQ. 

Ἧς δὲ δὴ »ῦν τυγχάνεις ἐπιϑυμῶν, πότερον ἀνώνυμός 

τίς ἐστιν, ἢ ἔχει. ὄνομα; ΘΕ. Οἶμαι ἔγωγε ἔχειν. IV. 

ΣΩ. Πότερον οὖν αὐτὴν μὲν οἶσϑα, οὐ μέντοι τό γε 

ὄνομα, ἢ χαὶ τὸ ὄνομα; ΘΕ. Καὶ τὸ ὄνομα ἔγωγε. 

EQ. Τί οὖν ἔστιν; εἰπέ. OE. Τί δὲ ἄλλο, ὦ Σώκρα- 

τες, ! αὐτῇ ὄνομά τις φαίη ἄν εἶναι ἀλλ ἢ σοφίαν; 
EQ. Οὐχοῦν καὶ ἡ ἡνιοχεία, σοφία ἐστίν; ἢ ἀμαϑία 

δοκεῖ σοι εἶναι; ΘΕ. Οὐκ ἔμοιγε. zo. ᾿λλὰ σοφία; 

ΘΕ. Ναί. ΣΩ. Ἧι τὶ χρώμεϑα; οὐχ ἡ ἵππων ἐπι- 
στάμεϑα ζεύγους ἄρχειν; ΘΕ. Nai. ΣΩ. Οὐκοῦν 

xai D κυβερνητικὴ σοφία ἐστίν; ΘῈ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ. Ag οὐχ αὕτη; 7 τελοίων ἐπιστάμεϑα ἄρχειν; ΘΕ. 

Αὕτη μὲν οὖν. ΣΩ. Ἧς δὲ δὴ σὺ ἐπιϑυμεῖς 7 σοφία 
Tic ἐστιν; à τίνος ἐπιστάμεϑα ! ἄρχειν; ΘΕ. Ἐμοὶ 

μὲν δοχεῖ, ἡ τῶν ἀνϑρώπων. EQ. Μῶν ἡ τῶν κα- 
μνόντων; ΘῈ. Ov δῆτα. EQ. ᾿Ιατρικὴ “γὰρ αὕτη 
ἐστίν. ἡ γάρ; OE. Noi. EQ. MAX ἡ τῶν ἀδόντων 
ἐπιστάμεϑα ἐν τοῖς χοροῖς ἄρχειν; ΘῈ. Ov. EQ. 
“Μουσικὴ γὰρ αὕτη γε. OE. Πάνυ γε. ΣΩ. M 
τῶν γυμναξομένων ἐπιστάμεϑα m OE. Ov. X 

Τυμναστικὴ γὰρ αὕτη γε. OE. Nai. EQ. Ἀλλ᾿ ἧ 

τῶν al ποιούντων; προϑυμοῦ εἰπεῖν, ὥςπερ ἐγὼ σοὶ 

τὰ ἔμπροσϑεν. * OE. Hi τῶν ἐν τῇ πόλει, ἔμοιγ8 δο- 

xsi. ΣΩ. Οὐχοῦν ἐν τῇ πόλει εἰσὶ καὶ OL κάμνοντες; 

ΘΕ. Ναΐ, ἀλλ οὐ τούτων λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν ἐν τῇ πόλει. ΣΩ. "Aga 78 μανϑάνω ἣν 

λέγεις τέχνην; δοκεῖς | 7γάρ μοι. λέγειν οὐχ j τῶν ϑερι- 
ζόντων ἐπιστάμεϑα ἄρχειν καὶ τῶν τρυγώντων καὶ τῶν 
φυτευόντων xai ̓ σπειρόντων καὶ ἁλοώντων᾽ αὕτη μὲν 
γὰρ γεωργική, ἦ τούτων ἄρχομεν. 5 γάρ; ΘΕ. JNVat. 

EQ. Οὐδέ ue ἧ τῶν πριζόντων xci ! τρυπώντων καὶ 

ξεόντων. καὶ ᾿τορνευύντων ξυμπάντων ἐπιστάμεϑα ἄρ- 
χειν, οὐ ταύτην λέγεις" αὕτη μὲν γὰρ οὐ τεκτονική; 
ΘΕ. Nel ΣΩ. Ἀλλ ἴσως 7 τούτων τὸ πάντων καὶ 

αὐτῶν τῶν γεωργῶν, καὶ τῶν τεχτόνων καὶ τῶν δημι- 
ουργῶν ἁπάντων καὶ τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν γυναικῶν 
καὶ ἀνδρῶν" ταύτην͵ ἴσως λέγεις τὴν σοφίαν. ΘῈ. 
Ταύτην πάλαι, ὦ Σώκρατες, βούλομαι λέγειν. V. EQ. 

καὶ ἡμῖν, ἵνα GOL 

ἐδ 

Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, 4Aiyw Sog ὃ Ἀγαμέμνονα ! ἀποχτεί- 

vac ἐν "Agy&t ἄρα τούτων ἦρχεν ὧν σὺ λέγεις, τῶν 18 
δημιουργῶν καὶ ̓ διωτῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ξυμ- 
πάντων, ἢ ἄλλων τινῶν; GE. Οὔκ, ἀλλὰ τούτων. EQ. 

Ti δὲ δή; Πηλεὺς ὃ Αἰακοῦ ἐν Φϑίᾳ ov τῶν αὐτῶν 
TO" TOY ἦρχεν; OE. Nol. ΣΩ. Περίανδρον δὲ τὸν 
Κυψέλου ἄρχοντα ἐν Κορίνϑῳ ἤδη ἀκήκοας 7ενέσϑαι; 

ΘΕ. "Eyoye. EQ. Ov τῶν αὐτῶν τούτων ἄρχοντα iv 

τῇ αὑτοῦ πόλει; ! ΘΕ. Ναί. EQ. Τί δέ; Ἀρχέλαον 

τὸν Περδίκκου, τὸν νεωστὶ τούτων ἄρχοντα ἐν Μαχε- 
δονίᾳ, οὐ τῶν αὐτῶν ἡγεῖ τούτων ἄρχειν; ΘΕ. "Eya- 
γ8. EQ. Ἱππίαν δὲ τὸν ICTU £y τῇδε τῇ πό- 
λει ἄρξαντα τίνων οἴξι ἄρξαι; οὐ τούτων; ΘΕ. πῶς 

γὰρ ov; EQ. Εἴποις ἄν ovv pot, τίνα ἐπωνυμίαν ἔχει 
Βάχις τε καὶ Zia χαὶ ὁ ἡμεδαπὸς μφίλυτος; 

ΘΕ. Τίνα γὰρ ἄλλην, ὦ Σώκρατες, πλήν γε χρησμῳ- 

Qoi; EQ. Ὀρϑῶς ' λέγεις. ἀλλὰ καὶ τούςδε μοι οὕτω 
πειρῶ ἀποχρίνασϑαι, τίν ἐπωνυμίαν ἔχει Ἱππίας καὶ 

Περίανδρος διὰ τὴν αὐτὴν ἀρχήν; ΘΕ. Οἶμαι μὲν τύ- 
θαννοι" τὶ γὰρ ἄλλο; ΣΩ. Οὐκοῦν ὅςτις ἐπιϑυμεῖ τῶν 

ἀνϑρώπων͵ τῶν ἐν τῇ πόλει ξυμπάντων ἄρχειν, τῆς 
αὐτῆς ἀρχῆς τούτοις ἐπιϑυμεῖ, τυραννικῆς, καὶ τύραν- 
γος εἶναι; OE. Φαΐνεται. ΣΩ. Οὐχοῦν ταύτης ἐπι- 

ϑυμεῖν σὺ φής; ΘΕ. "“οικέ ye ἐξ ὧν ἐγὼ εἶπον. EQ. 
Tm μιαρέ, τυραννεῖν ἄρα ἡμῶν ἐπιϑυμῶν πάλαι ἐμέμ- 

qov * τῷ πατρί, ὅτι σε οὐκ ἔπεμπεν εἰς διδασκάλου 
τυραννοδιδασκάλου τινός; Καὶ σύ, a Mr οὐχ 

αἰσχύνει πάλαι εἰδὼς οὗ ἐπιϑυμεὶ οὗτος 
πέμψας αὐτὸν δημιουργὸν ἄν ἐποίησας A σοφίας, ἧς 

ἐπιϑυμεῖ, ἔπειτα φϑονεῖς τ αὐτῷ καὶ οὐκ ἐϑέλεις 
πέμπειν; ἀλλὰ νῦν --- ὁρᾷς; --- ἐπειδὴ ἐναντίον ἐμοῦ 
κατείρηκέ σου, κοινῇ βουλευώμεϑα ἐγώ τὸ καὶ σύ, ἐς 
τίνος ὧν αὐτὸν πέμποιμεν καὶ διὰ τὴν τίνος συνουσίαν 

σοφὸς ἄν γένοιτο TUQGYYOG; 1 AB. Nai μὰ Δία, ὦ 

“Σώκρατες, βουλευώμεϑα δῆτα, ὡς δοκεῖ FG μοι βουλῆς 

δεῖν περὶ τούτου οὐ φαύλης. VI. EQ. Ἔασον, ὦ ᾽γα- 

3$. Dionv9dps2o αὐτοῦ πρῶτον ἱχανῶς. ΔΗ. Πυ»- 

ϑάνου δή. XQ. Ti οὖν ἄν, εἰ Εὐρισείδῃ τι προςχρη- 
σαΐμεϑα, ὦ Θέαγες; Εὐρισιίδης γάρ πού φησι 

καὶ ἔχων ὅϑι 

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφ or συνουσίᾳ. 

5 , ' , 5, J 

εἰ οὖν ἔροιτό τις τὸν Εὐριπίδην" 2 Εὐριπίδη, 
σοφῶν συνουσίᾳ φῇς σοφοὺς εἶναι ! τοὺς τυράννους; 

4 μι 35 5 , 

ὥςπερ ἂν εἰ εἰπόντα 

τῶν τὶ 

σοφοὶ γεωργοὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, 

ἠρόμεϑα τῶν τὶ σοφῶν, τὶ ἂν οἴει αὐτὸν ἀποχρίνα- 

σϑαι; ag ἄν ἀλλο τι ἢ τῶν τὰ γεωργικά; ΘῈ. Ovx, 

ἀλλὰ τοῦτο. EQ. Ti δέ; & εἶπε 

σοφοὶ μάγειροι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, 

εἰ ἠρόμεϑα τῶν τί σοφῶν, τί ἂν ἡμῖν ἀπεχρίνατο; οὐχ 

ὅτι τῶν μαγειρικῶν; ΘΕ. Nol. EQ. Τί o -.6D 

σοφοὶ παλαισταὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳ 

εἶπεν, εἰ ἠρόμεϑα τῶν τί σοφῶν, ἄρα οὐκ ἂν τῶν 
παλαίειν | ἔφη; OE. Ναί. EQ. Ἐπειδὴ δὲ εἶπε" 

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, 

ἡμῶν ἐρωτώντων Τῶν τί σοφῶν λέγεις, ὦ Εὐριπίδη; 
il ἄν φαίη; ποῖα ἂν εἶναι ταῦτα; ΘῈ. λλὰ μὰ AD 
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ovx ol ἔγωγε. EQ. λλὰ βούλει ἐγώ σοι εἴπω; 
OE. Ei σὺ βούλει. EQ. Ταῦτ᾽ ἐστίν, ἅπερ ἔφη να- 
κρέων τὴν Καλλικρήτην ἐπίστασϑαι. ἢ οὐκ οἶσϑα τὸ 

«oua ; ΘΕ. Ἔχαγε. EQ. Τί ow; ποιαύτης τινὸς καὶ 

σὺ συνουσίας ἐπιϑυμεῖς ἀνδρός, ! ὅςτις τυγχάνει ὁμό- 
τεχνος ὧν Καλλικρήτῃ τῇ Κυανῆς, καὶ ἐπίσταται τυ- 

ραννικὰ ὥςπερ ἐχείνην ἔφη ὃ ποιητής, ἵνα καὶ σὺ ἡμῖν 
τύραννος γένῃ καὶ τῇ πόλει; ΘῈ. Πάλαι, ὦ Σώκρα- 
τες, σκώπτεις καὶ παίζεις πρός ue. EQ. Τί δαί; οὐ 

ταύτης φὴς τῆς σοφίας ἐπιϑυμεῖν, 2 πάντων ἂν τῶν 

πολιτῶν ἄρχοις; τοῦτο δὲ ποιῶν. ἄλλο τι ἢ τύραννος 

ἂν εἴης; ΘΕ. Εὐξαΐμην μὲν ἂν, οἶμαι, ἔγωγε τύραννος 

γενέσϑαι μαλιστα μὲν πάντων ἀνθρώπων, εἰ δὲ μή, 
ὡς * πλείστων" καὶ σύ Y ἂν, οἶμαι, xai οἵ ἀλλοι πᾶν- 

τες ἀνϑρωποι" ἔτι δέ γε ἴσως μᾶλλον ϑεὸς γενέσϑαι" 
ἀλλ᾽ οὐ τούτου ἔλεγον ἐπιϑυμεῖν. EQ. Ἀλλὰ τὶ δὴ 
ἔστι ποτέ, οὗ ἐπιϑυμεῖς; οὐ τῶν πολιτῶν φὴς ἄρχειν 
ἐπιϑυμεῖν; ΘῈ. Ov βίᾳ 76 οὐδ᾽ ὥςπερ oL τύραννοι, 

ἀλλ᾽ ἑκόντων, ὥςπερ καὶ οἱ ἄλλοι oi ἐν τῇ πόλει ἐλ- 
λόγιμοι ἄνδρες. EQ. "4g« ye λέγεις ὥςπερ Θεμιστο- 
κλῆς καὶ Περικλῆς καὶ Κίμων καὶ ὅσοι τὰ πολιτικὰ 
δεινοὶ γεγόνασι; ΘΕ. Νὴ Δία τούτους λέγω. VII. 

EQ. Τί ovv; εἰ τὰ ἱππικὰ ἐτύγχανες ἐπιϑυμῶν σοφὸς 
! γενέσϑαι, παρὰ τίνας ἂν ἀφικόμενος φήϑης δεινὸς 

ἔσεσϑαι ἱππεύς; ἢ mag ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς ἵπιπι- 

κούς; ΘΕ. Μὰ AU οὐκ ἔγωγϑ. EQ. λλὰ mag αὐ- 

τοὺς αὐ τοὺς δεινοὺς ὄντας ταῦτα, χαὶ οἵ εἰσί 18 ἵπ- 
πικοὶ καὶ χρῶνται ἑχάστοτε καὶ οἰκείοις καὶ ἀλλοτρίοις 
πολλοῖς; OE. 4ῆλον ὅτι. EQ. Τί δέ; εἰ τὰ ἀχοντι- 

στικὰ σοφὸς ἐβούλου γενέσϑαι, οὐ παρὰ τοὺς ἀκοντι- 
στικοὺς Gov ἄν ἐλϑὼν σοφὸς ἔσεσϑαι, τούτους οἷς 
ἔστι τε ἀχόντια καὶ πολλοῖς καὶ ἀλλοτρίοις καὶ οἰκεί- 
oig ἑκάστοτε ! χρῶνται ἀκοντίοις; ΘῈ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

EQ. Aéys δή μοι" ἐπεὶ δὲ δὴ τὰ πολιτικὰ βούλει σο- 
φὸς γενέσϑαι, οἴξι παρ᾽ ἄλλους τινὰς ἀφικόμενος, σο- 
φὸς ἔσεσϑαι ἢ τοὺς πολιτικοὺς τούτους, τοὺς αὐτούς 
τε δεινοὺς ὄντας τὰ πολιτικὰ καὶ χρωμένους ἑκάστοτε 
τῇ τε αὑτῶν πόλει καὶ ἄλλαις πολλαῖς, καὶ Ἑλληνίσι 
προςομιλοῦντας πόλεσι καὶ βαρβάροις; ἢ 7 δοκεῖς ἄλλοις 

τισὶ evóuevoc σοφὸς ἔσεσϑαι ταῦτα, ἅπερ οὗτοι, 
ἀλλ᾽ ovx αὐτοῖς τούτοις; ΘῈ. ἀκήκοα γάρ, Q Xo- 

χρατες, οὗς σέ φασι! λέγειν τοὺς λόγους, ὅτι τούτων 

τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν οἵ υἱεῖς οὐδὲν βελτίους εἰσὶν ἢ 
οἵ τῶν σκυτοτόμων" xal μοι δοκεῖς ἀληϑέστατα λέγειν 

ἐξ ὧν ἐγὼ δύναμαι αἰσϑέσϑαι. ἀνόητος ἄν οὖν εἴην, 

εἰ οἰοίμην τινὰ τούτων ἐμοὶ μὲν ἂν παραδοῦναι τὴν 
αὑτοῦ σοφίαν, τὸν δὲ υἱὸν τὸν αὑτοῦ μηδὲν ὠφελῆ- 

σαι, 8l τι οἷός T. ἣν εἰς ταῦτα ὠφελεῖν ἄλλον ὄγτινα- 

οὖν ἀνϑρώπων. VII. EQ. Τί ἂν οὖν, ὦ βέλτιστε ἀ ay- 
δρῶν, χρήσαιο σαυτῷ, εἴ σοι ἐπειδὴ γένοιτο υἱὸς τοι- 

ovra πράγματα παρέχοι, καὶ φαίη μὲν ι y ἂν ἐπυϑυμεῖν 
ἀγαϑὸς γενέσϑαι ζωγράφος, καὶ μέμφοιτο goi τῷ πα- 
τρί, ὅτι ovx ἐθέλεις ἀναλίσκειν εἰς αὐτὸν τούτων αὖ- 

τῶν ἕνεχα ἀργύριον, τοὺς δὲ δημιουργ oc αὐτοῦ τού- 

του, τοὺς ξωγφάφους, ἀτιμάξοι τὸ καὶ μὴ βούλοιτο παρ᾽ 
αὐτῶν μανϑάνειν; ἢ τοὺς αὐλητάς, βουλόμενος αὐλη- 

τὴς γενέσϑαι, ἢ τοὺς κιϑαριστάς; ἔχοις ἂν αὐτῷ ὃ τι 
χρῷο xal ὅποι πέμποις ἄλλοσε μὴ ἐθέλοντα παρὰ 
τούτων μανϑάνειν; ΘῈ. Μὰ AÜ, οὐκ ἔγωγε. EQ. 

AUCTORIS 

Νῦν οὖν ταὐτὰ ταῦτα αὐτὸς πρὸς * τὸν πατέρα ποι- 
ὧν ϑαυμάζεις καὶ μέμφει εἰ ἀπορεῖ ὅ τί σοι χρήσηται 
καὶ ὅποι πέμπῃ; ἐπεὶ ᾿Ιϑηναίων γε τῶν καλῶν κάγα- 

ϑῶν τὰ πολιτικὰ ὅτῳ ἄν βούλῃ συστήσομέν σε, ὃς 
σοι προῖκα συνέσται" καὶ ἅμα μὲν ἀργύριον οὐκ ἀνα- 
λώσεις, ἅμα δὲ πολὺ μᾶλλον εὐδοκιμήσεις παρὰ τοῖς 

πολλοῖς ἀνϑρώποις ἢ ἄλλῳ τῳ συνών. ΘῈ. Τί οὖν, 

ὦ Σώκρατες; οὐ καὶ σὺ τῶν ᾿χαλῶν κἀγαϑῶν si ἀν- 
δρῶν; εἰ γὰρ σύ μοι ἐϑέλοις συνεῖναι, ἐξαρκεῖ καὶ οὐ- 

δένα ἄλλον ζητῶ. ! EQ. Τί τοῦτο λέγεις, Θέαγες; ΙΧ. 

AH. Ὦ “Σώκρατες, οὐ μέντοι κακῶς λέγει, καὶ Sue μὲν 

ἐμοὶ χαριεῖ, ὡς ἐγὼ οὐκ ἔσϑ᾽ ὃ τι τούτου μεῖζον ἂν 
ἕρμαιον ἡγησχίμην, ἢ εἰ οὗτός TE ἀρέσκοιτο, τῇ σῇ 
συνουσίᾳ καὶ σὺ ἐϑέλοις τούτῳ συνεῖναι. καὶ μέντοι 
καὶ αἰσχύνομαι λέγειν ὡς σφόδρα βούλομαι. ἀλλ᾿ ἐγὼ 

ἀμφοτέρων ὑμῶν δέομαι, σὲ τ ἐθέλειν τούτῳ συνεῖναι 

καὶ σὲ μὴ ζητεῖν ἄλλῳ μηδενὶ συγγενέσϑαι ἢ Σωκρά- 
τει" καὶ μὲ πολλῶν καὶ φοβερῶν ἀπαλλάξετε ! φροντί- 

δων, ὡς γὺν πάνυ φοβοῦμαι ὑπὲρ τούτου, μή τινι ἀλ- 
λῳ ἐντύχῃ οἵῳ τοῦτον διαφϑεῖραι. ΘΕ. Μηκέτι γῦν, 

ὦ πάτερ, ὑπέρ y ἐμοῦ φοβοῦ, εἴπερ οἷός T εἶ πεῖσαι 
τοῦτον τὴν ἐμὴν συνουσίαν προςδέξασϑαι. ΔΗ. Πά- 

γυ καλῶς λέγεις. 7 “Σώκρατες, πρὸς σὲ δ᾽ ἂν ἤδη 

εἴη ὁ μετὰ τοῦτο λόγος. ἐγὼ γάρ. σοι ἕτοιμός εἶμι, ὡς 
διὰ ,βραχέων εἰπεῖν, καὶ ἐμὲ xol τὰ ἐμὰ ὡς οἷόν τε Oi- 
κειότατα παρέχϑιν, ὅτου ἄν δέῃ ἔμβραχυ, ἐὰν Θεάγη 
τουτονὶ ἀσπάζῃ τε καὶ εὐεργετῆς ι ὃ τι ἄν οἷός τϑ ἧς. 
ΣΩ. Ὦ “ημόδοκε, τὸ μὲν ἐσπουδακέναι g& οὐ ϑαυ- 

μάζω, εἴπερ οἴει ὑπ᾽ ἐμοῦ μάλιστ᾽ ἂν σοι τοῦτον ὠφε- 
ληϑῆναι" οὐ γὰρ οἶδα ὑπὲρ ὅτου ἂν τις νοῦν ἔχων 
μᾶλλον σπουδάζοι ἢ ὑπὲρ υἱέος αὑτοῦ, ὅπως ὡς βὰ- 

τιστος ἕσται" ὁπόϑεν δὲ ἔδοξέ σοι τοῦτο, ὡς ἐχὼ ἄν. ἂν 

μᾶλλον τὸν σὸν υἱὸν οἷός τὸ ἣν ὠφελῆσαι πρὸς τὸ 

πολίτην ἀγαϑὸν γενέσϑαι ἢ σὺ αὐτός, καὶ ὅπόϑεν 

οὗτος φήϑη ἐμὲ μᾶλλον ἢ ἢ σὲ αὐτὸν ὠφελήσειν, τοῦτο 

πάνυ ϑαυμάζω. σὺ γὰρ ! πρῶτον μὲν πρεσβύτερος εἶ 
ἐμοῦ, ἔπειτα πολλὰς ἤδη ἀρχὰς καὶ τὰς μεγίστας 
᾿ιϑηναίοις ἦρξας, xai τιμᾷ ὑπὸ “Ἀναγυρασίων τϑ τῶν 
δημοτῶν πολὺ μάλιστα καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης πόλεως οὐ- 

δενὸς ἧττον" ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἐνορᾷ οὐδέτερος 
ὑμῶν. ἔπειτα εἰ ἄρα τῆς μὲν τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν 
συνουσίας Θεάγης ὅδε καταφρονεῖ, ἄλλους δὲ τινας 
ζητεῖ, οἵ παιδεύειν ἐπαγγέλλονται oioí τα εἶναι νέους 
ἀνθρώπους, ἔστιν ἐνταῦϑα καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ 

Τοργίας 0 «“εοντῖνος * καὶ Πῶλος ὁ Ἡκραγαντῖνος 
καὶ ἄλλοι πολλοί, ot οὕτω σοφοΐ εἰσιν ὥςτε εἰς τὰς 
πόλεις ἰόντες πείϑουσι τῶν νέων τοὺς γενναιοτάτους 
18 καὶ πλουσιωτάτους, οἷς ἔξεστι τῶν πολιτῶν ᾧ ἂν 
βούλωνται προῖκα συνεῖναι, τούτους πείϑουσιν ἀπο- 

λείποντας τὰς ἐχείνων συνουσίας αὐτοῖς συνεῖναι, προς- 

κατατιϑέντας ἀργύριον πάνυ πολὺ μισϑόν, καὶ χάριν 
πρὸς τούτοις εἰδέναι. τούτων τινὰς εἰκὸς ἦν προαιρεῖ- 
σϑαι καὶ τὸν υἱόν cov καὶ αὐτόν σε, ἐμὲ δ᾽ οὐκ ! εἰ- 
xoc" οὐδὲν γὰρ τούτων ἐπίσταμαι τῶν μαχαρίων T8 
καὶ καλῶν μαϑημάτων, ἐπεὶ ἐβουλόμην ἄν" ἀλλὰ καὶ 
λέγω δήπου asl, ὅτι ἐγὼ τυγχάνω, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐ- 

δὲν ἐπιστάμενος πλήν 78 σμικροῦ τινος μαϑήματος, 
τῶν ἐρωτικῶν. τοῦτο μέντοι τὸ μάϑημα παρ᾽ ὃντινοῦν 

ποιοῦμαι δεινὸς εἶναι καὶ τῶν προγεγονότων ἀνϑρώ- 
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mu» xol τῶν »w. ΘΕ. Ὁρᾷς, ὦ πάτερ, ὅτι Xoxga- 
τῆς οὐ πάνυ μοι δοκεῖ ἔτι ἐθέλειν ἐμοὶ συνδιατρίβειν; 

ἐπεὶ τό γ᾽ ἐμὸν ἕτοιμον, ! ἐὰν οὗτος ἐθέλῃ; ἀλλὰ 

ταῦτα παΐζων πρὸς ἡμᾶς λέγει. ἐπεὶ ἐγὼ οἶδα τῶν 
ἐμῶν ἡλικιωτῶν καὶ ὀλίγῳ πρεσβυτέρων οἵ πρὶν μὲν 
τούτῳ συνεῖναι οὐδενὸς ἄξιοι ἤσαν, ἐπειδὴ δὲ συνεγέ- 

yovro τούτῳ, ἐν πάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ πάντων βελτίους 
φαίνονται ὧν πρότερον χείρους. EQ. Οἶσϑα ov» οἷον 

τοῦτό ἐστιν» ὦ παῖ “4ημοδόκου; ΘΕ. Noi μὰ AU 

ἔγωγε, ὅτι ἐὰν σὺ βούλῃ, καὶ ἐγὼ οἷός T ἔσομαι τοι- 
οὗτος γενέσϑαι οἷοί περ καὶ ἐχεῖνοι. XI. ZQ. Οὔκ, 

ὠ ̓ γαϑέ, ἀλλά gs ! λέληϑεν oiov τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐγὼ δὲ 

σοι φράσω. ἔστι γάρ τι ϑείᾳ μοίρᾳ παρεπόμενον ἐμοὶ 
ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον δαιμόνιον». ἔστι δὲ τοῦτο φωνή, 
ἢ ὅταν γένηται ἀεὶ μοι σημαίνει, 0 ἄν μέλλω πράτ- 
TED; τούτου ἀποτροπήν, προτρέπει δὲ οὐδέποτε. καὶ 
ἐάν τίς μοι τῶν φίλων ἀνακοινῶται καὶ γένηται D] φω- 
»ἡ, ταὐτὸν τοῦτο ἀποτρέπει καὶ οὐκ ἐᾷ πράττει». καὶ 
τούτων ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι. Χαρμίδην γὰρ του- 
τονὶ χιγνώσκετα τὸν χαλὸν γενόμενον, τὸν Γλαύχωνος. 
οὗτός ! ποτ ἐτύγχανεν ἐμοὶ ἀνακοινούμενος μέλλων 
ἀσκήσειν στάδιον εἰς Νεμέαν" καὶ εὐθὺς αὐτοῦ ἀρχο- 
μένου λέγειν ὅτι μέλλοι ἀσκεῖν», ἐγένετο 7 φωνή. καὶ 

ἐγὼ διεκώλυόν τϑ αὐτὸν καὶ εἶπον ὅτι Asyovrós σου 
μεταξὺ γέγονέ μοι 1 φωνὴ ἡ τοῦ δαιμονίου" ἀλλὰ μὴ 
ἄσκει. Ἴσως, ἔφη; σημαίνει σοι; ὅτι οὐ νικήσω" ἐγὼ 

δὲ κἄν μὴ μέλλω γικᾶν, γυμνασάμενός y8 τοῦτον τὸν 
χρόνον ὠφεληϑήσομαι.. ταῦτα εἰπὼν ἤσκει" ἄξιον οὐν 
πυϑέσϑαι αὐτοῦ ἃ αὐτῷ ξυνέβη ἀπὸ * ταύτης τῆς 

ἀσκήσεως. Εἰ δὲ βούλεσϑε τὸν Τιμάρχου ἀδελφὸν 
Κλειτόμαχον ἐρέσϑαι, τί εἶπεν αὐτῷ Τίμαρχος ἡνίχα 
ἀποϑανούμενος ἤει evOv τοῦ δαιμονίου, ἐκεῖνός 18 καὶ 
Εὔαϑλος ὃ σταδιοδρομῶν, ὃς Τίμαρχον ὑπεδέξατο 

φεύγοντα. ἐρεῖ γὰρ ὑμῖν, ὅτι εἶπεν αὐτῷ ταῦτα. OE. 
Ni Ee. Κλειτόμαχε, ign, ἐγὼ μέντοι ἔρχομαι 

ἀποϑανούμενος νυνί, διότι Σωκράτει. οὐκ ἤϑελον πεί- 
ϑεσϑαι. Τί δὴ οὖν ποτὲ τοῦτο εἶπεν ὁ Τίμαρχος; 

ἐγὼ φράσω. ὅτε ἀνίστατο ἐκ τοῦ συμποσίου ! ὁ Τί- 

μαρχος καὶ Φιλήμων ὁ 0 Φιλημονίδου ἀποκχτενοῦντες INi- 

xlay τὸν Ἡροσκαμάνδρου, ἡπιστάσϑην μὲν αὐτὼ μό- 
»o τὴν ἐπιβουλήν, ὁ δὲ Τίμαρχος ἀνιστάμενος πρὸς 
ἐμὲ εἶπε, τί λέγεις, & &gpn, o Σώκρατες; ὑμεῖς μὲν πίνε- 

TB; ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆναι ἥξω. δὲ ὀλίγον ὕστε- 

go», ἐὰν τύχω. καὶ pot ἐγένετο n φωνή, καὶ εἶπον πρὸς 
αὐτόν, Μηδαμῶς, ἔφην, ἀναστῇς" 7έγονε γάρ μοι τὸ 
εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. καὶ ὃς ἐπέσχε. καὶ δια- 
λιπὼν Χρόνον αὖϑις ὡρμᾶτο ἰέναι, ι καὶ ἔφη" Εἶμι 
δή, Σώκρατες. αὖϑις ἐγένετο 1 φωνή" αὖϑις οὖν αὐ- 
τὸν ἠνάγκασα ἐπισχεῖν. τὸ τρίτον, βουλόμενός ue λα- 
ϑεῖν, ἀνέστη οὐκέτι εἰπών μοι οὐδέν, ἀλλὰ λαϑών, 

ἐπιτηρήσας ἄλλοσε τὸν νοῦν ἔχοντα: καὶ οὕτως ᾧχετ᾽ 
ἀπιὼν xai διεπράξατο, ἐξ ὧν ἤει ἀποϑανούμενος. ὅϑεν 

δὴ τοῦτο εἶπε πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὅπερ νῦν ὑμῖν ἐγώ, 
ὅτι ἴοι ἀπαϑανούμενος διὰ τὸ ἐμοὶ ἀπιστῆσαι. Ἔτι 
τοίνυν περὶ τῶν ἐν ! Σικελίᾳ πολλῶν ἀκούσεσϑον & 
ἐγὼ ἔλεγον περὶ τῆς διαφϑορᾶς τοῦ στρατοπέδου. 
Καὶ τὰ μὲν παροληλυϑότα τῶν εἰδότων ἔστιν ἀκοῦ- 
σαι᾿ πεῖραν δ᾽ ἔξεστι νυνὶ λαβεῖν τοῦ σημείου, εἰ ἄρα 
τι λέγει. émi γὰρ τῇ ἐπὶ στρατείαν ἐξορμῇ Σαννίωνος 

AT 

τοῦ καλοῦ ἐγένετό μοι τὸ σημεῖον, οἴχεται δὲ νῦν ue- 
τὰ Θρασύλλου στρατευσόμενος. εὐθὺ ᾿Εφέσου καὶ Ἰω- 

γίας. ἐγὼ οὖν UU ἐχεῖνον ἢ ἀποϑανεῖσϑαι ἢ ὁμοῦ 

τι τούτῳ ἐλᾶν καὶ περί γε τῆς πραγματείας τῆς ἄλλης 

πάνυ. φοβοῦμαι. XIL Ταῦτα ! δὴ πάντα εἴρηκά σοι; 
ὅτι ἢ δύναμις αὕτη τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ εἰς τὰς 
συνουσίας τῶν uer ἐμοῦ συνδιατριβόντων τὸ ἅπαν δύ- 
γαται. πολλοῖς μὲν γὰρ ἐναντιοῦται; καὶ οὐκ ἔστι τού- 
τοις ὠφεληϑῆναι μετ ἐμοῦ διατρίβουσιν, ὥςτε οὐχ 
οἷον τὲ μοι τούτοις συνδιατρίβειν" πολλοῖς δὲ συνεῖναι 

μὲν οὐ διακωλύει, ὠφελοῦνται δὲ οὐδὲν συνόντες. 
δ᾽ ἂν συλλάβηται τῆς συνουσίας 7 τοῦ δαιμονίου δυ- 
γαμις, ovroL εἰσιν ὧν καὶ σὺ ἤσϑησαι" ταχὺ γὰρ πα- 
θαχρῆμα ἐπιδιδόασι. καὶ τούτων αὐ τῶν ἐπιδιδόντων 

οὗ μὲν καὶ βέβαιον ἔχουσι: καὶ * παραμόνιμον τὴν 
ὠφέλειαν" πολλοὶ δὲ ὅσον ἂν μετ᾽ ἐμοῦ χρόνον ὦσι, 
ϑαυμάσιον ἐπιδιδόασιν, ἐπειδὰν δέ μου ἀπόσχωνται, 

πάλιν οὐδὲν διαφέρουσιν ὁτουοῦν. τοῦτό ποτε ἔπαϑεν 
A Ἀριστείδης ὁ «Τυσιμάχου υἱὸς τοῦ Ἡριστείδου. διατρί- 

βων γὰρ uer ἐμοῦ πάμπολυ ἐπεδεδώκει ἐν ὀλίγῳ χρό- 
vo ἔπειτα αὐτῷ στρατεία τις ἐγένετο καὶ ᾧχετο &x- 
πλέων. ἥκων δὲ ΕΠ Ε uer ἐμοὺ διατρίβοντα 
UM. τὸν Μελησίου υἱὸν τοῦ Θουκυδίδου. ὃ δὲ 
! Θουκυδίδης τῇ προτεραίᾳ μοι δὲ ἀπεχϑείας ἐν λό- 
χοις τισὶν ἐγεγόνει. iiv σὺν us ὃ Ἡριστείδης, ἐπειδὴ 
ἠσπάσατό τε καὶ τάλλα διελέχϑη, Θουκυδίδην δέ, : ἔφη, 

ἀχούω, ὦ Σώκρατες, σεμνύνεσϑαι ἄττα πρὸς σὲ καὶ 

χαλεπαίνειν ὥς τι ὄντα. 

Τί δέ; οὐκ οἶδεν, ἔ ἔφη, πρὶν goi συγγενέσϑαι οἷον ἡ» 
τὸ ἀνδράποδον; Ovx ἔοικέ γε, ἔφην ἐγώ, νὴ τοὺς 
ϑεούς. λλὰ μὴν καὶ αὐτός γε, ἔφη, καταγελάστως 
ἔχω, ὦ Σώκρατες. Τί uar; ! ἔφην ἐγώ. Ὅτι, 
ἔφη, πρὶν μὲν ἐκπλεῖν ὁτῳοῦν ἀνθρώπων οἷός T ἦν 
διαλέγεσϑαι καὶ μηδενὸς χείρων φαίνεσϑαι ἐν τοῖς λό- 
γοις, ders καὶ ἐδίωκον τὰς συνουσίας τῶν χαριεστά- 
τῶν ἀνϑρώπων" γυνὲ δὲ τοὐναντίον φεύγω, ἂν τινὰ 
καὶ αἰσϑάνωμαι πεπαιδευμένον" οὕτως. αἰσχύνομαι ἐπὶ 
τῇ ἐμαυτοῦ φαυλότητι. Πότερον δέ, m δ᾽ ἐγώ, ἐξαί- 
φνὴς ce προύλιπεν αὕτη D] divojue. ὦ ἢ κατὰ σμικρόν; 
Κατὰ σμικρόν, 7 δ᾽ Oc. "Hyiza δὲ σοι παρεγένετο, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, ' πότερον μαϑόντι παρ᾽ ἐμοῦ τι παρεγένε- 
το; ἢ τινι ἄλλῳ τρόπῳ; Ἐγώ σοι ἐρῶ, ἔφη, ὦ Σώ- 

χρατες, ἄπιστον μὲν »ἢ τοὺς ϑεούς, ἀληϑὲς δέ. ἐγὼ 

γὰρ ἔμαϑον μὲν παρὰ σοῦ οὐδὲν πώποτε, ὡς αὐτὸς 
οἶσϑα" ἐπεδίδουν δὲ ὁπότε σοι συνεΐην, κἂν εἰ ἐν τῇ 
αὐτῇ μόνον οἰκίᾳ εἴην; μὴ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ οἰκήματι" 
μᾶλλον δὲ ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι. καὶ ἔμοιγε 
ἐδόκουν πολὺ μᾶλλον ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι av 
λέγοντός cov βλέποιμι πρὸς σέ, μᾶλλον ἢ ἢ onore aÀ- 
λοσϑ' oon. πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πλεῖστον ἐπεδί- 
δουν, ὅποτε παρ᾽ αὐτόν σε καϑοίμην ἐχόμενός σου καὶ 
ἁπτόμενος. vv» δέ, ἢ δ᾽ ὅς. πᾶσα ἐκείνη ἢ ἕξις ἐξεῤ- 

δῥύηκεν. XIII. Ἔστιν οὖν, [5 Θέαγες, τοιαύτη 1 ἥμε- 

τέρα συνουσία ἐὰν μὲν τῷ ϑεῷ φίλον Jj; πάνυ πολὺ 
ἐπιδώσεις καὶ ταχύ, εἰ δὲ μή, οὔ. ὅρα οὖν, μή σοι 
ἀσφαλέστερον ü παρ ἐκείνων τοὶ imdeden dou; οἱ ἐγ- 
κρατεῖς αὐτοί εἰσι τῆς ὠφελείας ἢ ἣν ὠφελοῦσι τοὺς ἀν- 
ϑρώπους, μᾶλλον ἢ 7 mug ἐμοῦ 0 τι ἂν τύχῃ, τοῦτο 
πρᾶξαι. ΘῈ. "Euoi μὲν τοΐνυν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, * 

οἷς 

Ἔστι γάρ, ἔφην ἐγώ, οὕτως. 
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48 ΓΝ ΟΕ ἜΒΗ 

E RE Ce TS : » - : ; 
ἡμᾶς οὑτωσὶ ποιῆσαι, ἀποπειραϑῆναι τοῦ δαιμονίου 
τούτου συνόντας ἀλλήλοις. καὶ ἐὰν μὲν παρεΐκῃ ἡμῖν, 
ταῦτα βέλτιστα" εἰ δὲ μή, τότε ἤδη παραχρῆμα βου- 

Sene ; : 
λευσόμεϑα ὃ τι δράσομεν, εἴτε ἄλλῳ συνεσόμεϑα, sire 

E : ; 
καὶ αὐτὸ τὸ ϑεῖον τὸ col γιγνόμενον πειρασόμεϑα 

AUCTORIS 

παραμυϑεῖσϑαι evycigi 18 καὶ ϑυσίαις καὶ ἄλλῳ ὅτῳ 

ἄν oi μάντεις ἐξηγῶνται. ΔΗ. Μηχέτι πρὸς ταῦτα ἀν- 

τείπης, ὦ Σώκρατες, τῷ μειρακίῳ" εὖ γὰρ λέγει Θεάγης. 

EQ. MAX εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν, οὕτω ποιῶμεν. 

2» 

ΕΣ τα DA: 

L * Εἰς Διονυσίου τοῦ γραμματιστοῦ εἰςῆλϑον, 
καὶ εἶδον αὐτόϑι τῶν τε νέων τοὺς ἐπιεικεστάτους δο- 
κοῦντας εἶναι τὴν ἰδέαν καὶ πατέρων εὐδοκίμων, καὶ 
τούτων ἐραστάς. ἐτυγχανέτην οὖν δύο τῶν μειρακίων 

ἐρίζοντε, περὶ ὅτου δέ, οὐ σφόδρα κατήκουον" ἐφαινέ- 
up μέντοι ἢ περὶ Ιναξαγόρου ἢ περὶ Οἰνοπίδου 

ἐρίζειν. κύκλους yov» γφάφοντες ἐφαινέσϑην ! καὶ ἐγ- 
κλίσεις τινὰς ἐμιμοῦντο τοῖν χεροῖν ἐπικλίνοντε καὶ 
μάλ ἐσπουδακότε. κἀγώ τς καϑήμην γὰρ παρὰ τὸν 
ἐραστὴν τοῦ ὁτέρου αὐτοῖν — κινήσας οὖν αὐτὸν τῷ 
ἀγκῶνι ἠρόμην», ὃ τί ποϑ᾽ οὕτως ἐσπουδακότε τὼ μει- 
θαχίω εἴτην, καὶ εἶπον Ἢ που μέγα τι καὶ καλόν ἐστι 

ce ὅτου τοσαύτην σπουδὴν πεποιημένω ἐστόν. Ὁ 
δ᾽ εἶπε, Ποῖον, ἔφη, μέγα, καὶ καλόν; ἀδολεσχοῦσι μὲν 
οὖν οὗτοι περὶ τῶν μετεώρων καὶ φλυαροῦσι. φιλοσο- 
φοῦντες. Καὶ ἐγὼ ᾿ϑαυμάσας αὐτοῦ ! τὴν ἀπόκρισιν 
εἶπον" Ὦ νεανία, αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι τὸ φιλοσο- 
φεῖν; ἢ τί οὕτω χαλεπῶς λέγεις; Καὶ ὃ ἕτερος — 

πλησίον γὰρ καϑήμενος ἐτύγχανεν αὐτοῦ, ἀντεραστὴς 
ὧν — ἀκούσας ἐμοῦ TE ἐρομένου κἀκείνου ἀποχρινο- 
μένου, Οὐ πρὸς σοῦ re ἔφη, [5] Σώκρατες, ποιεῖς τὸ 
καὶ ἀνερέσϑαι; τοῦτον, εἰ αἰσχρὸν ἡγεῖται φιλοσοφίαν 
εἶναι. ἡ οὐκ οἶσϑια τοῦτον, ὅτι τραχηλιζόμενος καὶ ἐμ- 
πιπλάμενος καὶ καϑεύδων πάντα τὸν βίον διατετέλε- 
χεν; Gere σὺ τί αὐτὸν ᾧου ̓ ἀποχρινεῖσϑαι ! ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 
αἰσχρόν ἐστι φιλοσοφία; Ἦν δὲ οὗτος μὲν τοῖν ἐρα- 
σταῖν περὶ μουσικὴν διατετριφώς, ὁ δ᾽ ἕτερος, ὃν ἐλοι- 
δόρει, περὶ γυμναστικήν. καὶ μοι ἔδοξε χρῆναι, τὸν μὲν 
ἕτερον ἀφιέναι, τὸν ἐρωτώμενον, ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς προς- 
ἑποιδῖτο περὶ λόγων ἔμπειρος εἶναι, ἀλλὰ περὶ ἔργων, 

τὸν δὲ σοφώτατον προςποιούμενον εἶναι διερωτῆσαι, 
ἵνα καὶ εἴ τι δυναίμην, mag αὐτοῦ ὠφεληϑείην. εἶπον 
ovv ὅτι Εἰς κοινὸν μὲν τὸ ἐρώτημα ἠρόμην" εἰ δὲ σὺ 
οἴξι τοῦδε κάλλιον ἀποκχρινεῖσϑαι, σὲ ἐρωτῶ τὸ αὐτό, 

ὅπερ καὶ τοῦτον, εἰ δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν καλὸν 
εἶναι ἢ ov. IL Σχεδὸν οὖν ταῦτα * λεγόντων ἡμῶν 
ἐπακούσαντε τὼ μειρακίω ἐσιγησάτην, καὶ αὐτὼ παυ- 
σαμένω τῆς ἔριδος ἡμῶν ἀχροαταὶ ἐγενέσϑην. καὶ ὃ τι 

μὲν οἵ ἐρασταὶ ἔπαϑον, οὐκ οἶδα, αὐτὸς δ᾽ οὖν ἐξε- 

πλάγην" ἀεὶ γάρ ποτε ὑπὸ τῶν véov 18 καὶ καλῶν ἐκ- 
πλήττομαι. ἐδόκει μέντοι μοι καὶ ὃ ἕτερος οὐχ ἧττον 
ἐμοῦ ἀγωνιᾶν" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀπεκρίνατό γὲ μοι xoi μά- 
λα φιλοτίμως. ὍὉπότε γάρ τοι, ἔφη, [5] Σώκρατες, τὸ 

φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν. ἡγησαΐμην " εἶναι, οὐδ᾽ ἄν ἂν- 
ϑρῶπον νομίσαιμι ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλον τὸν οὕτω 

διακείμενον, ἐνδεικνύμενος, εἰς τὸν ἀντεραστήν, xol λέ- 

γῶν μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ἵν αὐτοῦ κατακούοι τὰ παιδι- 
Καὶ ἐγὼ εἶπον, Καλὸν ἀρα δοκεῖ σοι τὸ φιλο- 

σοφεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔρη. Ti οὖν; ἐγὼ ἔφην" 37 
δοκεῖ σοι oiov τε εἶναι εἰδέναι πρᾶγμα ὁτιοῦν εἴτε χα- 

λὸν εἴτε ΕἶπχοῦΣ ἐστιν, ὃ μὴ εἰδείη τις τὴν ἀρχὴν ὃ 

τι ἔστιν; ! Οὐκ ἔφη. Οἷσϑ᾽ ἄρα, ἣν δ᾽ T Ó τι ἔστι 

τὸ φιλοσοφεῖν; Καὶ μάλ, ἔφη. Ti οὖν ἔστιν; ἔφην 

ἐγώ. Τί δ᾽ ἀλλο ys ἢ κατὰ τὸ Σόλωνος; Σόλων γάρ 
ποῦ BUB" 

κα. 

γηράσχω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος. 

καὶ ἐμοὶ δοκεῖ οὕτως ἀεὶ χρῆναι ἕν γέ τι μανϑάνειν 
τὸν μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καὶ γβώτερον ὄντα καὶ 
πρεσβύτερον, i ἵν ὡς πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ μάϑῃ. Καὶ 

μοι τὸ μὲν πρῶτον ἔδοξέ τι εἰπεῖν, ἔπειτά πὼς ἐννοή- 
σας ἠρόμην αὐτόν, εἰ τὴν ! φιλοσοφίαν πολυμαϑίαν 
ἡγοῖτο εἶναι. Κἀκεῖνος, Πάνυ, ἔφη. ἩἩγεῖ δὲ δὴ xc- 

λὸν εἶναι μόνον τὴν φιλοσοφίαν ἢ ἢ καὶ ἀγαϑόν; ἦν δ᾽ 
ἐγώ. Καὶ ἀγαϑόν, ἔφη, πάνυ. Πότερον οὖν ἐν φι- 

λοσοφίᾳ τι τοῦτο ἴδιον ἐνορᾷς, ἢ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἷον φιλογυμναστίαν οὐ μόνον 
ἡγεῖ, καλὸν εἶναι ἀλλὰ καὶ ἀγαϑόν; ἢ οὔ; Ὁ δὲ καὶ 
μᾶλα εἰρωνικῶς εἶπϑ δύο" “Πρὸς μὲν τόνδε μοι εἰρή- 
σϑω, ὅτι οὐδὲ ἕτερα, πρὸς μέντοι σέ, ὦ Σώκρατες, ὅμο- 
λογῶ χαὶ καλὸν εἶναι κἀγαϑόν. ! "Ap ov» καὶ ἐν τοῖς 

γυμνασίοις, τὴν πολυπονίαν φιλογυμναστίαν ἡγεῖ εἶναι; 
Κακεῖνος ἔφη» Πάνυ ye» ὥςπερ 78 καὶ ἐν τῷ φιλοσο- 

φεῖν τὴν πολυμαϑίαν φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι εἶναι. Καὶ 
ἐγὼ εἶπον, Ἡγεῖ δὲ τοὺς φιλογυμναστοῦντας ἄλλου 

του ἐπιϑυμεῖν ἢ τούτου, ὃ τι ποιήσει αὐτοὺς EU ἔχειν 
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10 σῶμα; Τούτου, ἔφη. Ἦ οὖν οἱ πολλοὶ πόνοι τὸ 
σῶμα, ἦν δ ἐγώ, ποιοῦσιν εὖ ἔχειν; a Πῶς γὰρ ἂν, 

ἔφη, ἀπό y ὀλίγων πόνων τὸ σῶμά τις εὖ ἔχοι; Καί 
μοι ἔδοξεν ἤδη ἐνταῦϑα κινητέος εἶναι ὁ φιλογυμνα- 
στής, ἵνα μοι βοηϑήσειε διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῆς γύμνα- 
στικῆς. χάπειτα ἠρόμην αὐτόν, Σὺ δὲ δὴ τὶ σιγᾷς 
ἡμῖν, ὦ λῷστε, τούτου ταῦτα λέγοντος; ἢ καὶ σοὶ δο- 

xovciv οἵ ἄνϑρωποι εὖ τὰ σώματα ἔχειν ἀπὸ τῶν 
πολλῶν πόνων, ἢ ἀπὸ τῶν μετρίων; Ἐγὼ μέν, ὦ Σω- 

κρατες, ἔφη, dur», τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, καὶ νῦν 
γνῶναι, ὅτι οἱ μέτριοι ! πόνοι εὖ ποιοῦσιν ἔχειν τὰ 
σώματα. πόϑεν δή; οὐχὶ ἄνδρα 78 ἄγρυπνόν τε καὶ 
ἄσιτον καὶ ἀτριβὴ τὸν τράχηλον ἔχοντα καὶ λεπτὸν 

ὑπὸ μεριμνῶν; Καὶ αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντος ἤσϑη τὰ 
μειράκια καὶ ἐπεγέλασεν, ὁ δ᾽ ἕτερος ἠρυϑοίασε. Καὶ 
ἐγὼ εἶπον, Τί oU»; σὺ ἤδη ξυγχωρεῖς μήτε πολλοὺς 

μήτε ὀλίγους πόνους EU ποιεῖν ἔχειν τὰ σώματα τοὺς 
ἀνϑρώπους, ἀλλὰ τοὺς μετρίους; 3i διαμάχει δυοῖν ὃν- 

τοῖν νῷν περὶ τοῦ λόγου; Κακεῖνος, Πρὸς ! μὲν TOU- 
τον, ἔφη, x&y πάνυ ἡδέως διαγωνισαίμην, xai εὖ οἷδ᾽ 

ὅτι ἱκανὸς ἄν γενοίμην βοηϑῆσαι Tj ὑποϑέσει, ἣν 
ὑπεϑέμην, xal εἰ ταύτης ἔτι φαυλοτέραν ὑπεϑέμην" 

οὐδὲν ydg ἐστι" πρὸς μέντοι σὲ οὐδὲν δέομαι παρὰ 
δόξαν φιλονεικεῖν, ἀλλ ὁμολογῶ μὴ τὰ πολλὰ ἘΣ 

τὰ μέτρια γυμνάσια τὴν εὐεξίαν ἐμποιεῖν τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις. Τί δὲ τὰ σιτία; τὰ μέτρια ἢ τὰ πολλά; ἔφην 
ἐγώ. Καὶ τὰ σιτία ὡμολόγει. Ἔτι δὲ κἀγὼ προς- 

ηνάγκαζον ! αὐτὸν ὁμολογεῖν καὶ τἄλλα πάντα τὰ πε- 

ρὲ τὸ σῶμα, τὰ μέτρια μάλιστα ὠφελεῖν, ἀλλὰ μὴ τὰ 

πολλὰ μηδὲ τὰ ὀλίγα" καὶ μοι ὡμολόγει τὰ μέτρια. 
Ti δέ, & ἔφην, τὰ περὶ τὴν ψυχήν; τὰ μέτρια ὠφελεῖ 7 
τὰ ἄμετρα τῶν προςφερομένων; Τὰ μέτρια, ἔφη. Ovz- 

οὖν ἕν τῶν προςφερομένων ψυχῇ ἐστὲ καὶ τὰ μαϑή- 

ματα; Ὡμολόγει. Kai τούτων ἄρα τὰ μέτρια ὦφε- 
λεῖ, ἀλλ οὐ τὰ πολλά; Συνέφη. ! HIE Τίνα οὖν ἐρό- 
μενοι ἄν δικαίως ἐροίμεϑα, ὁποῖοι μέτριοι πόνοι καὶ 
σιτία πρὸς τὸ σῶμά ἐστιν; “3 ἹὩμολογοῦμεν τρεῖς ὄντες 
ὅτι ἰατρὸν ἢ παιδοτρίβην. Τίνα δ᾽ ἄν περὶ σπερμά- 
TOY σπορᾶς, ὑπύσον μέτριον; Καὶ τούτου τὸν 7εωρ- 
γὸν ὡμολογοῦμεν. Τίνα δὲ περὶ μαϑημάτων εἰς ψυ- 
χὴν φυτεύσεώς τε καὶ σπορᾶς ἐρωτῶντες. δικαίως ἂν 
ἐροίμεϑα, ὁπόσα καὶ ὁποῖα μέτρια; Τούντεῦϑεν ἤδη 

ἀπορίας “μεστοὶ ἦμεν ἅπαντες. " κἀγὼ προςπαίξων av- 
τοὺς ἠρόμην, Βούλεσϑε, t ἔφην, ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐν ἀπορίᾳ 

ἐσμέν, ἐρώμεϑα ταυτὶ τὰ μειράκια; ἢ ἴσως αἰσχυνό- 
μεϑα, ὥςπερ ἔφη τοὺς μνηστῆρας Ὅμηρος, μὴ ἀξιοῦν- 
τας εἶναί τινα ἄλλον, ὅςτις ἐντενεῖ τὸ τόξον; Ἐπειδὴ 

ov» μοι ἐδόκουν ἀϑυμεῖν πρὸς τὸν λόγον, ἄλλῃ ἐπει- 
ρώμην σχοπεῖν καὶ euro»: Ποῖα δὲ μάλιστ᾽ ἄττα το- 
πάζομεν εἶναι τῶν μαϑημάτων ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦν- 
τα μανϑάνειν, ἐπειδὴ οὐχὲ πάντα οὐδὲ πολλά; Ὑπο- 
λαβὼν οὖν ὃ σοφώτερος εἶπεν, ὅτι ! κάλλιστα ταῦτ 

εἴη τῶν μαϑημάτων καὶ προςήχοντα, ἀφ᾿ ὧν ἂν πλεί- 

στην δόξαν ἔχοι τις εἰς φιλοσοφίαν" πλείστην δ᾽ ἄν 
ἔχοι δόξαν, εἰ δοκοίη τῶν τεχνῶν. ἔμπειρος εἶναι πα- 

σῶν, εἰ δὲ μή, ὡς πλείστων γε xal μάλιστα τῶν ἀξιο- 

λόγων, μαϑὼν αὐτῶν ταῦτα, G προφήχει Toig ἐλευϑέ- 
9οις μαϑεῖν, ὅσα ξυνέσεως ἕ ἔχεται, “μὴ ὅσα χειρουργίας. 
"p οὖν οὕτω λέγεις, ἕ ἔφην ἐγώ, ὥςπερ ἐν τῇ τεχτονι- 
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χῇν καὶ γὰρ ἐκεῖ τέχτονα μὲν ἂν πρίαιο πέντε ! ἢ ἕξ 

μνῶν ἄκρον, ἀρχιτέκτονα δὲ οὐδ᾽ ἄν μυρίων δραχμῶν" 
ὀλίγοι y? μὴν καὶ ἐν πᾶσι τοῖς Ἕλλησι γίγνοιντο. ἄρα 

μή τι τοιοῦτον λέγεις; Καὶ en ᾿ἀχοῖσας μου ξυνεχώρει 

καὶ αὐτὸς λέγειν τοιοῦτον. |. Ἡρόμην δ᾽ αὐτόν, εἰ 
οὐχ ἀδύνατον εἴη δύο ded Eas οὕτω μαϑεῖν τὸν 

αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὰς καὶ μεγάλας. Ὁ δέ, Μὴ οὕτως 

μου, ἔφη, ὑπολάβης, ὦ Σώκρατες, ὡς λέγοντος, ὅτι δεῖ 
ἑχάστην τῶν τεχνῶν τὸν φιλοσοφοῦντα ἐπίστασϑαι 
ἀκριβῶς, ! ὥςπερ αὐτὸν τὸν τὴν τέχνην ἔχοντα, ἀλλ᾽ 
ὡς εἰχὸς ἄνδρα ἐλεύϑερόν τε καὶ “πεπαιδευμένον, ἐπα- 

κολουϑῆσαί τε τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ 
οἷόν T εἶναι διαφερόντως τῶν παρόντων, καὶ αὐτὸν 
ξυμβάλλεσϑαι γνώμην, ὥςτε δοκεῖν χαριέστατον εἶναι 
καὶ σοφώτατον τῶν ἀεὶ παρόντων ἐν τοῖς λεγομένοις 
τε καὶ πραττομένοις περὶ τὰς τέχνας. Καγώ, ἔτι γὰρ 
αὐτοῦ ἠμφεγνόουν τὸν λόγον 0 τι ἐβούλετο, "Ag ἐν- 
γοῶ, ἔφην, oiov λέγεις τὸν φιλόσοφον ἄνδρα; ! δοκεῖς 
γάρ μοι λέγειν οἷον, ἐν τῇ ἀγωνίᾳ εἰσὶν οἱ πένταϑλοι 
πρὸς τοὺς δρομέας ἢ τοὺς παλαιστάς. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
τούτων μὲν λείπονται κατὰ τὰ τούτων ἀϑλα καὶ δεύ- 
τεροΐ εἰσι πρὸς τούτους, τῶν δὲ ἄλλων ἀϑλητῶν πρῶ- 
TOL καὶ νικῶσιν αὐτούς. τάχ ἂν ἴσως τοιοῦτον TL λέ- 

γοις καὶ τὸ φιλοσοφεῖν ἀπεργάζεσϑαι τοὺς ἐπιτηδεύ- 

οντας τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα᾽ τῶν μὲν πρώτων εἰς * 

ξύνεσιν περὶ τὰς τέχνας ἐλλείπεσϑαι, τὰ δευτερεῖα δ᾽ 
ἔχοντας τῶν ἄλλων περιεῖναι, καὶ οὕτως γίγνεσϑαι πε- 

ρὲ πάντα ὕπακρόν τινα ἄνδρα τὸν πεφιλοσοφηκότα. 
TOLOUIOY τινά μοι δοχεὶς ἐνδείχνυσϑαι. Καλῶς γέ 

μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, φαίνει ὑπολαμβάνειν τὰ περὲ 
TOU φιλοσόφου, ἀπεικάσας αὐτὸν τῷ πεντάϑλῳ. ἔστι 
γὰρ ἀτεχνῶς τοιοῦτος, οἷος μὴ PIER μηδενὶ πρά- 

γματι μηδ᾽ εἰς τὴν ἀκρίβειαν μηδὲν διαπεπονηκέναι, 
ὥςτε διὰ τὴν τοῦ ἑνὸς τούτου ! ἐπιμέλειαν τῶν ἄλλων 
ἁπάντων ἀπολελεῖφϑαι, ὥςπερ οἵ δημιουργ οἱ, ἀλλὰ 

πάντων μετρίως ἐφηφϑαι. V. Μετὰ ταύτην δὴ τὴν 

ἀπόκρισιν ἐγὼ προϑυμούμενος σαφῶς εἰδέναι 0 τι λέ- 
pot; ἐπυνϑινόμην αὐτοῦ τοὺς ἀγαϑοὺς πότερον χρη- 
σίμους ἢ ἀχρήστους εἶναι ὑπολαμβάνοι. “Χρησίμους 
δήπου, ὦ Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αρ᾽ οὖν, εἴπερ oí ἀγαϑοὶ 
χφήσιμοι, oL πονηροὶ ἄχρηστοι; Ὡμολόγει. Τί δέ; 

τοὺς φιλοσόφους ἀνδρας ᾿χφησίμους ἡγεῖ ἢ οὔ; Ὁ δὲ 
ὡμολόγει χρησίμους, ! καὶ πρός γε ἔφη χρησιμωτάτους 
εἶναι ἡγεῖσϑαι. Φέρε δὴ γνῶμεν, εἰ ἀληϑὴ λέγεις, 

ποὺ καὶ χρήσιμοι ἡμῖν εἰσὶν οἱ ὕπακροι οὗτοι; δῆλον 
γάρ, ὅτι ἑκάστου γ8 τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων φαυλό- 
τερός ἐστιν ὃ φιλόσοφος. Ὡμολόγει. Φέρε δὴ σύ, 
ἢν δ᾽ ἐγώ . εἰ τύχοις, ἢ αὐτὸς ἀσϑενήσας ἢ τῶν φίλων 

τις τῶν σῶν, περὶ ὧν σὺ σπουδὴν μεγάλην ἔχεις, πό- 
τερον ὑγίδιαν βουλό͵ ἰόμενος κτήσασϑαι τὸν ὕπακρον ἐχεῖ- 
γὸν τὸν φιλόσοφον εἰςάγοις ἂν εἰς τὴν οἰκίαν ἢ τὸν ! 
ἰατρὸν. ἄν λάβοις; ἀμφοτέρους ἔγωγ᾽ à ἄν, ἔφη. Μή 
μοι, εἶπον ἐγώ, ἀμφοτέρους λέγε, ἀλλ ὁπότερον μᾶλ- 
λόν τε καὶ πρότερον. Οὐδεὶς ἂν, ἔφη, τοῦτό γ8 ἀμ- 
φιςβητήσειεν, ὡς οὐχὶ τὸν ἰατρὸν καὶ μᾶλλον. καὶ πρό- 
τερον. Τί δέ; ἐν νηὶ χειμαξομένῃ ποτέρῳ ἂν μᾶλλον 
ἐπιτρέποις σαυτόν T8 καὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ κυβερνήτῃ ἢ 7 
τῷ φιλοσόφῳ; Τῷ κυβερνήτῃ ἔγωγε. Οὐκοῦν καὶ ταλ- 

λα πανϑ'᾽ οὕτως, ἕως ἂν τις δημιουργὸς ἡ), οὐ χρήσι- 
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μός ἐστιν ὃ φιλόσοφος; ! Φαίνεται, ἔφη. Οὐκοῦν νῦν 
ἄχρηστός τις ἡμῖν ἐστὶν ὁ φιλόσοφος; εἰσὶ γὰρ ἡμῖν 
δήπου δημιουργοί. ὡμολογήσαμεν δὲ τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς 
χφησίμους εἶναι, τοὺς δὲ πονηροὺς ἀχρήστους. "Hyay- 
κάζετο ὁμολογεῖν. VL Τί ovv μετὰ τοῦτο ἔρωμαὶ 08; 

ἢ ἀγροικότερόν ἐστιν ἐρέσϑαι; "EgoU 0 τι βούλει. Ov- 
δὲν δή, ἔφην ἐγώ, ζητῶ ἄλλο ἢ ἀνομολογήσασϑαι τὰ 
εἰρημένα. ἔχει δὲ πως ὡδὶ. ὡμολογήσαμεν καλὸν εἶναι 
τὴν φιλοσοφίαν * xoi αὐτοὶ φιλόσοφοι εἶναι, τοὺς δὲ 
φιλοσόφους ἀγαϑούς, τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς χρησίμους, 

τοὺς δὲ πονηροὺς ἀχρήστους. αὖϑις δ᾽ αὖ τοὺς φιλο- 
σόφους ὡμολογήσαμεν, ἕως ἄν δημιουργοὶ ὦσιν, ἀχρή- 
στους εἶναι, δημιουργοὺς δὲ ἀεὶ εἶναι. οὐ γὰρ ταῦτα 

ὡμολόγηται; Πάνυ re η δ᾽ ὅς. Ὁμολογοῦμεν ἄρα, 

ὡς ἔοικε, κατά 78 τὸν σὸν λόγον, εἴπερ τὸ φιλοσοφεῖν 
ἐστὲ περὶ τὰς τέχνας, ἐπιστήμονας εἶναι ὃν σὺ λέγεις 
τὸν τρόπον, πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ ἀχρήστους, 
ἕως ἂν ἐν ἀνϑρώποις ! τέχναι ὦσιν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὔ- 

τως, ὦ φίλε, ἔχωσι, μηδ᾽ ἢ τοῦτο φιλοσοφεῖν, περὶ τὰς 
τέχνας ἐσπουδακέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα κυπτά- 
ζοντα ζῆν, οὐδὲ πολυμαϑοῦντα, ἀλλ᾽ ἀλλο τι, ἐπϑοὲ ἐγὼ 

cum» καὶ ὄνειδος εἶναι τοῦτο καὶ βαναύσους καλεῖ- 
σϑαι τοὺς περὶ τὰς τέχνας ἐσπουδακότας. VIL. Ὧδε 

δὲ σαφέστερον εἰσόμεϑα, εἰ ἄρα ἀληϑῆ λέγω, ἐὰν 
τοῦτο ἀποκρίνῃ. τίνες ἵππους ἐπίστανται κολάζειν ὁρ- 

ϑῶς; πότερον οἵπερ βελτίους ! ποιοῦσιν ἢ ἄλλοι; Oi- 
πδρ βελτίους. Τί δέ; κύνας οὐχ oi βελτίους ἐπίσταν- 
ται ποιεῖν, οὗτοι καὶ κολαζειν ὀρϑῶς ἐπίστανται; ναί. 

Ἥ αὐτὴ ἄρα. (oed βελτίους ve ποιεῖ καὶ κολαζει ὁρ- 

ϑῶς; Φημί, a δ᾽ oc. Τί al; πότερον ἥπερ βελτίους 
T8 ποιδὶ καὶ iin ὀρϑῶς, ἢ αὐτὴ xol γιγνώσκει 

τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς μοχϑηρούς, ἢ ἑτέρα τις; Ἢ 

αὐτή, ἔφη. ᾿Εϑελήσεις οὖν καὶ κατ᾽ ἀνϑρώπους τοῦϑ᾽ 

ὁμολογεῖν, ἥπερ βελτίους ἀνθρώπους ! ποιεῖ, ταύτην | 
εἶναι καὶ τὴν κολάζουσαν ὀρϑῶς καὶ διαγιγνώσκουσαν 
τοὺς χρηστούς ve ταὶ τοὺς μοχϑηρούς; Πάνυ γε, ἔφη. 
Οὐκοῦν ἥτις ἕνα, καὶ πολλούς, καὶ ἥτις πολλούς, καὶ 

γα; Ναί. Καὶ καϑ᾽ ἵππων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάν- 
τῶν οὕτως; Φημί. Τίς οὖν ἐστὶν ἢ ἐπιστήμη, ἥτις 
τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀκολασταΐνοντας καὶ παρανο- 

μοῦντας ὀρϑῶς κολάζει; οὐχ ἡ δικαστική; Nai. Ἢ 
ἄλλην οὖν τινα καλεῖς δικαιοσύνην ἢ ῆ ταύτην; Οὐκ ἀλ- 

λην. Οὐκοῦν ἧπερ κολάζουσιν ! ὀρϑῶς, ταύτῃ καὶ 

γιγνώσκουσι τοὺς χφηστοὺς καὶ τοὺς μοχϑηρούς; Ταύ- 
τῇ. Ὅςτις δὲ ἕνα γιγνώσκει, xol πολλοὺς : γνώσεται; 

Nol. Καὶ Ocrc 78 πολλοὺς ἀγνοεῖ, καὶ ἕνα; Φημί. 

Εἰ ἄρα ἵππος ὧν ἀγνοοῖ τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς πο- 
γηροὺς ἵππους, κἂν αὑτὸν ἀγνοοῖΐ ποῖός τὶς ἐστιν; 
Φημί. Καὶ εἰ βοὺς ὧν ἀγνοοῖ τοὺς πονηροὺς καὶ 
χρηστοὺς * βοῦς ", x&v αὑτὸν ἀγνοοῖ ποῖός τίς ἐστιν; 
Nol, ἔφη. Οὕτω δὴ xal, εἰ κύων; Ὡμολόγει. Τί δ᾽ 

ἐπειδὰν ἀνϑρωπός τις ὧν ἀγνοῇ τοὺς χρηστοὺς καὶ * 
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πονηρους ἀνϑρῶώπους, αρ οὐχ ξαῦτον αγνοξι, πότξρον 

χρηστός ἐστιν ἢ πονηρός, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἀνϑρωπός 
ἐστιν; Ξυνεχώρει. Τὸ δ᾽ ἑαυτὸν ἀγνοεῖν σωφρονεῖν 
ἐστὶν ἢ μὴ σωφρονεῖν; Μὴ σωφρονεῖν. Τὸ ἑαυτὸν 
ἄρα γιγνώσκειν ἐστὶ σωφρονεῖν: Φημί, ἔφη. Τοῦτ᾽ 
ἄρα, ὡς ἔοικε, καὶ τὸ ἐν Δελφοῖς γράμμα παρακχελδύε- 
ται, σωφροσύνην ἀσκεῖν καὶ δικαιοσύνην. Ἔοικεν. Τῇ 
αὐτῇ δὲ ταύτῃ xai κολάζειν ὀρϑῶς ἐπιστάμεϑα; Φη- 

ul. Οὐκοῦν E] μὲν κολάζειν ὀρϑῶς ἐπιστάμοϑα, δι- 

καιοσύνη ! αὕτη ἐστίν, ἡ δὲ διαγιγνώσκειν καὶ ἑαυτὸν 
καὶ ἄλλους, σωφροσύνη; Ἔοικεν, ἔφη. Ταὐτὸν ap 

ἐστὲ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη; Φαίνεται. ΨΠΙ. Καὶ 

μὴν οὕτω γε καὶ αἵ πόλεις εὖ οἰκοῦνται, ὅταν οὗ ἀδι- 
κοῦντες δίκην διδῶσιν. ἡληϑὴ λέγεις, ἔφη. Καὶ πο- 
λιτικὴ ἄρα ἡ αὐτή ἐστιν. Ξυνεδόκει. Τί δέ; ὅταν εἷς 
ἀνὴρ ὀρϑῶς πόλιν διοικῆ, ὄνομά 78 τούτῳ οὐ τύ- 

θαννός τε καὶ βασιλεύς; Φημί. Οὐκοῦν βασιλικῇ 1ὸ 
καὶ τυραννικῇ τέχνῃ διοικεῖ; Οὕτως. Καὶ αὗται &g 
αἵ αὐταὶ τέχναι ! εἰσὶν ἐκείναις; Φαίΐνονται. Τί δέ; 

ὅταν εἷς ὧν ἀνὴρ οἰκίαν διοικῇ ὀρϑῶς, τὶ ὄνομα τού- 

τῳ ἐστίν; οὐκ οἰκονόμος τε καὶ δεσπότης; INol. Πό- 
τερον oU» καὶ οὗτος δικαιοσύνῃ εὖ ἂν τὴν οἰκίαν δι- 
oixoi ἢ ἄλλῃ τινὶ τέχνη; 4Δικαιοσύνῃ. Ἔστιν ἄρα 

ταὐτό, ὡς foie, βασιλεύς, τύραννος, πολιτικός, οἶκο- 

νόμος, δεσπότης, σώφρων, δίκαιος" καὶ μία τέχνη ἐστὲ 
βασιλική, τυραννική, πολιτική, δεσποτική, οἰκογνομική, 
δικαιοσύνη, σωφροσύνη. Φαίνεται, ἔφη, οὕτως. IX. 

Πότερον οὖν τῷ φιλοσόφῳ, ὅταν μὲν ! ἰατρὸς περὶ 
τῶν καμνόντων τι λέγῃ, αἰσχρὸν μήϑ'᾽ ἕπεσϑαι τοῖς 
λεγομένοις δύνασϑαι μήτε ξυμβάλλεσϑαι μηδὲν περὶ 
τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, καὶ ómorav ἄλλος τις 

τῶν δημιουργῶν, ὡςαύτως" ὅταν δὲ δικαστὴς ἢ βασι- 
λεὺς ἢ ἄλλος τις ὧν νῦν δὴ διήλϑομεν, οὐκ αἰσχρὸν 
περὶ τούτων uio ἕπεσϑαι δύνασϑαι wire ξυμβάλ- 
λεσϑαι περὶ αὐτῶν; Πῶς δ᾽ οὐκ αἰσχρόν, r5] Σώκρα- 

τες, περὶ ye τοσούτων πραγμάτων μηδὲν ἔχειν συμ- 
βάλλεσθαι; Πότερον οὖν καὶ περὶ ταῦτα λέγωμεν, 

ἔφην, πένταϑλον ! αὐτὸν δεῖν εἶναι καὶ ὕπακρον, τὰ 

δευτερεῖα ἔχοντα πάντων τὸν φιλόσοφον, καὶ ἀχρεῖον 
εἶναι ἕως ἄν τούτων τις ἦ πρῶτον μὲν τὴν αὑτοῦ 
οἰκίαν οὐκ ἄλλῳ ἐπιτρεπτέον οὐδὲ τὰ δευτερεῖα ἐν 
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τούτῳ ἕχτέον, αλλ αὐτὸν κολαστέον δικαάζοντα ορϑῶς, 

ei μέλλει εὖ οἰκεῖσθαι αὐτοῦ ἡ οἰκία; Ξυνεχώρει δή 
μοι. Ἔπειτά γε δήπου ἐάν τε οἱ φίλοι αὐτῷ διαΐτας 
ἐπιτρέπωσιν, ἐάν T8 ἡ πόλις τι προςτάττῃ διακρίνειν 
ἢ δικάζοιν, αἰσχρὸν ἐν * τούτοις, ὦ ἑταῖρε, δεύτερον 

φαίνεσθαι ἢ τρίτον καὶ μὴ οὐχ ἡγεῖσθαι; Δοκεῖ μοι. 
Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν πο- 
λυμαϑία T8 εἶναι καὶ ἢ περὶ τὰς τέχνας πραγματεία. 

Εἰπόντος δ᾽ ἐμοῦ ταῦτα ὃ μὲν σοφὸς αἰσχυνϑεὶς τοῖς 
προξιρημένοις ἐσίγησεν, ὁ δὲ ἀμαϑὴς ἔφη ἐκείνως εἷ- 
ναι. καὶ οἵ ἄλλοι ἐπήνεσαν τὰ εἰρημένα. 
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142 {Ὁ Aou, ὦ o Τερψίων, ἢ πάλαι ἐξ ἀγροῦ; TEP. 

᾿Επιεικῶς πάλαι. καὶ σέ γε ἐζήτουν xor ἀγορὰν καὶ 
ἐθαύμαζον, ὅτι οὐχ οἷός T ἡ εὑρεῖν. EY. Ov γὰρ ἢ 

κατὰ πόλιν.  TEP. Ποῦ μήν; EY. Εἰς λιμένα κατα- 
βαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερομένῳ ἐκ Κορίνϑου ἀπὸ 
τοῦ στρατοπέδου ᾿ϑήναζε. TEP. Ζῶντι ἢ τοτελδυ- 

Β τηκότι; EY. ! Ζῶντι xal μάλα μόγις" χαλεπῶς μὲν 

γὰρ ἔχει καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν, μᾶλλον μὴν αὐτὸν 
αἱρεῖ τὸ γεγονὸς γόσημα ἐν τῷ στρατεύματι. TEP. 

Μῶν ἡ δυςεντερία; EY. Nol. TEP. Οἷον ἀνδρα λέ- 
yes ἐν κινδύνῳ εἶναι. EY. Καλόν τὸ καὶ ἀγαϑόν, ὦ 

Τερψίων" ἐπεί τοι καὶ νῦν ἤκουόν τινων μάλα &yxa- 
μιαζόντων αὐτὸν περὶ τὴν μάχην. ΤΕΡ. Καὶ οὐδέν 
n ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ ϑαυμαστότερον, εἰ μὴ τοιοῦτος 

c ἢν. ἀτὰρ πῶς οὐκ ! αὐτοῦ “Μεγαροῖ κατέλυεν; EY. 

"Hnelyevo οἴκαδε" ἐπεὶ ἔγωγ᾽ ἐδεόμην καὶ συνεβούλευον, 
ἀλλ ovx ἤϑελε. καὶ δῆτα προπέμψας αὐτόν, ἀπιὼν 
πάλιν ἀνεμνήσϑην καὶ ἐθαύμασα Σωκράτους, ὡς μαν- 

τικῶς ἀλλα τε δὴ εἶπε καὶ περὶ τούτου. δοκεῖ γάρ μοι 

ὀλίγον πρὸ τοῦ ϑανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ μειρακίῳ ὄντι, 
καὶ συγγενόμενός τε καὶ διαλεχϑεὶς πάνυ ἀγασϑῆναι 
αὐτοῦ τὴν φύσιν. καὶ μοι ἔλϑόντι ϑήναζε τούς 16 

D λόγους, οὖς διελέχϑη αὐτῷ, διηγήσατο, καὶ ' μάλα 

ἀξίους ἀκοῆς, εἶπέ τε, ὅτι πᾶσα ἀνάγκη εἴη τοῦτον 
θλόγιμον γενέσϑαι, εἴπερ εἰς ἡλικίαν Ebo. ΤῈΡ. 

Καὶ ἀληϑῆ Te; ὡς ἔοικεν, εἶπεν. ἀτὰρ τίνες ἦσαν οἱ 
λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασϑαι; ΕΥ. Οὐ μὰ τὸν Δία, 

οὔχουν οὕτω γε ἀπὸ στόματος" ἀλλ᾿ ἐγραψάμην μὲν 

M3 TOT εὐθὺς * οἴκαδ᾽ ἐλϑὼν ὑπομνήματα, ὕστερον, δὲ 
χατὰ σχολὴν ἀναμιμνησκόμενος ἔγραφον, καὶ ὁσάκις 
᾿ἀιϑήναξε ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτην ὃ μὴ 

ἐμεμνήμην, καὶ δεῦρο ἐλϑὼν ἐπηνωρϑούμην. ὥςτε μοι 

σχεδόν τι πᾶς ὃ λόγος γέγραπται. TEP. ἤληϑη; 
ἤχουσά gov καὶ πρότερον, καὶ μέντοι ἀεὶ μέλλων κε- 
λεύσειν ἐπιδεῖξαι διατέτριφα δεῦρο. ἀλλὰ τί κωλύει νῦν 
ἡμᾶς διελϑεῖν; πάντως ἔγωγε καὶ ἀναπαύσασϑαι δέο- 

B μαι, ὡς ἐξ ἀγροῦ ἥκων. ΕΥ̓͂. ! Ἀλλὰ μὲν δὴ καὶ αὐὖ- 

TEPTION, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΑΙΤΗ͂ΤΟΣ 

τὸς μέχρι ἸἘρινοῦ Θϑαΐτητον προὔπεμψα, Gere οὐκ ἄν 

ἀηδῶς ἀγαπαυοΐμην. ἀλλ ἴωμεν, xol ἡμῖν ἅμα ἀνα- 

παυομένοις ὁ παῖς ἀναγνώσεται. TEP. '0oS óc λέ- 

γεις. — EY. Τὸ μὲν δὴ βιβλίον, [2] Τερψίων, τουτί" 
ἐγραψάμην δὲ δὴ οὑτωσὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐμοὶ Σωχρά- 

kid διηγούμενον ὡς διηγεῖτο, ἀλλὰ διαλεγόμενον οἷς 

ἔφη διαλεχϑῆναι. ἔφη δὲ τῷ τὸ γεωμέτρῃ Θεοδώρῳ 
ἵνα οὖν ἐν τῇ γραφῇ μὴ 1 "Gp 

χοιεν πράγματα αἵ μεταξὺ τῶν λόγων διηγήσεις περὶ 
αὑτοῦ T8, O7T0TE λέγοι ὁ Σωκράτης, οἷον Καὶ ἐγὼ 
ἔφην ἢ Καὶ ἐγὼ εἶπον, ἢ αὖ περὶ τοῦ ᾿ἀποκχρινομένου, 
ὅτι Συνέφη ἢ Οὐχ ὡμολόγει, τούτων ἕνεκα ὡς αὐτὸν 
αὐτοῖς διαλεγόμενον ἔ ἔγραψα, ἐξελὼν τὰ τοιαῦτα. TEP. 

Καὶ οὐδέν ye ἄπο τρόπου, ὦ Εὐκλείδη. EY. Ἀλλά, 

παῖ, λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ Àéye. — WM. EQ. Εἰ t μὲν τῶν 
ἐν Κυρήνῃ ! μᾶλλον ἐκηδόμην, ὦ Θεόδωρε, τὰ ἐκεῖ ἂν 

gs καὶ περὶ ἐχείνων ἀνηρώτων, εἴ τινες αὐτόϑι περὶ 
γεωμετρίαν ἢ τινα ἀλλὴν φιλοσοφίαν εἰσὶ τῶν νέων 
ἐπιμέλειαν ποιούμενοι" νῦν δὲ --- ἧττον γὰρ ἐκείνους 

ἢ τούςδε φιλῶ, καὶ μᾶλλον ἐπιϑυμῶ εἰδέναι, τίνες 
ἡμῖν τῶν νέων ἐπίδοξοι γενέσϑαι ἐπιδικεῖς" ταῦτα δὴ 
αὐτός T8 σκοπῶ xc ὅσον δύναμαι, καὶ τοὺς ἄλλους 

ἐρωτῶ, οἷς ἂν ὁρῶ τοὺς νέους ἐθέλοντας ξυγγίγνε- 

σϑαι. σοὶ δὴ οὐκ ολίγιστοι πλησιάζουσι, καὶ δικαίως" 
ἄξιος γὰρ τά ! τὸ ἄλλα καὶ γεωμετρίας ἕνεκα. εἰ δὴ 

οὖν τινὲ ἐνέτυχες ἀξίῳ λόγου, ἡδέως ἂν πυϑοίμην. 
ΘΕΟ. Καὶ μήν, ὦ “Σώκρατες, ἐμοί TB βἰπεῖν καὶ σοὶ 

ἀκοῦσαι πάνυ ἄξιον, οἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν μειρακίῳ 

ἐντετύχηκα. καὶ εἰ μὲν ἣν καλός, ἐφοβούμην ἃ ἄν σφό- 
δρα λέγειν, μὴ καὶ τῳ δόξω ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτοῦ εἶναι" 

γῦν δέ, καὶ μή μοι ἄχϑου, οὐκ ἔστι καλός, προφέοικ 
δὲ σοὶ τήν τϑ σιμότητα καὶ τὸ ἔξω τῶν ὀμμάτων" ἦτ- 
τον δὲ ἢ σὺ ταῦτ᾽ ἔχει. ἀδεῶς δὴ λέγω. εὖ * γὰρ 
ἴσϑι, ὅτι ὧν δὴ πώποτε ἐνέτυχον — καὶ πάνυ πολ- 
λοῖς πεπλησίακα — οὐδένα no ἠσϑόμην οὕτω ϑαυ- 
μαστῶς εὖ πεφυκότα. τὸ γὰρ εὐμαϑῆ ὄντα, ὡς ἄλλῳ 

χαλεπόν, πρᾶον αὖ εἶναι διαφερόντως, καὶ ἐπὶ τούτοις 
7 * 

καὶ τῷ Θεαιτήτῳ. 
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ἀνδρεῖον. παρ᾽ ὁντινοῦν, ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ ἂν qoum γενέ- 
σϑαι οὔτε ὁρῶ γιγνομένους" ἀλλ᾿ οἵ τῷ ὀξεῖς ὥςπερ 

οὗτος καὶ ἀγχίνοι καὶ μνήμονες ὡς τὰ πολλὰ καὶ πρὸς 

τὰς ὀργὰς ὀξύῤῥοποϊ εἶσι, καὶ ἄττοντες φέρονται ὡς- 
περ τὰ ἀνερμάτιστα πλοῖα, καὶ ! μανικώτεροι 7| ἀν- 
δρειότεροι φύονται, οἵ T8 αὖ ἐμβρυϑέστεροι νωϑροΐ 
πῶς ἀπαντῶσι πρὸς τὰς μαϑήσεις xal λήϑης 7ϑμον- 

τες. ὁ δὲ οὕτω λείως το καὶ ἀπταίστως καὶ ἀνυσίμως 
ἔρχεται ἐπὶ τὰς μαϑήσεις 8 καὶ ζητήσεις μετὰ πολλῆς 

πραότητος, οἷον ἐλαίου ῥεῦμα ἀψοφητὶ ῥέοντος, ὥςτε 
ϑαυμάσαι τὸ τηλικοῦτον ὄντα οὕτω ταῦτα διαπράτ- 
τεσϑαι. ΣΩ. Ev ἀγγέλλεις. τίνος δὲ καί ἐστι τῶν 

πολιτῶν; ΘΕΟ. ᾿ἀκήκοα μὲν τοὔνομα, ᾿μνημονεύω δὲ 

ov. ἀλλὰ γάρ ἐστι ! τῶνδε τῶν προριόντων, ὃ ἐν τῷ 

μέσῳ. ἄρτι γὰρ ἐν τῷ ἔξω δρόμῳ ἠλείφοντο éreigol TÉ 
τινες οὗτοι αὐτοῦ καὶ αὐτός, νῦν δὲ μοι δοκοῦσιν ἀλει- 
ψάμενοι δεῦρο ἰέναι. ἀλλὰ σκόπει, 8L γιγνώσκεις αὖ- 

TOY. In. Τιγνώσκω" ὃ τοῦ “Σουνιέως Εὐφρονίου ἐστί, 

καὶ πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὸς οἷον καὶ σὺ τοῦτον διη- 
γεῖ, καὶ ἄλλως ὐδοκίμου, καὶ μέντοι xal οὐσίαν μάλα 

πολλὴν κατέλιτιδ. τὸ δ᾽ ὄνομα οὐκ οἶδα τοῦ μειρακίου. 
ΘΕΟ. Θϑαΐτητος, ὦ Σώχρατες, ! τὸ ys ὄνομα" τὴν 

μέντοι. οὐσίαν δοκοῦσί μοι ἐπίτροποί τινες διεφϑαῤκέ- 
vot. ἀλλ ὅμως καὶ πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἐλευϑε- 

ριότητα ϑαυμαστός, ὦ Σώχρατες. ΣΩ. Γεννικὸν λέ- 

ye τὸν ἄνδρα. καὶ μοι κέλευε αὐτὸν ἐνθάδε παρα- 
καϑίζεσϑαι.  OEO. Ἔσται ταῦτα. Θεαίτητε, δεῦρο 

παρὰ “ΣΣωχράτη. ZQ. Hc»v μὲν οὖν, [7] Θεαίτητε, ἵνα 

κἀγὼ ἐμαυτὸν ἀνασκέψωμαι, ποῖόν τι ἔχω τὸ πρός- 

ὠπον. φησὶ γὰρ Θεόδωρος ἔχειν μεὲ σοὶ ! ὅμοιον. 
ἀτὰρ εἰ νῷν ἐχόντοιν ἑκατέρου λύραν ἔφη αὐτὰς ἡρ- 
μόσϑαι ὁμοίως, πότερον εὐθὺς ἄν ἐπιστεύομεν ἢ ἐπε- 

σχκεψαάμεϑ᾽ ἂν, εἰ μουσικὸς ὧν λέγει; OEAI. "Ensoxs- 

ψαμεϑ᾽ ἂν. EQ. Οὐκοῦν τοιοῦτον uiv εὑρόντες ἐπει- 
ϑόμεϑ᾽ ἂν, ἄμουσον δέ, ἠπιστοῦμεν; OEAI "4597. 

ΣΩ. Νῦν δὲ y οἶμαι, εἴ τι μέλει ἡμῖν τῆς τῶν προς- 

ὥπων ὁμοιότητος, σκδπτέον, Bl γραφικὸς * ὧν λέγει ἢ 
οὔ. ΘΕΑΙ. Δοκεῖ uo. ΣΏ. Ἢ ov ζωγραφικὸς 

Θεόδωρος; OEAL Οὐχ, ὅσον γέ ue εἰδέναι. ΣΩ. 
"4g οὐδὲ γεωμοτρικός; ΘΕΑΙ. Πάντως δήπου, ὦ Σώ- 
κρατες. EQ. Ἦ καὶ ἀστρονομικὸς χαὶ λογιστικός τε 

καὶ μουσικὸς καὶ ὅσα παιδείας € ἔχεται; OEAI. "Euot- 
78 δοκεῖ. EQ. Εἰ μὲν ἄρα ἡμᾶς τοῦ σώματός, τι 

ὁμοίους φησὶν εἶναι ἐπαινῶν πῃ ἢ ψέγων, οὐ πάνυ 
αὐτῷ ἄξιον τὸν νοῦν mgocéyem. OEAL Ἴσως ov. 

ΣΩ. Τί δ᾽ & ποτέρου. τὴν ψυχὴν ! ἐπαινοῖ πρὸς ἀρε- 

τήν 18 καὶ σοφίαν; dg οὐκ ἄξιον τῷ μὲν ἀκούσαντι 

προθυμεῖσθαι ἀνασχέψασϑαι τὸν ἐπαινεϑέντα, τῷ δὲ 

προϑύμως δαυτὸν ἐπιδεικνύναι; ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν 0v», 

[5] “Σώκρατες. Hl. ZQ. Ὥρα τοίνυν, ὦ φίλε Θεαΐτητε, 

coi μὲν ἐπιδεικνύναι, ἐμοὶ δὲ σχοπεῖσϑαι" ὡς εὖ ἴσϑι, 

ὅτι Θεόδωρος πολλοὺς δὴ πρός us ἐπαινέσας ξένους 
T8 καὶ ἀστοὺς οὐδένα mo ἐπήνεσεν ὡς σὲ νῦν δή. 
OEAL Ev ἂν ἔχοι, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾿ ὅρα μὴ παίζων 
! ἔλεγεν. EQ. Οὐχ οὗτος ὃ τρύπος Θεοδώρου. ἀλλὰ 
μὴ ἀναδύου τὰ ὡμολογημένα σκηπτόμενος παίζοντα 
λέγδιν τόνδε, i ἵνα μὴ καὶ ἀναγκασϑῇ μαρτυρεῖν" πάν- 

τως γὰρ οὐδεὶς ἐπισχήψει αὐτῷ. ἀλλὰ ϑαῤῥῶν ἔμμενϑ 

τῇ ὁμολογίᾳ. ΘΕΑΙ. λλὰ χρὴ ταῦτα ποιεῖν, BL σοὶ 

ΡΡΑΤΟΝΙΒΞ 

δοκεῖ. EQ. Aia δή μοι" μανϑάνεις που παρὰ Oso- 

δώρου γεωμετρίας ἄττα; OEAL Ἔγωγε. ΣΏ. Καὶ 
τῶν περὶ ἀστρονομίαν τὸ καὶ ! ἁρμονίας καὶ λογι- 

σμούς; ΘΕΑΙ. Ππιφοϑυμοῦμαὶ 78 δή. ΣΩ. Καὶ γὰρ 
ἐγώ, ὦ παῖ, παρά 78 τούτου καὶ παρ᾽ ἄλλων, οὕς ἂν 

οἴωμαΐ τι τούτων ἐπαΐειν. ἀλλ᾽ ὅμως τὰ μὲν ἄλλα ἔχω 

περὶ αὐτὰ μετρίως, σμικρὸν δὲ τι ἀπορῶ, ὃ μετὰ σοῦ 

τὸ καὶ τῶνδε σκεπτέον. καὶ μοι Àéy&' ἄρ᾽ οὐ τὸ μαν»- 
ϑάγνειν ἐστὲ τὸ σοφώτερον γίγνεσϑαι περὲ ὃ μανϑά- 
»&L τις; OEAL Πῶς γὰρ ov; EQ. Σοφίᾳ δὲ y oi- 

μαι σοφοὶ oí σοφοί. OEAIL IVa. EQ. Tovro δὲ 
po» διαφέρει τι ἐπιστήμης; OEAIL Τὸ ποῖον; ΣΩ. 

Ἢ σοφία. ἢ οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες, ταῦτα καὶ σοφοί; 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; EQ. Ταὐτὸν ἄρα ἐπιστήμη καὶ σὸς 

φία; OEAL Noi. EQ. Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ὃ 

ἀπορῶ καὶ οὐ δύναμαι λαβεῖν ἱκανῶς παρ᾽ ie 
ἐπιστήμη ὃ τὶ ποτβ τυγχάνοι ὅν. dp οὖν δὴ ἔ) ἔχομεν " 
λέγειν αὐτό; τὶ | φατέ; τίς ἄν ἡμῶν πρῶτος εἴποι; ὁ δὲ 
ἁμαρτών, καὶ ὃς ἄν ἀεὶ ἁμαρτάνῃ, καϑεδεῖται, ὥςπερ 
φασὶν oi παῖδες οἵ σφαιρίζοντες, ὄνος" ὃς δ᾽ ἂν περι- 
γένηται ἀναμάρτητος, βασιλεύσει ἡμῶν καὶ ἐπιτάξει ὃ 
τι ἂν βούληται ἀποχρίνεσϑαι. Ti σιγᾶτε; οὔ τὶ που, 

c) Θεόδωρε, ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἀγφοικίζομαι, προ- 
ϑυμούμενος ἡμᾶς ποιῆσαι διαλέγεσϑαι καὶ φίλους T6 
καὶ προρηγόρονς αλλήλοις 7ίγνεσϑαι; ΘΕΟ.! Ἥκιστα 
μέν, [5] “Σώκρατες, τὸ τοιοῦτον ἄν δἴη ἄγροικον, ἀλλὰ 

τῶν μειρακίων τι κέλευέ σοι ἀποχρίνεσϑαι. ἐγὼ μὲν 
γὰρ ἀήϑης τῆς τοιαύτης διαλέκτου, καὶ οὐ δ᾽ αὖ συν- 
εϑίζεσϑαι ἡλικίαν ἔχω τοῖοδε δὲ πρέποι τὸ ἂν τοῦτο 
καὶ πολὺ πλεῖον ἐπιδιδοῖεν. τῷ 1f ὄντι J »βότης εἰς 

πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει. ἀλλ᾽, ὥςπερ ἤρξω, μὴ ἀφίεσο τοῦ 
Θεαιτήτου, ἀλλ᾽ ἐρώτα. ΣΩ. "Hove δή, ὡ Θεαίτητε, 
ἃ λέγει Θεόδωρος, ᾧ ἀπιστεῖν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὔτε σὺ 
! ἐϑελήσεις, οὔτε ϑέμις περὶ τὰ τοιαῦτα ἀνδρὶ σοφῷ 
ἐπιτάττοντι γεώτερον ἀπειϑεῖν. ἀλλ᾽ sv καὶ γενναίως 
εἰπέ" τί σοι δοκεῖ εἶναι ἐπιστήμη; ΘΕΑΙ. EL xe, 
ὦ “Σώκρατες, ἐπειδήπερ ὑμεῖς xtÀEVETE. πάντως γάρ, 
ἂν τι καὶ ἁμάρτω, énavogó dioere. IV. EQ. πάνυ 

μὲν οὖν, ἂν πέρ γε oiol τα ὦμεν. ΘΕΑΙ. Δοκεῖ roí- 

γυν μοι καὶ ἃ παρὰ Θεοδώρου ὁ ἂν τις μάϑοι ἐπιστῆ- 
μαι εἶναι, γεωμετρία τε χαὶ ἃς voy δὴ σὺ διῆλϑες, καὶ 
αὖ σκυτοτομική τὸ καὶ ! αἵ τῶν ἄλλων δημιουργῶν τέ- 

χναι, πᾶσαϊΐ τὸ καὶ ἑκάστη τούτων, οὐκ ἀλλο τι ἢ 
ἐπιστήμη εἶναι. EQ. Γενναίως ye καὶ φιλοδώρως, ὦ 
φίλε, tv αἰτηϑεὶς πολλὰ δίδως, καὶ ποικίλα ἀνϑ' 

ἁπλοῦ. ΘΈΑΙ. Πῶς τί τοῦτο λέγϑις, à Σώκρατες; 

EQ. Ἴσως μὲν οὐδέν" ὃ μέντοι οἶμαι, φράσω. ὅταν 

λέγῃς σχυτικήν, μή τι ἄλλο φράζεις ἢ ἐπιστήμην ὑπο- 

δημάτων, ἐργασίας; ΘΕΑΙ. Οὐδέν. EQ. Τί δ᾽ ! ὅταν 
τεκτονικήν; μή τι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τῆς τῶν ξυλίνων 

σχϑυῶν ἐργασίας; OEAI. Οὐδὲ τοῦτο. EQ. Οὐκοῦν 

ἕν ἀμφοῖν, οὗ ἑκατέρα ἐπιστήμη, τοῦτο ὁρίζεις; ΘΕΑῚ. 

INal. Eo. Τὸ δέ 7 ἐπερωτηϑέν, o ,Θεαΐτητε, οὐ 

τοῦτο ἣν, τίνων ἣ ἐπιστήμη, οὐδὲ ὁπόσαι τινές. οὐ 
γὰρ ἀριϑμῆσαι αὐτὰς βουλόμενοι ἠρόμεϑα, ἀλλὰ γνῶ- 
vaL ἐπιστήμην αὐτὸ ὅ τὶ mor ἐστίν. ἢ οὐδὲν λέγω; 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς. EQ. * Σκέψαι δὴ xal 

τόδε. εἴ τις ἡμᾶς τῶν φαύλων τι καὶ προχδίρων ἔροι- 
TO, οἷον περὶ πηλοῦ, ὃ τί ποτ᾽ ἐστίν, εἰ ἀποκριναΐμε- 
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Sa αὐτῷ πηλὸς ὁ τῶν χυτρέων καὶ πηλὸς ὃ τῶν imvo- 
πλαϑῶν καὶ πηλὸς ὃ τῶν πλινϑουργῶν, οὐκ ἄν γε- 
λοῖοι εἶμεν; ΘΈΑΙ. Ἴσως. EQ. Πρῶτον uiv γέ που 

οἰόμενοι συνιέναι ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀποκρίσεως τὸν ἐρω- 
τῶντα, ὅταν εἴπωμεν πηλός, εἴτε ὁ τῶν κοροπλαϑῶν 
προςϑέντες sire ! ἄλλων ὡντινωνοῦν δημιουργῶν. ἢ, 
οἴξι, τίς τι συνίησί τινος ὄνομα, ὃ μὴ οἷδε Ti ἐστιν; 
GEAI. Οὐδαμῶς. EQ. Οὐδ᾽ ἄρα ἐπιστήμην ὑποδη- 
μάτων συνίησιν ὃ ἐπιστήμην μὴ εἰδώς. ΘΈΑΙ. Οὐ 
γάρ. EQ. Σκαυτικὴν ἄρα οὐ συνίησιν ὃς ἂν ἐπιστή- 

μὴν ἀγνοῇ, οὐδὲ τινὰ ἄλλην τέχνην. ΘΕΑΙ. Ἔστιν 
οὕτω. ΣΩ. Τελοία ἄρα D] ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηϑέντι 

ἐπιστήμη τί ἐστιν, ὅταν ἀποκρίνηται τέχνης τινὸς ὄνο- 
μα. τινὸς γὰρ ἐπιστήμην ' ἀποκρίνεται, οὐ τοῦτ᾽ ἐρω- 
τηϑείς. ΘΈΑΙ. Ἔοικεν. ΣΏ. Ἔπειτά γέ που ἐξὸν 

φαύλως καὶ βραχέως ἀποκρίνασϑαι περιέρχεται ἀπὲέ- 
θαντον ὅδόν. οἷον καὶ ἐν τῇ τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει φαῦ- 
λόν πον καὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν, ὅτι γῆ ὑγρῷ φυραϑεῖσα 

πηλὸς ἂν εἴη, τὸ δ᾽ ὅτου ἐᾶν v χαίρειν. V. OEAL "P&- 
διον, ὦ Σώκρατες, TUY 78 οὕτω φαίνεται" ἀτὰρ κινδυ- 

γεύεις ἐρωτᾶν οἷον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἔναγχος εἰφῆλϑε 

διαλεγομένοις, ἐμοί τε καὶ τῷ σῷ ! ὁμωνύμῳ τούτῳ 
Σωκράτει. ΣΏ. Τὸ ποῖον δή, ὦ Θεαίτητε; ΘΈΑΙ. 

“Περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε $ ἔγραφε, τῆς τε 
τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος, ἀποφαίνων ὅτι μήκει 
οὐ ξύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ, καὶ οὕτω κατὰ μέαν ἑκάστην 
προαιρούμενος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεχάποδος" ἐν δὲ ταύ- 
Tq πὼς ἐνέσχετο. ἡμῖν ovv εἰςῆλϑέ τι τοιοῦτον, ἐπει- 
δὴ ἀπειροι τὸ πλῆϑος αἵ δυνάμεις ἐφαίνοντο , πειρα- 
ϑῆναι ξυλλαβεῖν εἰς ἕν, ὅτῳ πάσας ταύτας ! mgosayo- 

ρεύσομεν τὰς δυνάμεις. ΣΩ. Ἦ καὶ εὕρετέ τι τοιοῦ- 
τον; OEAL Ἔμοιγε δοκοῦμεν. σχόπει δὲ καὶ σύ. 
ΣΩ. «“έγε. OEAL Τὸν ἀριϑμὸν πάντα δίχα διελά- 
βομεν. τὸν μὲν δυνάμενον & ἔσον ἰσάκις γίγνεσϑαι τῷ 
τετραγώνῳ τὸ σχῆμα ἀπεικάσαντες τετράγωνόν T8 καὶ 
ἰσόπλευρον προρείπομεν. ΣΩ. Καὶ εὐ 78: OEAI. 

Τὸν τοΐνυν μεταξὺ τούτου, ὧν καὶ τὰ τρία καὶ τὰ 
πέντε " καὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἰσάκις γενέσϑαι, 
ἀλλ᾿ ἢ πλείων ἐλαττονάκις ἢ ἐλάττων πλεονάκις γἱγν8- 

ται, μείζων δὲ καὶ ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν περιλαμ- 
βάνει, τῷ προμήκει αὖ σχήματι ἀπεικάσαντες προμήπη 
ἀριϑμὸν ἐκαλέσαμεν. EQ. Καάλλιστα. ἀλλὰ τί τὸ με- 
τὰ τοῦτο; ; ΘΕΑ͂Ι. Ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον 

χαὶ ἐπίπεδον ἀρυϑμὸν τετραγωνίζουσι, μῆκος ὡρισάμε- 

Sa, ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις, ὡς μήκει μὲν οὐ 
! ξυμμέτρους ἐκείναις, τοῖς δ᾽ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. 
zol περὶ τὰ στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον. - EQ. ᾿ἄριστά Y 
ἀνϑρώπων, ὦ παῖδες, ὥςτε μοι δοκεῖ ὃ Θεόδωρος οὐκ 
ἔνοχος τοῖς ψευδομαρτυρίοις ἔσεσϑαι. ΘΕΑΙ. Καὶ 
μήν, ὦ Σώκρατες, ὅ ye ἐρωτᾷς περὲ ἐπιστήμης, οὐκ ἂν 
δυναίμην ἀποκρίνασϑαι ὥςπερ πϑρὶ τοῦ μήκους καὶ 
τῆς δυνάμεως. καίτοι σύ γέ μοι δοκεῖς τοιοῦτόν τι ζη- 
τεῖν. ὥςτε πάλιν αὖ φαίνεται ψευδὴς ὁ Θεόδωρος. 
EQ. TÍ δαΐ; εἴ gs ! πρὸς δρόμον ἐπαινῶν μηδενὶ οὕ- 
τω δρομικῷ ἔ ἔφη τῶν νέων ἐντετυχηκέναι, sire διαϑέων 
τοῦ ἀκμάζοντος χαὶ ταχίστου ἡττήϑης, ἧττόν τι ἄν 
οἴξι ἀληϑῆ τόνδ᾽ ἐπαινέσαι; OEAI. Οὐκ ἔγωγε. EQ. 
Hà τὴν ἐπιστήμην, ὥςπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, σμι- 
χρόν τι οἴει εἶναι ἐξευρεῖν καὶ οὐ τῶν πάντῃ ἄχρων; 

ὅ3 

ΘΕΑΙ. Νὴ τὸν 41 ἔγωγε καὶ μάλα γε τῶν ἀκροτά- 
των. EQ. Θάῤῥει τοίνυν περὶ σαυτῷ καί τι olov 
Θεόδωρον λέγειν, ' προϑυμήϑητι δὲ παντὶ τρόπῳ τῶν 
τὸ ἄλλων πέρι καὶ ἐπιστήμης λαβεῖν. λόγον, τὶ ποτὲ 

τυγχάνει ὃν. OEAI. Προϑυμίας μὲν ἕνδκεν, ὦ Xo- 

κρατες, φανεῖται. VIL EQ. Ἶϑι δή" καλῶς γὰρ agr 
ὑφηγήσω" πειρῶ μιμούμενος τὴν περὶ τῶν δυνάμεων 
ἀπόχρισιν, ὥςπερ ταύτας πολλὰς οὔσας ἑνὶ εἴδει περι- 
ἔλαβες, οὕτω καὶ τὰς πολλὰς ἐπιστήμας ἑνὶ λόγῳ προς- 
εἰπεῖν. ΘΈΑΙ. MÀ εὖ ἴσϑι, ὦ Σώκρατες, ! πολλάκις 

δὴ αὐτὸ ἐπεχείρησα σκέψασϑαι, ἀκούων τὰς παρὰ 
σοῦ ἀποφερομένας ἐρωτήσεις" ἀλλὰ γὰρ οὔτ᾽ αὐτὸς 
δύναμαι πεῖσαι ἐμαυτὸν ὡς ἱκανῶς τι λέγω, ovr ἀλ- 

λου ἀκοῦσαι λέγοντος οὕτως, ὡς σὺ διακελεύει, οὐ μὲν 

δὴ αὖ οὐδ᾽ ἀπαλλαγῆναι τοῦ μέλλειν. ΣΩ. δίνεις 
γάρ, ὦ φίλε Θεαίτητε, διὰ τὸ μὴ κενὸς ἀλλ᾽ ἐγκύμων 

εἶναι. ΘΕΑΙ. Ovx οἶδα, ὦ ὦ Σώκρατες" ὃ μέντοι πέ- 

πονϑα λέγω. EQ. Εἶτα, ὦ " καταγέλαστε, οὐκ ἀχή- 

κοας ὡς ἐγώ εἶμι υἱὸς μαίας μάλα γενναίας, τὸ καὶ 
βλοσυρᾶς, Φαιναρέτης; OEAI. Ἤδη τοῦτό 78 ἤκουσα. 

ΣΏ. ρα καὶ ὅτι ἐπιτηδεύω τὴν αὐτὴν τέχνην ἀκή- 

κοας; ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. EQ. MAE εὖ ἴσϑ' ὅτι: μὴ 
μέντοι, μου κατείπῃς πρὸς τοὺς ἄλλους. λέληθα γάρ, 

ὦ ἑταῖρε, ταύτην ἔχων τὴν τέχνην" oi δέ, ἅτε οὐκ εἰ- 
δότες, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι περὶ ἐμοῦ, ὅτι δὲ ἀτο- 
πώτατός εἰμι καὶ ποιῶ τοὺς ἀνϑρώπους ἀπορεῖν. ἡ 
καὶ τοῦτο ἀχήχοας; ΘΕΑΙ. ! Ἔγωγε. EQ. Εἴπω 

οὖν σοι τὸ αἴτιον; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Ἐ»- 
γόησον δὴ τὸ περὶ τὰς μαίας ἅπαν ὡς ἔχει, καὶ ὅᾷον 
μαϑήσει ὃ βούλομαι. οἶσϑα γάρ που, ὡς οὐδεμία 
αὐτῶν ἔτι αὐτὴ κχυϊσχομένη 18 καὶ τίκτουσα ἀλλας 
μαιεύεται, ἀλλ᾽ ai ἤδη ἀδύνατοι τίκτειν. ΘΈΑΙ. πά- 

yv μὲν ovv». EQ. Αἰτίαν δὲ 78 τούτου φασὶν εἶναι 

τὴν “Ἄρτεμιν, ὅτι ἄλοχος οὖσα τὴν λοχείαν εἴληχε. 

στερίφαις μὲν. οὖν ἄρα ovx | ἔδωκε μαιδύεσϑαι, ὅτι A 
ἀνϑρωπίνη φύσις ἀσϑενεστέρα ἢ λαβεῖν τέχνην ὧν ἂν 
5 ἄπειρος" ταῖς δὲ δι ἡλικίαν ἀτόκοις προςέταξε, τι- 

μῶσα τὴν αὑτῆς ὁμοιότητα. OEAL Εἰκός. EQ. Οὐχ- 

οὖν καὶ τόδε εἰχός 18 καὶ ἀναγκαῖον, τὰς κυούσας καὶ 

μὴ γιγνώσκεσϑαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν μαιῶν ἢ τῶν ἀλ- 
λων; OEAL Πάνυ γε. EQ. Καὶ μὴν καὶ διδοῦσαὶ 

ys αἵ μαῖαι φαρμάκια καὶ ἐπάδουσαι δύνανται ἐγεί- 
Q&Ly 18 τὰς ὠδῖνας ! xai μαλϑακχωτέρας, ἄν βούλων- 

ται, ποιεῖν, καὶ τίκτειν τε δὴ τὰς δυςτοκούσας, καὶ ἐὰν 

viov ὃν δόξη ἀμβλίσκειν, ἀμβλίσκουσιν; ΘΕΑΙ. Ἔστι 
ταῦτας. XQ. Ag οὖν ἔτι καὶ τόδε αὐτῶν ἤσϑησαι, 

ὅτι καὶ προμνήστριαί εἰσι δεινόταται, ὡς πάσσοφοι 
οὖσαι περὶ τοῦ γνῶναι, ποίαν χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦ- 
σαν ὡς ἀρίστους παῖδας τίχτειν; ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ 
τοῦτο οἶδα. EQ. MAX ἰσϑ᾽ ὅτι ἐπὶ τούτῳ μεῖζον 
φρονοῦσιν ἢ ἐπὶ τῇ ὀμφαλητομίᾳ. ! ἐγγόει γάρ᾽ τῆς 
αὐτῆς ἢ ἄλλης οἴξι τέχνης εἶναι ϑεραπείαν τὸ καὶ ξυγ- 

κομιδὴν τῶν ἐκ γῆς καρπῶν καὶ αὖ τὸ γιγνώσκειν εἰς 
ποίαν γῆν ποῖον φυτόν τὸ καὶ σπέρμα καταβλητέον; 
OEAI. Ovx, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς. EQ. Eig γυναῖκα δὲ, 

ὦ φίλε, ἄλλην μὲν οἴει τοῦ τοιούτου, ἄλλην δὲ ξυγκο- 
μιδῆς; ΘΕΑΙ. Οὔκουν εἰκός 75. ΣΩ. Οὐ γάρ. aà- 
λὰ διὰ τὴν ἀδικόν 18 καὶ ἄτεχνον ξυναγωγὴν ἀνδρὸς 
καὶ γυναικός, ἧ δὴ προαγωγεΐα ὄνομα, φεύγουσι καὶ 
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τὴν προμνηστικὴν ἅτε σεμναὶ οὖσαι oi μαῖαι, φοβού- 
μεναι μὴ εἰς ἐχείνην τὴν αἰτίαν διὰ ταύτην ἐμπέσωσιν" 
ἐπεὶ ταῖς γε ὄντως μαΐαις μόναις που προζήκει καὶ 
προμνήσασϑαι ὀρϑῶς. OEAI. Φαΐνεται. EQ. Τὸ 

μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν, τοσοῦτον, ἔλαττον δὲ τοῦ ἐμοῦ 
δράματος. οὐ γὰρ πρόςεστι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν εἴδωλα 

τίκτϑιν, ἔστι δ᾽ ὅτε ! ἀληϑινά, τοῦτο δὲ μὴ ῥάδιον &i- 
vat διαγνῶναι. εἰ γὰρ προςῆν, μέγιστόν τε καὶ καλλι- 
στον ἔργον ἢν ἂν ταῖς μαίαις τὸ κρίνειν τὸ ἀληϑὲς τε 
καὶ μή. ἢ οὐκ οἶδι; OEAL 'Eyoys. VIL EQ. Τῇ δὲ 
Y ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσεως τὰ μὲν ἀλλα ὑπάρχει, ὅσα 
ἐχείναις, διαφέρει δὲ τῷ Te ἄνδρας, ἀλλὰ μὴ γυναῖκας 
μαιεύεσϑαι, καὶ τῷ τὰς ψυχὰς αὐτῶν τικτούσας ἐπι- 
σκοπεῖν, ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. μέγιστον δὲ τοῦτ᾽ ἔνι 

τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ» βασανίζειν δυνατὸν εἶναι παντὶ ! 
τρόπῳ, πότερον εἴδωλον καὶ ψεῦδος ἀποτίκτει τοῦ 
γέου ἡ διάνοια ἢ γόνιμόν τὸ καὶ ἀληϑές. ἐπδὶ τόδε γ8 
καὶ ἐμοὶ ὑπάρχει, ὅπερ ταῖς μαίαις" ἀγονός εἶμι σο- 
φίας, καὶ ὅπερ ἤδη πολλοὶ μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν 
ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀποκρίνομαι περὶ οὐ- 

δενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχϑβιν σοφόν, ἀληϑὲς ὀνειδίςουσι. 
τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε᾽ μαιδύεσϑαί pue ὃ ϑεὸς ἀναγ- 
κάζει, γεννᾶν δὲ ἀπεκώλυσεν. εἰμὴ δὴ οὖν αὐτὸς μὲν 
οὐ πάνυ τι σοφός, οὐδὲ τὶ μοι ἔστιν εὕρημα ! TOLOU- 
TOY, 7εγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἔκγονον" ot δ᾽ ἐμοὶ ξυγ- 
γιγνόμενοι τὸ μὲν πρῶτον φαίνονται. ἔνιοι μὲν καὶ πά- 
γυ ἀμαϑεῖς, πᾶνγτες δὲ προϊούσης τῆς ξυνουσίας, οἷς- 

πδρ ἄν ὃ ϑεὸς παρείκῃ», ϑαυμαστὸν ὅσον ἐπιδιδόντες, 

ὡς αὑτοῖς 18 καὶ τοῖς ἄλλοις δοκοῦσι καὶ τοῦτο 

ἐναργές, ὅτι mag ἐμοὺ οὐδὲν πωώποτβ μαϑόντες, ἀλλ᾽ 

αὐτοὶ παρ αὑτῶν πολλὰ καὶ καλὰ εὑρόντος 18 καὶ κα- 

τέχοντες. τῆς μέντοι μαιείας ὁ ϑεός 18 καὶ ἐγὼ αἴ- 
τιος. ὧδε δὲ δῆλον" πολλοὶ ἤδη τοῦτο ! ἀγνοήσαντες 
καὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ δὲ καταφρονήσαντες, 
ἢ αὐτοὶ ἢ vm ἄλλων πεισϑέντες, ἀπῆλϑον πρωϊαίτε- 
ρον τοῦ δέοντος, ἀπελϑόντες δὲ τά τε λοιπὰ ἐξήμ- 

βλωσαν διὰ πονηρὰν ξυνουσίαν καὶ τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ μαι- 
ευϑέντα κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν, ψευδὴ καὶ εἴδωλα 
πϑρὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ ἀληϑοῦς, τελευτῶντες 
δ᾽ αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἔδοξαν ἀμαϑεῖς εἶναι. ὧν 

εἷς γέγονεν Ἀριστείδης * ὃ “Ἱυσιμάχου καὶ ἄλλοι πάνυ 

πολλοί. οἷς, ὅταν πάλιν ἔλϑωσιν δεόμενοι τῆς ἐμῆς 

ξυνουσίας καὶ ϑαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γι- 

γνόμενόν μοι δαιμόνιον ἀποχωλύει ξυνεῖναι, ἐνίοις δὲ 
ἐᾷ᾽ καὶ πάλιν αὐτοὶ ἐπιδιδόασι. πάσχουσι δὲ δὴ οἱ 
ἐμοὶ ξυγγιγνόμενοι καὶ τοῦτο ταὐτὸν ταῖς τικτούσαις" 
ὠδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπίπλανται γύκτας τὸ καὶ 
ἡμέρας πολὺ μᾶλλον ἢ ἐκχεῖναι. ταύτην δὲ τὴν ὠδῖνα 
ἐχεΐρειν τὸ καὶ ἀποπαύειν ἢ ἐμὴ τέχνη δύναται. καὶ 
οὗτοι μὲν ! δὴ οὕτως. ἐνίοτε δέ, [5] Θεαίτητε, ot ἂν 

μοι μὴ δοξωσί πῶς ἐγκύμονες εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐδὲν 
ἐμοῦ δέονται, πάνυ εὐμενῶς NOTOS καὶ ξὺν ϑεῷ 
εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς τοπάζω οἷς ἂν ξυγγενόμενοι ovouv- 
το. ὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα Προδίκῳ, πολλοὺς δὲ 

ἄλλοις, σοφοῖς τὸ καὶ ϑεσπεσίοις ἀνδράσι. Ταῦτα δή 

σοι, o ἄριστε, ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα, ὑποπτεύων σβ, 
ὥςπερ καὶ αὐτὸς οἴει, ὠδίνειν τι κυοῦντα ἔνδον. προς- 

φέρου οὖν πρός na ὡς πρὸς μαίας υἱὸν καὶ αὐτὸν 
μαιευτικόν, χαὶ ἃ &y ἐρωτῶ, προϑυμοῦ ὅπως οἷός T 

εἶ, οὕτως ἀποκρίνασϑαι. καὶ ἐὰν ἄρα σκοπούμενός τι 

ὧν ἂν λέγης, ἡγήσωμαι εἴδωλον καὶ μὴ ἀληϑές, εἶτα 
ὑπεξαιρῶμαι καὶ ἀποβάλλω, μὴ ἀγρίαινε ὥςπερ αἵ 

πρωτοτόκοι περὶ τὰ παιδία. πολλοὶ γὰρ ἤδη, ὦ ὦ ϑαυ- 
μάσιδ, πρός με οὕτω διδτέϑησαν, Ocrs ἀτεχνῶς δά- 
XY8U ἕτοιμοι εἶναι, ἐπειδάν τινα λῆρον αὐτῶν ἀφαι- 

φῶμαι, καὶ οὐκ οἴονταί με εὐνοίᾳ τοῦτο ποιεῖν, “πόῤῥω 
ὄντες τοῦ εἰδέναι, ὅτι οὐδεὶς ϑεὸς ! δύςνους ἀνϑρώ- D 

ποις, οὐδ᾽ ἐγὼ δυονοίᾳ τοιοῦτον οὐδὲν δρῶ, ἀλλά μοι 

ψεῦδός τα ξυγχωρῆσαι καὶ ἀληϑὲς ἀφανίσαι οὐδαμῶς 
ϑέμις. VEL Πάλιν δὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς, o Θεαίτητε, ὃ 
τί nor ἐστὶν ἐπιστήμη, πειρῶ λέγειν" ὡς δ᾽ οὐχ οἷός 
T ei μηδέποτ᾽ δἴπῃς. ἐὰν γὰρ ϑεὸς ἐθέλῃ xoi ἀνδρὶ- 
e οἷός T ἔσει. ΘΈΑΙ. MA μέντοι, ὦ Σώκρατες, 

σοῦ ys οὕτω παρακελευομένου αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ 
τρόπῳ προϑυμεῖσϑαι ὁ 0 τί τις ἔχει ! λέγειν. δοκεῖ οὖν E 
μοι ὁ ἐπιστάμενός τι αἰσϑάνεσϑαι τοῦτο, ὃ ἐπίστα- 

ται; καὶ ὡς 78 γυνὶ φαίνεται, οὐκ ἄλλο τὶ ἐστιν ἐπι- 

στήμη ἢ αἴσϑησις. EQ. Ev ys καὶ γενναίως, ὦ παῖ: 

χρὴ γὰρ οὕτως ἀποφαινόμενον λέγειν. ἀλλὰ φέρε δὴ 

αὐτὸ κοινῇ σχοψώμεϑα, γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει 

o». αἴσϑησις, φής, ἐπιστήμη; ΘΕΑΙ. Nol ΣΩ. 

Κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι περὶ 
ἐπιστήμης, ἀλλ ὃν ἔλεγϑ * xol Πρωταγόρας. τρόπον 152 

δέ τινα ἄλλον elige. τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που 

πάντων χφημάτων, μέτρον. ἄνϑρωπον εἶναι, τῶν p 
ὄντων, ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν. ἀνέ- 
γνωκας γάρ που; ΘΕΑΙ. ᾿Ἰνέγνωκα καὶ πολλάκις. 
EQ. Οὐκοῦν οὕτω πῶς ἔλεγαν; ὡς οἷα μὲν ἕκαστα ἐμοὶ 

φαίνεται, τοιαῦτα μέν ἐστιν ἐμοὶ, οἷα δὲ col, τοιαῦτα 

δὲ αὖ σοὶ" ἄνϑρωπος δὲ σύ τὸ κἀγώ; OEAI. Aye 

γὰρ οὖν οὕτως. EQ. Eixog μέντοι “σοφὸν ἄνδρα, μὴ 
ληρεῖν" ! ἐπακολουϑήσωμεν οὖν αὐτῷ. ἀρ οὐκ ἐνίοτε Β 

πνέοντος ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ ὃ μὲν ἡμῶν ῥιγοῖ, ὃ δ᾽ 
οὔ; καὶ ὃ μὲν ἠρέμα, . ὃ δὲ σφόδρα; ΘΕΑΙ. Καὶ μά- 

20 ΟΣ ΩΣ Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ᾿ ἑαυτὸ τὸ πνεῦ- 

μα ψυχρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν; 1 πεισόμεϑα τῷ 

Πρωταγόρᾳ, ὅτι τῷ μὲν διγοῦντι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ 

οὔ; ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. EQ. Οὐκοῦν καὶ φαίνεται οὕ- 

τῶς ἑὁκατέρῳ;» ΘΈΑΙ. Ναί. EQ. Τὸ δὲ ya eni δὴ 
αἰσϑανεσϑαΐ ἐστιν; ΘΈΑΙ. Ἔστι γάρ. ΣΏΩ. ! Φαν- 

τασία ἄρα xoi αἴσϑησις ταὐτὸν ἔν v8 ϑερμοῖς καὶ 
πᾶσι τοῖς τοιούτοις. οἷα γὰρ αἰσϑάνεται ἕκαστος, 
τοιαῦτα ἑκάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι. ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 
ZQ. ἴσϑησις “ἄρα τοῦ ὄντος ἀεὶ ἐστι καὶ ἀψευδές, 

ὡς ἐπιστήμη ovga. ΘΈΑΙ. Φαίνεται. zQ. "4g οὖν 

πρὸς “Χαρίτων πάσσοφος τις ἦν ὃ Πρωταγόρας, καὶ 

τοῦτο ἡμῖν μὲν ἢνίξατο τῷ πολλῷ συρφετῷ, τοῖς δὲ 

μαϑηταῖς ἐν ἀποῤῥήτῳ τὴν ἀλήϑοιαν ἔλεγεν; ΘΈΑΙ. 

Πῶς δή, ὦ Σώκρατες, τοῦτο ! λέγεις; ΣΏ. Ἐγὼ ἐρῶ D 
καὶ μάλ οὐ φαῦλον λύγον, ὡς ἄρα ἕν μὲν αὐτὸ xc 
αὑτὸ οὐδέν ἐστιν, οὐδ᾽ ἂν τι προρεΐποις ὀρϑῶς οὐδ᾽ 

ὅποιονοῦν τι, ἀλλ᾽ ἐὰν ὡς μέγα προξαγορεύῃς, καὶ 

σμικρὸν φανεῖται, καὶ ἐὰν βαρύ, κοῦφον, ξύμπιαντά τε 

οὕτως, ὡς μηδενὸς ὄντος ἑνὸς μήτε τινὸς μήτε ὅποι- l 
ονοῦν" ἐκ δὲ δὴ φορᾶς T8 xal κινήσεως καὶ κράσεως 
πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα, ἃ δή φαμεν εἶναι, οὐκ 

ὀρϑῶς προβαγορεύοντες" ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ οὐδέν, 

agi δὲ ! γίγνεται. καὶ περὶ τούτου πάντες ἑξῆς οἵ σο- E 
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qoi πλὴν Παρμενίδου ξυμφέρεσϑον, πρωταγόρας τὸ 
καὶ Ἡράκλειτος καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἵ 
ἄκροι τῆς ποιήσεως ἑκατέρας, κωμῳδίας μὲν ᾿Ἐπίχαρ- 

μος, τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος" εἰπὼν γὰρ 

ἸὨχεανόν τὲ ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν 

* : 
πάντα εἴρηκεν ἔχγονα δοῆς τε καὶ κινήσεως. ἢ ov δο- 
κεὶ τοῦτο λέγειν; ΘΕΑῚ. Ἔμοιγε. ΙΧ. EQ. Τίς οὖν 
ἄν ἔτι πρός γε τοσοῦτον * στρατόπεδον καὶ στρατη- 
γὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφιςβητήσας μὴ οὐ καταγέλα- | 
στος γενέσϑαι: ΘΕΑΙ. Οὐ ῥάδιον, [5] Σώκρατες. 

ΣΩ. Οὐ γάρ, a Θεαίτητε. ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγῳ ση- 
μεῖα ἵχανά, ὅτι τὸ μὲν εἶναι δοκοῦν καὶ τὸ γίγνεσϑαι 
κίνησις. παρέχει, τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀπόλλυσϑαι ἡσυ- 
gla τὸ γὰρ ϑερμόν τὸ καὶ πῦρ, ὃ δὴ καὶ τἄλλα 7:»- 

γᾷ καὶ ἐπιτροπεύει, αὐτὸ γεννᾶται ἐκ φορᾶς καὶ rol- 
ψεῶως" τούτω δὲ κινήσει. ἢ οὐχ αὗται γενέσεις πυρός; 
ΘΕΑ͂Ι. Ara, ! μὲν oty. EQ. Kai μὴν τό ys TOY 

ζώων γένος ἐκ τῶν αὐτῶν τούτων φύεται. ΘΕΑΙ. 

Πῶς δ᾽ ov; EQ. Τί δέ, z τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ 

ὑπὸ ἡσυχίας μὲν καὶ ἀργίας διόλλυται, ὑπὸ γυμνασίων 
δὲ καὶ κινήσεων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σώζεται; ΘΈΑΙ. 
Nol. ΣΩ. Ἢ δ᾽ ἐν τῇ ψυχῇ ἕξις οὐχ ὑπὸ μαϑήσεως 
μὲν καὶ μελέτης, κινήσεων ὄντων, xrGrab τε μαϑήματα 
καὶ σώζεται καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ δ᾽ ἡσυχίας, 

ἀμελετησίας τε καὶ ἀμαϑίας οὔσης, οὔτε TL μανϑάνγει, 

& 18 ἄν μάϑῃ ! ἐπιλανϑάνεται; OEAL Καὶ μάλα. 

EQ. Τὸ μὲν ἄρα ἀγαϑὸν κίνησις κατά τε ψυχὴν καὶ 

χατὰ σῶμα, τὸ δὲ τοὐναντίον; ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. EQ. 

Ἔτι οὖν σοι λέγω »ηνεμίας τε καὶ γαλήνας χαὶ ὅσα 

τοιαῦτα, ὅτι αἵ μὲν ἡσυχίαι, σήπουσι zal ἀπολλύασι, 
τὰ δ᾽ ἕτερα σώζει; καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν κολοφῶνα 
ἀναγκάζω, προςβιβάζων, τὴν χρυσῆν σειρὰν ὡς οὐδὲν 
ἄλλο ἢ τὸν ἥλιον Ὅμηρος λέγει, xai δηλοῖ, ὅτι ! ἕως 
μὲν ἄν ἢ περιφορὰ ἢ κινουμένη καὶ ὃ ἥλιος, πάντα 
ἔστι καὶ σώζεται τὰ ἐν ϑεοῖς τε καὶ ἀνϑρώποις" εἰ δὲ 

σταίη τοῦτο ὥςπερ. δεϑέν, πάντα χρήματ᾽ ἄν διαφϑα- 
θείη καὶ γένοιτ᾽ ἄν τὸ λεγόμενον ἄνω κάτω πάντα; 
OEAL AX ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες, ταῦτα δηλοῦν, 

ἅπερ λέγεις. ΝΣ ΟΣ Ὑπόλαβε τοίνυν, d à ἄριστε, 0v- 

τωσί. κατὰ τὰ ὄμματα πρῶτον, δ δὴ καλεῖς χφῶμα 

λευχόν, μὴ εἶναι αὐτὸ ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμάτων 
μηδ᾽ ἐν τοῖς ὄμμασι" μηδὲ τιν αὐτῷ gum ! ἀποτά- 
ξης. ἤδη γὰρ &v εἴη τε ὃν που ἐν τάξει καὶ μένοι xai 
οὐχ ἂν ἐν γενέσει γίγνοιτο. ΘΕΑῚ. λλὰ πῶς; zo. 

"EncueSa τῷ ἄρτι λόγῳ, μηδὲν αὐτὸ xc αὑτὸ ἕν ὃν 

τυϑέντες" καὶ ἡμῖν οὕτω μέλαν τε καὶ λευκὸν καὶ ὅτι- 
οὖν ἄλλο ρῶμα ἐκ τῆς προςβολῆς τῶν ὀμμάτων πρὸς 

τὴν προρήκουσαν φορὰν φανεῖται γεγενημένον, καὶ ὃ 
δὴ ὅ ἕχαστον εἶναί φαμεν χρῶμα, οὔτε τὸ προςβάλλον 
ovre * τὸ προςβαλλόμενον ἔσται, ἀλλὰ μεταξύ τι ἑχά- 

στῳ ἴδιον 7εγονός. ἢ σὺ διμσχυρίσαιο & a», ὡς οἷον. σοὶ 
ΠΡ: ἕκαστον χρῶμα, τοιοῦτον καὶ κυνὶ καὶ ὅτῳ- 

ov» ζώῳ; ΘΕΑΙ. Ma 4 οὐκ ἔγωγε. zo. Ti δέ; 

ἄλλῳ ἀνϑρώπῳ ἀφ᾽ ὅμοιον καὶ gol φαίνεται ὁτιοῦν; 
ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς, ἢ πολὺ μᾶλλον, ὅτι οὐδὲ σοὶ αὐ- 
τῷ ταὐτὸν διὰ τὸ μηδέποτε ὁμοίως αὐτὸν σεαυτῷ 
ἔχειν; ΘΕΑΙ. Τοῦτο μᾶλλόν μοι δοκεῖ ἢ ἢ ἐχεῖνο. EQ. 

Οὐκοῦν εἰ μὲν ὃ παραμετρούμεϑα ἢ οὗ ! ἐφαπτόμε- | 
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e, μέγα ἢ λευχὸν ἢ ϑερμὸν ἦν, οὐκ &» ποτθ ἄλλῳ 
τῷ προςπεσὸν ἄλλο ἄν ἐγεγόνει, αὐτό 78 μηδὲν μετα- 

βάλλον" εἰ δὲ αὖ τὸ παραμετρούμενον ἢ ἐφαπτόμενον 

ἕκαστον ἢν τούτων, οὐκ ἂν αὐ ἄλλου προςελϑόντος 3j ἢ 

τι παϑόντος αὐτὸ μηδὲν παϑὸν ἀλλο &v ἐγένετο. ἐπεὶ 
vv» y8, ὦ φίλε, ϑαυμαστά 16 καὶ γελοῖα εὐχερῶς πως 

ἀναγκαζόμεϑα, λέγειν, ὡς φαίη, ἄν “Πρωταγόρας re καὶ 

OEAL Πῶς 

Σμυιρὸν λαβὲ παράδει- 
πᾶς ὃ τὰ αὐτὰ ἐχείνῳ ἐπιχειρῶν λέγειν. 
δὴ καὶ ποῖα λέγεις; EQ. ! 

γμα, xai πάντα εἴσει ἃ βούλομαι. ἀστραγάλους γάρ 

που ἕξ, ἂν μὲν τέτταρας αὐτοῖς προςενέγκῃς; πλείους 
φαμὲν εἶναι τῶν τεττάρων καὶ ἡμιολίους, ἐὰν δὲ δώ- 

δεχα, ἐλάττους καὶ ἡμίσεις" xai οὐδὲ ἀνεκτὸν ἄλλως 

λέγειν. ἢ σὺ ἀνέξει; ΘΈΑΙ. Οὐκ ἔγωγϑ. ZzQ. Tí 
οὖν; ἂν O6 Πρωταγόρας ἔρηται ἢ τις ἄλλος, Ὦ, Oeai- 

τητβ, ἔσϑ᾽ ὅπως τι μεῖζον ἢ πλέον γίγνεται ἄλλως ἢ 
αὐξηϑέν; τί ἀποκχρινεῖς ΘΕΑΙ. Ἐὰν μέν, ὦ Xozga- 

τες, τὸ δοκοῦν πρὸς τὴν νῦν ἐρώτησιν ! ἀποχρίνωμαι, 
ὅτι οὐκ ἔστιν" ἐὰν δὲ πρὸς τὴν προτέραν, φυλάττων 
μὴ ἐναντία εἴπω, ὅτι ἔστιν. ΣΩ. Εὖ 78 νὴ τὴν Ἥ- 

ga», à φίλε, xol ϑείως. ἀτάρ, ὡς ἔοικεν, ἐὰν ἀποχρί- 
»p ὅτι ἔστιν, Εὐριπίδειόν τι ξυμβήσεται" 1 μὲν γὰρ 
γλῶττα ἀνέλεγχτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δὲ φρὴν οὐχ ἀνέλεγ- 

χτος. ΘΕΑΙ. ἄληϑη. EQ. Οὐκοῦν εἰ μὲν δεινοὶ καὶ 
σοφοὶ ἐγώ T8 καὶ σὺ ἦμεν, πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἐξ- 
ηταχότες, ἤδη ἂν τὸ λοιπὸν ἐκ περιουσίας ἀλλήλων 
ἀποπειρώμενοι, ξυνελϑόντες σοφιστιχῶς ! εἰς μάχην 

τοιαύτην, ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς λόγοις ἐχρούομεν" 
vuv δὲ ἅτε ἰδιῶται πρῶτον βουλησόμεϑα ϑεάσασϑαι 
αὐτὰ πρὸς αὑτά, τί ποτ᾽ ἐστὶν & διανοούμεϑα, πότε- 

ρον ἡμῖν ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. ΘΕΑΙ. 
Πάνυ μὲν οὖν ἔγωγϑ τοῦτ ἄν βουλοίμην. Xi. zo. 
Καὶ μὴν ἔγωγϑ. ὅτε δ᾽ οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ἢ ἠρέμα, 
ὡς πάνυ πολλὴν σχολὴν ἄγοντες, πάλιν ἐπανασκεψύ- 

μεϑα, ov ov * δυςκολαίνοντες, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμᾶς αὐτοὺς 

ἐξετάζοντες, ἅττα ποτ ἐστὶ ταῦτα τὰ φάσματα ἐν 
ἡμῖν. ὧν πρῶτον ἐπισκοποῦντες φήσομεν, ὡς ἐγὼ οἷ- 
μαι, μηδέποτε, μηδὲν ἃ ἄν μεῖζον μηδὲ ἔλαττον χενέσϑαι 
μήτε ὄγκῳ μήτε ἀριϑμῷ, ἕως ἴσον εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ. 
οὐχ οὕτως; OEAL Nai. EQ. Δεύτερον δέ 78, ᾧ 
μήτε προςτίϑοιτο μήτε ἀφαιροῖτο, τοῦτο μήτε αὐξάνε- 
σϑαὶΐ ποτβ μήτε φϑένειν, ἀεὶ δὲ ἢ ἴσον δῖναι. ΘΕΑΙ. 
Κομιδῇ μὲν οὖν. EQ. 4g ! οὖν οὐ χαὶ τρίτον, ὃ μὴ 
πρότερον ἤν; ἀλλὰ ὕστερον τοῦτο εἶναι ἄνευ τοῦ γε- 

γέσϑαι καὶ γίγνεσϑαι ἀδύνατον; OEAL Δοκεῖ γε 

δή. zo. Ταῦτα δή, οἶμαι, ὁμολογήματα τρία μάχε- 
ται αὐτὰ αὑτοῖς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, ὅταν τὰ περὶ 
τῶν ἀστραγάλων λέγωμεν, ἢ ῆ ὅταν φῶμεν ἐμὲ τηλικόνδε 
ὄντα; quje αὐξηϑέντα μήτε, τοὐναντίον παϑόντα, ἐν 
ἐνιαυτῷ σοῦ τοῦ νέου νῦν μὲν μείζω εἶναι, ὕστερον δὲ 
ἐλάττω, μηδὲν τοῦ ἐμοῦ ὄγκου ἀφαιρεϑέντος ἀλλὰ σοῦ 

αὐξηϑέντος. ! βἰμὲ γὰρ δὴ ὕστερον ὃ πρότερον οὐκ 
ἦν, οὐ γϑνόμενος" ἄγευ γὰρ τοῦ γίγνεσϑαι γενέσϑαι 
ἀδύνατον, μηδὲν δὲ ἀπολλὺς τοῦ ὄγκου οὐκ ἂν ποτε 

ἐγιγνόμην ἐλάττων. καὶ ἀλλα δὴ μυρία ἐπὶ μυρίοις 
οὕτως es εἴπερ καὶ ταῦτα παραδεξόμεϑα. ἕπϑι γάρ 
που, ὦ Θϑαΐτητϑ᾽ δοκεῖς γοῦν μοι οὐκ ἄπειρος τῶν 

τοιούτων βἶνα. OEAL Καὶ νὴ τοὺς ϑεούς ys, ὦ 

Σώκρατες, ὑπερφυῶς ὡς ϑαυμάζω, τί ποτ᾽ ἐστὲ ταῦτα, 

155 



150 

B 

D 

56 

καὶ ἐγίοτα ὡς ἀληϑῶς βλέπων εἰς αὐτὰ σκοτοδινιῶ. 
EQ. 1 Θεόδωρος γάρ, ὦ φίλε, φαΐνδται οὐ κακῶς το- 

πάζειν περὶ τῆς φύσεώς σου. μάλα γὰρ φιλοσόφου 

τοῦτο τὸ πάϑος, τὸ ϑαυμάζειν" οὐ 7ὰρ ἄλλη ἀρχὴ 
φιλοσοφίας D αὕτη, καὶ ἔοικεν ὃ τὴν Tow Θαύμαντος 
ἔκγονον φήσας οὐ κακῶς γενεαλογεῖν. ἀλλὰ πότερον 

μανϑάνεις ἤδη, διὸ ταῦτα τοιαῦτ᾽ ἐστὴν ἐξ ὧν τὸν 
Πρωταγόραν φαμὲν λέγειν, ἢ οὔπω; ΘΈΑΙ. Οὔπω 

μοι δοκῶ. EQ. Χάριν οὖν μοι εἴσει, ἐάν σοι ἂν- 

δρός, μᾶλλον δὲ ἀνδρῶν ὀνομαστῶν τῆς διανοίας ' τὴν 
ἀλήϑειαν ἀποκδχρυμμένην συνοξορδυνήσωμαι αὐτῶν; 

OEAI Πῶς γὰρ οὐκ δἴσομαι, χαὶ πάνυ 78 πολλήν; 

XII. ΣΩ. "A9gu δὴ “περισκοπῶν, μή τις τῶν ἀμυήτων 

ἐπακούῃ. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἵ οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι 
7 ov ἂν δύνωνται ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν λαβέσϑαι, πρά- 

ξεις δὲ καὶ γϑνέσεις καὶ πᾶν τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδε- 

χόμδνοι ὡς ἐν οὐσίας μέρει. ΘΈΑΙ. Καὶ μὲν δή, o 

Σώκρατες, σκληρούς γ8 λέγεις καὶ * ἀντιτύπους ἀν- 
ϑρώπους. EQ. Εἰσὶ γάρ, ὦ παῖ» μαλ BU ἀμουσοι. 

ἄλλοι δὲ πολὺ κομιψότεροι, ὧν μέλλω σοι τὰ μυστήρια 

λέγϑιν. ἀρχὴ δέ, ἐξ ἧς καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα 
ἤρτηται, ἥδε αὐτῶν, ὡς τὸ πᾶν κίνησις ἣν καὶ ἀλλο 

παρὰ τοῦτο οὐδέν, τῆς δὲ κινήσεως δύο εἴδη, πλήϑει 
μὲν ἄπδιρον ὅκάτερον, δύναμιν δὲ τὸ μὲν ποιεῖν ἔχον, 
τὸ δὲ πάσχϑιν. ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁμιλίας τε καὶ τρί- 
Peur πρὸς ἀλληλα γίγνεται ἔχγονα πλήϑει μὲν ἄπει- 

ge, ἢ δίδυμα δέ, τὸ μὲν αἰσϑητόν, τὸ δὲ αἴσϑησις, 

cel συνεκπίπτουσα καὶ yer» Gur μετὰ τοῦ αἰσϑητοῦ. 
αἵ μὲν οὖν αἰσϑήσεις τὰ τοιάδε ἡ ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόμα- 
τα, ὄψεις τε καὶ ἀκοαὶ καὶ ὀσφρήσεις καὶ ψύξεις τε 
καὶ καύσεις καὶ ἡδοναὶ Te δὴ καὶ λῦπαι καὶ ἐπεϑυμίαι 
καὶ φόβοι κεκλημέναι καὶ ἄλλαι, ἀπέραντοι μὲν αἱ 
ἀνώνυμοι, παμπληϑεῖς δὲ αἱ ὠνομασμέναι" τὸ δ᾽ αὖ 

αἰσϑητὸν γένος τούτων ἑκάσταις δμόγονον, ὄψεσι μὲν 
χρώματα παντοδαπαῖς ! παντοδαπά, ἀκοαῖς δὲ ὡςαύ- 

τῶς φωναί, καὶ ταῖς, ἄλλαις αἰσϑήσεσι τὰ ἀλλα ci- 

σϑητὰ ξυχγενῆ y ἰγνόμενα. Ti δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται 

οὗτος ὁ μῦϑος, ὦ Θεαίτητε, πρὸς τὰ πρότερα; ἄρα 
ἐνγοδὶς; ΘΈΑΙ. Οὐ πάνυ, ὦ Σώκρατες. EQ. ἄλλ 

ἄϑρει, ἐάν πῶς ἀποτελεσϑῇ. βούλεται γὰρ δὴ λέγειν, 
ὡς ταῦτα πάντα μέν, ὥςπερ, λέγομεν, κινεῖται; τάχος 

δὲ καὶ βραδυτὴς ἔνι τῇ κινήσει αὐτῶν. ὅσον μὲν οὖν 
βραδύ, ἐν τῷ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ πλησιάζοντα τὴν κί- 
γησιν ἴσχει καὶ οὕτω Or! γεννᾷ, τὰ δὲ γεννώμενα ov- 
10 δὴ [βραδύτερά igrw* ὅσον δὲ αὐ ταχύ, πρὸς τὰ 
πόῤῥωϑεν τὴν κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω γεννᾷ, τὰ δὲ 

γεννώμενα, οὕτω δὴ] ϑάττω ἐστί. φέρδται “γὰρ καὶ ἐν 
φορᾷ αὐτῶν ἡ κίνησις πέφυκεν. ἐπειδὰν οὖν ὄμμα καὶ 
ἄλλο τι τῶν τούτῳ ξυμμέτρων πλησιάσαν γεννήσῃ τὴν 

λευκότητά τ καὶ αἴσθησιν αὐτῇ ξύμφυτον, ἃ οὐκ ἂν 
ποτϑ ἐγένθτο ἑκατέρου ἐκείνων πρὸς ἀλλο ἐλθόντος, 

1018 δὴ μεταξὺ φερομένων τῆς μὲν ὄψεως πρὸς τῶν 
ὀφϑαλμῶν, τῆς δὲ λουκότητος ! σιρὸς τοῦ συναποτί- 
κτοντος τὸ χρῶμα, ὁ μὲν ὀφϑαλμὸς ἄρα ὄψεως ἔμ- 
πλεως ἐγένετο καὶ ὁρᾷ δὴ τότϑ καὶ ἐγένετο οὗ τι ὄψις 
ἀλλὰ ὀφϑαλμὸς ὁρῶν, τὸ δὲ ξυγγεννῆσαν τὸ χρῶμα 
λευκότητος ποριοπλήσϑη καὶ ἐγένετο οὐ “λευκότης αὖ 
ἀλλὰ λευκόν, sire ξύλον εἴτα λίϑος εἴτε ὁτιοῦν ξυνέβη 

χρῆμα χρωσϑῆναι τῷ τοιούτῳ χρώματι. καὶ τἄλλα δὴ 
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οὕτω, gxÀngov καὶ ϑερμὸν καὶ πάντα τὸν αὐτὸν τρό- 
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πον ὑποληπτέον, αὐτὸ μὲν καϑ' αὑτὸ μηδὲν εἶναι, ὃ 
δὴ καὶ τότε * ἐλέγομεν, ἐν δὲ τῇ πρὸς ἄλληλα ὁμιλίᾳ 
πάντα γίγνεσϑαι. καὶ παντοῖα ἀπὸ τῆς κινήσεως, ἐπϑὲ 
καὶ τὸ ποιοῦν εἶναί τι καὶ τὸ πάσχον, αὖ τι ἐπὶ ἑνὸς 
νοῆσαι, ὡς φασιν, οὐκ εἶναι παγίως. ovra γὰρ ποιοῦν 
ἐστέ τι; πρὶν ἂν τῷ πάσχοντι ξυνέλϑῃ, οὔτε πάσχον, 

πρὶν ἂν τῷ ποιοῦντι" τό τὲ τινι ξυνελϑὸν pr ποιοῦν 

ἄλλῳ αὖ προςπεσὸν πάσχον ἀνεφάνη. Gcre ἐξ ἁπάν- 

τῶν τούτων, Oeo ἐξ ἀρχῆς ἐλέγομεν, οὐδὲν εἶναι ἕν 
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αὐτὸ καϑ' αὐτο, αλλὰ τινι αἀδὲ γίγνεσϑαι, τὸ δ᾽ εἶναι 

πανταχόϑεν ! ἐξαιρετέον, οὐχ ὅτι ἡμεῖς πολλὰ χαὶ ἀρ- 

τι ἠναγκάσμεϑα ὑπὸ συνηϑείας καὶ ἀνεπιστημοσύνης 
χρῆσϑαι αὐτῷ. τὸ δ᾽ οὐ δεῖ, ὡς ὁ τῶν σοφῶν λόγος, 

x v iu SOBRE SU. Us 
οὔτε τι ξυγχωρεῖν ovre TOv οὐτ ἐμοῦ ovis τόδε ovr 
rs uar Sou ES z EE. 
ἐχεῖνο οὔτ ἀλλο οὐδὲν ὄγομα, ὃ τι ἂν igi], αλλὰ 

κατὰ φύσιν φϑέγγεσϑαι γιγνόμενα καὶ ποιούμδνα καὶ 
ἀπολλύμενα καὶ ἀλλοιούμενα: ὡς ἐάν τί τις στήσῃ τῷ 
λόγῳ, δὐέλεγκτος ὃ τοῦτο ποιῶν. δεῖ δὲ καὶ κατὰ 

3 : NEUES: ES : de 
ρος οὕτω λέγειν καὶ περὶ πολλῶν ἀϑροισϑέντων, ᾧ δὴ 

ἀϑροίσματι ἀνϑρωπόν rs τίϑενται ' xoi λέϑον καὶ 
er -€-r M * - ^ τὶ ' 
ἕκαστον ζῶον τῷ καὶ εἶδος. Ταῦτα δή, c Θεαΐτητε, 
ἀρ ἡδέα Ooxsi σοι εἶναι, καὶ γϑύοιο ἄν αὐτῶν ὡς ἀρε- 

σκόντων; OEAI. Ovx οἶδα & Ey Q6, ὦ Σώκρατες" καὶ 

γὰρ οὐδὲ περὶ σοῦ δύναμαι κατανοῆσαι, πότερα δο- 
κοῦντά σοι λέγεις αὐτὰ ἢ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ. zo. Ov 

μνημονεύεις, [5 φίλε, ὅτι ἐγὼ μὲν ovr οἶδα ovre ποι- 
οὔμαι τῶν τοιούτων οὐδὲν ἐμόν, ἀλλ᾽ εἰμὶ αὐτῶν ἄγο- 

γος, σὲ δὲ μαιεύομαι καὶ τούτου ἕνεκα ἐπᾷδω τε καὶ 
παρατίϑημι ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύσασϑαι, ἕως 
ASTE E SN AURAIT ; 
ἄν εἰς ! φὼς TO σὸν δόγμα ξυνοξαγαγῶ" ἐξαχϑέντος 
δέ, τότ᾽ ἤδη σχέψομαι εἴτ᾽ ἀνεμιαῖον εἴτϑ γόνιμον. ἀνα- 
φανήσεται. ἀλλὰ ϑαῤῥῶν καὶ καρτερῶν. εὖ καὶ ἀν- 
δρείως ἀποκρίνου ἃ ἂν φαίνηταί σοι περὶ ὧν ἂν ἐρω- 
10. ΘΕΑΙ. ᾿Ἐφώτα δή. ΧΗΙ. ZQ. 4éye τοίνυν πά- 
λιν, et σοι ἀρέσκει τὸ μή τι εἶναι ἀλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ 

ἀγαϑὸν καὶ καλὸν καὶ πάντα, ἃ ἄρτι διῇμεν. ΘΕΑΙ. 
ἀλλ ἔμοιγε, ἐπειδὴ σοὺ ἀκούω οὕτω διεξιόντος, ϑαυ- 

μασίως φαίνεται ὡς ἔχειν λόγον καὶ ὑποληπτέον ἧπερ 
διελήλυϑας. IQ. 1 Μὴ τοίνυν ἀπολίπωμεν ὅσον ἐλ- 
λεῖπον αὐτοῦ. λείπεται δὲ ἐνυπνίων τὸ πέρι καὶ γόσων, 

τῶν τὲ ἄλλων καὶ μανίας, ὅσα τε παρακούειν ἢ παρο- 
- » » , ῃ 5 U 

ρᾶν ἢ τι ἀλλο παραισϑάνεσϑαι λέγδται. οἶσϑα γὰρ 
: c ; 

που, ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις ὁμολογουμένως ἐλέγχεσϑαι 
» ὦ - - cr 

δοκεῖ ὃν ἄρτι διῇμεν λόγον, ὡς παντὸς μᾶλλον ἡμῖν 
ψευδεῖς αἰσϑήσεις ἐν * αὐτοῖς γιγνομένας, καὶ πολλοῦ 
δεῖν τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ ταῦτα καὶ εἶναι, ἀλλὰ πᾶν 
τοὐναντίον οὐδὲν ὧν φαίνεται εἶναι. ΘΕΑΙ. ἀληϑέ- 

στατα λέγεις, o “Σώκρατες. ΣΩ. Tíc δὴ οὖν, ὡ παῖ, 

λείπδται λόγος τῷ τὴν αἴσϑησιν ἐπιστήμην τιϑεμένῳ 

καὶ τὰ φαινόμδνα ἑχάστῳ ταῦτα καὶ εἶναι τούτῳ, ᾧ 
φαΐνεται; ΘΕΑΙ. ᾿Εγὼ μέν, o Σώκρατες, ὀκνῶ e 
e 3 » , , , ad 1 ἜΞΩ 2 

ὅτι ovx ἔχω τὶ λέγω, διότι μοι viv δὴ ἐπέπληξας εἰ- 
, ΞΡ A7 EUNT ἐς 3 - BJ » ' 

πόντι αὐτό. ἐπδὶ ὡς ἀληϑῶς ye ovx ἄν δυναίμην ! 
-" ΕΣ 

ἀμφιςβητῆσαι, ὡς οἱ μαινόμενοι ἢ οἱ ὀνειρώττοντες οὐ 
- , e € * M 3 ὦ » 

ψουδὴ δοξάζουσιν, ὅταν οἱ μὲν ϑεοὶ αὐτῶν οἴωνται 

εἶναι, oi δὲ πτηνοΐ 16, καὶ ὡς πετόμενοι ἐν τῷ ὕπνῳ 
διανοῶνται. ΣΩ. "Ag οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἀμφιςβή- 
Truc ἐννοεῖς περὶ αὐτῶν, μάλιστα δὲ περὶ τοῦ ὄναρ 
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18 καὶ ὕπαρ; ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; ox πολλάκις 
σε οἶμαι c ἀκηκοέναι ἐρωτώντων, τί ἂν τις ἔχοι τεμμή- 
ριον ἀποδεῖξαι, εἴ τις ἔροιτο »ὺν οὕτως ἐν τῷ παρόν- 

τι, πότερον καϑεύδομεν χαὶ πάντα, ἃ διανοούμεϑα, 

ὀνειρώττομεν, ἢ ἐγρηγόραμέν τε xod ὕπαρ ἀλλήλοις, ! 

διαλεγόμεϑα. ΘΕΑΙ. Kai μήν, à Σώκρατες, ἄπορον 

re ὅτῳ χρὴ ἐπιδεῖξαι τεχμηρίῳ. πάντα γὰρ ὥςπερ 

ἀντίστροφα τὰ αὐτὰ παραχολουϑεῖ. & τε γὰρ γυνὶ 
διειλέγμεϑα, οὐδὲν κωλύει καὶ ἐν τῷ ἐνυπνίῳ δοκεῖν 

ἀλλήλοις διαλέγεσϑαι" καὶ ὅταν δὴ o ὄναρ ὀνείρατα δο- 
κῶμεν διηγεῖσϑαι, ἄτοπος ἢ ὁμοιότης τούτων ἐχείνοις. 
ΣΩ. Ὁρᾷς ovr, ὅτι TO γ8 ἀμφιςβητῆσαι οὐ χαλεπόν, 
ὅτε καὶ πότερόν ἐστιν ὕπαρ, ἢ ὄναρ ἀμφιςβητεῖται, ! 
xai δὴ ἴσου ὄντος τοῦ χρόνου, ὃν καϑεύδομεν, ᾧ 
ἐγφηγόφαμεν, ἐν ἑκατέρῳ διαμάχεται 7 ἡμῶν. 7 ψυχὴ τὰ 
ἀεὶ παρόντα δόγματα παντὸς μᾶλλον εἶναι ἀληϑὴ, 

ὥςτο ἴσον μὲν χρόνον τάδε φαμὲν ὄντα εἶναι, ἴσον δὲ 

ἐχεῖνα, καὶ ὁμοίως ἐφ ἑκατέροις διϊσχυριζόμεϑα. ΘΈΑΙ. 
Παντάπασι μὲν οὖν. EQ. Οὐκοῦν καὶ περὶ νόσων T6 
καὶ μανιῶν ὃ αὐτὸς λύγος, πλὴν τοῦ χρόνου, ὅτι οὐχὶ 

ἴσος; ΘΕΑΙ. ᾿Ὀρϑῶς. ΣΩ. Τί οὖν; πλήϑει χρόνου 

καὶ ὀλιγότητι τὸ ἀληϑὲς ὁρισϑήσεται; ΘΈΑΙ. ! Γε- 
λοῖον μέντ᾽ ἂν εἴη πολλαχῇ. EQ. λλά τι ἄλλο ἔχεις 
σαφὲς ἐνδείξασϑαι, ὁποῖα τούτων τῶν δοξασμάτων 

ἀληϑῆ; OEAL Οὔ μοι δοκῶ. XIV. EQ. Ἐμοῦ τοί- 
γυν ἄχουε, οἷα περὶ αὐτῶν ἄν λέγοιεν, οἵ τὰ ἀεὶ δο- 

κοῦντα ὁριξόμενοι τῷ δοκοῦντι εἶναι ἀληϑη. λέγουσι 

δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὕτως ἐρωτῶντες, 42 Θεαίτητε, ὃ ἄν 
ἕτερον. Ü παντάπασι, μὴ πῇ τινα δύναμιν τὴν αὐτὴν 
ἕξει τῷ ἑτέρῳ; καὶ μὴ ὑπολάβωμεν τῇ μὲν ταὐτὸν εἷ- 
γαι ὃ ἐρωτῶμεν, τῇ δὲ ἕ ἕτερον», ἀλλ᾽ ὅλως B ἕτερον. OEAL 

᾿δύνατον τοίνυν ταὐτόν τι ἔχειν ἢ ἐν δυνάμει "ἢ ἐν 
ἄλλῳ ὁτῳοῦν, ὅταν ἢ κομιδῇ ἕτερον. EQ. "Ag οὖν 
ov xoi ἀνόμοιον ἀναγκαῖον τὸ τοιοῦτον ὁμολογεῖν; 
ΘΕΑΙ. Ἔμοιγει δοκεῖ. EQ. Εἰ ἄρα τι ξυμβαίνει ὅμοιόν 

τῷ γίγνεσϑαι ἢ 7 ̓ ἀγόμοιον, εἴτε ἑαυτῷ εἶτα ἄλλῳ, ὅμοι- 

ούμενον μὲν ταὐτὸν φήσομεν γίγνεσϑαι, ἀνομοιούμε- 
vov δὲ ἕτερον; ΘΕΑῚ. Ἀνάγκη. EQ. Οὐκοῦν πρό- 
σϑεν ἐλέγομεν, ὡς πολλὰ μὲν εἴη τὰ ποιοῦντα καὶ 
ἄπειρα, ὡρφαύτως δέ γε τὰ πάσχοντα; ΘΈΑΙ. “ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν ὅτι re ἄλλο ἄλλῳ συμμιγνύμενον καὶ 

ἄλλῳ οὐ ταὐτὰ ἀλλ ἕτερα γεννήσει; ΘΕΑΙ. "Πάνυ 

μὲν οὖν. ΘΕΑΙ. ““έγωμεν δὴ ἐμέ τε καὶ σὲ καὶ aAA 

ἤδη κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, Σωκράτη ὑγιαίνοντα, καὶ 
Σωκράτη αὖ ἀσϑενοῦντα. πότερον ὅμοιον τοῦτ ἐκεί- 
γῳ ἢ ἀνόμοιον φήσομεν; OEAI. ἦρα τὸν ἀσϑενοῦν- 
τα “Σωχράτη, ὅλον τοῦτο λέγεις ὅλῳ ἐκείνῳ, τῷ ὑγιαί- 

γοντι Σωχράτει; EQ. Καλλιστα ὑπέλαβες" αὐτὸ τοῦτο 
λέγω. ΘΕΑΙ. νόμοιον δήπου. EQ. Καὶ ἕτερον ἄρα 
οὕτως, ὥςπερ ἀνόμοιον; ΘΕΑΙ. Ἀνάγκη. EQ. Καὶ 
χαϑεύδοντα δὴ καὶ πάντα, & νῦν ! διήλϑομεν, ὡςαύτως 
φήσεις; ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. EQ. Ἕκαστον δὴ τῶν ms- 
φυχότων τι ποιεῖν ἀλλο τι, ὅταν μὲν λάβῃ ὑγιαίνοντα 

Σωκράτη, ὡς ἑτέρῳ μοι χρήσεται, ὅταν δὲ ἀσϑενοῦν- 
τα, ὡς ἕτερῳ; ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὐ μέλλει; EQ. Καὶ 
ἕτερα δὴ ἐφ ἑκατέρου γεννήσομεν ἐγώ τε ὃ πάσχων 
xai ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν; ΘΈΑΙ. Τί μήν; EQ. Ὅταν 
δὴ οἶνον πίνω ὑγιαίνων, ἡδύς μοι φαίνεται καὶ γλυκύς; 
ΘΕΑΙ. Nal. EQ. ᾿Ἐγέννησβ γὰρ δὴ ἐκ τῶν προωμο- 
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λογημένων TO τε ποιοῦν καὶ TO ! πάσχον γλυκύτητα 

τε καὶ αἴσϑησιν, ἅμα φερόμενα ἀμφότερα, καὶ ἢ μὲν 
αἴσϑησις πρὸς TOU πάσχοντος οὖσα αἰσϑανομένην τὴν 
γλῶσσαν ἀπειργάσατο, q δὲ γλυκύτης πρὸς τοῦ οἴνου 

περὶ αὐτὸν φερομένη: γλυκὺν τὸν οἶνον τῇ ὑγιαινούσῃ 
γλώττῃ ἐποίησε καὶ εἶναι. καὶ φαίνεσϑαι. ΘΕΑΙ. πά- 

γυ μὲν οὖν τὰ πρότερα ἡμῖν οὕτως ὡμολόγητο. ΣΩ. 

Ὅταν δὲ ἀσϑενοῦντα, ἄλλο τι πρῶτον μὲν τῇ ἀληϑείᾳ 

οὐ τὸν αὐτὸν ἔλαβεν; ἀνομοίῳ γὰρ δὴ προςῆλϑεν. 
OEAL INal. EQ. Ἕτερα δὴ αὖ ! ἐγεννησάτην ὃ τε 
τοιοῦτος Σωκράτης καὶ ἡ τοῦ οἴνου πόσις, περὶ μὲν 
τὴν γλῶτταν αἴσϑησιν πικρότητος, περὶ δὲ τὸν οἶνον 
γιχνομένην καὶ φερομένην πικρότητα, καὶ τὸν μὲν οὐ 
πικρότητα ἀλλὰ πιχρόν, ἐμὲ δὲ οὐκ αἴσϑησιν ἀλλ᾽ ci- 

σϑανόμενον; ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. EQ. Οὐκοῦν 
ἐγώ τε οὐδὲν ἀλλο ποτὲ γενήσομαι οὕτως αἰσϑανόμε- 
γος τοῦ γὰρ ἄλλου ἀλλη αἴσϑησις, καὶ ἀλλοῖον * καὶ 

ἄλλον ποιεῖ τὸν αἰσθανόμενον" οὔτ᾽ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν 
ἐμὲ μή mor ἄλλῳ συνελϑὸν ταὐτὸν γεννῆσαν τοιοῦτον 
γένηται" ἀπὸ γὰρ ἄλλου ἄλλο γεννῆσαν. ἀλλοῖον γενή- 
σεται. ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. EQ. Οὐδὲ μὴν ἔγωγε 

ἐμαυτῷ τοιοῦτος, ἐκεῖνο 18 ἑαυτῷ τοιοῦτον γενήσεται. 
ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΩ. riy δέ γε ἐμὲ τε τινὸς 

γίγνεσϑαι, ὅταν αἰσϑανόμενος γίγνωμαι" αἰσϑανόμε- 

γον γάρ, μηδενὸς δὲ αἰσϑανόμενον ἀδύνατον γίγνε- 
goa ἐκεῖνο τὲ τινι γίγνεσϑαι, ὅταν γλυκὺ ! ἢ πικρὸν 
ἢ τι τοιοῦτον γίγνηται" γλυκὺ γάρ, μηδενὶ δὲ γλυχὺ 
ἀδύνατον γενέσϑαι. ΘΕΑῚ. “Παντάπασι Jui ow. EQ. 

“Μείπεται δή, οἶμαι, ἡμῖν ἀλλήλοις, εἴτ᾽ ἐσμέν, εἶναι, 

εἴτα γηνόμεϑα, γίγνεσϑαι, ἐπείπερ ἡμῶν à ἀνάγκη 

τὴν οὐσίαν συνδεὶ μέν, συνδεῖ δὲ s τῶν ἄλλων, 

οὐδ᾽ αὐ ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλήλοις δὴ λείπεται συνδεδέ- 

Gere εἴτε τις εἶναί τι ὀνομάζει, τινὶ εἶναι ἢ τι- 
»ὸς ἢ πρός τι ῥητέον αὐτῷ, εἴτ8 γίγνεσθαι" αὐτὸ δὲ 
ἐφ᾿ αὑτοῦ τι ἢ ὃν ἢ γιγνόμενον οὔτε αὐτῷ ! λεκτέον 
ovt ἄλλου λέγοντος ἀποδεκτέον, ὡς ὃ λόγος, ὃν. διε- 

ληλύϑαμεν, σημαίνει. OEAI. “Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ 
Σώχρατες. EQ. Οὐχοῦν ὅτε δὴ τὸ ἐμὲ ποιοῦν ἐμοὶ 
ἐστι καὶ οὐκ ἄλλῳ, ἐγὼ καὶ αἰσϑάνομαι αὐτοῦ, ἄλλος 

δ᾽ ov; ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. ̓Δληϑὴς ἄρα ἐμοὶ 

ἢ ἐμὴ αἴσϑησις" τῆς γὰρ ἐμῆς οὐσίας ael ἐστι. καὶ 

eS κριτὴς χατὰ τὸν “Πρωταγόραν τῶν 18 ὄντων ἐμοΐ, 
ὡς ἔστι, καὶ τῶν μὴ ὄντων, ὡς ovx ἔστι. ΘΈΑΙ. 

Ἔοικεν. XV. EQ. πῶς ἂν ! ovy ἀψευδὴς ὦν καὶ μὴ 
πταίων τῇ διανοίᾳ, περὶ τὰ ὄντα ἢ γιγνόμενα οὐκ ἐπι- 
στήμων ἄν εἴην ὧνπερ αἰσϑητής; ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς 

ὅπως ov. EQ. Παγκάλως ἄρα σοι εἴρηται, ὅτι ἐπι- 

στήμη οὐκ ἀλλο τί ἐστιν ἢ αἴσϑησις, xol eig ταὐτὸν 
συμπέπτωχϑ, κατὰ μὲν Ὅμηρον καὶ Ἡράκλειτον καὶ 
πᾶν τὸ τοιοῦτον φῦλον οἷον ῥεύματα, κινεῖσθαι τὰ 
πάντα, κατὰ δὲ Πρωταγόραν τὸν σοφώτατον πάντων 
χφημάτων ἄνϑρωπον μέτρον εἶναι, κατὰ δὲ Θεαΐτητον 
τούτων οὕτως ! . ἐχόντων αἴσϑησιν ἐπιστήμην γίγνε- 

σϑαι. 

σϑαι. ἡ γάρ, ὦ Θεαίτητε; φῶμεν τοῦτο σὸν μὲν εἷ- 

γαι οἷον γεογενὲς παιδίον, ἐμὸν δὲ μαίευμα; ἢ πῶς 

λέγεις; ΘΕΑΙ. Οὕτως ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. ΣῺΣ 

Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, μόγις ποτὲ ἐγεννήσαμεν, δ τι 

δή ποτε καὶ τυγχάνει ὃν. μετὰ δὲ τὸν τόχον τὰ ἀμ- 
φιδρόμια αὐτοῦ ὡς ἀληθῶς ἐν κύκλῳ περυϑρεκτέον τῷ 
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λόγῳ, σκοπουμένους μὴ Moy ἡμᾶς οὐκ ἄξιον ὃν τρο- 
φὴς τὸ γιγνόμενον, ἀλλὰ * ἀνεμιαῖόν T8 καὶ ψεῦδος. 

τό γε σὸν τρέφειν καὶ μὴ ἀπο- 
τιϑέναι; ἐλεγχόμενον ὁρῶν, καὶ οὐ σφό- 
δρα χαλεπανεῖς, ἐάν τις σοῦ ὡς πρωτοτύκου αὐτὸ 
ὑφαιρῆ; ΘΕΟ. Ἀδνέξεται, ὦ Σώκρατες, Θεαίτητος" 

οὐδαμῶς γὰρ δύςκολος. ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν εἰπέ, ἢ cu 

οὐχ οὕτως. ἔχει; EQ. Φιλολόγος Y ei ἀτεχνῶς καὶ 

χρηστός, ὦ Θεόδωρε, ὅτι με οἶδι λόγων τινὰ εἶναι ϑύ- 
λακον καὶ ῥᾳδίως ἐξελόντα ἐρεῖν, ὡς ovx αὖ ἔχει ov- 
TO ταῦτα. τὸ δὲ ! γιγνόμενον οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι οὐδεὶς 

τῶν λόγων ἐξέρχεται παρ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ ἀεὶ παρὰ τοῦ 

ἐμοὶ προςδιαλεγομένου, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἐπίσταμαι πλέον 

πλὴν βραχέος, ὅσον λόγον παρ᾽ ἑτέρου σοφοῦ λαβεῖν 
χαὶ ἀποδέξασϑαι μετρίως. καὶ νῦν τοῦτο παρὰ τοῦδε 

πειράσομαι, οὔ τι αὐτὸς εἰπεῖν. ΘΈΕΑΙ. Σὺ καλλιον, 

ὦ Σώκρατες, λέγεις" καὶ molt οὕτως. XVI. EQ. 

Οἶσϑ᾽ οὖν, à j Θεόδωρε, δ ϑαυμάζω τοῦ ἑταίρου σου, 

Πρωταγόρου; ΘΈΑΙ. ! Τὸ ποῖον; EQ. Τὰ μὲν ἀλ- 
λα μοι πάνυ ἡδέως εἴρηκεν, ὡς τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦ- 
το καὶ ἔστι" τὴν δ᾽ ἀρχὴν τοῦ λόγου τεϑαύμακα, ὅτι 
οὐκ εἶπεν ἀρχόμενος “τῆς ̓ ᾿ληϑείας, ὅτι πάντων χρη- 

μάτων μέτρον ἐστὶν ὑς ἢ κυγοχέφαλος 1 ἢ τι ἀλλο ἀτο- 
πώτερον τῶν ἐχόντων αἴσϑησιν, ἵνα μεγαλοπρεπῶς καὶ 
πάνυ καταφρονητικῶς ἤρξατο ἡμῖν λέγειν, ἐνδεικνύμε- 

γος, ὅτι ἡμεῖς μὲν αὐτὸν ὥςπερ ϑεὸν ἐθαυμαάζομεν ἐπὶ 
d ὁ δ᾽ ἄρα ἐτύγ͵ aver ὧν εἰς φρόνησιν οὐδὲν βελ- 
τίων ! βατράχου γυρίνου, μὴ ὅτι ἄλλου του ἀνϑρώ- 

πων. ἢ πῶς λέγομεν, ὦ Θεόδωρε; εἰ γὰρ δὴ ἑχάστῳ 
ἀληϑὲς ἔσται ὃ ἂν δὶ αἰσϑήσεως δοξάζη, καὶ μήτε τὸ 
ἄλλου πάϑος ἄλλος βέλτιον διακρινεῖ, μήτε τὴν δόξαν 

χκυριώτερος ἔσται ἐπισκέψασϑαι ἕτερος τὴν ἑτέρου, ὁρ- 
ϑὴ ἢ ψευδής, ἀλλ᾿ 0 πολλάκις εἴρηται, αὐτὸς τὰ cv- 

τοῦ ἕχαστος μόνος δοξάσει, ταῦτα δὲ πάντα ὀρϑὰ καὶ 

ἀληϑῆ, τί δή ποτε, ὦ ἑταῖρε, Πρωταγόρας μὲν σοφύς, 
ὥςτε καὶ ἄλλων διδάσκαλος ἀξιοῦσϑαι ! δικαίως μετὰ 
μεγάλων. μισϑῶν, ἡμεῖς δὲ ἀμαϑέστεροἱ τϑ καὶ qiu 
τέον ἡμῖν ἣν παρ᾽ ἐκεῖνον, μέτρῳ ὄντι αὐτῷ ἑχάστῳ 
τῆς αὑτοῦ σοφίας; ταῦτα πῶς μὴ φῶμεν δημούμενον 
λέγειν τὸν Πρωταγόραν; τὸ δὲ δὴ ἐμόν τὸ καὶ τῆς 
ἑἐμὴς τέχνης τῆς μαιευτικῆς σιγῶ, ὅσον γέλωτα ὀφλι- 

σκάγομεν" οἶμαι δὲ καὶ ξύμπασα ἡ τοῦ διαλέγεσϑαι 

πραγματεία. τὸ γὰρ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐπιχειρεῖν ἐλέγχειν 
τὰς ἀλλήλων φαντασίας τὸ καὶ δύξας, ὀρϑὰς ἑκάστου 

οὖσας, οὐ μακρὰ * μὲν καὶ διωλύγιος φλυαρία; εἰ ἀλη- 

ϑὴς 7 ἀλήϑεια Πρωταγόρου, ἀλλὰ μὴ παίζουσα ἐχ 

rov ἀδύτου τῆς βίβλου εἐφϑέγξατο; ΘΕΟ. ^n 
xgatec, φίλος ἁνήρ, ὥςπερ σὺ νῦν δὴ εἶπες. ovx ἂν 
οὖν δεξαίμην δι ἐμοῦ ὁμολογοῦντος: ἐλέγχεσϑαι Igo- 
ταγόραν, οὐδ᾽ αὐ col παρὰ δόξαν ἀντιτείνειν. τὸν οὖν 
Θεαΐτητον πάλιν λαβέ. πάντως καὶ »» δὴ μάλ ἐμμε- 
λῶς σοι ἐφαίνετο ὑπακούειν. XQ. "49e κἄν εἰς Δα- 

κεδαίμονα ἐλϑών, ὦ Θεόδωρε, ! πρὸς τὰς παλαίστρας 

ἀξιοῖς ἄν ἄλλους ϑεώμενος γυμνούς, ἐνίους φαύλους, 

αὐτὸς μὴ ἀντεπιδεοικνύναι τὸ εἶδος παραποδυόμενος; 

ΘΕΟ. ᾿λλὰ τὶ μὴν δοκϑῖς, εἴπερ μέλλοιέν μοι ἐπιτρέψειν 
καὶ πείσεσϑαι; ὥςπερ νῦν οἶμαι ὑμᾶς πείσειν ἐμὲ μὲν 
ἐὰν ϑεᾶσϑαι καὶ μὴ ἕλκειν πρὸς τὸ γυμνάσιον σκλη- 
ρὸν ἤδη ὄντα, τῷ δὲ δὴ νεωτέρῳ τε καὶ ὑγροτέρῳ ὄντι 

ἢ σὺ οἴξι πάντως δεῖν 

ἢ καὶ ἀνέξει 

Σώ- 
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πιρούπαλαίειν. XVIL ZQ. MÀX εἰ οὕτως, ὦ Θεύδωρε, 

σοὶ φίλον, οὐδ᾽ ἐμοὶ ἐχϑρόν, φασὶν ! οὗ παροιμιαζό- 

μενοι. πάλιν δὴ ov» ἐπὶ τὸν σοφὸν ̓ Θεαΐτητον i ἱτέον. 

Aye δή, à Θεαίτητε, πρῶτον μὲν ἃ νῦν διήλϑομιεν͵ 

ἄρα οὐ συνθαυμάζοις, εἰ ἐξαίφνης οὕτως ἀναφανήσει 

μηδὲν χείρων εἰς σοφίαν ὁτουοῦν ἀνϑρώπων ἢ καὶ 
ϑεῶν; ἢ ἧττόν τι ol& τὸ Πρωταγύρειον μέτρον εἰς 
ϑεοὺς ἢ ἢ εἰς ἀνϑρώπους λέγεσϑαι; ΘΕΑΙ. Μὰ 4l 
οὐκ ἔγωγϑ. καὶ ὅπερ ve ἐρωτᾷς, πάνυ ϑαυμάζω. ἡνί- 
κα γὰρ διῇμεν, ὃν τρόπον λέγοιεν τὸ δοκοῦν ἑκάστω 
τοῦτο καὶ ! εἶναι τῷ δοκοῦντι, πάνυ μοι εὖ ἐφαίνετο 
λέγεσθαι" "v δὲ τοὐναντίον τάχα -“μεταπέπτωκεν. ΣΩ. 
Νέος γὰρ el, ὦ φίλε παῖ: τῆς οὖν δημηγορίας ὀξέως 

ὑπακούεις xal πείϑει. πρὸς ro ταῦτα ἐρεῖ IIoora- 
γόρας ἢ τις ἄλλος ὑπὲρ αὑτοῦ, Ὦ γενναῖοι παῖδές τε 
καὶ γέροντες, δημηγοροῖτα ξυγκαϑεζόμενοι, ϑεούς τὸ 
εἰς τὸ μέσον ἄγοντες, ove ἐχὼ ἔχ τῷ τοῦ λέγειν καὶ 
τοῦ γθάφειν περὶ ! αὐτῶν, ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν, 
ἐξαιρῶ: καὶ ἃ oí πολλοὶ ἄν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, 

λέγετε ταῦτα, ὡς δεινὸν εἰ μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν 

ἕχαστος τῶν ἀνϑρώπων βοσκήματος ὁτουοῦν" ἀπόύδει- 
ξιν δὲ καὶ ἀνάγκην, οὐδ᾽ ἡντινοῦν λέγετε, ἀλλὰ τῷ εἰ- 

χότι χφῆσϑε, ᾧ δἰ ἐθέλοι Θεόδωρος ἢ 7 ἄλλος τις τῶν 

γεωμοτρῶν χφώμενος 7ϑῶμετρεῖν; ἄξιος οὐδενὸς μόνου 
ἂν εἴη. σκοπεῖτδ OU» σύ τε καὶ Θεόδωρος, δἰ ἀποδὲ- 
ξεσϑε πιϑανολογίᾳ T8 καὶ εἰχόσι περὶ * τηλικούτων 
λεγομένους λόγους. OEAL Ἀλλ᾽ ov δίκαιον, ὦ Σώ- 

«gates, οὔτε σὺ OUIB ἂν ἡμεῖς φαῖμεν. EQ. "Al δὴ 
σκεπτέον, ὡς ἔοικεν, ὡς O τε σὸς καὶ ὃ Θεοδώρου λό- 

γος. ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ. ΣΩ. Τὴῆδε δὴ 
σκοπῶμεν, εἰ ἄρα ἐστὶν ἐπιστήμη τε καὶ αἴσϑησις 
ταὐτὸν ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτο που πᾶς ὃ λόγος ἡμῖν 
ἔτξδινδ, καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα ταῦτα 

ἐκινήσαμεν.. οὐ γάρ; ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

EQ. ! Ἦ οὖν ὁμολογήσομεν, a τῷ ὁρᾶν αἰσϑανόμε- 
ϑα ἢ τῷ ἀκούειν, πάντα ταῦτα ἅμα καὶ ἐπίστασϑαι; 
οἷον τῶν βαρβάρων πρὶν μαϑεῖν τὴν φωνὴν πότερον 
οὐ φήσομεν ἀκούειν, ὅταν φϑέγγῶνται; ἢ ἀκούειν 16 
καὶ ἐπίστασϑαι ἃ λέγουσι; καὶ αὐ γφάμματα. μὴ ἐπι- 
στάμενοι, βλέποντες εἰς αὐτὰ πότερον οὐχ ὁρᾶν ἢ ἐπί- 
στασϑαι, εἴπερ ὁρῶμεν, διισχυριούμεϑα; OEAI. 4v- 

τό Te ὦ Σώκρατες, τοῦτο αὐτῶν, ὅπερ ὁρῶμέν. τε καὶ 
ἀκούομεν, ἐπίστασϑαι φήσομεν" τῶν μὲν γὰρ τὸ σχῆ- 
μα καὶ τὸ χρῶμα ὁρᾶν τὸ xal ἐπίστασϑαι, τῶν δὲ τὴν 
' ὀξύτητα καὶ βαρύτητα ἀκούειν T8 ἅμα καὶ εἰδέναι" ἃ 
δὲ οἵ τὸ γθαμματισταὶ περὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἑρμηνεῖς δι- 
δάσκουσιν, οὔτε αἰσϑάνεσϑαι τῷ ὁρᾶν ἢ ἀχούειν ov- 
τ ἐπίστασϑαι. EQ. “ἄριστά Y [5] Θεαίτητε; καὶ οὐκ 

&ELOY σοι πρὸς ταῦτα ἀμφιςβητῆσαι, i ἵνα καὶ αὐξάνῃ. 

XVII. MAX ὅρα δὴ καὶ τόδε ἀλλο προςφιόν, καὶ σκό- 
7IBL, πῇ αὐτὸ διωσόμεϑα. ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή; ΣΩ. 
Τὸ τοιόνδε, st τις ἔροιτο, ἄρα δυνατόν, ó ὅτου τις ἐπι- 

στήμων γένοιτό ποτε, ἔτι ἔχοντα ! μνήμην αὐτοῦ τού- 
του καὶ σωζόμενον, vore Or8 μέμνηται μὴ ἐπίστασϑαι 
αὐτὸ τοῦτο, ὃ μέμνηται. μακρολογῶ δέ, ὡς ἔοικα, βου- 

λόμενος ἐρέσϑαι, εἰ i μαϑών τίς τι μεμνημένος μὴ οἶδε. 
ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς, ὠ Σώκρατες; τέρας γὰρ ἄν ̓  εἴη ὃ 

λέγεις. EQ. Μὴ ovv ἐγὼ ληρῶ; σκύπϑι δέ. ἄρα τὸ 

ὁρᾶν ovx αἰσϑάνεσϑαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσϑησιν; 
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OEAI. "Eyoe. EQ. Οὐκοῦν 0 ἰδών τι ἐπιστήμων 
ἐχεΐνου γέγονεν ὃ εἶδε κατὰ τὸν ἄρτι λόγον; 

Nol. EQ. ' Τί δαΐ; μνήμην οὐ λέγεις, μέντοι τι; 

ΘΕΑΙ. Ναί. ΣΩ. Πότερον οὐδενὸς ἢ τινός; ΘΕΑΙ. 
Τινὸς δήπου. EQ. Οὐκοῦν ὧν ἔμαϑε καὶ ὧν ἤσϑε- 
το, τοιουτωνΐ τινῶν;. ΘΕΑΙ. Τί μήν; ΣΩ. Ὃ δὴ 
εἶδὲ τις, μέμνηται που ἐνίοτε; ΘΕΑΙ. ἡέμνηται. 

ΣΩ. Ἦ καὶ μύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐπελάϑετο; ΘΈΑΙ. 
᾿Αλλὰ δεινόν, [5] Σώκρατες, τοῦτό 78 φάναι. QU 

Aci 78 μέντοι, δὶ σώσοιμεν τὸν πρόσϑεν λόγον" δὶ δὲ 

μή, οἴχεται. ΘΈΑΙ. Kol ἐγὼ, γὴ τὸν Δία, ὑποπτεύω, 

οὐ μὴν ἱκανῶς ye συννοῶ" aX εἰπὲ πῇ. EQ. Tyóe 
ὃ μὲν ὁρῶν ἐπιστήμων, φαμέν, τούτου γέγονεν, οὔπερ 
ὁρῶν" ὄψις γὰρ καὶ αἴσϑησις καὶ ἐπιστήμη ταὐτὸν 
ὡμολόγηται. ΘΕΑΙ. Πάνυ 78: ΣΏ. Ὁ δὲ 78 ὁρῶν 

καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ ἑώρα, ἐὰν μύσῃ, μέμνηται 
μέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό. ἢ 150; OEAIL Nol. EQ. 
To δὲ ye οὐχ ὁρᾷ ovx ! ἐπίσταταί ἐστιν, δἴπερ καὶ τὸ 
ὁρᾷ ἐπίσταται. ΘΈΑΙ. ληϑη. EQ. Συμβιύνει à ἄρα, 

οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι μεμνημένον αὐτὸν μὴ 
ἐπίστασϑαι, ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾷ" ὃ τέρας ἔφαμεν ἂν εἶναι 
εἰ γίγνοιτο. ΘΈΑΙ. Ἀληϑέστατα λέγεις. EQ. Τῶν 
Bici» δή τι ξυμβαίνειν φαΐνεται, ἐάν τις ἐπιστήμην 

καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν φῇ εἶναι. OEAL Ἔοικεν. EQ. 
Ἄλλο ἄρα ἑκάτερον φατέον. ΘΕΑΙ. Κινδυνεύει. EQ. 
Ti ov» δὴτ ἂν εἴη ἐπιστήμη: ! πάλιν ἐξ ἀρχῆς, ὡς 
ἔοικε, λεκτέον. Καίτοι τί 7tOTS8 μέλλομεν, [5] Θεαΐτητε, 

δρᾶν; ΘΈΑΙ. Τίνος πέρι; EQ. Φαινόμεϑά μοι ἀλε- 
»τρυόνος ἀγεννοῦς δίκην, πρὶν νενικηκέναι, ἀποπηδή- 
σαντες ἀπὸ τοῦ λόγον ἄδειν. ΘΈΑΙ. Πῶς δή; EQ. 
πντιλογικῶς ἐοΐχαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων ὁμολο- 
γίας ἂν ομολογησάμενοι. καὶ τοιούτῳ τινὶ περιγενόμενοι 
τοῦ λόγου e πᾶν, καὶ οὐ φάσκοντ Ἐς αγωνισταὶ ἀλλὰ 

φιλόσοφοι εἶναι λανϑάνομεν ταὐτὰ ἐχεΐνοις ! τοῖς Ó&L- 
vois ἀνδράσι ποιοῦντες. ΘΈΑΙ. Ovmo μανϑάνω ὅπως 
λέγεις. EQ. MAX ἐγὼ πειράσομαι δηλῶσαι περὶ αὐ- 
τῶν 0 ys δὴ νοῶ. ἠρόμεϑα γὰρ δή, εἰ μαϑὼν καὶ 
μεμνημένος τίς τι μὴ ἐπίσταται, καὶ τὸν ἰδόντα καὶ 
μύσαντα μεμνημένον, ὁρῶντα δὲ οὔ, ἀποδείξαντες, οὐκ 

εἰδότα ἀπεδείξαμεν καὶ ἅμα μεμνημένον" τοῦτο δ᾽ εἷ- 

vet ἀδύνατον. xci οὕτω δὴ μῦϑος ἀπώλετο ὃ Πίρωτα- 
γόρειος, καὶ ὃ σὸς ἅμα ὃ τῆς ἐπιστήμης καὶ αἰσϑή- 
σεως, ὅτι ταὐτόν ἐστι. ΘΈΑΙ. ! Φαίνεται. EQ. Οὐ 
τι ἂν, οἶμαι, ὦ φίλε, εἴπερ 7ε ὁ πατὴρ τοῦ ἑτέρου 
μύϑου Gm ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἤμυνε" γὺν δὲ ὀρφανὸν 
αὐτὸν ἡμεῖς προπηλακίζομεν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ οἱ ἐπίτρο- 
ποι, OUG Πρωταγόρας κατέλιπε, βοηϑεῖν ἐθέλουσιν, ὧν 

Θεόδωρος εἷς ὅδε. ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ κιυδυνεύσομεν τοῦ 
δικαίου ἕνεχ αὐτῷ βοηϑεῖν. ΘΕΟ. Οὐ γὰρ ἐγώ, e 

Σώκχρατες, ἀλλὰ μᾶλλον Καλλίας ὃ Ἱππονίκου τῶν * 
ἐχείνου ἐπίτροπος" ἡμεῖς δέ πὼς ϑᾶττον ἐκ τῶν ψιλῶν 
λόγων πρὸς τὴν γϑωμετρίαν ἀπενεύσαμδν. χάριν γε 
μέντοι ἕξομεν, ἐὰν αὐτῷ βοηϑῆς. EQ. Καλῶς λέγεις, 

ὦ Θεόδωρε. σχέψαι οὖν τὴν y ἐμὴν βοήϑειαν. τῶν 
γὰρ ἄρτι δεινότερα. ἂν. τις ὁμολογήσειε μὴ προξέχων 
τοῖς δήμασι τὸν »οῦν, ἧ τὸ πολὺ εἰϑίσμεϑα φάναι τε 
καὶ ἀπαρνεῖσϑαι. σοὶ λέγω ὅπῃ, ἢ Θεαιτήτῳ; ΘΕΟ. 

Εἰς τὸ κοινὸν μὲν ovr, ἀποκρινεσϑὼ δὲ ὃ νεώτερος" 
σφαλεὶς ! γὰρ ἧττον ἀσχημογήσει. XIX. EQ. “έγω 

OEAIL. 
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δὴ τὸ δεινότατον ἐρώτημα. ἔστι δὲ, οἶμαι, τοιόνδε τι" 

ἄρα οἷόν τὸ τὸν αὐτὸν εἰδότα τι τοῦτο ὃ οἷδε μὴ εἰ- 
2 OEO. Τί δὴ οὖν ἀποκχρινούμοϑα, ὦ Θεαΐτη- 

τε; ΘΕΑΙ. Ἀδύνατόν που, οἶμαι t ἔγωγϑ. ΣῺΣ Οὔ», 

εἰ τὸ δρᾶν γ8 ἐπίστασϑαι ϑήσεις. τὶ γὰρ χρήσει ἀφύ- 
xp ἐρωτήματι, τὸ λεγόμενον ἐν φρέατι συνεχόμενος, 
ὅταν ἐρωτᾷ ἀνέκπληκτος ἀνήρ, καταλαβὼν τῇ χειρὶ σοῦ 
τὸν ἕτερον ὀφϑαλμόν, εἰ ὁρᾷς, τὸ ἱμάτιον τῷ ! κατει- 
λημμένῳ; OEAI. Οὐ φήσω, οἶμαι, τούτῳ f τῷ μέν- 

τοι ἑτέρῳ. EQ. Οὐκοῦν δρᾷς 18 καὶ οὐχ ὁρᾷς ἅμα 

ταὐτόν; OEAI. Οὕτω γέ πῶς. EQ. Οὐδὲν ἐγώ, φή- 

ge, τοῦτο οὔτε TITO οὔτ᾽ ἠρόμην τὸ ὅπως, ἀλλ si 
ὃ ἐπίστασαι, τοῦτο καὶ οὐκ ἐπίστασαι. νῦν δὲ ὃ οὐχ 
δρᾷς, ὁρῶν φαίνει. ὡμολογηκὼς δὲ τυγχάνεις τὸ ὁρᾶν 
ἐπίστασθαι καὶ τὸ μὴ ὁρᾶν μὴ ἐπίστασϑαι. ἐξ οὖν 

τούτων λογίζου ᾿ τὶ σοι συμβαίνει. ΘΕΑΙ. 1 λλὰ λο- 
χίξομαι, ὅτι τἀναντία οἷς ὑπεϑέμην. EQ. Ἴσως δὲ 

γ, ὦ ϑϑαυμάσιε, πλείω ἂν τοιαῦτ ἔπαϑες, εἶ τίς G8 

προςηρώτα, εἰ ἐπίστασϑαι ἔστι μὲν ὀξύ, ἔστι δὲ ἀμ- 

£u, καὶ ἐγγύϑεν μὲν ἐπίστασϑαι, πόῤῥωϑεν δὲ μή, 

καὶ σφόδρα καὶ ἠρέμα τὸ αὐτό, καὶ ἀλλα μυρία, ἃ 
ἑἐλλοχῶν ἂν πελταστιχὸς ἀνὴρ μισϑοφόρος. ἐν λόγοις 

ἐρόμενος, ipis ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν ἔϑου, 
ἐμβαλὼν ἄν εἷς τὸ ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσϑαι καὶ τὰς 
τοιαύτας αἰσϑήσεις, ἤλεγχεν ἄν ἐπέχων καὶ οὐκ ἀνιεΐς, 
! πρὶν ᾿ϑαυμάσας τὴν πολυάρατον σοφίαν ξυνεποδί- 

σϑης ὑπ᾽ αὐτοῦ, οὗ δή σε χειρωσάμενός, T8 xai Evy- 

δήσας ἤδη ἂν τότε ἐλύτρου χφημάτων, ὅσων σοΐ τε 
κἀκείνῳ ἐδόκει. Τίν οὖν δὴ ὁ Πρωταγόρας, φαίης ἂν 

λόγον ἐπίκουρον τοῖς αὑτοῦ ἐρδῖ; ἄλλο τι πει- 

ΘΕΑΙ. v. UXX. 0. 
Ταῦτά τὲ δὴ πάντα, ὅσα ἡμεῖς ἐπαμύνοντος αὐτῷ λέ- 
χομᾶν, xci ὁμόσε, οἶμαι, * χωρήσεται, καταφρονῶν 
ἡμῶν καὶ λέγων, Οὗτος δὴ ὁ Σωκράτης ὃ χρηστός, 
ἐπειδὴ αὐτῷ παιδίον τι ἐρωτηϑὲν ἔδεισεν, εἰ οἷόν τὸ 

τὸν αὐτὸν τὸ αὐτὸ μεμνῆσϑαι ἅμα καὶ μὴ εἰδέναι, 
καὶ δεῖσαν ἀπέφησε διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι προορᾶν, γέ- 
λωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξε. τὸ δέ, ὦ óe- 

ϑυμότατε Σώκρατες, τῇδ᾽ ἔχει" ὅταν τι τῶν ἐμῶν δὶ 
ἐρωτήσεως σχοπῇς, ἐὰν μὲν ὃ ἐρωτηϑεὶς οἱάπερ ἄν 
ἐγὼ ἀποκριναίμην ἀποχρινάμενος σφάλληται, ἐγὼ ἐλέγ- 
χομαι, εἰ δὲ ἀλλοῖα, ! αὐτὸς ὃ ἐρωτηϑείς. αὐτίκα γὰρ 

δοκεῖς τινά σοι ξυγχωρήσεσϑαι μνήμην παρεῖναί TO 
ὧν ἔπαϑε τοιοῦτον TL οὖσαν πάϑος, οἷον ὅτε ἔπασχε, 
μηκέτι πάσχοντι; πολλοῦ γε δεῖ. ἢ αὖ ἀποκνήσειν 
ὁμολογεῖν οἷόν v εἶναι εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι τὸν αὐ- 
τὸν τὸ αὐτό; ἢ ἐάνπερ τοῦτο δείσῃ, δώσειν ποτὲ τὸν 
αὐτὸν εἶναι τὸν ἀνομοιούμενον τῷ πρὶν ἀνομοιοῦσϑαι 
ὄντι; μᾶλλον δὲ τὸν εἶναί τινα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τούς, καὶ 

τούτους γιγνομένους ἀπείρους, ἐάνπερ ἀνομοίωσις γί- 
γνηται, ! ei δὴ ὀνομάτων Je δεήσει ϑηρεύσεις διευλα- 

βεῖσϑαι ἀλλήλων; ἀλλ, ὦ μακάριε, φήσει, γενναιοτέ- 

ρως ἐπὶ αὐτὸ ἐλϑων, ὃ λέγω, εἰ δύνασαι, ἐξέλεγξον, 

ὡς οὐχὶ ἴδιαι αἰσϑήσεις ἑκάστῳ ἡμῶν γίγνονται, ἢ ὡς 
ἰδίων γιγνομένων οὐδὲν τι ἄν μᾶλλον τὸ φαινόμενον 
μόνῳ ἐκείνῳ γίγνοιτο, ἢ; εἰ εἶναι δεῖ ὀνομάζειν, εἴη, 
ᾧπερ φαίνεται. ὕς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφράλους λέγων οὐ 
μόνον αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούοντας τοῦτο 

» 
teams. 

ρώμεϑϑα λέγειν: Πανυ μὲν ov». 

δρᾶν εἰς τὰ συγγράμματά μου ἀναπείϑεις, oU καλῶς ! 
8* 
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ποιῶν. ἐγὼ γὰρ gni μὲν τὴν ἀλήϑειαν ἔχειν ὡς γέ- 
γθαφα; μέτρον γὰρ ἕκαστον ἡμῶν δἶναι τῶν τα ὄντων 
καὶ um μυρίον μ μέντοι διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ 
τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε καὶ φαίνεται, τῷ δὲ 

ἀλλα. καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ 
φάναι elvat, ἀλλ᾽ αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, ὃς ἂν 
τινι ἡμῶν, ᾧ φαΐνεται καὶ ἔστι κακά, μεταβάλλων ποι- 

ἤσῃ ἀγαϑὰ φαίνεσθαί τὸ καὶ εἶναι. τὸν δὲ λόγον αὖ 
μὴ τῷ ῥήματὶ μου δίωκε, ! ἀλλ ὧδε ἔτι σαφέστερον 
uide, τί λέγω. οἷον γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγοτο 

ἀναμνήσϑητι, ὅτι τῷ μὲν ἀσϑενοῦντι πικρὰ φαίνεται 

ἃ ἐσϑίει, καὶ ἔστι, τῷ δὲ ὑγιαίνοντι τἀναντία ἔστι καὶ 
φαίνεται. σοφώτερον μὲν oU» τούτων οὐδέτερον δεῖ 
ποιῆσαι" οὐδὲ γὰρ δυνατόν" οὐδὲ * κατηγορητέον, ὡς 
ὃ μὲν κάμνων ἀμαϑής, ὅτι τοιαῦτα δοξάζει, 0 δὲ ὑγι- 

αἷνων σοφός, ὅτι ἀλλοῖα" μεταβλητέον δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα" 
ἀμείνων γὰρ n ἑτέρα ἕξις. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ παιδείᾳ 

ἀπὸ ἑτέρας ἕξβως ἐπὶ τὴν ἀμείνω μεταβλητέον. ἀλλ ὃ 
μὲν ἰατρὸς φαρμάκοις μεταβάλλει, ὁ δὲ σοφιστὴς λό- 
γοις. éneb οὐ τὶ ye ψευδὴ δοξάζοντά τίς τινὰ ὕστερον 
ἀληϑῆ ἐποίησϑ δοξάζειν" οὔτε γὰρ τὰ “μὴ ὄντα δυνα- 

τὸν δοξάσαι, οὔτε. ἄλλα mag ἃ ἂν πάσχῃ, ταῦτα δὲ 
ἀεὶ ἀληϑῆ. ἀλλ᾽ οἶμαι, πονηρᾷ ψυχῆς ἕξει ! δοξαζον- 
τας συγγενῆ αὐτῆς χρηστὴ ἐποίησε δοξάσαι ἕ ἕτερα τοι- 
«vro, ἃ δή τινες τὰ φαντάσματα, ὑπὸ ἀπειρίας ἀληϑὴ 
καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ βελτίω μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων, 

ἀληϑέστερα δὲ οὐδέν. καὶ τοὺς σοφούς, ὦ φίλε Σώ- 
κρατες, πολλοῦ δέω βατράχους λέγειν, ἀλλὰ κατὰ μὲν 

σώματα, ἰατροὺς λέγω, κατὰ δὲ φυτὰ γεωργούς. φημὶ 
γὰρ καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς ἀντὶ πονηρῶν αἰσϑή- 
ceQy, ὅταν τι αὐτῶν ἀσϑενῇ, χρηστὰς καὶ ! ὑχιεινὰς 
αἰσϑήσεις τε καὶ ἀληϑείας ἐμποιεῖν, τοὺς δέ γ8 σο- 
φούς T8 καὶ ἀγαϑοὺς ῥήτορας Rus πόλεσι τὰ χφηστὰ 

ἀντὶ τῶν “πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν. ἐπεὶ oic 
95 ἄν ἑκάστῃ. πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοχῃ, ταῦτα καὶ 
εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν αὐτὰ γομίζῃ" ἀλλ᾽ ὁ σοφὸς ἀντὶ 

πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑκάστων χρηστὰ ἐποίησεν εἶναι 
καὶ ÜoxSiv: κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὁ σοφιστὴς 
τοὺς παιδευομένους οὕτω δυνάμενος παιδαγωγεῖν σο- 
φός τ καὶ ἄξιος πολλῶν χρημάτων τοῖς ! παιδευϑεῖ- 
σι. καὶ οὕτω σοφώτεροΐ τὲ εἰσιν ἕτεροι ἑτέρων καὶ 
οὐδεὶς ψευδὴ δοξάζει, καὶ σοι; ἐάν τ βούλῃ ἐᾶν T8 

μή, ἀνεχτέον ὄντι μέτρῳ" σώζεται γὰρ ἐν τούτοις ὁ 
λόγος οὗτος, ᾧ σὺ εἰ μὲν ἔχεις ἐξ ἀρχῆς ἀμφιςβητεῖν, 
ἀμφιςβήτει, λόγῳ ἀντιδιεξελϑών, εἰ δὲ δὶ ἐρωτήσεων 

βούλει, δὲ ἐρωτήσεων" οὐδὲ γὰρ τοῦτο φευκτέον, ἀλλὰ 

πάντων μάλιστα διωκτέον τῷ νοῦν ἔχοντι. ποίει μέν- 
τοι οὑτωσὶ" μὴ ἀδίκει ἐν τῷ ! ἐρωτᾶν. καὶ γὰρ πολλὴ 
ἀλογία ἀρετῆς φάσκοντα ἐπιμελεῖσϑαι μηδὲν ἀλλ᾽ ἢ 
ἀδικοῦντα ἐν λόγοις διατελεῖν. ἀδικεῖν δ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ 
τοιούτῳ, ὅταν τις μὴ χωρὶς μὲν ὡς ἀγωνιζόμενος τὰς 
διατριβὰς ποιῆται, χωρὶς δὲ διαλεγόμενος, καὶ ἐν μὲν 
τῷ παίζῃ τὸ καὶ σφάλλῃ καϑ' ὅσον ἂν δύνηται, ἐν δὲ 
τῷ διαλέγεσϑαι σπουδαζῃ τε καὶ ἐπανορϑοῖ τὸν προς- 

διαλεγόμδνον, ἐκεῖνα μόνα αὐτῷ ἐνδεικνύμενος τὰ 
σφάλματα, ἃ αὐτὸς vp ἑαυτοῦ καὶ τῶν * προτέρων 
συνουσιῶν παρεκέχρουστο. ἂν μὲν γὰρ οὕτω ποιῇς, 

ἑαυτοὺς αἰτιάσονται οἵ προςδιατρίβοντές σοι τῆς αὑ- 

τῶν ταραχῆς καὶ ἀπορίας, ἀλλ᾽ οὐ σέ, καὶ σὲ μὲν διώ- 

ἕονται καὶ φιλήσουσιν, αὑτοὺς δὲ μισήσουσι, καὶ φεύ- 

ξονται ἀφ᾿ δαυτῶν εἰς φιλοσοφίαν, i ἵν ἄλλοι γενόμενοι 
ἀπαλλαγῶσι τῶν οἵ πρότερον ἤσαν" ἐὰν δὲ τἀναντία 

τούτων δρᾷς, Mure οἱ πολλοὶ, ταναντία ξυμβήσεταί 
σοι καὶ τοὺς ξυνόντας ἀντὶ φιλοσόφων μισοῦντας τοῦ- 
τὸ τὸ ! πρᾶγμα ἀποφανεῖς, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γέ- 
γωνται. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείϑῃ, 0 καὶ πρότερον ἐῤῥήϑη, 
οὐ δυομενῶς οὐδὲ μαχητικῶς, ἀλλ᾽ ἵλεῳ τῇ διανοίᾳ ξυγ- 
καϑεὶς ὡς ἀληϑὼς σκέψει, τὶ more λέγομεν, xueig dat 

τὸ ἀποφαινόμενοι τὰ πάντα τό τὸ δοκοῦν ἑχάστῳ τοῦ- 
TO καὶ εἶναι ἰδιώτῃ τε καὶ πόλει, καὶ ἐκ τούτων ἐπι- 
σκέψει, εἴτ ταὐτὸν εἴτδ καὶ ἄλλο ἐπιστήμη καὶ αἴ- 
QUID ἀλλ οὐχ, ὥςπερ ἄρτι, ἐκ συνηϑεῖας ῥημάτων 

T8 καὶ ὀνομάτων, ἃ οἵ ! πολλοὶ ὅπῃ ἄν τύχωσιν ἕλ- 
κοντες ἀπορίας ἀλλήλοις παντοδατιὰς παρέχουσι. Ταῦ- 

τα, ὦ Θεόδωρε, τῷ ἑταίρῳ σου εἰς βοήϑειαν. προφηρ- 
ξάμην xor ἐμὴν δύναμιν, σμικρὰ ἀπὸ σμικρῶν" εἰ δ᾽ 
αὐτὸς ἔζη, psy αλειότερον. ἄν τοῖς αὑτοῦ ἐβοήϑησεν. 

XXI. ΘΕΟ. παίζεις, ὦ Σώκρατες" πάνυ γὰρ γεανικῶς 

τῷ ἀνδρὲ βεβοήϑηκας. EQ. Ev λέγϑις, c ἑταῖρε. καὶ 
μοι εἰπέ" ἐνενόησάς που λέγοντος ἄρτι τοῦ Πρωταγό- 
ρου καὶ ὀνειδίζοντος ἡ ἡμῖν, ὅτι ! πρὸς παιδίον τοὺς λό- 
γους ποιούμενοι τῷ τοῦ παιδὸς φόβῳ ἀγωνιζοίμεϑα 
εἰς τὰ ἑαυτοῦ. καὶ ,χαριεντισμὸν τινα ἀποκαλῶν, ἀπο- 
σεμνύνων δὲ τὸ πάντων μέτρον, σπουδάσαι ἡ ἡμᾶς διε- 
κελεύσατο περὶ τὸν αὑτοῦ λόγον; ΘΕΟ. πῶς γὰρ 

οὐκ ἐνενόησα, ὦ Σώκρατες; XO οὖν; χελεύεις 

πείϑεσϑαι ΘΕΟ. Σφόδρα 78. ΣΩ. Ὁρᾷς 
οὖν, ὅτι τάδε πάντα πλὴν σοῦ παιδία ἐστίν; εἰ οὖν 

πϑισόμεϑα τῷ ἀνδρὶ, ἐμὲ καὶ σὲ δεῖ ἐρωτῶντάς v8 καὶ 
! ἀποκρινομένους ἀλλήλοις σπουδάσαι αὐτοῦ περὶ τὸν 
λόγον, i ἵνα μή τοι τοῦτό y ἔχῃ ἐγκαλεῖν, ὡς παίζοντες 
πρὸς μειράκια διεσκεψάμεϑ᾽ αὖ τοῦτον τὸν λόγον. 
ΘΕΟ. τί δ᾽; οὐ πολλῶν τοι Θεαΐτητος μεγάλους πώ- 

γῶνας ἐχόντων ἄμεινον ἂν ἐπακολουϑήσειδ, λόγῳ διε- 
φευνωμένῳ; ΣΩ. MÀX οὔ τοι σοῦ qe ὦ Θεόδωρε, 

ἄμεινον. μὴ οὖν οἴου ἐμὲ μὲν τῷ σῷ ἑταίρῳ τετελευ- 
τηκότι δεῖν παντὶ τρόπῳ ἐπαμύνειν, σὲ * δὲ μηδενί, 
ἀλλ᾿ ἴϑι, ὦ ἄριστε, ὀλίγον ἐπίσπου, μέχρι τούτου QU- 

τοῦ, ἕως ἂν εἰδῶμεν, BlT8 ἄρα σὲ δεῖ διαγφαμμάτων 

πέρι μέτρον εἶναι, εἴτε πάντες ὁμοίως σοὶ ἱκανοὶ ἕαυ- 
τοῖς εἰς τὲ ἀστρονομίαν χαὶ τἄλλα, ὧν δὴ σὺ πέρι αἰ- 

τίαν ἔχεις διαφέρειν. | OEO. Ov ὅᾳδιον, ὦ “Σώκρατες, 

σοὶ παρακαϑήμενον μὴ διδόναι λόγον, ἀλλ᾽ ἐχὼ ἄρτι 
παρελήρησα φάσκων σϑ ἐπιτρέψειν μοι μὴ ἀποδύε- 
σϑαι, καὶ οὐχὶ ἀναγκάσειν καϑάπερ ““ακεδαιμόνιοι: 

σὺ δέ μοι δοκεῖς πρὸς τὸν Σκίῤῥωνα μᾶλλον τείνειν. 
“Μακεδαιμόνιοι μὲν ! γὰρ ἀπιέναι ἢ ἀποδύεσϑαι κε- 
λεύουσι, σὺ δὲ xaT Ἡνταῖόν τὶ μοι μᾶλλον. δοκεῖς τὸ 
δρᾶμα δρᾶν" τὸν γὰρ προςζελϑόντα ovx ἀνίης πρὶν 

ἀναγκάσῃς ἀποδύσας ἐν τοῖς λόγοις που οπαλοισ δ α 
ZO. Agutá 78: [5] Θεόδωρε, τὴν νόσον μου ἀπείκα- 

σας" ἰσχυρικώτερος μέντοι ἐγὼ ἐκείνων. μυρίοι γὰρ ἤδη 
μοι Ἡρακλέες 18 καὶ ᾿“Θησέες ἐντυγχάνοντες xagregol 
πρὸς τὸ λέχθιν μαλ᾿ εὖ ξυγκεκόφασιν, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδέν 
τι μᾶλλον ἀφίσταμαι" οὕτω τις ἔρως δεινὸς ὀδέδυνε 
τῆς ! meh ταῦτα γυμνασίας. μὴ οὖν “μηδὲ σὺ φϑονή- 
σῃς προςανατριψάμδνος σαυτόν T8 ἅμα. καὶ ἐμὲ ὀνῆ- 
σαι.  OEO. Οὐδὲν ἔτι ἀντιλέγω, ἀλλ᾿ &ys ὅπῃ ἐϑὲ- 

αὐτῷ; ; 
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Àsu" πάντως τὴν περὶ ταῦτα εἱμαρμένην, ἣν ἄν σὺ 
ἐπικλώσῃς, δεῖ ἀνατλῆναι ἐλεγχόμενον. οὐ μέντοι πϑ- 
φαιτέρω ys ὧν προτέϑεσαι οἷός T ἔσομαι παρασχεῖν 
ἐμαυτόν σοι. EQ. Ἀλλ ἀρκεῖ καὶ μέχρι τούτων. καὶ 
μοι πάνυ τήρει τὸ τοιόνδε, “μή που παιδικὸν τι λάϑω- 
μὲν εἶδος τῶν λόγων ποιούμενοι, καὶ τις πάλιν ! ἡμῖν 
αὐτὸ ὀνειδίσῃ. ΘΕΟ. ἀλλὰ δὴ πειράσομαὶ ys καϑ' 
ὅσον ἂν δύνωμαι. ΧΧΙΙ. EQ. Τοῦδε τοίνυν πρῶτον 
πάλιν ἀντιλαβώμεϑα, οὗπερ τὸ πρότερον, καὶ ἴδωμεν, 

ὀρϑῶς ἢ οὐκ ὀρϑῶς ἐδυςχεραίνομεν ἐπιτιμῶντες τῷ 

λόγῳ, ὅτι αὐτάρκη ἕκαστον εἰς φρόνησιν ἐποίει, καὶ 
ἡμῖν ξυνεχώρησεν ὃ Πρωταγόρας, περὶ Te τοῦ ἀμεΐνο- 
γος καὶ χείρονος διαφέρειν τινάς, ovc δὴ καὶ εἶναι σο- 

φούς. οὐχί; ΘΕΟ. Nai. EQ. Ei μὲν τοίνυν αὐτὸς 
παρὼν ὡμολόγει, ἀλλὰ μὴ ἡμεῖς ' βοηϑοῦντες ὑπὲρ 
αὐτοῦ ξυνεχωρήσαμεν, οὐδὲν ἂν πάλιν ἔδει ἐπαναλα- 
βόντας βεβαιοῦσϑαι" νῦν δὲ τάχ ἂν τις ἡμᾶς ἀκύρους 
τιϑείη τῆς ὑπὲρ ἐχείνου ὁμολογίας. διὸ καλλιόνως ἔχει 
σαφέστερον περὶ τούτου αὐτοῦ διομολογήσασϑαι" οὐ 
γάρ τι σμικρὸν παραλλάττει οὕτω ἔχον ἢ ἄλλως. ΘΕΟ. 
“Μέγεις ἀληϑῆ. EQ. Μὴ τοίνυν δ ἄλλων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ 
ἐκείνου λόγου ὡς διὰ βραχυτάτων * λάβωμεν τὴν ὁμο- 
λογίαν. GEO. Πῶς; Zo. Οὑτωσί. Τὸ δοκοῦν ἔχά- 
στῳ τοῦτο καὶ εἶναί φησὶ που ᾧ δοκεῖ; OEO. Φησὶ 

γὰρ οὖν. Σ ΩΣ Οὐκοῦν, [5] Πρωταγόρα, καὶ ἡμεῖς ay- 

ϑρώπου, μᾶλλον δὲ πάντων ἀνθρώπων δόξας λέγομεν, 

xol φαμὲν οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν αὑτὸν ἡγεῖσϑαι 
τῶν ἄλλων σοφώτερον, τὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ, καὶ ἔν ye 

τοῖς μεγίστοις κινδύνοις, ὅταν ἐν στρατείαις ἢ νόσοις 
ἢ ἐν ϑαλάττῃ χειμάζωνται, ὥςπερ πρὸς ϑεοὺς ἔχειν 

τοὺς ἐν ἑχάστοις ἄρχοντας, σωτῆρας σφῶν ! προςδο- 

κῶντας, οὐκ ἄλλῳ τῳ διαφέροντας ἢ τῷ εἰδέναι. καὶ 

πάντα που μεστὰ τἀνϑρώπινα ζητούντων διδασκάλους 

τε xai ἄρχοντας ἑαυτῶν 18 καὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν 
τὸ ἐργασιῶν, οἰομένων τε αὖ ἱκανῶν μὲν διδάσκειν, 

ἱκανῶν δὲ ἄρχειν εἶναι. καὶ ἐν τούτοις ἅπασι τί ἀλλο 
φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἡγεῖσϑαι σοφίαν 
καὶ ἀμαϑίαν εἶναι παρὰ σφίσιν; ΘΕΟ. Οὐδὲν ἄλλο. 
EQ. Οὐχοῦν τὴν μὲν σοφίαν ἀληϑῆ διάνοιαν ἡγοῦνται, 
τὴν δὲ ἀμαϑίαν ψευδὴ δόξαν; ΘΕΟ. ! Τί μήν; EQ. 
Τί οὖν, ὦ | Πρωταγόρα, χφησόμεϑα τῷ λόγῳ; πότερον 

ἀληϑῆ φῶμεν ἀβὲ τοὺς ἀνϑρώπους DOES ἢ ποτὲ 

μὲν ἀληϑῆ, ποτὲ δὲ ψευδῆ; ἐξ ἀμφοτέρων γάρ που 
ξυμβαίνει μὴ ἀεὶ ἀληϑῆ ἀλλ᾽ ἀμφότερα αὐτοὺς δοξά- 

in». σκόπει γάρ, o Θεόδωρε, εἰ ἐθέλοι ἂν τις τῶν 

ἀμφὶ “πρωταγόραν ἢ σὺ αὐτὸς διαμάχεσϑαι, ὡς οὐδεὶς 
ἡγεῖται ἕτερος ἕτερον ἀμαϑὴ τε εἶναι καὶ ψευδὴ δοξά- 
ζιν. ΘΕΟ. ἄλλ᾽ ἄπιστον, o Σώκρατες. EQ. Kai 

μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ' ὃ λόγος ἥκει ὃ πάντων 
χρημάτων μέτρον ἄνϑρωπον λέγων. EO. Πῶς δή; 
ΣΩ. Ὅταν σὺ κρίνας τι παρὰ σαυτῷ πρός μ8 ἀπο- 
φαΐνῃ περί τινος δόξαν, σοὶ μὲν δὴ τοῦτο κατὰ τὸν 
ἐχείνου λόγον ἀληϑὲς ἔστω, ἡμῖν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις 

περὶ τῆς σῆς κρίσεως πότϑρον οὐκ ἔστι κριταῖς γενέ- 
σϑαι, ἢ aet σε κρίνομεν ἀληϑὴ δοξάζειν; ἢ μυρίοι 

ἑχαάστοτέ σοι μάχονται ἀντιδοξάζοντες, 7, ἡγούμενοι ψευ- 
δῆ κρίνειν 18 καὶ οἴεσϑαι; OEO. Νὴ τὸν Δία, ὦ 

Σώκρατες, μάλα ! μυρίοι δῆτα, φησὶν Ὅμηρος, οἵ γέ 
μοι τ τὰ α ἐξ ἀνθρώπων πράγματα παρέχουσιν. EQ. Τί 
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οὖν; βούλει λέγωμεν, ὡς σὺ τότϑ σαυτῷ μὲν ἀληϑῆ 
δοξάζεις, τοῖς δὲ μυρίοις ψευδῆ; ΘΕΟ. Ἔοικεν ἔκ γε 

τοῦ λόγου ἀνάγκη εἶναι. EQ. Τί δὲ αὐτῷ | Hoorayó- 

ees ap οὐχὲ ἀνάγκη, εἰ uiv μηδὲ αὐτὸς ᾧδτο μέτρον 
εἶναι ἄνϑρωπον μηδὲ οἵ πολλοΐ, ὥςπερ uds οἴονται, 

μηδενὶ δὴ elvat ταύτην τὴν ἀλήϑειαν, ἣν ἐκεῖνος ἔγρα- 
wer; εἰ δὲ * αὐτὸς μὲν Gero, τὸ δὲ πλῆϑος μὴ συν- 
οἴεται, οἶσϑ᾽ ὅτι πρῶτον μὲν ὅσῳ πιλείους οἷς μὴ δο- 
xsi ἢ οἷς δοκεῖ, τοσούτῳ μᾶλλον οὐκ ἔστιν ἢ ἔστιν; 
ΘΕΟ. ἄναγκη, εἴπερ γε καϑ' ἑκάστην δόξαν ἔσται καὶ 

οὐκ ἔσται. EQ. Ἔπειτά ye τοῦτ᾽ ἔχει κομψότατον" 
ἐκεῖνος μὲν περὶ τῆς αὑτοῦ οἰήσεως τὴν τῶν ἀντιδο- 
ξαζόντων οἴησιν, ἡ ἐκεῖνον ἡγοῦνται ψεύδεσϑαι, Evy- 

χωρεῖ που ἀληϑὴ εἶναι ὁμολογῶν τὰ ὄντα δοξάζειν 
ἅπαντας. ΘΕΟ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Οὐκοῦν τὴν 
αὑτοῦ ἄν ψευδῆ ! ξυγχωροῖ, εἰ τὴν τῶν ἡγουμένων αὐ- 
τὸν ψεύδεσϑαι ὁμολογεῖ ἀληϑὴ εἶναι; ΘΕΟ. Ἀνάγ- 
xy. EQ. Oi δέ y ἄλλοι ov  ξυγχωροῦσιν ἑαυτοὺς 

ψεύδεσϑαι; GEO. Ov γὰρ οὖν. EQ. Ὁ δὲ y «v 
ὁμολογεῖ καὶ ταύτην ἀληϑῆ τὴν δόξαν ἐξ ὧν γέγφαφε. 

OEO. Φαίνεται. ΣΏ. Ἐξ ἁπάντων ἄρα ἀπὸ EQ - 

ταγόρου ἀρξαμένων ἀμφιςβητήσεται, μᾶλλον δὲ ὑπό γε 

ἐχείνου ὁμολογήσεται, ὅταν τῷ τἀναντία λέγοντι ξυγ- 

χωρῇ ἀληϑῆ αὐτὸν δοξάζειν, τότϑ καὶ ὃ Πρωταγόρας 
αὐτὸς ! ξυγχωρήσεται μήτε κύνα μήτε τὸν ἐπιτυχόντα 
ἄνϑριωπον μέτρον εἶναι μηδὲ περὶ ἑνὸς οὗ ἂν μὴ μά- 
ϑη. οὐχ οὕτως; ΘΕΟ. Οὕτως. EQ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ 
ἀμφιςβητεῖται ὑπὸ πάντων, οὐδενὶ ἂν εἴη ἡ Πρωταγό- 
ρου ἀλήϑεια ἀληϑής, οὔτε τινὶ ἄλλῳ οὔτ᾽ αὐτῷ ἐκεί- 
γῳ. ΘΕΟ. ἄγαν, o Σώχρατες, τὸν ἑταῖρόν μου κα- 

ταϑέομεν. EQ. Ἀλλά τοι; ὠ φίλε, ἄδηλον, εἰ καὶ 

παραϑέομεν τὸ ὀρϑόν. εἰκός 78 ἄρα ἐκεῖνον πρεσβύ- 
τερον ὄντα σοφώτερον ἡμῶν εἶναι" καὶ εἰ αὐτίχα ! ἐν- 
τοῦϑεν ἀνακύψειδ μέχρι τοῦ αὐχένος, πολλὰ ἄν ἐμέ τε 

ἐλέγξας ληροῦντα, ὡς τὸ εἰκός, καὶ σὲ ὁμολογοῦντα, 

καταδὺς ἂν οἴχοιτο ἀποτρέχων. ἀλλ ἡμῖν ἀνάγκη, οἱ- 
μαι, χρῆσϑαι ἡμῖν αὐτοῖς, ὁποῖοί τινές ἐσμεν, καὶ τὰ 
δοκοῦντα ael ταῦτα λέγειν. καὶ δῆτα καὶ νῦν ἄλλο τι 
φῶμεν ὁμολογεῖν ἄν τοῦτό p ὁντινοῦν, τὸ εἶναι σο- 
φώτερον ἕτερον érégov, εἶναι δὲ καὶ ἀμαϑέστερον; 
OEO. Ἐμοὶ y οὖν δοκεῖ. XXIII. io. Ἢ καὶ ταύτῃ 
ἄν μάλιστα ἵστασϑαι τὸν λόγον, ἧ ἡμεῖς ὑπεγράψα- 

μδν βοηϑοῦντες ' Πρωταγόρᾳ, ὡς τὰ μὲν πολλὰ ἡ δο- 
κεῖ, ταύτῃ καὶ ἔστιν ἑκάστῳ, ϑερμά, ξηρά, γλυκέα, 

πάντα ὅσα τοῦ τύπου τούτου εἰ δὲ που ἔν τισι ξυγ- 
χωρήσεται διαφέρειν ἄλλον ἄλλου, περὶ τὰ ὑγιδινὰ καὶ 

νοσώδη ἐϑελῆσαι ἂν φάναι μὴ πᾶν γύναιον καὶ παι- 
δίον καὶ ϑηρίον ὃ δὲ ἱκανὸν εἶναι ἰᾶσϑαι αὑτὸ γινῶ- 

σχον “ἑαυτῷ τὸ ὑγιεινόν, ἀλλὰ ἐνταῦϑα δὴ Alo» ἀλ- 

λου διαφέρειν, εἴπερ που; ΘΕΟ. Ἔμοιγε δοκεῖ ov- 

τως. EQ. * Οὐκοῦν καὶ περὲ πολιτικῶν, καλὰ μὲν 

καὶ αἰσχρὰ καὶ δίκαια καὶ ἀδικα καὶ ὅσια καὶ μή, οἷα 
ἄν ἑκάστη πόλις οἰηϑεῖσα ϑῆται νόμιμα ἑαυτῇ, ταῦτα 
καὶ εἶναι τῇ ἀληϑεῖᾳ ἑκάστη, καὶ ἐν τούτοις μὲν οὐ- 

δὲν σοφώτερον οὔτ ἰδιώτην ἰδιώτου ovre πόλιν πό- 
λθως εἶναι" ἐν δὲ τῷ ξυμφέροντα ἑαυτῇ ἢ μὴ ξυμφέ- 
porta τίϑεσϑαι, ἐνταῦθ᾽, εἴπερ που, αὖ ὁμολογήσει 
ξύμβουλόν τϑ ξυμβούλου διαφέρειν καὶ πόλεως δόξαν 

| ἑτέραν ἑτέρας πρὸς ἀλήϑϑιαν, καὶ ovx ἄν πάνυ τολ- 
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μήσει ! φῆσαι, ἃ ἂν ϑῆται πόλις ξυμφέροντα οἰηϑεῖ- 

σα αὑτῇ, παντὸς μᾶλλον ταῦτα καὶ ξυνοΐσειν. ἀλλ᾽ 

ἐκεῖ, OU λέγω, ἐν τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίκοις καὶ ὁσίοις 

καὶ ἀνοσίοις, ἐϑέλουσιν ἰσχυρίζεσϑαι, ὡς οὐκ ἔστι 

φύσει αὐτῶν οὐδὲν οὐσίαν ἑαυτοῦ ἔχον, ἀλλὰ τὸ κοινῇ 
δόξαν τοῦτο γίγνεται ἀληϑὲς τότε, ὅταν δόξῃ καὶ 

ὅσον ἂν δοκῇ χρόνον. καὶ ὅσοι γε δὴ μὴ παντάπασι 
τὸν Πρωταγόρου λόγον λέγουσιν, ὧδέ πὼς τὴν σοφίαν 
ay ovo. «“όγος δὲ ἡμᾶς, ὦ Θεόδωρε, ἐκ λόγου, μεί- 

ζων ἐξ ἐλάττονος, ! καταλαμβάνει. OEO. Οὐκοῦν 

σχολὴν ἄγομϑν, ὦ Σώκρατες; EQ. Φαινόμεϑα. 
πολλάκις μὲν 78 E: o ,δαιμόνιε, καὶ ἄλλοτε κατενόησα, 

ἀτὰρ καὶ νῦν, ὡς εἰκότως OL ἐν ταῖς φιλοσοφίαις πο- 
λὺν χρόνον διατρίψαντες εἰς τὰ δικαστήρια ἰόντες γε- 
λοῖοι φαίνονται ῥήτορες. GEO. Πῶς δὴ οὖν λέγεις; 

EQ. Αιυδυνϑύουσιν οἱ ἐν δικαστηρίοις καὶ τοῖς τοιού- 

τοις ἐκ νέων κυλινδούμενοι πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ 

καὶ τῇ τοιᾷδε διατριβὴ ! τεϑραμμένους ὡς οἰκέται 
πρὸς ἐλευϑέρους τεϑράφϑαι. GEO. IH à Z9. 
"Hu τοῖς μέν, τοῦτο ὃ σὺ εἶπες, ἀεὶ πάρεστι σχολὴ καὶ 
τοὺς λόγους ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ σχολῆς ποιοῦνται" ὥςπερ 

ἡμεῖς νυνὶ τρίτον ἤδὴ λόγον ἐκ λόγου μεταλαμβάνο- 
μεν, οὕτω κἀκεῖνοι, ἐὰν αὐτοὺς ὁ ἐπελϑὼν τοῦ προ- 

κειμένου μᾶλλον, καϑάπερ ἡμᾶς, ἀρέσῃ, καὶ διὰ μα- 

χρῶ» ἢ βραχέων μέλει οὐδὲν λέγειν, ἄν μόνον τύχωσι 

τοῦ ὄντος. oi δὲ ἐν ἀσχολίᾳ 18 ἀεὶ λέγουσι" ᾿κατεπεί- 

7:ι γὰρ ὕδὼρ ῥέον, καὶ οὐκ L ἐγχωρεῖ περὶ οὗ ἂν ἐπι- 

ϑυμήσωσι τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, ἀλλ ἀνάγκην ἔχων 

ὁ ἀντίδικος ἐφέστηκε χαὶ ὑπογραφὴν παραναγιγγῶσκο- 
(ἣν ἀντωμοσίαν καλοῦσιν" ) 

' 
καὶ 

μένην, ὧν ἐκτὸς οὐ φητέον": 

ot δὲ λόγοι ἀεὶ σιερὶ ὁμοδούλου! πρὸς δεσπότην καϑή- 

μενοῦ, ἐν χειρὶ τὴν δίκη» ἔχοντα, xoi 0i ἀγῶνες οὐδέ- 

ποτε τὴν ἄλλως αλλ ἀεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ πολλάκις δὲ 

καὶ περὲ ψυχῆς ὃ δρόμος. 
ἔντονοι καὶ δριμεῖς γίγνονται, ἐπιστάμενοι τὸν δεσπό- 
Tür λόγῳ τε ϑωπεῦσαι καὶ ἔργῳ γαρίξαρϑαι σμικροὶ 

δὲ καὶ οὐκ ὀρϑοὶ τὰς ψυχάς. τὴν γὰρ αὔξην καὶ τὸ 
εὐθύ τε χαὶ τὸ ἐλεύϑερον ἡ ἐκ νέων δουλεία ἀφήρη- 

ται; ἀναγκάζουσα πράττειν σκολιά, μεγάλους κιυδύ- 

γοὺυς καὶ φόβους ἔτι ἁπαλαῖς ψυχαῖς ἐπιβάλλουσα, ος 
οὐ δυνόμενοι μετὰ τοῦ δικαίου καὶ ἀληϑοὺῦς ὑποφέ- 
ρει», εὐθὺς ἐπὶ τὸ ψεῦδός τε καὶ τὸ ἀλλήλους ἀντα- 

δικεῖν τρεπόμενοι πολλὰ κάμπτονται καὶ συγκλῶνται, ' 
Oc ὑγιὲς οὐδὲν ἔχοντες τῆς διανοίας εἰς ἄνδρας ἐκ 
μειρακίων τελευτῶσι, δεινοὶ τὸ καὶ “σοφοὶ I8 ονότες, 
ὡς οἴονται. Καὶ οὗτοι μὲν. δὴ τοιοῦτοι, ὦ Θεόδωρε" 
τοὺς δὲ rov ἡμδβτέρου χοροῦ πότερον βούλει ΠΣ 
τες ἢ ἐάσαντες πάλιν ἐπὶ τὸν λόγον τραπώμεϑα, ἵνα 
μὴ καὶ, 0 νῦν δὴ ἐλέγομεν, λίαν πολὺ τῇ ἐλευϑερίᾳ 
καὶ μεταλήψει. τῶν λόγων χαταχρώμεϑα; ΘΕΟ. Mn- 

δαμώς, [5] Σώκρατες, αλλὰ διελϑόντες. πάνυ γὰρ εὖ 

τοῦτο εἴρηκας, ὅτι ! οὐχ ἡμεῖς οἵ ἐν τῷ τοιῷδε χορεύ- 
οντες τῶν λόγων ὑπηρέται. ἀλλ᾽ οἱ λόγοι οἵ ἡμέτεροι 
ὥςπερ οἰκέται, καὶ ἕχαστος αὐτῶν περιμένει. ἀποτελε- 
cS pras, ὅταν ἡμῖν δοχῇ" οὔτε γὰρ δικαστὴς οὔτε ϑεα- 
τής; ὥςπερ ποιηταῖς, ἐπιτιμήσων τε χαὶ ἄρξων ἐπι- 

στατεῖ παρ ἡμῖν. XXIV. EQ. “έγωμεν δή, ὡς ἔοι- 

xev, ἐπεὶ goi γε δοκεῖ, περὶ τῶν κορυφαίων" τὶ γὰρ 
ἂν τις τούς γε φαύλως διατρίβοντας ἐν φιλοσοφὶᾳ λέ- 
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you Οὗτοι δὲ mov ἐκ νέων πρῶτον μὲν εἰς ἀγορὰν 

οὐκ ἴσασι τὴν 000v, οὐδὲ ! ὅπου δικαστήριον ἢ βου- 

λευτήριον ἢ τι κοινὸν ἄλλο τῆς πόλεως συνέδριον" γό- 
μους δὲ καὶ ψηφίσματα λεγόμενα ἢ γεγραμμένα. οὔτε 
ὁρῶσιν ovr& ἀκούουσι. σπουδαὶ δὲ ἑταιρειῶν ἐπὶ ̓ ἀρ- 
χὰς καὶ σύνοδοι καὶ δεῖπνα καὶ σὺν αὐλητρίσι, κῶμοι, 
οὐδὲ ὄναρ πράττειν προςίσταται αὐτοῖς. εὖ δὲ ἢ κα- 
κῶς τις γέγονεν ἐν πόλει, ἢ τί τῳ κακόν ἐστιν ἐκ προ- 
γόνων γεγονὸς ἢ πρὸς ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν, μᾶλλον 
αὐτὸν λέληϑεν ἢ οἱ τῆς ϑαλάττης λεγόμενοι χόες. καὶ 
ταῦτα πάντ ! οὐδ᾽ ὅτι οὐκ οἶδεν, οἶδεν" οὐδὲ γὰρ αὐ- E 

τῶν ἀπέχεται τοῦ εὐδοκιμεῖν χάριν, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὸ 
σῶμα μόνον ἐν τῇ πόλει κϑῖται αὐτοῦ καὶ ἐπιδημεῖ, ἡ 
δὲ διάνοια, ταῦτα πάντα ἡγησαμένη σμικρὰ καὶ οὐδέν, 
ἀτιμάσασα πανταχῇ φέρδται κατὰ Πίνδαρον, TÓ TE 
γᾶς ὑπένερϑε καὶ τὰ ἐπίπεδα γεωμετροῦσα, οὐρανοῦ 
TE ὕπερ ἀστρονομοῦσα, καὶ πᾶσαν πάντῃ φύσιν * qn 

ἐρευνωμένη τῶν ὄντων ἕκαστου ὅλου, εἰς τῶν ἐγγὺς 

οὐδὲν αὑτὴν συγκαϑιεῖσα. ΘΕΟ. Πῶς τοῦτο λέγεις, 

ὠ Σώκρατες; ΣΩ. ἝὭςπερ καὶ Θαλὴν ἀστρονομοῦντα, 

ὠ Θεόδωρε, χαὶ ἄνω βλέποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, 

Θρᾷττά τις ἐμμελὴς καὶ χαρίεσσα ϑεραπαινὶς ἀπο- 

σχῶψαι λέγεται, ὡς τὰ piv ἐν οὐρανῷ προϑυμοῖτο εἰ- 

δέναι, τὰ δ᾽ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ καὶ παρὰ πόδας λαν- 

ϑάνοι αὐτόν. ταὐτὸν δὲ ἀρκεῖ σκῶμμα ἐπὶ πάντας, 

ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ διάγουσι. ! τῷ γὰρ ὄντι τὸν τοι- Β 

oUro» ὃ μὲν πλησίον καὶ ὃ γείτων λέληϑεν, οὐ μόνον 
e , 34221134. A23 EN. rax » 
ὃ τι πράττει, ἀλλ᾽ oMyov xoi εἰ ἀνϑρωπὸς ἐστιν ἢ τι 
31 jj , Li 3*2 το, b Ed ^ , ^ 
ἀλλο Oofuum: τὶ δὲ mor ἐστὶν ἀνϑρωπος xol τί τῇ 

τοιαύτῃ φύσει προςήκει διάφορον τῶν ἄλλων ποιεῖν ἢ 
πάσχειν, ζητεῖ TE καὶ πράγματ᾽ ἔχει διερευνώμενος. 

μανϑάνεις γάρ που, ὦ Θεόδωρε. ἢ οὔ; ΘΕΟ. Ἔχω- 
γε: καὶ ἀληϑὴ λέγοις. EQ. Τοιγάρτοι, ὦ φίλε, ἰδίᾳ 
τε συγγιγνόμενος ὁ τοιοῦτος ἑκάστῳ xci δημοσίᾳ, ὅπερ 
ἀρχόμενος ' ἔλεγον, ὅταν ἐν δικαστηρίῳ ἢ που ἄλλοϑι C 

ἀναγκασϑῇ περὶ τῶν παρὰ πόδας καὶ τῶν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς διαλέγεσϑαι, γέλωτα παρέχει οὐ μόνον Θράτταις, 
ἀλλὰ καὶ τῷ ἄλλῳ ὄχλῳ, εἰς φρέατά τε καὶ πᾶσαν 
ἀπορίαν ἐμπίπτων ὑπὸ ἀπειρίας, καὶ ἡ ἀσχημοσύνη 
δεινή, δόξαν ἀβελτερίας παρεχομένη. ἔν τ γὰρ ταῖς 
λοιδορίαις, ἴδιον ἔχει οὐδὲν οὐδένα λοιδορεῖν, ἅτ᾽ οὐκ 

εἰδὼς κακὸν οὐδὲν οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ μεμελδτηκέγαι" 
ἀπορῶν οὖν γελοῖος φαίνεται" 
καὶ ταῖς τῶν ἄλλων μεγαλαυχίαις, οὐ προςποιήτως, 
ἀλλὰ τῷ ὄντι γελῶν ἔνδηλος γιγνόμενος ληρώδης δοκεῖ 

εἶναι. τύραννόν e γὰρ ἢ βασιλέα ἐγκωμιαξόμενον & ἕνα 
τῶν νομέων, οἷον συβώτην, ἢ ποιμένα, ἢ τινα βουχό- 

£v 1 v8 τοῖς ἐπαίνοις Ὁ 

λον ἡγεῖται ἀκούειν εὐδαιμονιζόμενον πολὺ βδάλλοντα" |. 
δυρκολώτερον δὲ éxelvov ζῶον καὶ ἐπιβουλότερον ποι- 
μαΐνειν T8 καὶ βδάλλειν γομέζει αὐτούς" ἄγροικον δὲ 
καὶ ἀπαίδευτον ὑ ὑπὸ ἀσχολίας οὐδὲν T ἧττον τῶν νομέων 
τὸν ! τοιοῦτον ἀναγκαῖον 7ίγνεσϑαι, σηκὸν ἐν ὄρει τὸ E 

τεῖχος περιβεβλημένον. γῆς δὲ ὅταν μυρία πλέϑρα ἢ 
ἔτι πλείω ἀχούσῃ ὡς τις ἄρα κρατημένος ϑαυμαστὰ 
πλήϑει κέκτηται, πάνσμικρα δοκεῖ ἀκούειν εἰς ἅπασαν 

εἰωϑὼς τὴν γῆν βλέπειν. τὰ δὲ δὴ γένη ὑμνούντων, ὡς 

γενναῖός τις ἑπτὰ πάππους πλουσίους ἐ ἔχων ἀποφῆναι, 
παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ ἐπὶ σμικρὸν ὁρώντων ἡγεῖ- 

uU 
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τὸ πᾶν ἀεὶ βλέπειν, οὐδὲ λογίζεσϑαι, ὅτι παππιν 

καὶ προγόνων μυριάδες ἑκάστῳ γεγόνασιν ἀναρίϑμη- 
τοι, ἐν αἷς πλούσιοι καὶ πτωχοὶ καὶ βασιλεῖς καὶ δοῦ- 
λοι βάρβαροί 18 καὶ "Elles πολλάκις μυρίοι yeyó- 
γασιν ὁτῳοῦν, ἀλλ᾿ ἐπὶ πέντε καὶ εἴχοσι καταλόγῳ 

προγόνων σεμνυνομένων καὶ ἀναφερόντων εἰς Ἡρακλέα 
τὸν ᾿μφιτρύωνος ἄτοπα αὐτῷ καταφαίνεται τῆς σμι- 
χρολογίας, ὅτι δὲ ὃ am Ἀμφιτρύωνος εἰς τὸ ! ἄγω 
πεντεκαιεικοστὸς τοιοῦτος ἤν», οἵα συνέβαινεν αὐτῷ τύ- 
χη, καὶ ὃ πεντηκοστὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ, γελᾷ οὐ δυναμένων 
λογίζεσϑαϊ τε καὶ χαυνότητα ἀνοήτου ψυχῆς ἀπαλλάτ- 
τειν. ἐν ἅπασι δὴ τούτοις ὃ τοιοῦτος ὑπὸ τῶν πολ- 

λῶν καταγελᾶται, τὰ μὲν ὑπερηφάνως ἔχων, ὡς δοκεῖ, 
τὰ δ᾽ ἐν ποσὶν ἀγνοῶν ze καὶ ἐν ἑκάστοις ἀπορῶν. 
ΘΕΟ. Παντάπασι τὰ γηνόμενα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

XXV. EQ. Ὅταν δὲ γὲ τινα αὐτός, ὦ φίλε, ἑλκύσῃ 
ἄνω, καὶ ἐθελήση τις αὐτῷ ! ἐχβῆναι ἐκ τοῦ Τί ἐγὼ 
σὲ ἀδικῶ ἢ σὺ ἐμέ; εἰς σκέψιν αὐτῆς δικαιοσύνης τε 
xai ἀδικίας, ti τε ἑκάτερον αὐτοῖν καὶ τί τῶν πάντων 

ἢ ἀλλήλων διαφέρετον, ἢ ἐκ τοῦ Βασιλεὺς εὐδαίμων 

χεχτημένος T αὖ πολὺ χρυσίον, βασιλείας πέρι καὶ ἀν- 
ϑρωπίνης ὅλως εὐδαιμονίας καὶ GS luérqroc ἐπὶ σκέ- 
vo, ποίω TÉ τι» ἐστὸν καὶ τίνα τρόπον ἀνϑρώπου 

φύσει προςήκει τὸ μὲν «τήσασϑαι αὐτοῖν, τὸ δὲ ἀπο- 
φυγεῖν, ---- περὶ τούτων ἁπάντων ὅταν αὖ δέῃ λόγον 
διδόναι τὸν ! σμικρὸν ἐχεῖνον τὴν ψυχὴν καὶ δριμὺν 
καὶ δικανιχόν, πάλιν αὖ τὰ ἀντίστροφα ἀποδίδωσιν" 
ἰλιγγιῶν τε ἀφ᾿ ὑψηλοῦ χρεμασϑεὶς καὶ βλέπων μετέω- 
φος ἄνωϑεν ὑπὸ ἀηϑείας ἀδημονῶν Té xai ἀπορῶν 
xci βαρβαρίζων γέλωτα Θρᾷτταις μὲν οὐ παρέχει οὐδ᾽ 
ἄλλῳ ἀπαιδεύτῳ οὐδενί, οὐ γὰρ αἰσϑάνονται, τοῖς δ᾽ 

ἐναντίως ἢ ὡς ἀνδραπόδοις τραφεῖσιν ἅπασιν. Οὗτος 
δὴ ἑχατέρου τρόπος, ὦ Θεόδωρε, ὃ μὲν τῷ ὄντι ἐν 
ἐλευϑερίᾳ τε καὶ σχολῇ τεϑραμμένου, ! ὃν δὴ φιλόσο- 
qo» καλεῖς, ᾧ ἀνεμέσητον εὐήϑει δοκεῖν καὶ οὐδενὶ εἷ- 
yai, ὅταν εἰς δουλικὰ & ἐμπέσῃ διακονήματα, οἷον στρω- 
ματόδεσμον μὴ ἐπιστάμενος συσκευάσασϑαι μηδὲ ὁ ὄψον 

u οἡδῦναι ἢ ἢ ϑώπας λόγους" ὁ δ᾽ αὖ τὰ μὲν τοιαῦτα πάν- 
ἕω τα δυναμένου τορῶς τε καὶ ὀξέως διακονεῖν, ἀναβάλ- 

λεσϑαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου ἐπιδέξια ἐλευϑέρως οὐδὲ y 
ἁρμονίαν λόγων λαβόντος * ὀρϑῶς ὑμνῆσαι ϑεῶν τε 
χαὶ ἀνδρῶν εὐδαιμόνων βίον ἀληϑῆ. ΘΕΟ. Ei πάν- 
τας, a Σώκρατες, πείϑοις ἃ λέγεις, ὥςπερ ἐμέ, πλείων 
ἄν εἰρήνη καὶ κακὰ ἐλάττω xar ἀνθρώπους εἴη. EQ. 

λλ οὔτ᾽ ἀπολέσϑαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὦ Θεόδωρε" 
ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαϑῷ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη" ovr 
ἐν ϑεοῖς αὐτὰ ἱδρύσϑαι, τὴν δὲ ϑνητὴν φύσιν καὶ 
τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ & ἀγάγκης. διὸ χαὶ πει- 

ρᾶσϑαι ze ἐνθένδε ἐχεῖσε φεύγειν ὃ τι τάχιστα. φυ- 
γὴ ' δὲ ὁμοίωσις ϑεῷ κατὰ τὸ δυνατόν" ὁμοίωσις δὲ 
δίκαιον καὶ ὅσιον μετὰ φρονήσεως γενέσϑαι. ἀλλὰ 
γάρ, a ἄριστε, οὐ πάνυ τι ὕ(διον πεῖσαι, ὡς ἄρα οὐχ 
ὧν ἕνεκα οἵ πολλοί φασι δεῖν πονηρίαν μὲν φεύγειν, 
ἀρετὴν δὲ διώκειν, τούτων χάριν τὸ μὲν ἐπιτηδευτέον, 
τὸ δ᾽ οὔ, ἵνα δὴ μὴ κακὸς καὶ ἵνα ἀγαϑὸς δοκῇ εἶναι, 
ταῦτα γάρ ἐστιν ὁ λεγόμενος γραῶν τρίβος ὡς ἐμοὶ 

φαίνεται" τὸ δὲ ἀληϑὲς ὧδε λέγωμεν. ! ϑεὸς οὐδαμῇ 
οὐδαμῶς ἄδικος, ἀλλ᾿ ὡς οἷόν τὸ δικαιότατος, καὶ οὐχ 

ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ἢ ὃς ἄν ἡμῶν αὖ γένη- 
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ται ὃ τι δικαιότατος. περὶ τούτου καὶ ἡ ὡς ἀληϑῶς 
δεινότης, ἀνδρὸς καὶ οὐδενία τε καὶ ἀνανδρία. JU μὲν 
χὰρ τούτου γνῶσις σοφία καὶ ἀρετὴ ἀληϑινή, ἡ δὲ 
ἄγνοια ἀμαϑία καὶ κακία ἐναργής" αἵ δ᾽ ἄλλαι δεινό- 

τητές τε δοκοῦσαι καὶ σοφίαι ἐν μὲν πολιτικαῖς δυνα- 
στείαις γιγνόμεναι qogruxoi, ἐν δὲ τέχναις βάναυσοι. 

ὐ πράττοντι 
ὑπὸ παν- 

ουργίας εἶναι. ἀγάλλονται γὰρ τῷ ξεῖν, καὶ οἷον- 

ται ἀκούειν, ὅτι οὐ λῆροι εἰσί, γῆς ἄλλως ἄχϑη, ἀλλ᾽ 

ἄνδρες, οἵους δεῖ ἐν πόλει τοὺς σωϑησομένους. λεκτέον 

οὖν τἀληϑὲς, ὅτι τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν οἷοι οὐχ Oi- 

e EM - NEM : νι 
τῷ οὐν ἀδικοῦντι καὶ ἀνόσια λέγοντι ἢ ! 

dE » SES - - 
μακρῷ ἄριστ᾽ ἔχει TO μὴ συγχωρεῖν δεινῷ 

ονται, ὅτι οὐχὶ οἴονται" ἀγνοοῦσι γὰρ ζημίαν ἀδικίας, 
ὃ δεῖ 7 ἥκιστα ἀγνοεῖν. οὐ γάρ ἐστιν ἣν δοκοῦσι, πλη- 
γαὶ τὲ xL ϑάνατοι, ὧν ἐνίοτε πάσχουσιν οὐδὲν ἀδι- 
χοῦντες, ἀλλὰ ἣν ἀδύνατον ! ἐκφυγεῖν. OEO. Τίνα 

δὴ λέγεις; ΣΩ. Παραδειγμάτων, Q φίλε, ἐν τῷ ὄντι 

ἑστώτων, τοῦ μὲν ϑείου εὐδαιμονεστάτου, τοῦ δὲ 
ἀϑέου αϑλιωτάτου, οὐχ δρῶντες ὅτι οὕτως ἔχει, ὑπὸ 
ἠλιϑιότητός τε καὶ τῆς ἐσχάτης ἀνοΐας λανϑάνουσι 
τῷ μὲν ὁμοιούμενοι διὰ τὰς " αδίκους πράξεις, τῷ δὲ 

ἀνομοιούμενοι. ov δὴ τένουσι δίκην ζῶντες τὸν εἰκότα 
βίον ᾧ ὁμοιοῦνται. ἐὰν δ᾽ εἴπωμεν, ὅτι, ἄν “μὴ ἀπαλ- 
λαγῶσι τῆς δεινότητος, καὶ τελευτήσαντας αὐτοὺς ἐχεῖ- 
vog μὲν ὃ τῶν κακῶν. καϑαρὸς τύπος οὐ δέξεται, ἐν- 

ϑάδε δὲ τὴν αὑτοῖς ὁμοιότητα τῆς διαγωγῆς e «eL ἕξου- 
σι, χαχοὶ κακοῖς συνόντες, ταῦτα δὴ καὶ παντάπασιν 
ὡς δεινοὶ καὶ “πανοῦργοι ἀνοήτων τινῶν ἀκούσονται. 
GEO. Koi μάλα δή, ὦ “Σώκρατες. EQ. Οἷδά τοι, ! 

ὦ ἑταῖρε. ἕν μέντοι τι αὐτοῖς συμβέβηκεν, - ὅτι ἂν ἰδίᾳ 
λόγον δέη δουναί τε καὶ δέξασϑαι περὶ ὧν ψέγουσι, 
καὶ ἐθελήσωσιν ἀνδρικῶς πολὺν gov ον ὑπομ vot καὶ 

μὴ ἀνάνδρως φεύγειν, τότε ἀτόπως, ὠ δαιμόνιε, τελευ- 
τῶντες οὐχ ἀρέσχουσιν αὐτοὶ αὑτοῖς περὶ ov λέγουσι, 
καὶ ἢ ῥητορικὴ ἐκείνη πῶς ἀπομαραίνεται, ὥςτε παΐ- 
δων μηδὲν δοκεῖν διαφέρει». Περὶ μὲν οὖν τούτων, 

ἐπειδὴ χαὶ πάρεργα Ty) χάνει λεγόμενα, ἀποστῶμεν" εἰ 
δὲ μή, πλείω ἀεὶ ἐπιῤῥέοντα ! χαταχώσει ἡμῶν τὸν ἐξ 
ἀρχῆς λόγον" ἐπὶ δὲ τὰ ἔμπροσϑεν i ἴωμεν, εἰ καὶ σοὶ 
δοκεῖ. ΘΕΟ. “μοὶ μὲν τὰ τοιαῦτα, ὦ “Σώκρατες, οὐκ 

ἀηδέστερα ἀκούειν" Quo γὰρ τηλικῷδε ὄντι ἐπακολου- 
ϑεῖν" εἰ μέντοι δοκεῖ, πάλιν ἐπανίωμεν. XXVI. EQ. 

Οὐκοῦν ἐνταυϑά που ἦμεν τοῦ λόγου, ἐν ᾧ ἔφαμεν 
τοὺς τὴν φερομένην οὐσίαν λέγοντας, xai τὸ ἀεὶ Óo- 
χοῦν ἑχάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τούτῳ, ᾧ δοκεῖ, ἐν μὲν 
τοῖς mus ἐϑέλειν διισχυρίζεσϑαι, καὶ οὐχ ἥκιστα 

περὶ τὰ δίκαια, ὡς παντὸς ! μᾶλλον, ἃ ἂν ϑῆται πό- 

λις δόξαντα αὐτῇ, ταῦτα καὶ ἔστι δίκαια τῇ ϑεμένῃ, 

ἕωςπερ ἄν κέηται" περὶ δὲ τἀγαϑοῦ οὐδένα ἀνδρεῖον 
ἔϑ᾽ οὕτως εἶναι, ὥςτε τολμᾶν διαμάχεσϑαι, ὅτι καὶ & 
ἄν ὠφέλιμα οἰηϑεῖσα πόλις ἑαυτῇ ϑῆται, καὶ ἔστι 

τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἂν χέἕηται ὠφέλιμα, 7 πλὴν εἴ τις 

τὸ ὄνομα A£yov τοῦτο δὲ zov σχῶμμ d» εἴη πρὸς ὃ 
λέγομεν. οὐχί; ΘΕΟ. Πάνυ ye EQ. Μὴ ' λεγέτω 
τὸ ὄνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα, ὃ ὀνομαζόμενον ϑεωρεῖς- 

ΘΕΟ. Μὴ γάρ. EQ. MÀK ὃ ἄν τοῦτο ὀνομά- 

Cy, τούτου δήπου στοχάζεται νομοϑετουμένη, καὶ πάν- 
τας τοὺς νόμους, καϑ᾽ ὅσον οἰξταί τε καὶ δύναται, ὡς 
ὠφελιμωτάτους ἑαυτῇ τίϑεται. ἢ πρὸς ἄλλο τι βλέ- 

ται. 
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πουσα “»ομοϑετεῖται; ΘΕΟ. * Οὐδαμῶς. Zo. Ἦ 
οὖν καὶ τυγχάνει ἀεΐ, ἢ πολλὰ καὶ διαμαρτάνει ἑχά- 
στη; ΘΕΟ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ διαμαρτάνειν. EQ. 

Ἔτι τοίνυν ἐνθένδε ἂν μᾶλλον πᾶς τις OuoAoynceus 
ταὐτὰ ταῦτα, εἰ περὶ παντός τις τοῦ εἴδους ἐρωτῴη, 
ἐν ᾧ καὶ τὸ ὠφέλιμον τυγχάνει ὃν. ἔστι δὲ που καὶ 
περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον. ὅταν γὰρ »ομοϑετώμεϑα, 

ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιϑέμεϑα εἰς τὸν 

ἔπειτα χρόνον. τοῦτο δὲ μέλλον ὀρϑῶς ἂν λέγοιμεν. 
ΘΕΟ. ! Πάνυ γ8. ΣΩ. ἴἼϑι δή, οὑτωσὶ ἐρωτῶμεν 
Πρωταγόραν ἢ ἄλλον τινὰ τῶν éxelvo τὰ αὐτὰ λεγόν-. 

των" Πάντων μέτρον ἀνϑρωπός ἐστιν, ὡς φατέ, [7] 
Πρφωταγύρα, λευχῶν, βαρέων, κούφων, οὐδενὸς ὁ ὅτου οὐ 
τῶν τοιούτων. ἔχων γὰρ αὐτῶν τὸ κριτήριον ἐν αὑτῷ, 

πάσχει τοιαῦτα οἰόμενος, GO τὸ οἴεται αὑτῷ 
ὄντα. οὐχ οὕτως; ΘΕΟ. Οὕτως. EQ. Ἦ καὶ 

τῶν μελλό ὄντων ἔσεσϑαι, φήσομεν, o “Πρωταγόρα, ἔχει 
τὸ κριτήριον ἐν αὑτῷ, καὶ οἷα ! ἂν οἰηϑῇ ἔσεσϑαι, 
ταῦτα καὶ γίγνϑται ἐχδίνῳ τῷ οἰηϑέντι; οἷον ϑερμᾶά, 
«o ὅταν τις οἰηϑῇ ἐδιώτης αὑτὸν πυρετὸν λήψεσϑαι 

καὶ ἔσεσϑαι ταύτην τὴν ϑερμότητα, καὶ ἕτερος, ἰα- 

τρὸς δέ, ἀντοιηϑῆ, κατὰ τὴν ποτέρου δόξαν φῶμεν τὸ 
μέλλον ἀποβήσεσϑαι, ἢ ἢ κατὰ τὴν ἀμφοτέρων, καὶ τῷ 
μὲν ἰατρῷ οὐ ϑερμὸς οὐδὲ πυρέττων γενήσεται, ἑαυτῷ 
δὲ ἀμφότερα; ΘΕΟ. Γελοῖον μέν τ᾽ ἂν δἴη. EQ. 

Ἀλλ, οἶμαι, περὲ οἴνου γλυκύτητος καὶ αὐστηρύτητος 

μελλούσης ! ἔσεσϑαι ἢ τοῦ γεωργοῦ δόξα, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἡ 

τοῦ κιϑαριστοῦ, κυρίας GEO. Τί μήν; EQ. Οὐδ᾽ 

ἂν αὖ περὶ ἀναρμόστου τε καὶ εὐαρμόστου ἐσομένου 
παιδοτρίβης ἂν βέλτιον δοξάσειε μουσικοῦ, ὃ καὶ ἔπει- 

τα αὐτῷ τῷ παιδοτρίβη δόξει εὐάρμοστον εἶναι. GEO. 
Οὐδαμῶς. Zo. Οὐκοῦν καὶ τοῦ μέλλοντος ἑστιάσε- 

σϑαι μὴ μαγειρικοῦ ὄντος, σκευαξομένης. ϑοίνης, ἀκυ- 

ροτέρα ἡ κρίσις τῆς τοῦ ὀψοποιοῦ περὶ τῆς ἐσομένης 
ἡδονῆς. περὶ μὲν γὰρ τοῦ ἤδη ! ὄντος ἑκάστῳ ἡδέος ἢ 

γεγονότος μηδὲν πω τῷ λόγῳ διαμαχώμεϑα, ἀλλὰ πε- 

ρὲ τοῦ μέλλοντος ἑκάστῳ καὶ δόξειν καὶ ἔσεσϑαι πό- 
τερον αὐτὸς αὑτῷ ἄριστος κριτής; ἢ σύ, ὦ Πρωταγό- 
ρα, τὸ γ8 περὶ λόγους πιϑανὸν ἑκάστῳ ἡμῶν ἐσόμε- 
vov εἰς δικαστήριον βέλτιον ἂν προδοξάσαις, ἢ τῶν 
ἰδιωτῶν δςτιςοῦν; ΘΕΟ. Καὶ μάλα, [5] “Σώκρατες, 

τοῦτό 78 σφόδρα ὑ ὑπισχνεῖτο πάντων διαφέρειν αὐτός. 
EQ. Νὴ Δία, o pile ἢ οὐδείς y ἂν αὐτῷ διελέγδτο 

* διδοὺς πολὺ ἀργύριον, εἴ πῃ τοὺς συνόντας ἔπειϑεν, 

ὅτι καὶ τὸ μέλλον ἔσεσϑαί τα καὶ δόξειν οὔτε μάντις 

οὔτ τις ἄλλος ἄμδινον κρίνειν ἂν ἢ αὐτὸς αὑτῷ. 
ΘΕΟ. ληϑέστατα. ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ oi νομοϑεσίαι 
καὶ τὸ ὠφέλιμον περὶ τὸ μέλλον ἐστί, καὶ πᾶς ἂν ὅμο- 
λογοῖ νομοϑετουμένην πόλιν πολλάκις ἀνάγκην εἶναι 
τοῦ ὠφελιμωτάτου ἀποτυγχάνειν; ΘΕΟ. Μάλα 758: 

ΣΩ. Μετρίως ἄρα ἡμῖν πρὸς τὸν διδάσκαλόν σου εἰ- 

φήσεται, ὅτι ἀνάγκη ! αὐτῷ ὁμολογϑῖν σοφώτερόν τε 
ἄλλον ἄλλου εἶναι καὶ τὸν μὲν τοιοῦτον μέτρον εἶναι; 
ἐμοὶ δὲ τῷ ἀνεπιστήμονι μηδὲ ὁπωςτιοῦν ἀνάγκην εἷ- 
vaL μέτρῳ γίγνεσϑαι, ὡς ἄρτι ue ἠνάγκαζεν ὁ v ὑπὲρ 
ἐχείνου λόγος, sir ἐβουλόμην, εἴτα μή, τοιοῦτον δῖναι. 

ΘΕΟ. Ἐκείνῃ μοι δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες, μάλιστα ἁλίσκε- 

σϑαι ὃ λόγος, ἁλισκόμενος χαὶ ταύτῃ, 7 τὰς τῶν ἀλ- 

λων δόξας κυρίας ποιοῖ, αὗται δὲ ἐφάνησαν τοὺς fxel- 

οἷα 
' 

καὶ 

ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

γου λόγους οὐδαμῇ ἀληϑεῖς ἡγούμεναι. ΣΩ. ! IJoÀ- 

λαχῇ, ὠ Θεόδωρε, καὶ ἀλλῃ ἄν τό re τοιοῦτον ἁλοίη, 

μὴ πᾶσαν παντὸς en δόξαν εἶναι" περὶ δὲ τὸ 

παρὸν ἑκάστῳ πάϑος, ἐξ ὧν αἱ αἰσϑήσεις καὶ ol κατὰ 

ταύτας δόξαι γίγνονται, χαλεπώτερον ἑλεῖν, ὡς οὐκ 

ἀληϑεῖς. ἴσως δὲ οὐδὲν λέγω" ἀνάλωτοι γάρ, εἰ ἔτυ- 

79».5 εἰσὶ, καὶ οἱ φάσκοντες αὐτὰς ἐναργεῖς τε εἶναι 1 

καὶ ἐπιστήμας τάχα ἂν ὄντα λέγοιεν, καὶ Θεαίτητος 
ὃδε οὐκ ἀπο σκοποῦ εἴρηκον. αἴσϑησιν καὶ ἐπιστήμην 
ταὐτὸν ϑέμενος. προςιτέον οὖν ἐγγυτέρω, ! ὡς ὃ ὑπὲρ 
Τίρωταγ, ὅρου λόγος ἐπέταττα, καὶ σχδηιτέον τὴν φερο- 
μένην ταύτην οὐσίαν διακρούοντα, εἴτϑ ὑγιὲς εἴτθ σα- 
ϑρὸν φϑέγγεται. μάχη δ᾽ οὖν περὶ αὐτῆς οὐ φαύλη 

οὐδ᾽ ὀλίγοις γέγονε. XXVIL ΘΕΟ. Πολλοῦ καὶ δεῖ 
φαύλη εἶναι, ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν ᾿Ιωνίαν καὶ ἐπιδίδωσι 

πάμπολυ. oi γὰρ τοῦ Ἡρακλείτου ἑταῖροι χορηγοῦσι 
τούτου τοῦ λόγου μάλα ἐῤῥωμένως. ZQ. Τῷ τοι; à 

φίλε Θεόδωρε, μᾶλλον σκεπτέον καὶ ἐξ ἀρχῆς, ὥςπερ 

αὐτοὶ ! ὑποτείνονται. OEO. Μαντάπασι μὲν οὖν. 

καὶ γάρ, [5] “Σώκρατες, περὶ τούτων τῶν "Hooxkeurelam, 

ἢ ὡςπερ σὺ λέγεις Ὁμηρείων, xoi ἔτι παλαιοτέρων, αὖ- 
τοῖς μὲν τοῖς περὶ τὴν Ἔφεσον, ὅσοι προςποιοῦνται 
ἔμπειροι εἶναι, οὐδὲν μᾶλλον οἷόν τὰ διαλεχϑῆναι ἢ 
τοῖς οἰστρῶσιν. ἀτεχνῶς γὰρ κατὰ τὰ συγγράμματα 
φέρονται, τὸ δ᾽ ἐπιμεῖναι ἐπὶ λόγῳ καὶ ἐρωτήματι χαὶ 
ἡσυχίως, ἐν μέρει ἀποκρίνασϑαι καὶ ἐρέσϑαι ἧττον * 

αὐτοῖς ἔνι ἢ τὸ μηδέν" μᾶλλον δὲ ὑπερβάλλει τὸ οὐδ᾽ 
οὐδὲν πρὸς τὸ μηδὲ σμικρὸν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδράσιν 

ἡσυχίας" ἀλλ᾽ ἂν τινά τι ἔρῃ, ὥςπερ ἐκ φαρέτρας ῥη- 

ματίσχια αἰνιγματώδη ἀνασπῶντες ἀποτοξεύουσι, κἂν 
τούτου ζητῇς λόγον λαβεῖν, τί εἴρηκεν, ἑτέρῳ πεπλήξει 
καινῶς μετωνομασμένῳ, περανεῖς δὲ οὐδέποτε οὐδὲν 

πρὸς οὐδένα αὐτῶν᾽ οὐδὲ γε ἐκεῖνοι αὐτοὶ πρὸς αλλή- 

λους, ἀλλ᾿ εὖ πάνυ φυλάττουσι τὸ μηδὲν βέβαιον ἐὰν 
εἶναι ! μήτ᾽ ἐν λόγῳ μήτ᾽ ἐν ταῖς αὑτῶν " ψυχαῖς, ἡγού- 
μενοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, αὐτὸ στάσιμον εἶναι τούτῳ δὲ 
πάνυ πολεμοῦσι, καὶ xc ὅσον δύνανται πανταχόϑεν 
ἐκβάλλουσιν. ΣΩ. Ἴσως, à Θεόδωρε, τοὺς ἄνδρας 
μαχομένους ἑώρακας, εἰρηνεύουσι δὲ οὐ συγγέγονας" 
οὐ γάρ σοι ἑταῖροί εἰσιν. ἀλλ, οἶμαι, τὰ τοιαῦτα τοῖς 

μαϑητοῖς ἐπὶ σχολὴς φράζουσιν, ovg ἂν βούλωνται 

ὁμοίους αὑτοῖς ποιῆσαι. 
δαιμόνιε; οὐδὲ γίγνεται τῶν τοιούτων ἕτερος ἑτέρου 
μαϑητής, ι ἀλλ᾽ αὐτόματοι ἀναφύονται, ὁπόϑεν ἂν 

τύχῃ ἕκαστος αὐτῶν ἐνθουσιάσας, καὶ τὸν ἕτερον ὁ 
ἕτερος, οὐδὲν ἡγεῖται εἰδέναι. παρὰ μὲν οὖν τούτων, 
ὅπερ jo ἐρῶν, οὐκ ἂν ποτϑ λάβοις λόγον ovre ἑκόν- 
τῶν οὔτε ἀκόντων" αὐτοὺς δὲ δεῖ παραλαβόντας ὡς- 
περ πρόβλημα ἐπισκοπεῖσϑαι. EQ. Καὶ μετρίως γε 
λέγεις. τό ye δὴ δὴ πρόβλημα. ἀλλο τι παρδιλήφαμεν πα- 
φὰ μὲν τῶν ἀρχαίων, μετὰ ποιήσεως ἐπικρυπτομένων 
τοὺς ! πολλούς, ὡς ἡ γένεσις τῶν ἄλλων πάντων 

Ὥκεανός T8 καὶ Τηϑὺς ῥεύματα τυγχάνει καὶ οὐδὲν 
ἕστηκε, παρὰ δὲ τῶν ὑστέρων, ἅτε σοφωτέρων, ἀνα- 
φανδὸν ἀποδεικνυμένων, ἵνα καὶ οἵ σκυτοτόμοι αὐτῶν 
τὴν σοφίαν μάϑωσιν ἀκούσαντες καὶ παύσωνται ἦλι- 
ϑίως οἰόμενοι τὰ μὲν ἑστάναι, τὰ δὲ κινεῖσϑαι τῶν 
ὄντων, μαϑόντες δ᾽ ὅτι πάντα κινεῖται τιμῶσιν av- 
τούς; ὀλίγου δὲ ἐπολαϑόμην, ὦ Θεόδωρε, ὅτι ἄλλοι αὐ 

ΘΕΟ. “Ποίοις μαϑηταῖς, ὦ; 
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᾿μανϑάγεις ἀϑρόον λεγόμενον" 

ἘΉ ΒΑ ΒΤ Ὲ Τὺ S: 

τἀναντία τούτοις ἀπεφήναντο, οἷον ! ἀκίνητον τελέ- 

Dew τῷ πάντ᾽ ὄνομ εἶναι, καὶ ἀλλα ὅσα Μελισσοὶ τε 
καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι πᾶσι τούτοις διισχυρί- 
ἕονται, ὡς ἕν τε πάντα ἐστὶ καὶ ἕστηκεν αὐτὸ ἐν αὖ- 
τῷ, οὐκ ἔχον χώραν, ἐν jj κινεῖται. Τούτοις οὖν, ὦ 
ἑταῖρε, πᾶσι τὶ χρησόμεϑα; κατὰ σμικρὸν γὰρ moi- 
ὄντες λελήϑαμεν ἀμφοτέρων εἰς τὸ μέσον πεπτωκότες, 
xci ἂν μή πῃ ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν, * δίκην. δώσο- 
μδν ὥςπερ oi ἐν ταῖς παλαίστραις διὰ γραμμῆς παΐί- 
ζοντες, ὅταν ὑπ ἀμφοτέρων ληφϑέντες ἕλκωνται εἰς 
τἀναντία. δοχεῖ οὖν μοι τοὺς ἑτέρους πρότερον Gus- 

πτέον, ἐφ οὕςπερ ὡρμήσαμεν, τοὺς ῥέοντας. καὶ ἐὰν 
μέν τι φαίνωνται λέγοντες, συνέλξομεν μετ᾽ αὐτῶν ἡμᾶς 

αὐτούς, τοὺς ἑτέρους ἐχφυγεῖν πειρώμενοι" ἐὰν δὲ oi 

τοῦ ὅλου στασιῶται ἀληϑέστερα λέγειν δοκῶσι, φευ- 
ξόμεϑα mag αὐτοὺς ἀπὸ τούτων τῶν καὶ τὰ ἀκίνητα 
κινούντων. ἀμφότεροι ! δ᾽ ἄν φανῶσι. μηδὲν μέτριον 
λέγοντες, γελοῖοι ἐσόμεϑα ἡγούμενοι ἡμᾶς μέν τι λέ- 

7ειν φαύλους ὄντας, παμπαλαίους δὲ καὶ πασσόφους 

ἄνδρας ἀποδεδοκιμακότες. ὅρα οὖν, ὦ Θεόδωρε, εἰ λυ- 

σιτελεῖ εἰς τοσοῦτον προϊέναι κίνδυνον. ΘΕΟ. Οὐδὲν 
μὲν οὖν ἀνελτόν, ὦ Σώκρατες, μὴ οὐ διασκέψασϑαι, 
τὶ λέγουσιν ἑκάτεροι τῶν ἀνδρῶν. ΧΧΥΤΙ. EQ. Σκε- 
πτέον ἄν εἴη σοῦ γ8 οὕτω προϑυμουμένου. Δοκεῖ οὖν 
μοι ἀρχὴ εἶναι τῆς σκέψεως κινήσεως πέρι, ! ποῖόν τὶ 
ποτε ἄρα λέγοντες φασὶ τὰ πάντα κινεῖσϑαι. βούλο- 

μαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε" πότερον ἕν τι εἶδος αὐτῆς 

λέγουσιν ἢ ὥςπερ ἐμοὶ φαίνεται, δύο; μὴ μέντοι μόνον 

ἐμοὶ δοχείτω, ἀλλὰ συμμέτεχε καὶ σύ, ἵνα κοινῇ πά- 
σχῶμεν, ἂν τι καὶ δέῃ. καί μοι λέγε: ἄρα κινεῖσϑαι 

καλεῖς, ὅταν τι χώραν ἐκ χώρας μεταβάλλῃ ἢ καὶ ἐν 

τῷ αὐτῷ στρέφηται: GEO. "E pore. zo. Tovro μὲν 
τοίνυν ἕν ἔστω εἶδος. ὅταν δὲ ) uiv ἐν τῷ αὐτῷ, γη- 
φάσκῃ δὲ ἢ ! μέλαν x λευκοῦ ἢ σχληρὸν ἐκ μαλακοῦ 
χίγνηται, ἢ τινὰ ἄλλην. ἀλλοίωσιν ἀλλοιῶται, ἄρα οὐχ 

ἄξιον ἕτερον εἶδος φάναι χινήσεως; ΘΕΟ. Ἔμοιγε 

δοκεῖ. EQ. Ἀναγκαῖον μὲν οὖν. δύο δὴ λέγω τούτω 
εἴδη κινήσεως, ἀλλοίωσιν, τὴν δὲ περιφοράν. ΘΈΟ. 
"'Op9üc ys λέγων. EQ. Τοῦτο τοίνυν οὕτω διελόμε- 
voi διαλεγώμεϑα ἤδη τοῖς τὰ πάντα φάσκουσι κινεῖ- 
σϑαι, καὶ ἐρωτῶμεν, Πότερον πᾶν φατε ἀμφοτέρως 
κινεῖσϑαι, φερόμενόν ve καὶ ! ἀλλοιούμενον, ἢ τὸ μέν 

τι ἀμφοτέρως, τὸ δ᾽ ἑτέρως; ΘΕΟ. ἀλλὰ μὰ AD 
ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν" οἶμαι δ᾽ ἄν φάναι ἀμφοτέρως. 
ΣΩ. Εἰ X 78 μή, ὦ ἑταῖρε, κινούμενα τε αὐτοῖς καὶ 

ἑστῶτα φανεῖται, καὶ οὐδὲν μᾶλλον ὀρϑῶς ἕξει εἰπεῖν, 

ὅτι κινεῖται τὰ πάντα ἢ ὅτι ἕστηκεν. ΘΕΟ. ἤληϑέ- 
στατα λέγεις. EQ. Οὐχοῦν ἐπειδὴ κινεῖσϑαι αὐτὰ 
δεῖ, τὸ δὲ μὴ κινεῖσϑαι μὴ ἐνεῖναι μηδενί, πάντα δὴ 
πᾶσαν * κίνησιν ἀεὶ κινεῖται. ΘΈΟ. Ἀνάγκη. EQ. 
Σκόπει δή μοι τόδε αὐτῶν: τῆς ϑερμότητος ἢ λευχό- 
τητος ἢ ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ οὕτω πως ἐλέγομεν φά- 

vui αὐτούς, φέρεσϑαι ἕκαστον τούτων ἅμα αἰσϑήσει 
μεταξὺ τοῦ ποιοῦντός το καὶ πάσχοντος, καὶ τὸ μὲν 
πάσχον αἰσϑητὸν ἀλλ οὐκ αἴσϑησιν ἔτι ἔτι uU ας τὸ 

δὲ ποιοῦν ποιόν τι ἀλλ οὐ ποιότητα; ἴσως οὖν 7 

ποιότης ἅμα ἀλλοκοτύν τε φαΐνεται ὄνομα, καὶ οὐ 

κατὰ μέρη οὖν ἄχουε. 

! τὸ γὰρ ποιοῦν οὔτε ϑερμότης οὔτε Ἰευνήτης, 98ρ- 
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μὸν δὲ καὶ λευχὸν γίγνεται, καὶ τἄλλα οὕτω. μέμνη- 
σαι γάρ, που, ἐν τοῖς πρόσϑεν ὅτι οὕτως ἐλέγομεν, ἕν 
μηδὲν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ εἶναι, μηδ᾽ αὖ τὸ ποιοῦν ἢ πά- 
σχον, ἀλλ ἐξ ἀμφοτέρων πρὸς ἀλληλα συγγιγνομένων 

τὰς αἰσϑήσεις καὶ τὰ αἰσϑητὰ ἀποτίχτοντα τὰ μὲν 
ποιὰ ἅττα γίγνεσϑαι, τὰ δὲ αἰσϑανόμενα. ΘΈΟ. 
Μέμνημαι" πῶς δ᾽ ov; EQ. Τὰ μὲν τοίνυν ἀλλα xal- 
ge ἐάσωμεν, εἴτε ἄλλως ! εἴτε οὕτως λέγουσιν" ov δ᾽ 
ἕνεχα λέγομεν, τοῦτο μόνον φυλάττωμεν, ἐρωτῶντες" 

Κινεῖται καὶ ῥεῖ, ὡς φατέ, τὰ πάντα; ἡ γάρ; ΘΕΟ. 
Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν ἀμφοτέρας, ἃς διειλόμεϑα, κινή- 

σεις, φερύμενά τε καὶ ἀλλοιούμενα; ΘΕΟ. Πῶς δ᾽ 

οὔ; εἴπερ Te δὴ τελέως κινήσεται. ZQ. Ei μὲν τοΐνυν 
ἐφέρετο “μόνον, ἠλλοιοῦτο δὲ μή, εἴχομεν ἂν ποῦ εἰ- 
πεῖν, οἷα ἅττα ῥεῖ τὰ φερόμενα. ἢ πῶς λέγωμεν; 
ΘΕΟ. Οὕτω. EQ. ᾿Ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ ' τοῦτο μένδι, τὸ 

λευκὸν ῥεῖν τὸ ῥέον, ἀλλὰ μεταβάλλει, ὥςτε καὶ αὐτοῦ 

τούτου εἶναι ῥοήν, τῆς λευκότητος, καὶ μεταβολὴν εἰς 
ἄλλην χρόαν, ἵνα μὴ ἁλῷ ταύτῃ μένον, aga ποτε οἷόν 

τὲ τι προςειπεῖν χρῶμα, ὥςτε καὶ ὀρϑῶς προξαγορεύ- 
εἰν; ΘΕΟ. Kai τὶς μηχανή, ὦ Σώκρατες; ἢ ἄλλο .7έ 

τι τῶν τοιούτων, εἴπερ ἀεὶ λέγοντος ὑπεξέρχεται, ἅτε 

δὴ ῥέον. EQ. Τί δὲ περὶ αἰσϑήσεως ἐροῦμεν ὁποιας- 
οὖν, οἷον πῆς τοῦ ὁρᾶν ἢ ἀκούειν; μένειν ποτὲ ἐν αὖ- 
τῷ τῷ ! ὁρᾶν ἢ ἀκούειν; ΘΕΟ. Οὔκουν δεῖ Te εἴπερ 

πάντα κινεῖται. ΣΟ. Οὔτε ἄρα δρᾶν προςρητέον τι 

μᾶλλον ἢ ἦ μὴ ὁρᾶν, οὐδὲ τιν ἄλλην αἴσϑησιν μᾶλλον ἢ 7 
μή; πάντων γ8 πάντως κοουμένων. ΘΕΟ. Οὐ γὰρ 

ov». EQ. Kol μὴν αἰσϑησὶς 78 ἐπιστήμη, ὡς ἔφαμεν 
ἐγώ T8 xol Θεαίτητος. OEO. Hy ταῦτα. EQ. οὐ- 

δὲν ἄρα ἐπιστήμην μᾶλλον ἢ μὴ ἐπιστήμην ἀπεχρινά- 
μεϑα ἐρωτώμενοι, 0 1i ἐστιν ἐπιστήμη. GEO. * 'Eol- 
κατε. EQ. Καλὸν ἄν ἡμῖν συμβαίνοι τὸ ἐπανόρϑωμα 

τῆς ἀποκρίσεως, προϑυμηϑεῖσιν ἀποδεῖξαι, ὅτι πάντα 

κινεῖται, ἵνα δὴ ἐκείνη 2 ἀπόκρισις ὀρϑὴ φανῇ. τὸ δ᾽, 
ὡς ἔοικεν, ἐφάνη, εἰ πᾶντα κινεῖται, πᾶσα ἀπόκρισις, 
περὶ ὅτου ἂν τις ἀποχρίνηται, ὁμοίως ὀρϑὴ εἶναι, οὕ- 
TO T ἔχειν φάναι καὶ μὴ οὕτως, εἰ δὲ βούλει, γίγνε- 
σϑαι, ἵνα μὴ στήσωμεν αὐτοὺς τῷ λόγῳ. ΘΕΟ. Ὄρ- 

ϑῶς λέγεις. EQ. Πλήν ye, ὦ Θεόδωρε, ὅτι οὕτω τὸ 

εἶπον καὶ οὐχ οὕτω. δεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο οὕτω λέγειν" 

οὐδὲ γὰρ ἄν ἔτι ! κινοῖτο οὕτω" οὐδ᾽ αὐ μὴ οὕτω" 
οὐδὲ γὰρ τοῦτο κίνησις" ἀλλά τιν ἄλλην φωνὴν ϑετέον 
τοῖς τὸν λόγον τοῦτον λέγουσιν, ὡς νῦν γε πρὸς τὴν 
αὑτῶν ὑπόϑεσιν οὐκ ἔχουσι ῥήματα, εἰ μὴ ἄρα τὸ 
ov) ὅπως. μάλιστα δ᾽ οὕτως ἄν αὐτοῖς ἁρμόττοι, | 

ἄπειρον. λεγόμενον. GEO. Οἰκειοτάτη γοῦν διάλεκτος ἃ 

αὕτη αὐτοῖς. ΣΩ. Οὐκοῦν, a Θεόδωρε, τοῦ T8 σοῦ 

ἑταίρου ἀπηλλάγμεϑα, καὶ οὕπω συγχωροῦμεν αὐτῷ 

παντ' ἄνδρα πάντων χφημάτων μέτρον εἶναι, ἄν μὴ ' € 

φρόνιμός τις T ἐπιστήμην. 18 αἴσϑησιν οὐ συγχωρη- 
σόμεϑα κατά γ8 τὴν τοῦ πᾶντα κινεῖσϑαι μέϑοδον. εἰ 
μή τὶ πῶς ἄλλως Θεαίτητος ὅδε λέγει. ΘΕΟ. Agir 

εἴρηκας, ὦ Σώκρατες" τούτων γὰρ περανϑέντων καὶ 
ἐμὲ δεῖ ἀπηλλάχϑαι σοι ἀποκρινόμενον κατὰ τὰς συν- 

ϑήκας, ἐπειδὴ τὸ περὶ τοῦ Πρωταγόρου λόγου τέλος 
σχοίη. ΧΧΙΧ. OEAI. Μὴ πρίν 7 ἄν, ὦ Θεόδωρε, 

“Σωκράτης τὸ καὶ σὺ τοὺς “φάσκοντας αὖ TO ! πᾶν 
ἑστάναι διέλϑητε, ὥςπερ ἄρτι προὔύϑεσϑε.  OEO. 
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Νέος ὧν, ὦ Θεαΐτητε, τοὺς πρεσβυτέρους ἀδικεῖν δι- 
δάσκεις ὁμολογίας παραβαίνοντας; ἀλλὰ παρασκευά- 
ζου, ὅπως τῶν ἐπιλοίπων Σωκράτει δώσεις λόγον. 

OEAI. Ἐάν πέρ γε βούληται. ἥδιστα μέντ᾽ ἂν ἤκουσα 
περὶ ὧν λέγω. ΘΕΟ. Ἱππέας εἰς πεδίον προκαλεῖ 

Σωκράτη εἰς λόγους προκαλούμενος" ἐρώτα οὖν καὶ 
ἀκούσει. EQ. Ἄλλα μοι δοκῶ, ὦ Θεόδωρε, περί γε 

5 κελεύει Θεαίτητος ov πείσεσϑαι ! ovr.  OEO. 
Ti δὴ οὖν ov πείσεσϑαι; EQ. Μέλισσον μὲν καὶ 
τοὺς ἄλλους, οἱ ἕν ἑστὸς λέγουσι τὸ πᾶν, αἰσχυνόμε- 

»ος μὴ φορτικῶς σκοπῶμεν, ἧττον αἰσχύνομαι ἢ ἕνα 
ὄντα “Παρμενίδην. Παρμενίδης δὲ μοι φαίνεται, τὸ 
τοῦ Ὁμήρου, αἰδοῖός τέ μοι ἅμα δεινὸς τα. ξυμπρος- 
guia γὰρ δὴ τῷ ἀνδρὲ πάνυ νέος πάνυ πρεσβύτῃ, καί 
μοι ἐφάνη βάϑος. τι ἔχειν παντάπασι γενναῖον. Ἐφο- 
βοῦμαι οὖν, μὴ οὔτε τὰ λεγόμενα ξυγνιῶμεν, τὲ τε δια- 

γ»οούμενος εἶπε πολὺ πλέον λειπώμεϑα, καὶ τὸ μέγι- 

στον; οὗ ἕνεκα ὃ λόγος ὥρμηται, ἐπιστήμης πέρι, τὶ 
ἄσχεπτον γένηται. ὑπὸ τῶν ἐπειςκωμαζόν- 

τῶν λόγων, εἴ τις αὐτοῖς πείσεται. ἄλλως τε καὶ ὃν 

vv ἐγείρομεν πλήϑει ἀμήχανον εἴτε τις ἐν παρέργῳ 
σχέψεται, ἀνάξι ἂν πάϑοι, εἴτε ἱκανῶς, μηκυνόμενος 
τὸ τῆς ἐπιστήμης ἀφανιεῖ. δεῖ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ Θε- 
αἰτητον ὧν ! χυεῖ περὶ ἐπιστήμης πειρασϑαι ἡμᾶς τῇ 
μαιευτικῇ τέχνῃ ixsüsus OEO. Ἀλλὰ χρή; εἰ δοκεῖ, 

ΣΩ. Ἔτι τοίνυν, ὦ Θεαίτητε, τοσόνδε 

περὶ τῶν εἰρημένων ἐπίσκεψαι. αἴσϑησιν γὰρ δὴ ἐπι- 
ü γάρ: ΘΕΑΙ. Ναί. EQ. Εἰ 

οὖν τίς σε ὧδ᾽ ἐρωτῴη" τῷ τὰ λευχὰ καὶ μέλανα δρᾷ 
ἄνϑρωπος καὶ τῷ τὰ ὀξέα καὶ βαρέα ἀκούει; εἴποις 

ἄν, οἶμαι, ὄμμασί τε καὶ ὠσίν. ΘΈΑΙ. Ἔγωγε. EQ. 
Τὸ δὲ εὐχερὲς τῶν ' ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων καὶ μὴ 
óc ἀχριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν πολλὰ οὐκ ἀγεννές, 

ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύϑερον, ἔστι δὲ 

ὅτε ἀναγκαῖον, οἷον xa » ἀνάγκη ἐπιλαβέσϑαι τῆς 

ἀποκρίσεως, ἣν ἀποκρίνει, ἡ οὐκ opor: σκόπει γάρ, 
ἀπόχρισις ποτέρα ὀρϑοτέρα, ᾧ ὃ ὦμεν, τοῦτο εἶναι 
ὀφϑαλμούς, ἢ ἢ d ον δρῶμεν, καὶ ᾧ ἀκούομεν, ὦτα, ἢ 
Or ov ἀκούομεν; ΘΕΑΙ. Ab ὧν ἕκαστα RT 

9a, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, μᾶλλον ἢ οἷς. ΣΩ. 
Δεινὸν γάρ που, ὦ παῖ, εἰ πολλαΐ τινες ἐν ἡμῖν, ὡς- 

περ ἐν δουρείοις i ἵπποις, αἰσϑήσεις ἐγκάϑηνται, ἀλλὰ 

μὴ εἰς μίαν τινὰ ἰδέαν, εἴτε ψυχὴν εἴτε ὃ τι δεῖ κα- 
λεῖν, πάντα ταῦτα ξυντείνει, ἧ διὰ τούτων οἷον ὀργά- 

γῶν αἰσϑανόμεϑα ὅσα αἰσϑητά. ΘΈΑΙ. ἄλλα μοι 
δοκεῖ οὕτω μᾶλλον ἢ ἐκείνως. EQ. Τοῦ δὲ τοι ἕνεκα 
αὐτά σοι διαχριβοῦμαι; eb τινι ἡμῶν αὐτῶν τῷ αὐτῷ 
διὰ μὲν ὀφϑαλμῶν ἐφικνούμεϑα λευκῶν T8 καὶ δια 
voy, διὰ δὲ τῶν ἄλλων ἑτέρων αὐ τινων, καὶ ! ἕξεις 

ἐρωτώμενος πάντα τὰ τοιαῦτα εἰς τὸ σῶμα ἀναφέ- 

ρειν; ἴσως δὲ Pero σὲ λέγειν αὐτὰ ἀποχρινόμενον 
μᾶλλον ἢ ἐμὲ ὑπὲρ σοῦ πολυπραγμονεῖν». xal μοι λέγε" 
ϑερμὰ καὶ σαληρὰ καὶ κοῦφα καὶ γλυκέα δὲ ὧν ai- 
σϑάνει, ἄρα οὐ τοῦ σώματος ἕκαστα τίϑης; 5 ἄλλου 
τινός; ΘΈΑΙ. Οὐδενὸς ἄλλουι EQ. Ἢ καὶ ἐϑελή- 
σεις ὁμολογεῖν, ἃ δὶ ἑτέρας δυνάμεως αἰσϑάνει, ἀδύ- 
vero» εἶναι * δὲ ἄλλης ταῦτ αἰσϑέσϑαι, οἷον ἃ δὶ 

ἀκοῆς, δ ὄψεως, ἢ ἃ Ov ὄψεως, OV ἀκοῆς; ΘΈΑΙ. 
Πῶς γὰρ οὐκ ἐθελήσω; ΣΏ. Εἴ τι ἄρα περὶ ἀμφο- 

ποτ᾿ ἐστίν, 

οὕτω ποιεῖν. 

στήμ nv ἀπεκρίνω. 

PLATONIS 

τέρων διανοεῖ, οὐκ ἂν διά γε τοῦ ἑτέρου ὀργάνου, οὐδ᾽ 

αὖ διὰ τοῦ ἑτέρου περὶ ἀμφοτέρων αἰσϑάνοιί ay. 
ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. EQ. Περὶ δὴ φωνῆς καὶ περὶ 
χρόας πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο περὶ ἀμφοτέρων διανο- 
εἴ, ὅτι ἀμφοτέρω ἐστόν; ΘΈΑΙ. "Eyoye. EQ. Ovz- 

οὖν καὶ ὅτι ἑκάτερον ἑκατέρου μὲν ἕτερον, ἑαυτῷ δὲ 
ταὐτόν; ΘΈΑΙ. ! Tí μήν; EQ. Koi ὅτι ἀμφοτέρω 

δύο, ἑκάτερον δὲ ἕν: OEAL Koi rovro. EQ. Ovx- 

οὖν καὶ εἴτε ἀνομοίω εἴτε ὁμοίω ἀλλήλοιν, δυνατὸς εἶ 
ἐπισχέψασϑαι; OEAL Ἴσως. EQ. Ταῦτα δὴ πάντα 
διὰ τίνος περὶ αὐτοῖν διανοεῖ; οὔτε γὰρ δι ἀκοῆς οὐ- 

τε δὶ ὄψεως οἷόν τε τὸ κοινὸν λαμβάνειν περὶ αὐτῶν. 
ἔτι δὲ καὶ τόδε τεκμήριον περὶ οὗ λέγομεν" εἰ γὰρ δυ- 
»ατὸν εἴη ἀμφοτέρω σκέψασϑαι, ap ἐστὸν ἁλμυρὼ ἢ 7 

οὗ, oig" ὅτι ἕξεις εἰπεῖν ᾧ ἐπισκέψει, καὶ τοῦτο οὔτε 
! ὄψις οὔτε ἀχοὴ φαίνεται, ἀλλά τι ἀλλο. ΘΈΑΙ. Τὶ 

δ᾽ οὐ μέλλει, 5 ys διὰ τῆς γλώττης δύναμις; ΣΩ. 

Καλῶς λέγεις. 1 δὲ δὴ διὰ τίνος δύναμις τό T ἐπὶ 
πᾶσι κοινὸν καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις δηλοῖ σοι, ᾧ τὸ ἔστιν 
ἐπονομάζεις καὶ τὸ οὐκ ἔστι καὶ ἃ νῦν à ἠρωτῶμεν 
περὶ αὐτῶν; τούτοις πᾶσι ποῖα ἀποδώσεις 0, ὄργανα, δὲ 

ὧν αἰσϑάνεται ἡμῶν τὸ αἰσϑανόμενον & ἕκαστα; ΘΕΑῚ. 
Οὐσίαν λέγεις καὶ τὸ μὴ εἶναι, καὶ ὁμοιότητα καὶ ἀνο- 
μοιότητα, χαὶ τὸ ταὐτόν τε καὶ τὸ ἕτερον, ἔτι δὲ ἕν 

τε καὶ τὸν ἄλλον ἀριϑμὸν περὶ αὐτῶν. δῆλον δὲ, ὅτι 
καὶ ἄρτιόν τε καὶ περιττὸν ἐρωτᾷς, καὶ τάλλα, ὅσα 

τούτοις ἕπεται, διὰ τίνος ποτὲ τῶν τοῦ σώματος τῇ 
ψυχῇ αἰσϑανόμεϑα. ΣΩ. Ὑπέρευ, ὦ Θεαΐτητε, ἀκο- 

λουϑεῖς, καὶ ἔστιν ἃ ἐρωτῶ αὐτὰ ταῦτα. ΘΕΑΙ. ἅλ- 

λὰ μὰ Δΐα, ὦ “Σώκρατες, ἔγωγε οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν, 

πλήν y ὅτι μοι δοκεῖ τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ εἶναι τοιοῦτον 
οὐδὲν τούτοις ὄργανον ἴδιον, ὥςπερ ἐκείνοις, ἀλλ αὖ- 

τὴ δὲ αὑτῆς 7j ψυχὴ τὰ ! κοινά μοι φαίνεται περὶ πάν- 
τῶν ἐπισκοπεῖν. XQ. Καλὸς γὰρ εἶ, ὦ Θεαΐτητε, καὶ 

οὐχ, ὡς ἔλεγε Θεόδωρος, αἰσχρός" ὃ γὰρ καλῶς λέγων 

καλὸς 18 χαγαϑός. πρὸς δὲ τῷ καλῷ εὖ ἐποίησάς us 
μάλα συχνοῦ λόγου ἀπαλλάξας, εἰ φαίνεταί σοι τὰ 

μὲν αὐτὴ OU αὑτὴς ἢ ψυχὴ ἐπισκοπεῖν, τὰ δὲ διὰ τῶν 
τοῦ σώματος δυνάμεων. τοῦτο γὰρ ἦν, ὃ καὶ αὐτῷ 
μοι ἐδόκει, ἐβουλόμην δὲ καὶ σοὶ δόξαι. ΘΕΑΙ. * 

᾿λλὰ μὴν φαίνεταί ye XXX. EQ. IHosigay οὖν τί- 
ϑης τὴν οὐσίαν; τοῦτο γὰρ μάλιστα, ἐπὶ πάντων πα- 
ρέπεται. ΘΕΑΙ. Ἐγὼ μὲν ὧν αὐτὴ ἡ ψυχὴ xo αὖὑ- 

τὴν ἐπορέγεται. EQ. 7H καὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνό- 

μοιον, καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ ἕτερον; ΘΕΑΙ. αί. EQ. 

Τὶ δὲ καλὸν καὶ αἰσχρόν, καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακόν; 
OEAIL Kai τούτων μοι δοκεῖ ἐν τοῖς μάλιστα πρὸς 

ἀλληλα σκοπεῖσϑαι τὴν οὐσίαν, ἀναλογιζομένη ἐν ἑαυ- 
τῇ τὰ γεγονότα καὶ τὰ παρόντα ! πρὸς τὰ μέλλοντα. 
ΣΩ. Ἔχε δή" ἄλλο τι τοῦ μὲν σχληροῦ τὴν σκληρότη- 
τα διὰ τῆς ἐπαφῆς αἰσϑήσεται, καὶ τοῦ μαλακοῦ τὴν 
μαλακότητα ὡφαύτως; ΘΕΑΙ. Nai EQ. Ti» δὲ Ed 
οὐσίαν καὶ ὃ τι ἐστὸν καὶ τὴν ἐναντιότητα, πρὸς ἀλ- 
λήλω καὶ τὴν οὐσίαν αὐ τῆς ἐγαντιότητος αὐτὴ ἢ ys- 
m ἐπανιοῦσα καὶ συμβάλλουσα πρὸς ἀλληλα κρίνειν 
πειρᾶται ἡμῖν. OEAIL Πάνυ μὲν oU». EQ. Οὐκοῦν 

τὰ uiv εὐϑὺς γενομένοις πάρεστι φύσει ! αἰσϑάνεσϑαι 
ἀνϑρώποις τὸ καὶ ϑηρίοις, ὅσα διὰ τοῦ σώματος πα- 

ϑήματα ἐπὶ τὴν ψυχὴν τείνει, τὰ δὲ περὶ τούτων ἀγα- 
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λογίσματα πρός τὸ οὐσίαν καὶ ὠφέλειαν μόγις καὶ ἐν 
χρόνῳ διὰ πολλῶν πραγμάτων καὶ παιδείας παραγί- 
pero oig ἂν καὶ ̓ παραγίγνηται; ΘΕΑΙ. Παντάπασι 

μὲν οὖν. EQ. Οἷόν 18 οὖν ἀληϑείας τυχεῖν; ᾧ μηδὲ 

οὐσίας; ΘΕΑΙ. ᾿Ιδύνατον. EQ. Οὗ δὲ ἀληθείας τις 

ἀτυχήσει, ποτὲ τούτου ἐπιστήμων ἔσται; OEAL Καὶ 

P πῶς ἂν, ! ὦ Σώκρατες; EQ. Ἐν μὲν ἄρα τοῖς πα- 

ϑήμασιν οὐκ eu ἐπιστήμη, ἐν δὲ τῷ περὶ ἐκείνων συλ- 
λογισμῷ" οὐσίας γὰρ καὶ ἀλη ϑεῖας ἐνταῦϑα μέν, ὡς 

ἔοικε, δυνατὸν ἅψασϑαι, ἐκεῖ δὲ ἀδύνατον. ΘΕΑΙ. 

Φαΐνετα. ΣΏ. Ἦ οὖν ταὐτὸν ἐχεῖνό τε καὶ τοῦτο 

καλεῖς, τοσαύτας διαφορὰς ἔχοντε; ΘΕΑΙ. Οὔκουν 

δὴ δίκαιόν γε. EQ. Τί οὖν δὴ ἐχείνῳ ἀποδίδως ὄνο- 
μα, τῷ ὁρᾶν, ἀκούειν, ὀσφραΐνεσϑαι, ψύχεσϑαι, ϑερ- 

Ε μαίνεσϑαι; ΘΕΑΙ. Αἰσϑάνεσϑαι | ἔγωγδ᾽ τί γὰρ 

ἄλλο; EQ. Ξύμπαν ag αὐτὸ καλεῖς αἴσϑησιν; OEAI. 

riy. EQ. Ὧι ye, φαμέν, οὐ μέτεστιν ἀληϑείας 

ἅψασϑαι" οὐδὲ γὰρ οὐσίας. GOEAL Οὐ γὰρ οὗν. 
zo. Οὐδ᾽ ap ἐπιστήμης. ΘΕΑΙ. Οὐ γάρ. ΣΩ. Οὐκ 
eo ἂν οἴη ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἴσϑησίς T6 καὶ ἐπιστή- 

μη ταὐτόν. ΘΕΑΙ. Ov φαίνεται, a Σώκρατες, καὶ 

μάλιστά ys νῦν καταφανέστατον γέγονεν ἄλλο ὃν ci- 
187 σϑήσεως ἐπιστήμη. EQ. MA οὐ τι * μὲν δὴ τούτου 

ye ἕνεκα ἠρχόμεϑα διαλεγόμενοι, ἵνα εὕρωμεν τί ποτ 
οὐκ ἔστ᾽ ἐπιστήμη, ἀλλὰ τὶ ἔστιν. ὅμως δὲ τοσοῦτόν 
ve προβεβήκαμεν, ὥςτε μὴ ζητεῖν αὐτὴν ἐν αἰσϑήσει 
τὸ παράπαν, αλλ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι, ὃ τὶ ποτ 

ἔχει. 7 Ψυχή, ὅταν αὐτὴ καϑ' αὑτὴν πραγματεύηται 
περὶ τὰ ὄντα. ΘΕΑΙ. ἠλλὰ μὴν τοῦτό ys καλεῖται, 
[5] Σώκρατες, ὡς ἐγώμαι, δοξάζειν. ΣΩ. Ὀρϑῶς γὰρ 

οἴξι, ὦ φίλε. καὶ ὅρα δὴ νῦν πάλιν ἐξ ἀρχῆς, πάντα 

Β τὰ πρόσϑεν ! ἐξαλεΐψας, sU τι μᾶλλον καϑορᾷς, ἐπει- 

δὴ ἐνταῦϑα προελήλυϑας. καὶ Aéys αὖϑις, τὶ mor 
ἐστὶν ἐπιστήμη. XXXI. ΘΕΑΙ. Δόξαν μὲν πᾶσαν εἰ- 

πεῖν, ὦ Σώχρατες, ἀδύνατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι 
δόξα" κινδυνεύει δὲ ἢ ἀληϑὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι, καὶ 
μοι τοῦτο ἀποκεχρίσϑω. ἐὰν 19e μὴ φανῇ προϊοῦσι», 

ὥςπερ τὸ »ῦν, ἄλλο τι πειρασόμεϑα λέγειν. ΣΩ. Ov- 

τῶ perro χρή; [ Θεαίτητε, λέγειν, προϑύμως μᾶλλον, 

ἢ ὡς τὸ πρῶτον ὥκνεις. ἀποκρίνεσϑαι. ἐὰν γὰρ οὕτω 
c deo, , δυοῖν “ϑάτερα, ἢ εὑρήσομεν ἐφ᾿ ὃ ἐρχόμεϑα, ' 
ἢ ἧπτον οἰησόμεϑα εἰδέναι ὃ μηδαμῇ ἐσμεν" καίτοι 
οὐκ ἂν ein μεμπτὸς μισϑὸς ὃ τοιοῦτος. καὶ δὴ καὶ 
γῦν τὲ φής; δυοῖν ὄντοιν εἰδέοιν δόξης, τοῦ μὲν ἀλη- 
ϑινοῦ, ψευδοῦς δὲ τοῦ ἑτέρου, τὴν ἀληϑὴ δόξαν ἐπι- 

στήμην ὁρίζει; ΘΕΑΙ. .Eroye: TOUTO γὰρ αὖ νῦν μοι 

φαίνεται. EQ. "Ap οὖν ἔτ ἄξιον περὶ δόξης ἀναλα- 

βεῖν πάλιν; ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; EQ. Θράτ- 

Tet μέ πῶς νῦν τ καὶ ἄλλοτε δὴ πολλάκις, Ocr ἐν 
D ἀπορίᾳ. πολλῇ πρὸς ! ἐμαυτὸν καὶ πρὸς ἄλλον γεγονέ- 

yai, οὐκ ἔχοντα εἰπεῖν τί ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτο τὸ πάϑος 
παρ᾽ ἡμῖν καὶ τίνα τρόπον ἐγγιγνόμενον. ΘΕΑΙ. Τὸ 

ποῖον δή; EQ. Τὸ δοξάζειν τινὰ ψευδῆ. σκοπῶ δὴ 
καὶ νῦν ἔτι διστάζων, πότερον ἐάσωμεν αὐτὸ ἢ ἐπι- 
σκεψώμϑϑα ἄλλον τρόπον ἢ ὀλίγον πρότερον. OEAI. 

Tl μήν, o Σώκρατες, εἴπερ ve καὶ ὁπηοῦν φαΐνεται 

δεῖν; ἄρτι γὰρ οὐ κακῶς ys σὺ καὶ Θεόδωρος ἐλέγδτα 
σχολῆς πέρι, ὡς οὐδὲν ἐν τοῖς τοιοῖςδδ κατεπείγει. 

E EQ. Ὀρϑῶς ὑπέμνησας. ἴσως γὰρ οὐκ «mo καιροῦ 

κρεῖττον γάρ που σμι- 

κρὸν &U ἢ πολὺ μὴ ἱκανῶς περᾶγαι.  OEAIL Τί μήν; 

EQ. Πῶς οὖν; τί δὴ καὶ λέγ OU; ψευδὴ φαμὲν ἑχά- 

στοτβ εἶναι δόξαν, καὶ τινα ἡμῶν δοξάζειν ψευδὴ, τὸν 
^ 35 - , e 

δ᾽ ov ἀληϑῆ, ὡς φύσει οὕτως ἐχόντων;  OEAI. Φα- 
NES dg c 

μὲν γὰρ δή. EQ. Οὐκοῦν τόδε γ᾽ ἔσϑ᾽ ἡμῖν περὶ 
, ΕἾ ^ 2 c E 2er » ' 28r 

πάντα * καὶ καϑ' ἕκαστον, ἤτοι εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι; 
ὃ 5 

μανϑάνειν γὰρ καὶ ἐπιλανϑάνεσϑαι μεταξὺ τούτων ὡς 
al D C E Ξ : 
0»: χαΐρειν λέγω ἐν τῷ παρόντι" yvy γὰρ rd πρὸς 

, 2 ᾿ τ 

λόγον ἐστὶν οὐδέν. “Σώκρατες, 

; T d - 
παλιν ὥςπερ ἴχνος μετελϑεῖν. 

ΘΕΑΙ. ἀλλὰ μήν, o 

ἄλλο γ᾽ οὐδὲν λείπεται περὲ ἕκαστον πλὴν εἰδέναι ἢ μὴ 
εἰδέναι. EQ. Οὐκοῦν ἤδη ἀνάγκη τὸν δοξάζοντα δο- 
ξάζειν ἢ ὧν τι οἶδεν ἢ μὴ οἶδεν; ΘΕΑΙ. Ἡνάγκη. 
EQ. Kai μὴν εἰδότα γε μὴ εἰδέναι τὸ αὐτὸ ἢ μὴ εἰ 
δότα εἰδέναι ! ἀδύνατον. ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δ᾽ ov; EQ. 

"4g ovy ὃ τὰ aevi δοξάζων, ἃ οἷδε, ταῦτα οἴδται οὐ 

ταῦτα εἶναι, ἀλλὰ ἕτερα ἅττα ὧν οἶδε, καὶ ἀμφότερα 
εἰδὼς ἀγνοεῖ αὖ ἃ ἀμφότερα; OEAI. .λλ ἀδύνατον, ὦ Ἢ 

“Σώκρατες. Eg. M ἄρα, ἃ μὴ οἶδεν, ἡγεῖται αὐτὰ 

εἶναι ἕτερα ἄττα ὧν μὴ οἶδε, καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τῷ μήτε 
Θεαίτητον μήτϑ Σωκράτη εἰδότι, εἰς τὴν διάνοιαν λὰ- 
βεῖν ὡς ὃ “Σωκράτης Θεαίτητος ἢ ὃ Θεαΐτητος Σωχρά- 

της; ΘΕΑ͂Ι. ! Καὶ πῶς ἂν; zQ. E οὐ μήν, & γέ 

τις οἶδεν, οἰδταί που ἃ μὴ οἶδεν αὐτὰ εἶναι, οὐδ᾽ αὐ 
ἃ μὴ οἶδεν, ἃ οἷδε. ΘΈΑΙ. Τέρας γὰρ ἔσται. ΣΩ. 
Πῶς οὖν ἂν τις ἔτι ψευδὴ δοξάσειεν; ἐχτὸς γὰρ τού- 
των ἀδύνατόν που δοξάζειν, ἐπεΐπϑβρ πάντ᾽ ἢ ἴσμεν ἢ 

οὐκ ἴσμεν, ἐν δὲ τούτοις οὐδαμοῦ φαίνεται δυνατὸν 
ψευδὴ δοξάσαι. ΘΈΑΙ. “᾿ληϑέστατα. ΣΩ. ET ov» 

οὐ ταύτῃ σχδπτέον ὃ ζητοῦμεν, χατὰ τὸ εἰδέναι καὶ μὴ 
εἰδέναι ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι ! καὶ μή; OEAI. 

Πῶς λέγϑις; EQ. Μὴ ἁπλοῦν ἦ, ὅτι ὁ τὰ μὴ ὄντα 
περὶ ὁτουοῦν δοξάζων. οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ψευδὴ δοξάσει, 

κἂν ὁπωφοῦν ἄλλως τὰ τῆς διανοίας & ἔχῃ. ΘΕΑΙ. Ei- 
κός T αὖ, ὦ Σώκρατες. EQ. “πῶς οὐν; τί ἐροῦμεν, 

ὦ Θεαΐτητε, ἐάν τις ἡμᾶς ἀνακρίνη" Δυνατὸν δὲ ὅτῳ- 

οὖν ὃ λέγεται, καί τις ἀνϑρώπων τὸ μὴ ὃν δοξάσει, 

εἴτ περὶ τῶν ὄντων Tov εἴτε αὐτὸ xoc αὑτό; Καὶ 

ἡμεῖς δή, ὡς ἔοικε, “πρὸς ταῦτα φήσομεν ι Ὅταν γε 
ἀληϑῆ μὴ οἴηται οἰόμενος. ἢ πῶς ἐροῦμεν; ΘΕΑΙ. 

Οὕτως. EQ. Ἦ οὖν καὶ ἀλλοϑί που τὸ τοιοῦτόν 

ἐστι; OEAL Τὸ ποῖον; EQ. Et τις ὁρᾷ μέν τι, ὁρᾷ 

δὲ οὐδέν. OEAL Καὶ πῶς; ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν εἰ ἕν γέ 
τι ὁρᾷ, τῶν ὄντων τι ὁρᾷ. ἢ σὺ οἴξι ποτὲ τὸ ἕν ἐν 
τοῖς μὴ οὔσιν εἶναι; OEAL Οὐκ ἔγωγε. EQ. Ὁ 

ἄρα ἕν γέ τι ὁρῶν ὃν τι ὁρᾷ. ΘΕΑῚ. Φαίνεται. ΣΩ. 

* Kol ὁ ἃ ἄρα τι ἀκούων ἕν γὲ τι ἀκούει καὶ ὃν ἀκούει. 

OEAL Ναί. EQ. Καὶ ὃ ἁπτόμενος δή του ἕνός γὲ 

του ἅπτεται καὶ ὄντος, εἴπερ ἑνός; ΘΈΑΙ. Καὶ τοῦ- 
το. EQ. Ὁ δὲ δὴ δοξάζων οὐχ ἕν τι δοξαζει; ΘΕΑΙ. 
Ἀνάγκη. EQ. Ὁ δ᾽ ἕν τι δοξάζων οὐκ ὃν τι; ΘΈΑΙ. 

Ξυγχωρῶ. EQ. Ὁ ἄρα μὴ ὃν δοξαζων οὐδὲν δοξαζει. 
ΘΕΑΙ. Οὐ φαίνεται. ΣΏ. MÀÀe μὴν ὃ ys μηδὲν δο- 
ξάζων τὸ παράπαν οὐδὲ δοξάζει. ΘΕΑΙ. 4ηλον, ὦ 

ἔοικεν. EQ. ! Ovx ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὃν δοξάζειν, 

ovre περὶ τῶν ὄντων ovre αὐτὸ xc αὑτό. ΘΈΑΙ. 
Οὐ φαίνεται. EQ. "AÀo τι à ἐστὲ τὸ ψευδὴ δοξά- 

Ceo τοῦ τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν. OEAI Ἄλλο ἔοικδν. 

EQ. Ovr ἄρ᾽ οὕτως οὔτε ὡς ὀλίγον πρότερον ἐσκο- 
9 * 
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ποῦμεν, ψευδής ἐστι δόξα ἐν ἡμῖν. ΘΕΑΙ. Ov γὰρ 

οὖν δή. XXXI. XQ. x ἄρα ὧδε γιγνόμενον τοῦτο 

προςαγορεύομεν; ΘΕΑΙ. Πῶς; EQ. λλοδοξίαν τι- 

y& οὖσαν ψευδῆ φαμὲν εἶναι δόξαν, ὅταν τίς τι τῶν 

ὄντων ἄλλο, av ! τῶν ὄντων, ἀνταλλαξάμενος τῇ δια- 

volg, φ φῇ εἶναι. οὕτω γὰρ ὃν uiv ἀεὶ δοξάζει, ἕ ἕτερον 
δὲ ἀνθ᾽ ἑτέρου, καὶ ἁμαρτάνων οὗ ἐσκόπει δικαίως ἂν 

καλοῖτο ψευδῆ δοξάζων. ΘΈΑΙ. ᾿ὈΟρϑύτατά μοι voy 

δοκεῖς εἰρηκέναι. ὅταν γάρ τις ἀντὶ καλοῦ αἰσχρὸν ἢ 
ἀντὲ αἰσχροῦ καλὸν δοξά-ῃ, τότε ὡς ἀληϑῶς δοξάζει 

ψευδῆ. EQ. Δῆλος εἶ, ὦ Θεαίτητε, καταφρονῶν μου 

καὶ οὐ δεδιώς. ΘΕΑΙ. Τί μάλιστα; ΣΏ. Οὐκ ἂν, 
οἶμαι, σοὶ δοκῶ τοῦ ἀληϑῶς ψεύδους ἀντιλαβέσϑαι, ι 

ἐρόμενος, εἰ οἷόν τ ταχὺ βραδέως ἢ κοῦφον βαρέως ἢ 
ἄλλο τι ἐναντίον μὴ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀλλὰ κατὰ 
τὴν τοῦ ἐναντίου γίγνεσϑαι ἑαυτῷ ἐναντίως. τοῦτο 

μὲν οὖν, ἵνα μὴ μάτην ϑαῤῥήσῃς, ἀφίημι. ἀρέσκει δὲ, 

ὡς φής, τὸ τὰ ψευδὴ δοξάζειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε. ΣΩ. Ἔστιν ἄρα κατὰ τὴν σὴν δόξαν 

ἕτερόν τι ὡς ἕτερον καὶ μὴ ὡς ἐχεῖνο τῇ διανοίᾳ τί- 
ϑεσϑαι. ΘΈΑΙ. Ἔστι μέντοι. EQ. Ὅταν οὖν τοῦϑ᾽ 
ἣ διάνοιά του δρᾷ, οὐ καὶ ' ἀνάγκη αὐτὴν ἤτοι ἀμ- 
φότερα ἢ τὸ ἕτερον διανοεῖσϑαι; OEAI. Ἀνάγκη μὲν 

οὖν. ΣΩ. Ἤτοι ἅμα γε ἢ ἐν μέρει; ΘΕΑΙ. Καλλι- 

στα. ΣΏ. Τὸ δὲ διανοεῖσϑαι áp ὅπερ ἐγὼ καλεῖς; 
ΘΕΑῚ. Τί καλῶν; ΣΩ. Aóyov, ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν 

ἢ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν ̓ σκοπῇ. ὡς γ8 μὴ εἰ- 
δώς σοι ἀποφαίνομαι. τοῦτο γάρ μοι ἰνδάλλεται δια- 
γοουμένη, οὐκ ἄλλο τι ἢ διαλέγεσϑαι, αὐτὴ ἑαυτὴν 
ἐρωτῶσα * καὶ ἀποκχρινομένη, χαὶ φάσκουσα καὶ οὐ 

φάσχουσα. ὅταν δὲ ὁρίσασα, εἴτε βραδύτερον εἴτϑ καὶ 
ὀξύτερον ἐπαΐξασα, τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ καὶ μὴ διστάζη, 

δόξαν ταύτην τίϑεμεν αὐτῆς. OCT ἔγωγε τὸ δοξάζειν 

λέγειν καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον, οὐ μέντοι 
πρὸς ἄλλον οὐδὲ φωνῇ, ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν. σὺ δὲ 
τί; ΘΕΑΙ. Καγώ. EQ. Ὅταν apa τις τὸ ἕτερον 

ἕτερον δοξάζῃ, καὶ φησίν, ὡς ἔοικε, τὸ ἕτερον ἕτερον 

εἶναι πρὸς ἑαυτόν. ΘΈΑΙ. ! Τὶ μήν; EQ. ἤναμι- 
μνήσκου δή, εἰ πώποτ᾽ εἶπες πρὸς GscvrOv, ὅτι παν- 

τὸς μᾶλλον τό τοι καλὸν αἰσχρόν ἐστιν ἢ τὸ ἀδικον 
δίκαιον, ἢ καὶ τὸ πάντων κεφάλαιον σκόπει, εἴ ποτ᾽ 

ἐπεχείρησας σεαυτὸν πείϑειν ὡς παντὸς μᾶλλον τὸ 
fregov ἕτερόν ἐστιν, ἢ πᾶν τοὐναντίον οὐδ᾽ ἐν ὕπνῳ 
πώποτε ἐτόλμησας εἰπεῖν πρὸς σεαυτόν, ὡς παντάπα- 
σιν ἄρα τὰ περιττὰ ἀρτιά ἐστιν ἢ τι ἄλλο τοιοῦτον. 
ΘΕΑΙ. Ajo λέγεις. EQ. ἄλλον δὲ τινα οἴξι ! 
ὑχιαίνοντα ἢ μαινόμενον τολμῆσαι σπουδῇ πρὸς ἕαυ- 
τὸν εἰπεῖν, ἀναπείϑοντα αὑτόν, ὡς ἀνάγκη τὸν βοῦν 
ἵππον εἶναι ἢ ἢ τὰ δύο ἕν; ΘΕΑΙ. Ma Al οὐκ ἔγωγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ τὸ λέγειν πρὸς ἑαυτὸν δοξάζειν ἐστίν, 

οὐδεὶς ἀμφότερά γε λέγων καὶ δοξάζων καὶ ἐφαπτό- 
μενος ἀμφοῖν τῇ ψυχῇ εἴποι ἂν καὶ δοξάσειεν, ὡς τὸ 
ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἐατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα περὶ 
τοῦ ἑτέρου. λέγω γὰρ αὐτὸ τῇδε, μηδένα δοξάζειν, ὡς 

τὸ αἰσχρὸν x χαλὸν ἢ ἀλλο τι ! τῶν τοιούτων. ΘΈΑΙ. 

Ἀλλ, ὦ ὦ Σώκρατες, ἐῶ τὸ καὶ μοι δοκεῖ ὡς λέγεις. 

ΣῺ: Ἄμφω μὲν ἄρα δοξάζοντα ἀδύνατον τὸ ἕτερον 

ἕτερον δοξαζειν. ΘΈΑΙ. Ἔοιχεν. EQ. λλὰ μὴν τὸ 

ἕτερόν γε μόνον δοξάζων, τὸ δὲ ἕτερον μηδαμῇ, οὐδὲ- 

zt018 δοξάσει τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι. 
λέγεις" ἀναγκάζοιτο γὰρ ἄν ἐφάπτεσϑαι καὶ οὗ μὴ 
δοξάζει. EQ. Ovr ἂρ ἀμφότερα οὔτε τὸ ἕτερον δο- 
ξάζοντι ἐγχωρδὶ ἀλλοδοξεῖν. Ger εἴ τις ! δριεῖται δό- E 
Bay εἶναι ψευδῆ τὸ ἑτεροδοξεῖν, οὐδὲν ἂν λέγοι" ovre 
γὰρ ταύτῃ OUTS κατὰ τὰ πρότερα φαΐνεται ψευδὴς ἐν 
ἡμῖν οὖσα δόξα. ΘΈΑΙ. Οὐκ ἔοικεν. XXXIII. EQ. 
᾿λλὰ μέντοι, ὦ Θεαΐτητε, εἰ τοῦτο μὴ φανήσεται Gy, 
πολλὰ ἀναγκασϑησόμεϑα ὁμολογεῖν καὶ ἄτοπα. 
ΘΕΑΙ. Τὰ ποῖα δή; EQ. Οὐκ ἐρῶ got, πρὶν ἄν 

πανταχῇ πειραϑῶ σκοπῶν. αἰσχυνοΐμην γὰρ ἂν ὑπὲρ 

ἡμῶν, ἐν ᾧ ἀποροῦμεν, ἀναγκαζομένων ὁμολογεῖν οἷα 

λέγω. 

τότ᾽ ἤδη περὶ τῶν ἄλλων ἐροῦμεν ὡς πασχόντων αὐ- 

τά, ἐκτὸς τοῦ γϑλοίου ἑστῶτες" ἐὰν δὲ πάντῃ ἀπορή- 
σῶμεν, ταπεινωϑέντες, οἶμαι, τῷ λόγῳ παρέξομεν ὡς 
γαυτιῶντες πατεῖν τε καὶ ᾿χρῆσϑαι 0 τι ἂν βούληται. 

ἧ οὖν ἔτι πόρον τινὰ εὑρίσκω τοῦ ζητήματος ἡμῖν, 
&xovs. ΘΈΑΙ. ““ἕγε μόνον. ΣΩ. Οὐ φήσω ἡμᾶς 

ὀρϑῶς ὁμολογῆσαι, pisa ὡμολογήσαμεν, & τις οἷδεν, 
ἀδύνατον δοξάσαι ἃ μὴ οἶδεν εἶναι αὐτά, xal! ψευ- 
σϑῆναι" ἀλλά πῃ δυνατόν. ΘΕΑ͂Ι. "49a λέγεις ὃ ὃ καὶ 
ἐγὼ τότε ὑπώτιτευσα ἡ δὲ αὐτὸ ἔφαμεν, τοιοῦτον εἷ- 
yat, ὅτι ἐνίοτ᾽ ἐγὼ γιγγώσχων “Σωκράτη, nodi dev δὲ 
ὁρῶν ἄλλον, ὃν οὐ γινώσκω, φήϑην εἶναι “Σωκράτη, 

ὃν οἶδα; γίγνεται γὰρ δὴ ἐν τῷ τοιούτῳ οἷον λέγεις: 
EQ. Οὐκοῦν ἀπέστημεν αὐτοῦ, ὅτι ἃ ἴσμεν, ἐποΐει 

ἡμᾶς εἰδότας μὴ εἰδέναι; OEAL Πάνυ μὲν οὐν. ΣΩ. 

Μὴ γὰρ οὕτω τιϑῶμεν, ἀλλ᾿ ὧδε. καὶ ἴσως πῇ ἡμῖν 
συγχωρήσεται, ἴσως δὲ ἀντιτενεῖ. ! ἀλλὰ γὰρ ἐν τῷ 

τοιούτῳ ἐχόμεϑα, ἐν ᾧ ἀνάγκη πάντα μεταστρέφοντα 

λόγον ᾿βασανίζειν. σκόπει οὐν, εἴ τι λέγω. daga ἔστι 
μὴ εἰδότα τι πρότερον ὕστερον μαϑεῖν; ΘΕΑΙ. Ἔστι 

μέντοι. EQ. Οὐχοῦν καὶ αὐϑις ἕτερον καὶ οἵτερον; 

ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὖ; EQ. Od δή μοι λόγου & ἕνεκα ἐν 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κήρινον ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖ- 
fov, τῷ δ᾽ ἔλαττον, καὶ τῷ μὲν καϑαρωτέρου κηροῦ, 

τῷ δὲ χοπρωδεστέρου, xal σκληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγρο- 
τέρου, ! ἔστι δ᾽ οἷς μετρίως ἔχοντος. ΘΈΑΙ. Τίϑημι. 
EQ. Δῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν. εἶναι τῆς τῶν “Μουσῶν 
μητρὸς Μνημοσύνης, καὶ εἰς τοῦτο, ὃ τι ἂν βουληϑῶ- 
μὲν μνημονεῦσαι. ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ 7 ἀκούσωμεν ἢ αὐτοὶ 
ἐννοήσωμεν, ὑπέχοντες αὐτὸ ταῖς αἰσϑήσεσι καὶ ἐν- 
γοΐαις, ἀποτυποῦσϑαι, ὥςπερ δακτυλέων σημεῖα ὀνση- 
μαινομένους. καὶ 0 μὲν ἄν ἐχμαγῇ, μνημονεύειν T6 καὶ 
ἐπίστασϑαι, ἕως ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ" ὅταν δὲ 

ἐξαλειφϑῇ ἢ μὴ οἷόν τε γένηται ' ἐχμαγῆναι, ἐπιλελης- 
σϑαΐ τε καὶ μὴ ἐπίστασϑαι. ΘΈΑΙ. Ἔστω οὕτως. 
EQ. Ὁ τοίνυν ἐπιστάμενος μὲν αὐτά, σκοπῶν δὲ τι 
ὧν δρᾷ ἢ ἀκούει, ἄϑρει εἰ ἄρα τοιῷδε τρόπῳ ψευδῆ 
ἄν δοξάσαι. ΘΕΑΙ. Ποίῳ δή τινι; EQ. A οἶδεν, 

οἰηϑεὶς εἶναι τοτὲ μὲν ἃ οἷδε, τοτὲ δὲ ἃ μή. ταῦτα 
γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν οὐ καλῶς ὡμολογήσαμεν ὅμολο- 
γοῦντες ἘΣ στο ΘΕΑΙ. NU δὲ πῶς λέγεις; ΣΏ. 

Δεῖ ὧδε * λέγεσϑαι περὶ αὐτῶν, ἐξ ἀρχῆς διοριξομέ- 
γους, ὅτι O μέν τις οἶδεν ἔ ἔχων αὐτοῦ μνημεῖον ἐν τῇ 
ψυχῇ, αἰσϑάνεται δὲ αὐτὸ μή, τοῦτο οἰηϑῆναι ἕτερόν 
τι ὧν οἶδεν, ἔχοντα καὶ ἐχείνου τύπον, αἰσϑανόμενον 
δὲ μή, ἀδύνατον. καὶ δ᾽ γε οἶδεν aw, οἰηϑῆναι εἶναι ὃ 

OEAL ἠληϑῆ 

ἀλλ᾿ ἐὰν * εὕρωμεν καὶ ἐλεύϑεροι γενώμεϑα, 19).— 
᾿ 
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μὴ olds μηδ᾽ ἔχοι αὐτοῦ σφραγῖδα" καὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ 
μὴ οἶδεν αὐ" καὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ oia" καὶ ὃ αἰσϑάνε- 
ταί γ8, ἕτερόν τι ὧν αἰσϑάνεται, οἰηϑῆναι εἶναι" καὶ 
ὃ αἰσϑάνεται, ὧν τι μὴ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ μὴ αἰσϑά- 

γεται, ὧν μὴ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ μὴ αἰσϑάνεται, ! ὧν 
αἰσϑάνεται. καὶ ἔτι ys αὐ ὧν οἷδε καὶ αἰσϑάνεται 

καὶ ge τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσϑησιν, οἰηϑῆναι αὖ 
ἕτερόν τι ὧν οἷδε καὶ αἰσϑάνεται καὶ ἔχει αὐ καὶ &kel- 
vov τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσϑησιν, ἀδυνατώτερον ἔτι 
ἐκείνων, εἰ οἷόν 18. καὶ 0 οἷδε καὶ 0 αἰσϑάνεται ἔχων 
τὸ μνημεῖον ὀρϑῶς, 0 οἶδεν οἰηϑῆναι ἀδύνατον" καὶ 
0 οἷδε καὶ αἰσϑάνεται ἔχων κατὰ ταὐτά, ὃ αἰσϑάνε- 

ται xol ὃ αὖ μὴ οἷδε μηδὲ ! αἰσϑάνεται, ὃ μὴ οἷδε 
μηδὲ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσϑάνεται, ὃ 
μὴ oie" καὶ ὃ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσϑάνεται, ὃ μὴ αἰσϑά- 
νεται. πᾶντα ταῦτα ὑπερβάλλει ἀδυναμίᾳ τοῦ ἐν αὐ- 
τοῖς ψευδὴ τινα δοξάσαι. λείπεται δὴ ἐν τοῖς τοιοῖςδε, 

εἴπερ που ἄλλοϑι, τὸ τοιοῦτον γενέσϑαι. ΘΈΑΙ. Ἐν 
τίσι δή; ἐὰν ἄρα ἐξ αὐτῶν τι μᾶλλον μάϑω" νῦν μὲν 
γὰρ οὐχ ἕπομαι. EQ. Ἐν οἷς οἶδεν, οἰηϑῆναι αὐτὰ 
ἕτερ᾽ ἄττα εἶναι ὧν οἷδε καὶ αἰσϑάνεται" ἢ ὧν μὴ οἷ- 
δὲν» ἢ ὧν ! οἷδε καὶ αἰσϑάνεται, ὧν 
οἷδεν αὖ καὶ αἰσϑάνετα. ΘΈΑΙ. Νῦν πολὺ πλεῖον 
ἀπελείφϑην ἢ τότε. XXXIV. EQ. Ὧδε δὴ ἀνάπαλιν 
&xove. ἐγὼ εἰδὼς Θεόδωρον καὶ ἐν ἐμαυτῷ μεμνημένος 
οἷός ἐστι, καὶ Θεαίτητον κατὰ ταὐτά, ἄλλο τι ἐνίοτα 

μὲν δρῶ αὐτούς, ἐνίοτε δὲ oV, καὶ ἅπτομαί ποτ᾽ cv- 
τῶν, τοτὲ δ᾽ οὐ, καὶ ἀκούω ἢ τινα ἄλλην αἴσϑησι» αἰ- 
σϑάνομαι, τοτὲ δ᾽ αἴσϑησιν μὲν οὐδεμίαν ἔχω περὶ 
ὑμῶν, μέμνημαι δὲ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον καὶ ἐπίσταμαι 
αὐτὸς ἐν ἐμαυτῷ; OEAI. “Πάνυ ! μὲν ovr. EQ. 

Τοῦτο τοίνυν πρῶτον μαϑὲ ὧν βούλομαι δηλῶσαι, ὡς 
ἔστι μὲν ἃ οἷδε μὴ αἰσϑάνεσϑαι, ἔστι δὲ αἰσϑάνε- 
σϑαι. ΘΕΑΙ. ἤληϑῆ. EQ. Οὐκοῦν καὶ ἃ μὴ οἶδε, 
πολλάκις μὲν ἔστι μηδὲ αἰσϑάνεσϑαι, πολλάκις δὲ αἰ- 
σϑάνεσϑαι μόνον; ΘΈΑΙ. Ἔστι xol rovro. EQ. 
Ἰδὲ δὴ ἐάν τι μᾶλλον νῦν ἐπίσπῃ. “Σωκράτης ἐπιγι- 
γνώσχει * Θεόδωρον καὶ Θεαίτητον, ὁρᾷ δὲ μηδέτερον, 
μηδὲ ἄλλη αἴσϑησις αὐτῷ πάρεστι περὶ αὐτῶν᾽ οὐκ 

ἂν ποτε ἐν ἑαυτῷ doas ὡς ὁ Θεαίτητος ἐστὲ Θεό- 

δωρος. λέγω τι ἢ οὐδέν; ΘΈΑΙ. Ναί, ἀληϑῆ γε. 
ΣΩ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐκείνων πρῶτον ἣν ὧν ἔλεγον. 

ΘΕΑῚ: Ἦν “γάρ. ΣΩ. “εύτερον, τοίνυν, ὅτι τὸν μὲν 

γινώσκων ὑμῶν, τὸν δὲ μὴ χιγνώσκων, αἰσϑανόμενος 
δὲ μηδέτερον, οὐκ ἂν ποτε αὖ οἰηϑείην, ὃν οἶδα, εἶναι 
ὃν μὴ οἶδα. ΘΈΑΙ. ᾿Ορϑῶς. ΣΩ. Τρίτον δέ, μηδέ- 

τερον γινώσκων μηδὲ αἰσϑανόμενος, ! οὐκ ἂν οἰη- 
ϑείην, ὃν μὴ οἶδα, £ ἕτερόν τιν εἶναι ὧν μὴ οἶδα. xai 
τἄλλα τὰ πρότερα zov ἑξῆς »όμιζε πάλιν ἀκηκοέναι, 

ἐν οἷς οὐδέποτ᾽ ἐγὼ περὶ σοῦ καὶ Θεοδώρου τὰ “ψευδῆ 
δοξάσω, ovre γιγνώσκων οὔτε ἀγνοῶν ἄμφω, οὔτε τὸν 
μέν, τὸν δ᾽ οὐ γιγνώσκων. xol περὶ αἰσϑήσεων κατὰ 
ταὐτά, εἶ ἄρα fusi. ΘΈΑΙ. Ἕπομαι. ΣΏ. eleva 

τοίνυν τὰ ψευδῆ δοξάσαι ἐν τῷδε, ὅταν γιγνώσκων σὲ 

xal Θεόδωρον, καὶ ἔχων ἐν ἐκδίνῳ τῷ κηρίνῳ ' ὥςπερ 
δακτυλίων σφῷν ἀμφοῖν τὰ σημεῖα, διὰ “μακροῦ καὶ 
μὴ ἱκανῶς ὁρῶν ἄμφω προϑυμηϑῶ, τὸ οἰκεῖον ἑκατέ- 

ρου σημεῖον ἀποδοὺς τῇ οἰκδίᾳ ὄψει, ἐμβιβάσας προς- 
αρμόσαι εἰς τὸ ἑαυτῆς ἴχνος, ἵνα γένηται ἀναγνώρισις, 

αἰσϑάνεται δέ" 

TU. S: 69 

εἶτα τούτων ἀποτυχὼν καὶ ὥρπερ οἵ ἔμπαλιν ὑποδού- 
μδνοι παραλλάξας προςβάλω τὴν ἑκατέρου ὄψιν πρὸς 
τὸ ἀλλότριον σημεῖον, ἢ καὶ οἷα τὰ ἐν τοῖς κατό- 

πτροις τῆς ὄψεως πάϑη, δεξιὰ εἰς ἀριστερὰ μεταῤ- 
ῥεούσης, ταὐτὸν ! παϑὼν διαμάρτω" τότα δὴ συμβαί- 
Yet ἢ ἑτεροδοξία καὶ τὸ ψευδὴ δοξάζειν. ΘΕΑΙ. Ἔοικε 

γάρ, [5] Σώκρατες, ϑαυμασίως ᾧ λέγεις τὸ τῆς δόξης 

πάϑος. ΣΩ. Ἔτι τοίνυν καὶ ὅταν ἀμφοτέρους γιγνώ- 

gxov τὸν μὲν πρὸς τῷ 7ιγνώσκειν αἰσϑάνωμαι, τὸν 
δὲ μή, τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ ἑτέρου μὴ κατὰ τὴν αἴσϑη- 
σιν ἔχω, 0 ἐν τοῖς gói oer οὕτως ἔλεγον. καὶ μου 

τότϑ οὐκ ἐμάνϑανες. ΘΕΑῚ. Οὐ γὰρ ow. EQ. 

Tovro μὴν ἔλεγον, ὅτι γιγνώσκων τὸν ἕτερον καὶ ! αἰ- 
σϑανόμενος, xal τὴν γνῶσιν κατὰ τὴν αἴσϑησιν αὐτοῦ 
ἔχων, οὐδέποτε οἰήσεται εἶναι αὐτὸν ἕτερόν τινα ὧν 
γιγνώσκει τε καὶ αἰσϑάνεται καὶ τὴν γνῶσιν αὖ καὶ 
ἐκείνου ἔχει κατὰ τὴν αἴσϑησιν. ἣν γὰρ τοῦτο; OEAI. 

Noi EQ. “Μαρελείπετο δέ γὲ που τὸ vvv À& γόμενον, 

ἐν ᾧ δὴ φαμὲν. τὴν ψευδὴ δόξαν γίγνεσϑαι τὸ ἄμφω 
γηνώσκοντα, καὶ “ἄμφω ὁρῶντα ] τινα ἄλλην H αἴσϑη- 

σιν ἔχοντα ἀμφοῖν τὼ σημείω “μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ ai- 
σϑησιν ἑκάτερον ἔχειν, ἀλλ᾽ οἷον τοξότην φαῦλον i ἱέν- 

τα παραλλάξαι τοῦ σκοποῦ καὶ ἁμαρτεῖν, ὃ δὴ καὶ 

ψεῦδος ἄρα ὠνόμασται. ΘΈΑΙ. Εἰκότως ye. EQ. 
Καὶ ὅταν τοίνυν τῷ μὲν παρῇ αἴσϑησις τῶν σημείων, 
τῷ δὲ μή, τὸ δὲ τῆς ἀπούσης αἰσϑήσεως τῇ παρούσῃ 
προφζαρμόσῃ, πάντῃ ταύτῃ ψεύδεται ἡ διάνοια. καὶ 
ἑνὶ λόγῳ, περὶ ὧν μὲν μὴ οἷδὲ τις μηδὲ ἤσϑετο πώ- 
zt018, οὐκ ἔστιν, ! ὡς ἔοικεν, ovre ψεύδεσθαι οὔτε 
ψευδὴς δόξα, εἴ τι νῦν ἡμεῖς ὑγιὲς λέγομεν" περὶ δὲ ὧν 
ἴσμδν 18 καὶ αἰσϑανόμεϑα, ἐν αὐτοῖς τούτοις στρέφε- 

ται καὶ ἑλίττδεται ἡ δόξα ψευδὴς καὶ ἀληϑὴς γιγνομέ- 
uL καταντικρὺ μὲν καὶ κατὰ τὸ εὐϑὺ τὰ οἰκεῖα συν- 
ἄγουσα ἀποτυπώματα καὶ τύπους, ἀληϑής, εἰς πλάγια 

δὲ καὶ σκολιὰ ψευδής. ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν καλῶς, ὦ Σώ- 

κρατες, λέγεται; EQ. Ἔτι τοίνυν καὶ τάδε ἀκούσας ! 

μᾶλλον αὐτὸ ἐρεῖς. τὸ μὲν γὰρ ταἀληϑὲς δοξαζειν κα- 

λόν, τὸ δὲ ψεύδεσθαι αἰσχρόν. ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ro. Ταῦτα τοίνυν φασὶν ἐνϑένδδ γίγνεσϑαι. ὅταν μὲν 
ὃ κηρός του ἐν τῇ ψυχῇ βαϑύς TB καὶ πολὺς καὶ λεῖος 

καὶ μετρίως ὠργασμένος ἢ» τὰ ἰόντα διὰ τῶν αἰσϑή- 
σεῶν, ἐνσημαινόμενα εἰς τοῦτο τὸ τῆς ψυχῆς κέαρ, ὃ 
ἔφη Ὅμηρος αἰνιττόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιότητα, 
TOT8 μὲν καὶ τούτοις καϑαρὰ τὰ ! σημεῖα ἐγγηνόμενα 
καὶ ἱκαγῶς τοῦ βάϑους ἐ ἔχοντα πολυχφόνιά 18 γίγνεται 

καὶ εἰσὶν oí τοιοῦτοι πρῶτον μὲν εὐμαϑεῖς, ἔπειτα 
μνήμονες, εἶτα οὐ παραλλάττουσι τῶν αἰσϑήσθων τὰ 
σημεῖα, ἀλλὰ δοξάζουσιν oda. σαφῆ γὰρ καὶ ἐν εὐ- 

ρυχωρίᾳ ὄντα ταχὺ διανέμουσιν ἐπὶ τὰ αὑτῶν ἕκαστα 
ἐκμαγεῖα, ἃ δὴ ὁ ὄντα καλεῖται. καὶ “σοφοὶ δὴ οὗτοι κα- 
λοῦνται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; ΘΈΑΙ. “Ὑπερφυῶς μὲν ovy. 

ΣΩ. Ὅταν ! τοίνυν λάσιόν του τὸ κέαρ ἢ» ὃ δὴ ἐπή- 

γεσεν ὃ πᾶντα σοφὸς ποιητής, ἢ ὅταν κοπρῶδες καὶ 
μὴ καϑαροῦ τοῦ κηροῦ, ἢ ὑγρὸν σφόδρα ἢ σκληρόν, 

ὧν μὲν ὑγρόν, εὐμαϑεῖς μέν, ἐπιλήσμονες δὲ γίγνον- 

ται, ὧν δὲ σκληρόν, τἀναντία. oi δὲ δὴ λάσιον καὶ 
τραχὺ λιϑῶδές τὸ ἢ γῆς ἢ κόπρου συμμιγείσης ἔμ- 
nÀsaor ἔχοντες ἀσαφῆ τὰ ἐκμαγεῖα ἴσχουσιν. ἀσαφῆ δὲ 
καὶ οἱ τὰ σχληρά" βάϑος γὰρ οὐκ ἕνι. ἀσαφῆ δὲ καὶ 
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οἱ τὰ ὑγρά" ὑπὸ γὰρ τοῦ συγχεῖσϑαι ταχὺ * γίγνεται 
ἀμυδρά. ἐὰν δὲ πρὸς naci τούτοις ἐπ᾽ ἀλλήλων συμ- 
πεπτωκότα ἢ ὑπὸ στενοχωρίας, ἐάν TOV σμιιρὸν ] τὸ 
ψυχάριον, ἔτι ἀσαφέστερα ἐκδίνων. πάντες οὖν οὗτοι 
γίγνονται οἷοι δοξάζειν ψευδῆ. ὅταν γάρ τι ὁρῶσιν ἢ 
ἀκούωσιν ἢ ἐπινοῶσιν, ἕκαστα ἀπονέμειν ταχὺ ἑχά- 
στοις οὐ δυνάμενοι βραδεῖς τέ εἰσι καὶ ἀλλοτριονο- 
μοῦντες παρορῶσὶ τε καὶ παρακούουσι καὶ παρανοοῦ- 
σι πλεῖστα, καὶ καλοῦνται αὐ οὗτοι ἐψευσμένοι τε δὴ 

τῶν ὄντων καὶ ἀμαϑεῖς. OEAI. ! Ὀρϑότατα ἀνϑρώ- 
πῶὼν λέγεις, ὦ Σώχρατες. EQ. Φῶμεν ἄρα ἐν ἡμῖν 
ψευδεῖς δόξας εἶναι; ΘΕΑΙ. Σφόδρα ys. EQ. Καὶ 
ἀληϑεῖς δή; ΘΕΑΙ. Καὶ ἀληϑεῖς. EQ. Ἤδη οὖν 
οἰόμεϑα ἱκανῶς ὡμολογῆσϑαι, ὅτι παντὸς μᾶλλον 
ἐστὸν ἀμφοτέρα τούτω τὼ δόξα; ΘΈΑΙ. Ὑπερφυῶς 
μὲν ov. XXXV. EQ. δεινόν τε, à Θεαίτητε, ὡς 

ἀληϑῶς κινδυνεύει καὶ ἀηδὲς εἶναι ἀνὴρ ἀδολέσχης. 
ΘΕΑΙ. Τί δαΐ; πρὸς τί τοῦτ εἶπες; ΣΏ. ! Τὴν ἐμαυ- 

τοῦ δυομαϑίαν δυςχεράνας καὶ ὡς ἀληϑῶς ἀδολεσχίαν. 
τί γὰρ ἂν τις ἄλλο ϑεῖτο ὄνομα, ὅταν ἄνω κάτω τοὺς 
λόγους ἕλκῃ τις ὑπὸ »ωϑείας οὐ δυνάμενος πεισϑῆναι, 

καὶ ἢ) δυςαπάλλακτος ἀφ᾿ ἑκάστου λόγου; ΘΕΑΙ. Σὺ 
δὲ δὴ τὶ δυοχεραίνεις; EQ. Ov δυοχεραίνω μόνον, ἀλ- 
λὰ καὶ δέδοικα 0 τι ἀποκρινοῦμαι, ἂν τις ἔρηταί με 
Ἢ Σώκρατες, εὕρηκας δὴ ψευδὴ δόξαν, ὅτι ovre ἐν 

ταῖς αἰσϑήσεσίν ἐστι πρὸς ἀλλήλας ovr ἐν ταῖς δια- 

voloig, αλλ ἐν τῇ ! συνάψει αἰσϑήσεως πρὸς διάνοι- 
αν; Φήσω δὲ ἐγώ, οἶμαι, καλλωπιζύμενος ὡς τι εὕρη- 

XOTGY ἡμῶν καλόν. ΘΕΑΙ. "Euotys δοκεῖ, ὦ Σώκρα- 

τες, οὐκ αἰσχρὸν εἶναι τὸ νῦν ἀποδεδειγμένον. ΣΏ. 

Οὐκοῦν, φήσει, λέγεις, ὅτι αὖ τὸν ἄνϑρωπον, ὃν δια- 

γνοούμεϑα μόνον, ὁρῶμεν δ᾽ οὗ, ἵππον οὐκ ἂν ποτε 
οἰηϑείημεν εἶναι, ὃν αὐ οὔτε ὁρῶμεν οὔτε ἁπτόμεϑα, 
διανοούμεϑα δὲ μόνον καὶ ἀλλ οὐδὲν αἰσϑανόμεϑα 
περὶ αὐτοῦ; Ταῦτα, οἴμαι; φήσω λέγειν. OEAI. Kai 

ὀρϑῶς ye. EQ. Τί οὖν; ! φήσει" τὰ ἕνδεκα, a ἃ μηδὲν 
ἄλλο ἢ διανοεῖϊταί τις, ἄλλο τι ἐκ τούτου τοῦ λόγου 

οὐκ ἂν ποτδ οἰηϑείη δώδεκα εἶναι, ἃ μόνον αὐ δια- 
vo&itau; ἴϑι οὖν δή, σὺ ἀποκρίνου. OEAIL Ἀλλ᾽ 

ἀποκρινοῦμαι, ὅτι ὁρῶν μὲν ἂν τις ἢ ἐφαπτόμενος οἰη- 
Sein τὰ ἕνδεκα δώδεκα εἶναι, ἃ μέντοι ἐν τῇ διανοίᾳ 

ἔχει, οὐκ ἂν ποτε περὶ αὐτῶν ταῦτα δοξάσειεν οὕτω. 
ΣΩ. Τί ovv; oi&i τινὰ πώποτε αὐτὸν ἐν αὑτῷ πέντε 
καὶ ἑπτά, λέγω δὲ * μὴ ἀνϑρώπους ἑπτὰ καὶ πέντε 

προϑέμενον σκοπεῖν μηδ᾽ ἄλλο τοιοῦτον, ἀλλ᾽ αὐτὰ 
πέντα καὶ ἑπτά, & φαμεν ἐχεῖ μνημεῖα ἐν τῷ ἐκμαγείῳ 
εἶναι καὶ ψευδῆ ἐν αὐτοῖς οὐκ εἶναι Dotubap ταῦτα 

αὐτὰ εἴ τις ἀνϑρώπων 7v πώποτε ἐσκέψατο λέγων 

πρὸς αὑτὸν καὶ ἐρωτῶν, πόσα ποτ ἐστί, καὶ ὃ μέν τις 
εἶπεν οἰηϑεὶς ἕνδεκα αὐτὰ εἶναι, ὁ δὲ δώδεκα" ἡ πάν- 
τες λέγουσί re καὶ οἴονται δώδεκα αὐτὰ εἶναι; OEAI. 

Οὐ μὰ τὸν Δία, ἀλλὰ πολλοὶ δὴ καὶ ἕνδεκα. ! ἐὰν δέ 
78 ἐν πλείονι ἀριϑμῷ τις σχοπῆται, μᾶλλον σφάλλε- 
ται. οἶμαι γάρ ce περὶ παντὸς μᾶλλον ἀριϑμοῦ λέ- 
ye». EQ. Ὀρϑῶς γὰρ οἴει. καὶ ἐνθυμοῦ, μή 1l πο- 

ve γίγνεται ἀλλο ἢ αὐτὰ τὰ δώδεκα τὰ ἐν τῷ ἐχμα- 

yelo ἕνδεκα οἴηϑῆναι. OEAI. "oux ye EQ. Owx- 
οὖν εἰς τοὺς πρώτους πάλιν ἀνήκοι λόγους; ὃ γὰρ 
τοῦτο παϑών, 0 οἶδεν, ἕτερον αὐτὸ οἶδται εἶναι ὧν 

αὖ οἶδεν, ὃ ἔφαμεν ἀδύνατον, καὶ τούτῳ αὐτῷ ἢναγ- 
xalous» μὴ εἶναι ! ψευδὴ δόξαν, ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ ὃ 
αὐτὸς ἀναγκάζοιτο εἰδὼς μὴ εἰδέναι ἅμα. ΘΕΑΙ. 
᾿ληϑέστατα. EQ. Οὐκοῦν ἀλλ᾽ ὁτιοῦν δεῖ ἀποφαΐ- 
νειν τὸ τὰ ψευδῆ δοξάζειν ἢ ῆ διανοίας πρὸς αἴσϑησιν 
παραλλαγήν. εἰ γὰρ TOUT ἦν, οὐκ ἂν mote ἐν αὑτοῖς 
τοῖς διανοήμασιν ἐψευδόμεϑα᾽ νῦν δὲ ἤτοι οὐκ ἔστι 
ψευδὴς δύξα, ἢ ἃ τις olüev, οἷόν r& μὴ εἰδέναι. καὶ 
τούτων πότερα αἵρεῖ; ΘΈΑΙ. ἼἌπορον. αἵρεσιν προ- 

τίϑης, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. EL μέντοι ἀμφότερά i ys 

κινδυνεύει ὃ λόγος οὐκ ἐάσειν. ὅμως δέ, πάντα γὰρ 

τολμητέον, τί, εἰ ἐπιχειρήσαιμεν ἀναισχυντεῖν; ΘΈΑΙ. 

Πῶς; EQ. ᾿Εϑελήσαντες εἰπεῖν, ποῖόν τὶ ποτ᾿ ἐστὲ 

τὸ ἐπίστασϑαι. ΘΈΑΙ. Καὶ τί τοῦτο ἀναΐσχυντον; 
EQ. Ἔοικας ovx ἐννοεῖν, ὅτι πᾶς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὃ λό- 

γος ζήτησις γέγονεν ἐπιστήμης, ὡς οὐκ εἰδόσι, τὶ ποτ᾽ 
ἐστίν. ΘΈΑΙ. Ἐννοῶ μὲν οὖν. EQ. Ἔπειτ᾽ οὐκ ἀναι- 

δὲς δοκεῖ, μὴ δἰδότας ἐπιστήμην ἀποφαίνεσϑαι τὸ 

ἐπίστασϑαι, oiov ἐστιν; ἀλλὰ γάρ, ὦ Θεαΐτητε, ! πά- 

λαι ἐσμὲν ἀνάτιλεῳ τοῦ μὴ καϑαρῶς διαλέγεσθαι. μυ- 

ριάκις γὰρ εἰρήκαμεν τὸ γιγνώσκομεν καὶ οὐ γιγνώ- 

σκομεν, καὶ ἐπιστάμεϑα xoi οὐκ ἐπιστάμεϑα, ὡς τι 

συνιέντες ἀλλήλων ἐν à i ἔτι ἐπιστήμην ἀγνοοῦμεν. εἰ δὲ 

βούλει, καὶ νῦν ἐν τῷ “παρόντι κεχρήμεϑ᾽ αὖ τῷ ἄγνο- 
Ely T6 καὶ συνιέναι, ὡς προςῆκον αὐτοῖς χρῆσϑαι, εἰ- 
περ στερόμεϑα ἐπιστήμης. ΘΕΑΙ. ᾿λλὰ τίνα τρό- 

πον διαλέξει, [^] “Σώκρατες, τούτων ἀπεχόμενος; zo. 

* Οὐδένα ὧν ye ὃς εἰμέ" εἰ μέντοι m ἀντιλογικός, οἷος 
ἀνὴρ εἰ καὶ νῦν παρῆν, τούτων T ἂν ἔφη ἀπέχεσϑαι 

καὶ ἡμῖν σφόδρ᾽ ἂν ἃ ἐγὼ λέγω ἐπέπληττεν. ἐπειδὴ 

οὖν ἐσμὲν φαῦλοι, βούλει “τολμήσω εἰπεῖν, οἷόν ἐστι τὸ 
ἐπίστασϑαι; φαΐνεται γάρ μοι προύργου τι ἂν γενέ- 
σϑαι. ΘΕΑΙ. “Τόλμα τοίνυν νὴ Δία. τούτων δὲ μὴ 
ἀπεχομένῳ σοι ἔσται πολλὴ συγγνώμη. XXXVI. XQ. 

ἀἰκήκοας οὖν ὃ νῦν λέγουσι τὸ ἐπίστασϑαι; ΘΈΑΙ. 

Ἴσως" οὐ μέντοι £y ys τῷ παρόντι μνημονεύω. zo. 

᾿Επιστήμης mov ! ἕξιν φασὶν αὐτὸ εἶναι. ΘΕΑῚ. Ain 
$95. EQ. Ἡμεῖς τοίνυν σμικρὸν μεταϑώμεϑα καὶ εἰ- 

TUE» ἐπιστήμης κτῆσιν. ΘΕΑΙ. Τί οὖν δὴ φήσεις 

τοῦτο ἐκείνου διαφέρειν; EQ. Ἴσως μὲν οὐδέν: ὃ δ᾽ 

ovy δοκεῖ, ἀκούσας συνδοκίμαξο. ΘΕΑΙ. Ἐάν πὸρ rs 

οἷός v ὦ. EQ. Ov τοίνυν μοι ταὐτὸν φαίνεται τὸ 

xenon τῷ ἔχειν. οἷον ἱμάτιον πριάμενός τις καὶ 
ἐγκρατὴς ὧν μὴ qogoi' £ysw μὲν οὐκ ἂν αὐτὸν αὐτό, 
κεχτῆσϑαι δὲ γε φαῖμεν. OEAIL. Καὶ ὀρϑῶς ys. EQ. 
Ὅρα | δὴ καὶ ἐπιστήμην δἰ δυνατὸν οὕτω κεχτημένον 
μὴ ἔχειν, ἀλλ᾿ ὥςπερ EL τις ὄρνυϑας ἀγρίας, περιστε- 

ρὰς ἢ τι ἀλλο, ϑηρεύσας οἴκοι κατασχευασάμενος πε- 
φιστερεῶνα τρέφοι. τρόπον μὲν γὰρ ἂν πού τινὰ φαῖ- 
μὲν αὐτὸν αὐτὰς ἀεὶ ἔχειν, ὅτι δὴ κέχτηται. ἢ γάρ; 

OEAI Ναί. EQ. Τρόπον δὲ y ἄλλον οὐδεμίαν ἔχειν, 
ἀλλὰ δύναμιν μὲν αὐτῷ περὶ αὐτὰς παραγεγονέναι, 
ἐπειδὴ ἐν οἰκείῳ περιβόλῳ ὑποχειρίους ἐποιήσατο, λα- 
βεῖν καὶ σχεῖν, ἐπειδὰν βούληται, ! ϑηρευσαμένῳ ἣν 
ἂν ἀδὶ ἐθέλῃ, καὶ πάλιν ἀφιέναι: καὶ τοῦτο ἐξεῖναι 
ποιεῖν, ὁποσάκις ἂν δοκῇ αὐτῷς. ΘΈΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 
EQ. Πάλιν δή, ὥςπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν κήρινόν τι ἐν 

ταῖς ψυχαῖς κατεσχευάζομεν οὐκ oiü ὃ τι πλάσμα, νῦν 

αὖ ἐν ἑχάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν περιστερεῶνα τινα παν- 
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τοδαπῶν ὀρνίϑων, τὰς μὲν xar ἀγέλας οὔσας χωρὶς 
τῶν ἄλλων, τὰς δὲ κατ᾽ ὀλίγας, ἐνίας δὲ μόνας διὰ 

πασῶν, ὅπῃ ἄν τύχωσι, πετομένας. ΘΈΑΙ. ! Ife- 

ποιήσϑω δή. ἀλλὰ τί τοὐντεῦϑεν; EQ. Παιδίων μὲν 
ὄντων, φάναι χρὴ εἶναι τοῦτο τὸ ἀγγεῖον κενόν, ἀντὶ 

δὲ τῶν ὀρνέϑων ἐπιστήμας »οἦσαι" ἣν δ᾽ ἂν ἐτιστή- 
μην κτησάμενος καϑείρξῃ εἰς τὸν περίβολον, φάναι 
αὐτὸν μεμαϑηχέναι ἢ εὑρηκέναι τὸ πρᾶγμα, ov ἦν 
αὕτη ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἐπίστασϑαι τοῦτ᾽ εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Ἔστω. EQ. Τὸ roivoy πάλιν ἣν ἄν * βούλη- 
ται τῶν ἐπιστημῶν ϑηρεύειν καὶ λαβόντα ἴσχειν καὶ 
αὖϑις ἀφιέναι σχύπει τίνων δεῖται ὀνομάτων, εἴτε τῶν 

αὐτῶν ὧν τὸ πρῶτον, ὅτϑ ἐχτᾶτο, εἴτε ἑτέρων. μαϑή- 

get δ᾽ ἐντεῦϑεν σαφέστερον, τί λέγω. ἀριϑμητικὴν μὲν 
χὰρ ἜΡΟΝ τέχνην; ΘΈΑΙ. Noi EQ. Ταύτην δὴ 

ὑπόλαβε ϑήραν ἐπιστημῶν ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ 
παντός. ΘΕΑΙ. ὙὙπολαμβάνω. EQ. Ταύτῃ δή, oi- 

μαι, τῇ τέχνῃ αὐτός τε ὑποχειρίους τὰς ἐπιστήμας τῶν 
ἀριϑμῶν ! ἔχει καὶ ἄλλῳ παραδίδωσιν ὃ παραδιδούς. 
ΘΈΑΙ. Nai EQ. Kai καλου 5 γε παραδιδόντα μὲν 
διδάσκειν, παραλαμβάνοντα δὲ μανϑάνειν, ἔχοντα δὲ 

δὴ τῷ κεκτῆσϑαι ἐν τῷ περιστερεῶνι ἐχείνῳ ἐπίστα- 
σϑαι. ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν. οὖν. EQ. Τῷ δὲ δὴ ἐντεῦ- 
ϑεν ἤδη πρόξςσχες τὸν νοῦν. ἀριϑμητιχὸς γὰρ ὦν τε- 
λέως ἀλλο τι πάντας ἀριϑμοὺς ἐπίσταται; πάντων γὰρ 
ἀριϑμῶν εἰσὶν αὐτῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστῆμαι. OEAI. 

Ti μήν; ΣΩ. "ut οὖν ὃ τοιοῦτος ἀριϑμοῖ ἄν ποτὲ 

τι ἢ αὐτὸ πρὸς αὑτὸν ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω, ὅσα ἔχει 
ἀριϑμόν; ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Τὸ δὲ ἀρι- 

ϑμεῖν γε ovx ἀλλο τι ϑήσομεν τοῦ σκοπεῖσϑαι, πό- 

σος τις ἀριϑμὸς τυγχάνει, ὧν. ΘΕΑΙ. Οὕτω. EQ. 

Ὃ ἄρα ἐπίσταται, σκοπούμενος φαίνεται ὡς οὐχ εἰ- 
δώς, ὃν ὡμολογήκαμεν ἅπαντα ἀριϑμὸν εἰδέναι. ἀχού- 

εἰς γάρ που τὰς τοιαύτας ἀμφιςβητήσεις. ΘΈΑΙ. Ἔ- 

yoye. XXXVII ΣΩ. Οὐκοῦν ἡμεῖς ἀπεικάζοντες τῇ 
τῶν ! περιστερῶν στήσει τε καὶ ϑήρᾳ ἐροῦμεν, ὅτι διτ- 
τὴ ἦν J ϑήρα, 7 uiv πρὶν ἐκτῆσϑαι. τοῦ κεχτῆσϑαι 

ἕνεκα, 2 δὲ κεκτημένῳ τοῦ λαβεῖν καὶ ἔχειν ἐν ταῖς 
χερσὶν ἃ πάλαι ἐκέκτητο. οὕτω δὲ καὶ ὧν πάλαι ἐπι- 
στῆμαι ἦσαν αὐτῷ μαϑόντι καὶ ἠπίστατο αὐτά, πάλιν 
ἔστι καταμανϑάνειν ταὐτὰ ταῦτα ᾿ἀναλαμβάνοντα τὴν 
ἐπιστήμην ἑχάστου καὶ ἴσχοντα, ἣν ἐχέχτητο μὲν πά- 
λαι, πρόχειρον δ᾽ οὐκ εἶχε τῇ διανοίᾳ; ΘΈΑΙ. "4Ay- 
ϑῆ. zo. Τοῦτο δὴ ἄρτι ἠφώτων, ὅπως ' χρὴ τοῖς 
ὀνόμασι χρώμενον λέγειν περὶ αὐτῶν, ὅταν ἀριϑμή- 
gay ἴῃ ὃ ἀριϑμητικὸς ἢ τι ᾿ἀναγνωσόμενος ὃ γθαμ- 
ματικός. ὡς ἐπιστάμενος ἄρα ἐν τῷ τοιούτῳ πά- 
λιν ἔρχεται, μαϑησόμενος παρ᾽ ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; 
OEAI Mii ἄτοπον, ὡ Σώκρατες. EQ. MÀX ἃ οὐκ 

ἐπίσταται φῶμεν αὐτὸν ἀναγνώσεσϑαι καὶ ἀριϑμή- 
σειν, δεδωκότες αὐτῷ πάντα μὲν γράμματα, πάντα δὲ 
ἀριϑμὸν ἐπίστασϑαι; ΘΈΑΙ. MAÀ& καὶ τοῦτ᾽ * ἀλο- 

γον. EQ. Βούλει οὖν λέγωμεν, ὅτι τῶν μὲν ὀνομά- 
τῶν οὐδὲν ἡμῖν μέλει, ὅπῃ τις χαίρει ἕλκων τὸ ἐπί- 
στασϑαι καὶ μανϑάνειν, ἐπειδὴ δὲ ὡρισάμεϑα ἕτερον 
μέν τι τὸ κεχτῆσϑαι τὴν ἐπιστήμην, ἕτερον δὲ τὸ 
ἔχειν, 0 μέν τις ἔχτηται μὴ κεκτῆσϑαι ἀδύνατόν φα- 
μὲν εἶναι, ὥςτε οὐδέποτο συμβαίνει 0 τις οἷδε μὴ εἰ- 
δέναι, ψευδὴ μέντοι δόξαν οἷόν T εἶναι περὶ αὐτοῦ 

λαβεῖν; μὴ γὰρ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην τούτου οἷόν τε, 
ἀλλ᾽ ἑτέραν ἀντ ἐκείνης, ὅταν ϑηρεύων τινὰ ἀπ αὖ- 

τοῦ ἐπιστήμην διαπετομένων av. ἑτέρας ἑτέραν ἁμαρ- 
τὼν λάβη, ὅτε ἄρα τὰ ἕνδεκα δώδεκα φήϑη εἶναι, τὴν 
τῶν ἕνδεκα ἐπιστήμην avri τῆς τῶν δώδεκα λαβών, τὴν 
ἐν ἑαυτῷ οἷον φάτταν ἀντὶ περιστερᾶς. ΘΈΑΙ. Ἔχει 

γὰρ οὖν λόγον. EQ. Ὅταν δέ γε ἣν ἐπιχειρεῖ λαβεῖν 
λάβη, ἀψευδεῖν τε καὶ τὰ ὄντα δοξάζειν τότε, καὶ ov- 

τω δὴ εἶναι ἀληϑῆ τε καὶ ψευδὴη δόξαν, καὶ ὧν ἐν τοῖς 

! πρόσϑεν ἐδυςχεραίνομεν, οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσϑαι; 
ἴσως οὖν μοι συμφήσεις. ἢ πῶς ποιήσεις; ΘΈΑΙ. Οὕ- 

τως. EQ. Koi γὰρ τοῦ μὲν ἃ ἐπίσταται μὴ ἐπίστα- 

σϑαι ἀπηλλάγμεϑα' ἃ γὰρ κεκτήμεϑα μὴ κεκτῆσϑαι 
οὐδαμοῦ ἔτι συμβαΐνει, οὔτε ψευσϑεῖσἑ τινος οὔτε μή. 
δεινότερον μέντοι πάϑος ἄλλο παραφαίνεσϑαίΐ μοι δο- 

OEAI. Τὸ ποῖον; EQ. Ei ἡ τῶν ἐπιστημῶν 

μεταλλαγὴ ψευδὴς γενήσεταί ποτὲ δόξα. ΘΈΑΙ. πῶς 
δή; Ex. ᾿ “Πρῶτον μὲν τό τινος ἔχοντα ἐπιστήμην 

τοῦτο αὐτὸ ἀγνοεῖν», μὴ ἀγνωμοσύνῃ ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ 
ἐπιστήμῃ, ἔπειτα ἕτερον αὖ τοῦτο δοξάζειν, τὸ δ᾽ ἕτε- 

ρον τοῦτο, πῶς οὐ 50137 ἀλογία, ἐπιστήμης παραγε- 

γομένης γνῶναι μὲν τὴν ψυχὴν μηδὲν, ἀγνοῆσαι δὲ 
πάντα; ἐκ γὰρ τούτου τοῦ λύγου κωλύει οὐδὲν καὶ 

ἄγνοιαν παραγενομένην γνῶναί τι ποιῆσαι καὶ τυφλό- 
Tyra ἰδεῖν, εἴπερ καὶ ἐπιστήμη ἀγνοῆσαὶ ποτέ τινὰ 
ποιήσει. ΘΕΑΙ. Ἴσως γάρ, a Σώκρατες, οὐ καλῶς ! 

τὰς ὄρνιϑας ἐτέϑεμεν ἐπιστήμας μόνον τιϑέντες, ἔδει 

δὲ καὶ ἀνεπιστημοσύνας τιϑέναι ὁμοῦ συνδιαπετομένας 

ἐν τῇ ψυχῆ, καὶ τὸν ϑηρεύοντα τοτὲ μὲν ἐπιστήμην 
λαμβάνοντα, τοτὲ δ᾽ ἀνεπιστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι 
ψευδῆ μὲν δοξάζειν τῇ ἀνεπιστημοσύν, ἢ» ἀληϑῆ δὲ τῇ 
ἐπιστήμῃ. EQ. Οὐ ῥᾷδιόν Te ὦ Osairrte, μὴ ἐπαι- 

νεῖν σε. ὃ μέντοι εἶπες, πάλιν ἐπίσκεψαι. ἔστω μὲν 
γὰρ ὡς λέγεις" ὃ δὲ δὴ τὴν οὐλνινὸ πρό * λαβὼν 

ψευδῆ μέν, φής, δοξάσει. ἢ γάρ; ΘΈΑΙ. Noi EQ. 
Οὐ δήπου καὶ ἡγήσεταί γε ψευδὴ δοξάζει. OEAI. 

Πῶς γάρ; ΣΩ. 2DX ἀληϑῆ γε, καὶ ὡς εἰδὼς διακεί- 

σεται περὶ ὧν ἔψευσται. ΘΕΑΙ. Τί μήν; ΣΩ. Ἐπι- 

στήμην ἄρα οἰήσεται τεϑηρευκὼς ἔχειν, ἀλλ᾽ οὐκ ἄνε- 

πιστημοσύνην. OEAL 4ῆλον. EQ. Οὐχοῦν μακρὰν 
περιελϑόντες πάλιν ἐπὶ τὴν πρώτην πάρεσμεν ἀπο- 
ρίαν. ὃ -γὰρ ἐλεγκτικὸς ἐχεῖνος γελάσας φήσει" ' Πό- 
τερον, e βέλτιστοι, ἀμφοτέρας τις εἰδώς, ἐπιστήμην τε 

xad ἀνεπιστημοσύνην, ἣν οἶδεν, ἑτέραν αὐτὴν οἴεταί 
τινα εἶναι ὧν οἶδεν; ἢ οὐδετέραν αὐτοῖν εἰδώς, ἢ ἣν μὴ 
οἷδε, δοξάζει ἑτέραν ὧν ovx otio ἢ τὴν uiv εἰδώς, 

τὴν δ᾽ οὔ, ἣν οἶδεν, ἣν μὴ οἶδεν; ἢ ἣν μὴ οἶδεν, ἣν 
οἶδεν ἡ ἡγεῖται; ἢ πάλιν αὖ μοι ἐρεῖτε ὅτι τῶν ἐπιστη- 
μῶν καὶ ἀνεπιστημοσυνῶν εἰσὶν αὐ ἐπιστῆμαι, ἃς ὁ 
καχτημένος ἐν ἑτέροις τισὶ γελοίοις περιστερεῶσιν ἢ i 
ρίνοις πλάσμασι καϑείρξας, 1 ἕωςπτερ ἂν κεχτῆται, ἐπί- 

σταται, καὶ ἐὰν μὴ προχείρους ἔχῃ ἐν τῇ ψυχῇ; καὶ 
οὕτω δὴ ἀγαγκασϑήσεσϑε εἰς ταὐτὸν περιτρέχειν» μυ- 
φιάκις οὐδὲν πλέον ποιοῦντες; Τί πρὸς ταῦτα, ὦ Θε- 

αἰτητε, ἀποχρινούμεϑα; ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ μὰ 4ἴα, e 

Σώκρατες, b aye οὐκ ἔχω, τί χρὴ λέγειν. EQ. 4p 
οὖν ἡμῖν, ὦ παῖ, καλῶς ὃ λόγος ἐπιπλήττει, καὶ ἐν- 

δείκνυται, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς ψευδῆ δόξαν προτέραν ζη- 
τοῦμεν ἐπιστήμης, ἐκδίνην ἀφέντες; ! τὸ δ᾽ ἐστὶν ἀδύ- 

κεῖ. 
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Χχατον γνῶναι, πρὶν ἂν τις ἐπιστήμην ἱκανῶς λάβῃ, τὶ 

OEAI. Ἀναγκη, a Σώκρατες, ἐν τῷ mags 

2CXX VILI. zo. T οὖν τις 

ποτ ἐστίν. 

ὄντι ὡς Mya: οἴεσϑαι. 

ἐρεῖ παλιν ἐξ ἀρχῆς ἐπιστήμην; οὐ γάρ που ἀπεροῦ- ; 

μὲν γέ πῶ. 
γορεύσῃς.. ro. eye δή, τὶ ἄν αὐτὸ μάλιστα εἰπόν- 

τες ἥκιστ ἄν ἡμῖν αὐτοῖς ἐνανειωϑαῖμεν; OEAI. 

Ὅπερ ἐπεχειροῦμεν, Σώκρατες, i ἐν τῷ πρόσϑεν" 

οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγϑβ ἀλλο οὐδέν. EQ. To ποῖον; OEAI. 
Τὴν ἀληϑῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι. ᾿ἀγαμάρτητόν γὲ 

πού ἐστι τὸ δοξαζειν ἀληϑῆ, καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γωηνό- 

uero πάντα καλὰ καὶ ἀγαϑὰ γίγνεται. EQ. Ὁ τὸν 

ποταμὸν καϑηγούμενος, o Θεαίτητε, ἔφη ἄρα δείξειν 
αὐτό" καὶ τοῦτο ἐὰν ὐπὸ ἐρουνῶμεν, ταχ ἂν ἐμπό- 
διον γενόμενον αὐτὸ * φήνειΒ τὸ ζητούμενον, μένουσι 
δὲ δῆλον οὐδέν. ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς λέγεις" ἀλλ᾽ Ἰωμέν ye 
xai σκοπῶμεν. ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦτό 78 βραχείας σχἕ- 

ψεως" τέχνη γάρ σοι ὅλη σημαίνει μὴ εἶναι ἐπιστήμην 
αὐτό. ΘΕΑΙ. Πῶς δή: xai τίς αὕτη; ΣΩ. Ἢ τῶν 

μεγίστων εἰς σοφίαν, ovs δὴ καλοῦσι ῥήτορας T8 χαὶ 

δικανικούς. οὗτοι γάρ που τῇ ἑαυτῶν τέχνῃ πείϑου- 
σιν οὐ διδάσκοντες, ἀλλὰ δοξαζειν ποιοῦντες ἃ ἂν 

βούλωνται. LR σὺ οἴει δεινούς τινας οὕτω. διδασκάλους 

εἶναι; ὥςτε οἷς ! μὴ παρεγένοντό τινες ἀποστερουμέ- 

γοις χρήματα ἢ τι ἄλλο βιαξομένοις, τούτοις δύνασϑαι 

πρὸς ὕδωρ σμικρὸν διδάξαι ἱκανῶς τῶν γενομένων τὴν 
Sir OEAI. Οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ πεῖ- 

σαι μέν. EQ. Τὸ πεῖσαι δ᾽ οὐχὲ δοξάσαι λέγεις ποι- 

σαι; ΘΕΑΙ. Τί μήν; EQ. Οὐκοῦν ὅταν δικαίως 

πεισϑῶσι δικασταὶ περὶ ὧν ἰδόντι μόνον ἔστιν εἰδέναι, 
ἄλλως δὲ μή, ταῦτα τότε ἐξ ἀκοῆς χρίνοντες, ἀληϑῆ 

δόξαν ! λαβόντες, ἄνευ ἐπιστήμης ἔχριναν, ὀρϑὰ πει- 

σϑέντες, εἴπερ εὖ ἐδίκασαν; ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν 

οὖν. EQ. Οὐκ ἂν, ὦ φίλε, εἴ ye ταὐτὸν ἦν δόξα τε 
ἀληϑὴῆς [καὶ δικαστήρια] καὶ ἐπιστήμη, ὀρϑά ποτ ἂν 

δικαστὴς ἄκρος ἐδόξαζεν 6 ἄνευ ἐπιστήμης" 
«ty ἄλλο τι ἑχάτερον εἶναι. ΘΕΑΙ. 'O 78 ἐγώ, à 

Σώκρατες, εἰπόντος του ἀκούσας ἐπιλελήσμην, νῦν δ᾽ 
ἐννοῶ. ἔφη δὲ τὴν μὲν μετὰ λόγου αληϑῆ δόξαν ἐπι- 
στήμην εἶναι, ι τὴν δὲ ἄλογον ἐκτὸς ἐπιστήμης" 
ὧν μὲν μή ἐστι λόγος, οὐκ ἐπιστητὰ εἶναι, οὑτωσὶ καὶ 

ὀνομάζων, ἃ δ᾽ ἔχει, ἐπιστητά. ΣΩ. Ἦ καλῶς λέγεις. 

τὰ δὲ δὴ ἐπιστητὰ ταῦτα καὶ E πῇ διήρει, λέγε, εἰ 
ἄρα κατὰ ταὐτὰ σύ τε χαγὼ ἀκηκόαμεν. OEAI. Ax 
οὐκ οἶδα, εἰ ἐξευρήσω" λέγοντος μέντ᾽ ἂν ἑτέρου, ὡς 

ἐγῴμαι, ἀκολουϑήσαιμι. XXXIX. ZQ. Ἄκουε δὴ ὁ ὄναρ 

ἀντὶ ὀνείρατος. ἐγὼ γὰρ αὖ ἐδόκουν ἀχούειν τινῶν, 

ὅτι τὰ μὲν ! πρῶτα οἱονπερεὶ στοιχεῖα, ἐξ ὧν ἡμεῖς T8 
συγκείμεϑα καὶ τάλλα, λόγον οὐχ ἔχοι. αὐτὸ γὰρ xcd 

αὑτὸ ἕκαστον ὀνομάσαι μόνον εἴη, προςειπεῖν δὲ οὐδὲν 
ἄλλο δυνατόν, ovJ ὡς ἔστιν, οὐϑ' ὡς ovx ἔστιν᾽ ἤδη 

qi oce oc Ed t MONET 3o : 
γὰρ ἂν οὐσίαν * ἢ μὴ οὐσίαν αὐτῷ προςτίϑεσϑαι, 

δεῖν δὲ οὐδὲν προςφέρειν, εἴπερ αὐτὸ ἐκεῖνο μόνον τις 
ἐρεῖ. ἐπεὶ οὐδὲ τὸ αὐτὸ οὐδὲ τὸ ἐκεῖνο οὐδὲ τὸ ἕχα- 
στον οὐδὲ τὸ μόνον οὐδὲ τὸ τοῦτο προςοιστέο; » οὐδ᾽ 
ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα. ταῦτα μὲν γὰρ περιτρέχοντα πᾶ- 

σι προξφέρεσθαι ἕτερα ὄντα ἐκείνων, οἷς προςτίϑε- 

ται, δεῖν δέ, εἴπερ ἣν δυνατὸν αὐτὸ λέγεσϑαι καὶ &i- 

χεν οἰκεῖον αὑτοῦ λόγον, ἄνευ τῶν ἀλλων ἁπάντων λέ- 

OEAI. Ἥκιστα, ἐάν πϑρ μὴ σύ ye ἀπα- 

γὺν δὲ ἔοι- 

καὶ 

PLATONIS 

γεσϑαι. νῦν δὲ ἀδύνατον εἶναι ὁτιοῦν τῶν πρώτων 
ῥηϑῆναι. ! λόγῳ" οὐ χὰρ εἶναι αὐτῷ ἀλλ ἢ ὀνομάζε- 
σϑαι μόνον" ὄνομα γὰρ μόνον ἔχειν, τὰ δὲ ἐκ τούτων 
ἤδη συγκείμενα, ὥςπερ αὐτὰ πέπλεκται, οὕτω καὶ τὰ 
ὀνόματα αὐτῶν συμπλακέντα λόγον γεγονέναι" ὀνομά- 
τῶν γὰρ συμπλοκὴν εἶναι λόγου οὐσίαν. οὕτω δὴ τὰ 
μὲν στοιχεῖα ἄλογα καὶ ἄγνωστα εἶναι, αἰσϑητὰ δέ: 
τὰς δὲ συλλαβὰς 7ρωστάς 18 καὶ ῥητὰς καὶ ἀληϑεῖ 
δόξῃ δοξαστας. ὅταν μὲν ovv ἄνευ λόγου, τὴν M 

δόξαν τινός τις λάβῃ, ἀληϑεύειν. μὲν αὐτοῦ τὴν ψυ- 
χὴν περὶ αὐτό, γιγγώσκειν δ᾽ ov τὸν γὰρ μὴ δυνά- 
μενον δοῦναΐ τε καὶ δέξασϑαι λόγον ἀνεπιστήμονα si- 

ναι περὶ τούτου" προςλαβόντα δὲ λόγον δυνατόν TÉ 

ταῦτα πάντα γεγονέναι καὶ τελείως πρὸς ἐπιστήμην 
ἔχειν. Οὕτως σὺ τὸ ἐνύπνιον ἢ ἄλλως ἀκήκοας; 
ΘΕΑΙ. Οὕτω μὲν οὖν παντάπασιν. ΣΏ. “Ἰρέσκει οὖν 

08 καὶ τίϑεσαι ταύτῃ, δόξαν ἀληϑὴ μετὰ λόγου ἐπι- 

στήμην εἶναι; ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν ov. EQ. E 

c Θεαίτητε, ! uy οὕτω τῇδε τῇ ἡμέρᾳ εἰλήφαμεν ὃ 
πάλαι zai πολλοὶ τῶν σοφῶν ζητοῦντες πρὶν εὑρεῖν 

κατεγήρασαν; OEAI. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες, 

καλῶς λέγεσϑαι τὸ νῦν ét. EQ. Koi εἰκός E 

αὐτὸ τοῦτο οὕτως ἔχειν" τὶς γὰρ ἂν καὶ ἔτι ἐπιστήμη 
εἴη χωρὶς λόγου τε καὶ ὀρϑῆς δύξης; ἕν μέντοι τί u& 
τῶν ῥηθέντων ἀπαρέσκθι. OEAI. Τὸ ποῖον δή; EQ. 
Ὃ καὶ δοκεῖ λέγεσϑαι κομψότατα, ὡς τὰ μὲν στοιχεῖα 
ἄγνωστα, τὸ δὲ τῶν συλλαβῶν γένος γνωστόν. ΘΕΑΙ. 

Οὐκοῦν ὀρϑῶς; EQ. Ἰστέον à: ὥςπερ γὰρ ὁμήρους 
ἔχομεν τοῦ λόγου τὰ παραδείγματα, οἷς χρώμενος εἶπε 

πάντα ταῦτα. ΘΈΑΙ. Ποῖα δή; zo. Τὰ τῶν γραμ- 
μάτων στοιχεῖά τ καὶ συλλαβάς. ἢ οἴει ἀλλοσὲ ποι 

βλέποντα ταῦτα εἰπεῖν τὸν εἰπόντα, ἃ λέγομεν; OEAI. 
Ovx, ἀλλ᾽ εἰς ταῦτα. XL. EQ. Βασανίζωμεν * δὴ αὐ- 

τὰ ἀναλαμβάνοντες, μάλλον δὲ ἢ ἡμᾶς αὐτούς, οὕτως ἢ 
οὐχ οὕτως γράμματα ἐμάϑομεν. φέρε πρῶτον" ap αἱ 
μὲν συλλαβαὶ λόγον ἔχουσι, τὰ δὲ στοιχεῖα ἀλογα; 

ΘΕΑΙ. Ἴσως. EQ. Πάνυ μὲν οὖν καὶ ἐμοὶ φαίνεται. 

Σωχράτους γοῦν εἴ τις ἔροιτο τὴν πρώτην συλλαβὴν 
οὑτωσὶ, Ὥ Θεαίτητε, λέγε τὶ ἐστι GO), τὶ ἀποχρινεῖ; 

ΘΕΑΙ. Ὅτι σῖγμα καὶ U. XQ. Οὐκοῦν τοῦτον ἔχεις 
λόγον τὴς συλλαβῆς; ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. EQ. Ti δή, 
οὕτως εἰπὲ καὶ τὸν τοῦ ! σῖγμα λόγον. OEAI. Koi 

πῶς TOU στοιχείου τις ἐρεῖ στοιχεῖα; καὶ γὰρ, δή, ὦ 
Σώκρατες, τό τε σῖγμα τῶν ἀφώνων ἐστὶ, ψόφος τις 
μόνον, οἷον συριττούσης τῆς γλώττης" τοῦ δ᾽ αὐ βητα 

οὔτε φωνὴ οὔτϑ ψόφος, οὐδὲ τῶν πλείστων στοιχείων. 
ὥςτε πάνυ EU ἔχει τὸ λέγεσϑαι αὐτὰ ἄλογα, ὧν γε τὰ 

ἐναργέστατα αὐτά, τὰ ἑπτά, φωνὴν μόνον ἔχει, λόγον 
δὲ οὐδ᾽ ὁντινοῦν. XQ. Τουτὶ μὲν ἀρα, ὦ ἑταῖρε, κα- 
τωρϑώκαμεν περὶ ἐπιστήμης. ΘΕΑῚ; Φαινόμεϑα. 
ΣΩ. Τί δὲ |! δή; τὸ μὴ γνωστὸν εἶναι τὸ στοιχεῖον, 

ἀλλὰ τὴν συλλαβὴν ao ὀρϑῶς ἀποδεδείγμεϑα; ΘΕΑΙ. 
Εἰκός ye Ea. diégs δή, τὴν συλλαβὴν πότερον λέ- 
γομδν τὰ ἀμφότερα στοιχεῖα, καὶ ἐὰν πλείω ἢ ἢ δύο, 
τὰ πάντα, ἢ μίαν τινὰ ἰδέαν γεγονυῖαν συντδϑέντων 
αὐτῶν; ΘΕΑΙ. Τὰ ἅπαντα ἔμοιγε δοκοῦμεν. ΣΩ. 

ἀχνὴ ς 
Ὅρα δὴ ἐπὶ δυοῖν, σῖγμα. καὶ ὦ. ἀμφότερά, ἐστιν A 
πρώτη συλλαβὴ τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος. ἄλλο τι ὃ γιγνώ- 
σχων αὐτὴν τὰ ἀμφότερα γιγνώσκει; ΘΕΑΙ. ! Τί 
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up; ΣΩ. Τὸ ciyue καὶ τὸ ὦ ἄρα γιγνώσκει. ΘΈΑΙ. 

Nol EQ. TÍ δέ; ἑκάτερον &g ἀγνοεῖ, καὶ οὐδέτε- 

gov εἰδὼς ἀμφότερα γιγνώσκει; ΘΈΑΙ. Ἀλλὰ δεινὸν 

καὶ ἄλογον, ὦ Σώκρατες. EQ. Ἄλλὰ μέντοι 8ἴ ye 
ἀνάγκη ἑκάτερον γιγνώσκειν, εἴπερ ἀμφότερά τις γνώ- 
σεται; προγιγνώσκειν τὰ στοιχεῖα ἅπασα ἀνάγκη τῷ 
μέλλοντί 7018 γνώσεσϑαι συλλαβήν, καὶ οὕτως ἡμῖν ὃ 

καλὸς λόγος ἀποδεδραχὼς οἰχήσεται. — OEAL Καὶ 
μάλα γε ! ἐξαίφνης. EQ. Οὐ γὰρ καλῶς αὐτὸν φυ- 
λάττομεν. χρῆν γὰρ ἴσως τὴν συλλαβὴν τίϑεσϑαι μὴ 
τὰ στοιχεῖα, ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνων ἕν τι γεγονὸς εἶδος, ἰδέαν 
μίαν αὐτὸ αὑτοῦ ἔχον, ἕτερον δὲ τῶν στοιχείων. ΘΕΆ 

Πάνυ μὲν oU» καὶ τάχα y ἄν μᾶλλον οὕτως ἢ ἐκεί- 
vog ἔχοι. EQ. Σκεπτέον, xoi οὐ προδοτέον οὕτως 

ἀνάνδρως μέγαν 18 καὶ σεμνὸν λόγον. ΘΕΑΙ. Οὐ 
γὰρ οὖν. EQ. Ἐχέτω δή, ὡς vvv φαμέν, μία * ἰδέα 
ἐξ ἑκάστων τῶν συναρμοττόντων στοιχείων γιγνομένη 
à συλλαβὴ ὁμοίως tv rs γράμμασι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ἅπασι. E Πάνυ uiv οὖν. EQ. Οὐκοῦν μέρη 

αὐτῆς οὐ δεῖ εἶναι. OEAL Τί δή; ΣΩ. Ὅτι οὗ ἂν 
ἢ μέρη, τὸ ὅλον ἀνάγκη τὰ πάντα μέρη εἶναι. ἢ καὶ 
τὸ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν λέγεις γεγονὸς ἕν τι εἶδος ἕτε- 
ρον τῶν πάντων μερῶν; ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. EQ. Τὸ δὲ 

δὴ πᾶν καὶ τὸ ὅλον πότερον ταὐτὸν καλεῖς ἢ ἕτερον ! 
ἑχάτερον; ΘΈΑΙ. Ἔχω μὲν οὐδὲν σαφές, ὅτι δὲ xe- 
λεύεις προϑύμως ἀποκρίνασϑαι, παρακιν "δυνεύων λέγω, 

ὅτι ἕτερον. ZQ.'H μὲν προϑυμία, ὦ Θεαΐτητε, ὁρ- 

V" εἰ δὲ καὶ ἡ ἀπόχρισις, σκεπτέον. ΘΈΑΙ. Δεῖ δέ 
γε δή. XLL ΣΩ. Οὐχοῦν διαφέροι ἄν τὸ ὅλον τοῦ 
παντύς, ὡς ὁ νῦν λόγος; ΘΕΑ͂Ι. Nol. ΣΩ. Τί δὲ 

δή; τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν io 0 τι διαφέρει; οἷον 
ἐπδιδὰν λέγωμεν ἕν, δύο, τρία, τέτταρα, πέντε, ἕξ, καὶ 
ἐὰν δὶς τρία ἢ ! τρὶς δύο ἢ τέτταρα τὲ καὶ δύο ἢ 
τρία καὶ δύο καὶ ἕν, πότερον ἐν πᾶσι τούτοις τὸ αὐ- 
τὸ ἢ ἕτερον λέγομεν; ΘΈΑΙ. Ταὐτόν. EQ. "Ag ἀλ- 
Ào τι ἢ ἕξ; ΘΕΑΙ. Οὐδέν. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐφ ἑκά- 
στῆς λέξεως πάντα τὰ ἕξ εἰρήκαμεν; ΘΕΑΙ. Na. 

EQ. Πάλιν δ᾽ οὐδὲν λέγομεν τὰ πάντα λέγοντες; 
OEAL Ἀνάγκη. ΣΩ. Ἦ ἄλλο τι ἢ τὰ ἕξ; ΘΕΑΙ. 
Οὐδέν. EQ. Ταὐτὸν ἀρα ἔν ye τοῖς ὅσα ἐξ ! ἀρι- 
ϑμοῦ ἐστι τό 18 πᾶν προςαγορεύομεν. καὶ τὰ ἅπαντα; 
ΘΕΑΙ. Φαίνεται. ΣΩ. Ὧδε δὴ περὶ αὐτῶν λέγομϑν. 
ὃ τοῦ πλέϑρου ἀριϑμὸς καὶ τὸ πλέϑρον ταὐτόν. ἡ 

γάρ; ΘΕΑΙ. Nol. ΣΩ. Καὶ ὃ τοῦ σταδίου δὴ ὡς- 
αὐτως; ΘΕΑΙ. Nal. EQ. Καὶ μὴν καὶ ὁ τοῦ στρα- 
τοπέδου ye καὶ τὸ στρατύπεδον, καὶ πάντα τὰ τοιαῦ- 

τα ὁμοίως; ὃ γὰρ ἀριϑμὸς πᾶς τὸ ὃν πᾶν ἕκαστον 

αὐτῶν ἐστί. ΘΈΑΙ. Nol ΣΩ. Ὁ δὲ ἑκάστων ἀρι- 
ϑμὸς μῶν ἀλλο τι ἢ μέρη ' ἐστίν; ΘΈΑΙ. Οὐδέν. 
ΣΏΩ. Ὅσα ἄρα ἔχοι μέρη, ἐκ μερῶν ἄν εἴη; ΘΕΑΙ. 
Φαίνεται. ΣΩ. Τὰ δέ ys πάντα μέρη τὸ πᾶν εἶναι 
ὁμολογεῖται, εἴπερ καὶ ὃ πᾶς ἀριϑμὸς τὸ πᾶν ἔσται. 
ΘΕΑΙ. Οὕτω. EQ. Τὸ ὅλον à ἀρ' οὐκ ἔστιν ἐκ μερῶν. 
πᾶν γὰρ ἄν εἴη, τὰ πάντα ὃν μέρη. ΘΕΑΙ. Ovx ἔοι- 

xe. EQ. Μέρος δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτου ἄλλου ἐστὶν ὅπερ ἐστὶν 

ἢ τοῦ ὅλου; ΘΕΑΙ. Τοῦ παντός 78. zo. * Ἄνδρι- 
χῶς ye [5] Θεαίτητε, μάχει. τὸ πᾶν δὲ οὐχ ὅταν μη- 
δὲν c ἀπῇ; αὐτὸ τοῦτο πᾶν ἐστίν; OEAT. Ἀνάγκη. 

ΣΩ. Ὅλον δὲ οὐ ταὐτὸν τοῦτο ἔσται, οὗ ἂν μηδαμῇ 
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μηδὲν & ἀποστατῇ; οὗ δ᾽ ἂν ̓ ἀποστατῇ, οὔτε ὅλον ovra 
πὰν, ἅμα γενόμενον ἐκ τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτό; ΘΕΑΙ. 

Δοκεῖ μοι νῦν οὐδὲν διαφέρειν πᾶν T8 καὶ ὅλον. EQ. 
Οὐκοῦν ἐλέγομεν, ὅτι οὗ ἂν μέρη ἢ, τὸ ὅλον x6 καὶ 

πᾶν τὰ πάντα μέρη ἔσται; OEAI. Πάνυ 79. ΣΩ. 

Πάλιν δή, ὁ ὅπερ ἄρτι ἐπεχείρουν, ovx, ineo 2 συλλα- 

βὴ μὴ τὰ στοιχεῖά ἐστιν, ἀνάγκη αὐτὴν μὴ ὡς ! μέρη 
ἔχειν ἑαυτῆς τὰ στοιχεῖα, ἢ ταὐτὸν οὖσαν αὐτοῖς 
ὁμοίως ἐκείνοις γνωστὴν εἶναι; ΘΈΑΙ. Οὕτως. EQ. 

Οὐκοῦν τοῦτο ἵνα μὴ γένηται, ἕτερον αὐτῶν αὐτὴν 
ἐθέμεϑα; ΘΈΑΙ. Noi ΣΩ. Τί δ᾽; εἰ μὴ τὰ στοι- 
χεῖα συλλαβῆς μέρη ἐστίν, ἔχεις ἀλλ ἄττα εἰπεδῖν, ἃ 
μέρη μέν ἐστι συλλαβῆς, οὐ μέντοι στοιχεῖά f ἐκείνης; 
ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς" δἰ γάρ, ὡ Σώκρατες, μόρια ταύτης 

συγχωροίην, γελοῖόν που τὰ στοιχεῖα ἀφέντα ém ἀλλα 

ἰέναι. EQ. Παντάπασι δή, ὦ Θεαΐτητε, ! κατὰ τὸν 

γὺν λόγον μία τις ἰδέα ἀμέριστος συλλαβὴ ἄν εἴη. 
OEAI. Ἔοικε. EQ. Μέμνησαι ovr, & φίλε, ὅτι ὀλί- 

yov ἐν τῷ πρόσϑεν ἀπεδεχόμεϑα ἡ ἡγούμενοι δὺ À&y8- 
σϑαι, ὅτι τῶν πρώτων οὐκ εἴη λόγος, ἐξ ὧν τὰ ἀλλα 

σύγκειται, διότι αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ἕκαστον εἴη ἀσύνϑε- 

τον, καὶ οὐδὲ τὸ εἶναι περὶ αὐτοῦ ὀρϑῶς ἔχοι προς- 
φέροντα εἰπεῖν, οὐδὲ τοῦτο, ὡς ἕτερα καὶ ἀλλότρια 

λεγόμενα, καὶ αὕτη δὴ ἡ αἰτία aÀoyov 18 καὶ ̓ ἀγνω- 

ΘΕΑΙ. Μέμνημαι. ΣΩ. ! Ἢ οὖν 

ἄλλη τις ἢ αὕτη ἢ αἰτία τοῦ μονοειδές τι καὶ ἀμέρι- 
στον αὐτὸ εἶναι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ὁρῶ ἄλλην. ΘΕΑΙ. 

Οὐ γὰρ οὖν δὴ φαίνεται. EQ. Οὐκοῦν εἰς ταὐτὸν 

ἐμ πΕΙ ΕΟ ΚΕΝ 7 συλλαβὴ εἶδος éxelvo, εἴπερ μέρη 18 μὴ 
ἔχει καὶ μία ἐστὶν ἰδέα; ΘΕΑῚ. Παντάπασι μὲν ovy. 

EQ. Εἰ μὲν ἄρα πολλὰ στοιχεῖα ἡ συλλαβή ἐστι καὶ 
ὅλον τι, μέρη δ᾽ αὐτῆς ταῦτα, ὁμοίως αἵ v8 συλλαβαὶ 

στον αὐτὸ ποιοῖ; 

^ VINE ^ ^ UJ » ᾿ D , 
γνωσταὶ καὶ ῥηταὶ xoi τὰ στοιχεῖα, ἐπείπερ τὰ πάντα 

μέρη τῷ 0Ào ταυτὸν ἐφάνη. ΘΕΑΙ. ! Καὶ μάλα. EQ. 

Εἰ δὲ ys ἕν a8 καὶ ἀμερές, ὁμοίως μὲν συλλαβή, ὡς- 
, " -" E , € 

«vrtQc δὲ στοιχεῖον ἀλογόν τ xol ἀγνωστον" ἢ γὰρ 
RA ον ΄ AS - 2 » 

αὐτὴ αἰτία ποιήσει αὑτὰ τοιαυτα.  OEAI Ovx ἔχω 

ἄλλως εἰπεῖν. EQ. Τοῦτο μὲν ἄρα μὴ ἀποδεχώμεϑα, 
ὃς ἂν λέγῃ συλλαβὴν μὲν γνωστὸν καὶ ῥητόν, στοιχεῖον 
δὲ τοὐναντίον. ΘΈΑΙ. Μὴ γάρ, εἴπερ τῷ λόγῳ πει- 

ϑόμεϑα. ΣΩ. * Τί δ᾽ αὖ; , τοὐναντίον λέγοντος ap 

οὐ μᾶλλον ἂν ἀποδέξαιο ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισϑα σαυ- 

τῷ ἐν τῇ τῶν γραμμάτων μαϑήσει; ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; 

ΣΏΩ. Ὡς οὐδὲν ἀλλο μανϑάνων διετέλεσας ἢ τὰ στοι- 

χεῖα ἔν xe τῇ ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος καὶ ἐν 
τῇ ἀκοῇ αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ἕκαστον, ἵνα μὴ ἢ ϑέσις σϑ 
ταράττοι λεγομένων τ καὶ γραφομένων. ΘΈΑΙ. Ἄλη- 
ϑέστατα λέγεις. ΣΩ. Ἐν δὲ κιϑαριστοῦ τελέως ue- 
μαϑηκέναι μῶν ἄλλο τι ἦν ἢ τὸ τῷ φϑόγγῳ ! ἑκάστῳ 
δύνασϑαι ἐπακολουϑεῖν, ποίας χορδῆς εἴη" ἃ δὴ στοι- 
gelo. πᾶς ἄν ὁμολογήσειϑ μουσικῆς λέγεσθαι; OEAI. 

Οὐδὲν ἀλλο. EQ. Ὧν μὲν &Q αὐτοὶ ἔμπειροί ἐσμεν 

στοιχείων καὶ συλλαβῶν, εἰ δεῖ ἀπὸ τούτων τεκμαΐρε- 
σϑαι καὶ εἰς τὰ ἄλλα, πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος 
ἐναργεστέραν TB τὴν γνῶσιν ἔχειν φήσομεν καὶ κυριω- 
τέραν τῆς συλλαβῆς πρὸς τὸ λαβεῖν τελέως ἕκαστον 
μάϑημα, καὶ ἐάν τις φῇ συλλαβὴν μὲν γνωστόν, ἀγνω- 

στον δὲ πεφυκέναι στοιχεῖον, ἑκόντα ἢ ἄκοντα παΐζειν 
ἡγησόμεϑ᾽ αὐτόν. ΘΈΑΙ. Κομιδῇ μὲν ovv. XLI. 
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EQ. ! Ἀλλὰ δὴ rovrov μὲν ἔτι x&v ἄλλαι φανεῖεν 
ἀποδείξεις, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ" τὸ δὲ προκείμενον μὴ ἐπι- 

λαϑώμεϑα δὶ αὐτὰ ἰδεῖν, Ó τι δήποτε καὶ λέγεται τὸ 
μετὰ δόξης ἀληϑοῦς λόγον προςγενόμενον τὴν τελεω- 

τάτην ἐπιστήμην γεγονέναι. OEAI. Οὐκοῦν χρὴ ὁρᾶν. 

EQ. Φέρε δή, τί ποτϑ βούλεται τὸν λόγον ἡμῖν ση- 
μαίνειν; τριῶν γὰρ ἕν τὶ μοι δοκεῖ λέγειν. ΘΕΑΙ. 
Τίνων δή; EQ. Τὸ μὲν πρῶτον εἴη ! ἄν τὸ τὴν αὖ- 

τοῦ διάνοιαν ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ ῥημάτων 
T8 καὶ ὀνομάτων, ὥςπερ, εἰς κάτοπτρον ἢ ὕδωρ τὴν 
δόξαν ἐχτυπούμενον εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος δοήν. ἢ 
οὐ δοκεῖ σοι τὸ τοιοῦτον λύγος εἶναι; ΘΕΑΙ. Ἔμοι- 
γ8. τὸν γοῦν αὐτὸ δρῶντα λέγειν φαμέν. EQ. Ovx- 
οὖν αὖ τοῦτό γ8 πᾶς ποιεῖν δυνατὸς ϑᾶττον ἢ σχο- 
λαΐτερον, τὸ ἐνδείξασϑαι. τί δοκεῖ περὶ ἑκάστου αὐτῷ, 

ὃ μὴ ἐνεὸς ἢ κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς" καὶ οὕτως ὅσοι τι 
ὀρϑὸν δοξάζουσι, πάντες αὐτὸ μετὰ ! λόγου φανοῦν- 

ται ἔχοντες, καὶ οὐδαμοῦ ἔτι ὀρϑὴ δόξα χωρὶς ἐπι- 
στήμης γενήσεται. ΘΕΑΙ. ἅληϑῆ. ΣΩ. Μὴ τοίνυν 
ῥᾳδίως καταγιγνώσχωμεν τὸ μηδὲν εἰρηχέναι τὸν ἀπο- 
φηνάμενον ἐπιστήμην, 0 νῦν σκοποῦμεν. ἴσως γὰρ ὃ 
λέγων οὐ τοῦτο, ἔλεγεν, ἀλλὰ τὸ ἐρωτηϑέντα τί ἕχα- 

στον δυνατὸν εἶναι τὴν ἀπόκρισιν διὰ τῶν στοιχείων 
ἀποδοῦναι * τῷ ἐρομένῳ. ΘΈΑΙ. Οἷον τὶ λέγεις, à 

Σώκρατες; EQ. Οἷον xai Ἡσίοδος περὲ ἁμάξης λέ- 

γει τὸ ἑκατὸν δέ τε δούραϑ᾽ ἁμάξης. ἃ ἐγὼ μὲν οὐκ 
ἂν δυναίμην εἰπεῖν, οἶμαι δὲ οὐδὲ σύ ἀλλ᾽ ἀγαπῷμεν 
ἄν ἐρωτηϑέντες ὃ τί ἐστιν ἅμαξα, εἰ ἔχοιμεν εἰπεῖν 
τροχοΐ, ἄξων, ὑπερτερία, ἄντυγες, ζυγόν. ΘΕΑῚ. 

Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Ὃ δὲ ye ἴσως οἵοιτ ἂν ἡμᾶς, 

ὥςπερ ἂν τὸ σὸν ὄνομα ἐρωτηϑέντας καὶ ἀποχρινομέ- 
γους κατὰ συλλαβήν, γελοίους εἶναι, ! ὀρϑῶς μὲν δο- 

ξάζοντας καὶ λέγοντας ἃ λέγομεν, οἰομένους δὲ γραμ- 

ματικοὺς εἶναι καὶ yeu T8 καὶ λέγειν γραμματικῶς τὸν 
τοῦ Θεαιτήτου ὀνόματος λόγον. τὸ δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπι- 
στημόνως οὐδὲν λέγειν, πρὶν ἂν διὰ τῶν στοιχείων με- 
τὰ τῆς ἀληϑοῦς δόξης ἕκαστον περαΐίνη τις, ὅπερ καὶ 
ἐν τοῖς πρόσϑεν που ἐῤῥήϑη. OEAI. Ἐῤῥήϑη γαρ. 
ΣΩ. Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ ἁμάξης ἡμᾶς μὲν ὀρϑὴν 
ἔχειν δόξαν, τὸν δὲ διὰ τῶν ἑκατὸν ἐχείνων δυνάμενον 
διελϑεῖν αὐτῆς τὴν ! οὐσίαν, προξλαβόντα τοῦτο, λό- 
yov τε προςειληφέναι τῇ ἀληϑεῖ δόξῃ καὶ ἀντὶ δοξα- 

στικοῦ τεχνικόν TB καὶ ἐπιστήμονα περὶ ἁμάξης οὐ- 
σίας γεγονέναι, διὰ στοιχείων τὸ ὅλον περάναντα. 
ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν εὖ δοκϑῖ σοι, ὦ Σώχρατες; ΣΩ. Εἰ 

gol, ὦ ἑταῖρε, δοκεῖ, καὶ ἀποδέχει τὴν διὰ τοῦ στοι- 

χείου διέξοδον περὶ ἑκάστου λόγον εἶναι, τὴν δὲ κατὰ 
συλλαβὰς ἢ καὶ κατὰ μεῖζον ἔτι ἀλογίαν, τοῦτό μοι 
λέγϑ, ἵν αὐτὸ ! ἐπισκοπῶμεν. ΘΕΑΙ. ἄλλὰ πάνυ 

ἀποδέχομαι. zQ. “Πότερον ἡγούμενος ἐπιστήμονα ei- 

voL ὁντινοῦν ὁτουοῦν, 
τοῦ δοκῇ αὐτῷ εἶναι, τοτὲ δὲ ἑτέρου, ἢ καὶ ὅταν τοῦ 

αὐτοῦ τοτὲ μὲν ἕτερον, τοτὲ δὲ ἕτερον δοξάζῃ; ΘΈΑΙ. 

Μὰ AU οὐκ ἔγωγϑ. ΣΩ. Εἶτα ἀμνημονεῖς ἐν τῇ τῶν 

χφαμμάτων μαϑήσει. xar ἀρχὰς σαυτόν T8 καὶ τοὺς 
ἄλλους δρῶντας αὐτά; ΘΕΑΙ. ἦρα λέγοις. τῆς αὐτῆς 

συλλαβῆς τοτὲ μὲν ἕτερον, τοτὲ δὲ ! ἕτερον ἡγουμένους 

γράμμα, καὶ τὸ αὐτὸ τοτὲ μὲν εἰς τὴν προφήκουσαν, 
τοτὲ δὲ εἰς ἄλλην τιϑέντας συλλαβήν; EQ. Ταῦτα λέ- 

ὅταν τὸ αὐτὸ ὁτὲ μὲν τοῦ αὐ- 

ΒΑΓ ΒΟ NUS 

yo. OEAL Μὰ AÜ οὐ τοίνυν ἀμνημονῶ, οὐδέ γέ 
πῶ ἡγοῦμαι ἐπίστασθαι τοὺς οὕτως ἔχοντας. EQ. 

Tl οὖν; ὅταν ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ Θεαίΐτητον γράφων 
τις ϑῆτα καὶ 8 oimrot T8 δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ, καὶ 
αὖ * Θεόδωρον ἐπιχειρῶν γράφειν ταῦ καὶ & οἴηταί τε 
δεῖν γφάφειν καὶ γφάψῃ, do ἐπίστασϑαι φήσομεν av- 
τὸν τὴν πρώτην τῶν ὑμετέρων ὀνομάτων συλλαβήν; 
OEAIL ἄλλ ἄρτι ὡμολογήσαμεν τὸν οὕτως ἔχοντα 

μήπω εἰδέναι. — EQ. Κωλύει οὖν τι καὶ περὶ τὴν δευ- 
τέραν “συλλαβὴν καὶ τρίτην καὶ τετάρτην οὕτως ἔχειν 
τὸν αὐτόν; ΘΕΑΙ. Οὐδέν ye EQ. "AQ οὖν TOTB τὴν 

διὰ στοιχείου διέξοδον ἔχων γράψει Θεαΐτητον μετὰ 
ὀρϑῆς δόξης, ὅταν δξῆς γράφῃ; OEAI. 4ῆλον δή. 

EQ. Οὐκοῦν ἔτι ἀνεπιστήμων ὧν, ὀρϑὰ δὲ δοξάζων, 

ὡς φαμέν; OEAL Nol. EQ. 4oyov ys ἔχων uera 

ὀρϑῆς δόξης. τὴν γὰρ διὰ τοῦ στοιχείου ὁδὸν ἔχων 
ἔγραφεν, ἣν δὴ λόγον ὡμολογήσαμεν. ΘΕΑΙ. ἡ!ληϑῆ. 

EQ. Ἔστιν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, μετὰ λόγου ὀρϑὴ δόξα, ἣν 

οὕπω δεῖ ἐπιστήμην καλεῖν. ΘΈΑΙ. Κινδυνεύει. XLI. 
ΣΩ. Ὄναρ δή, ὡς ἔοικεν, ἐπλουτήσαμεν οἰηϑέντες ἔ) EYEL 

TOY ἀληϑέστατον ἐπιστήμης λόγον. ἢ “μήπω κατηγο- 
φῶμεν; ἴσως γὰρ οὐ τοῦτό τις αὐτὸν ὁριεῖται, ! ἀλλὰ 
τὸ λοιπὸν εἶδος τῶν τριῶν, ὧν ἕν yé τι ἔφαμεν λόγον 
ϑήσεσϑαι τὸν ἐπιστήμην ὁριζόμενον δόξαν εἶναι ὁρ- 
ϑὴν μετὰ λόγου. ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς ὑπέμνησας" ἔτι γὰρ 
fy λοιπόν. τὸ μὲν γὰρ ἦν διανοίας ἐν φωνῇ ὥςπερ εἴ- 

δωλον, τὸ δ᾽ ἄρτι λεχϑὲν διὰ στοιχείου ὁδὸς ἐπὶ τὸ 

ὅλον" τὸ δὲ δὴ τρίτον τὶ λέγεις; EQ. Ὅπερ ἄν oi 
πολλοὶ εἴποιεν, τὸ ἔχειν τι σημεῖον εἰπεῖν, ᾧ τῶν 
ἁπάντων διαφέρδι τὸ ἐρωτηϑέν. ΘΈΑΙ. Οἷον τίνα 
τίνος ἔχεις μοι λύγον εἰπεῖν; ΣΩ. ! Οἷον, εἰ βούλει, 

ἡλίου πέρι ἱκανὸν οἶμαί σοι εἶναι ἀποδέξασϑαι, ὅτι τὸ 
λαμπρότατόν ἐστι τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ἰόντων περὶ 
γῆν. OEAI Πάνυ μὲν ov». ΣΩ. “αβὲ δὴ οὗ χάριν 
εἴρηται. ἔστι δὲ ὃ ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν, ὡς ἄρα τὴν δια- 
φορὰν ἑκάστου ἂν λαμβάνῃς, ü τῶν ἄλλων διαφέρει, 
λόγον, ὥς φασὶ τινες, λήψει: ἕως δ᾽ ἂν κοινοῦ τιγος 
ἐφάπτῃ, ἐκδίνων πέρι σοι ἔσται ὃ λόγος, ὧν ἂν ἡ κοι- 
νότης j. ΘΕΑΙ. “Μανϑάνω" ! καὶ μοι δοκεῖ χαλῶς 

ἔχειν λόγον τὸ τοιοῦτον καλεῖν. ΣΏ. Ὃς δ᾽ ἂν uer 
ὀρϑῆς δόξης περὶ ὁτουοῦν τῶν ὄντων τὴν διαφορὰν 
τῶν ἄλλων προςλάβῃ, αὐτοῦ ἐπιστήμων γεγονὼς ἔσται, 

οὗ πρότερον ἣν δοξαστής. OEAI. Φαμέν 78 μὴν ov- 

τω. EQ. Νῦν δῆτα, [5] Θεαΐτητε, παντάπασιν ἔγωγε, 

ἐπειδὴ ἐγγὺς ὥςπερ σκιαγφαφήματος γέγονα τοῦ leyo- 
μένου, ξυνίημι οὐδὲ σμικρόν" ἕως δὲ ἀφεστήχη πόῤῥω- 

ϑεν, ἐφαίνετό τὶ μοι λέγεσϑαι. ΘΈΑΙ. Πῶς τί τοῦ- 
το; EQ. * Φράσω, ἐὰν οἷός r8 γένωμαι. ὀρϑὴν ἔγω- 
ye ἔχων δόξαν περὶ σοῦ, ἐὰν μὲν προφλάβω τὸν σὸν 
λόγον, γιγνώσκω δή ce, εἰ δὲ μή, δοξάζω μόνον. 

ΘΕΑΙ. Ναί. EQ. 4oyoc δὲ 78 ἣν ἢ τῆς σῆς διαφο- 
ρότητος ἑρμηνεία. ΘΈΑΙ. Οὕτως. EQ. νίκ᾽ οὖν 

ἐδόξαζον μόνον, ἄλλο τι ᾧ τῶν ἄλλων διαφέρεις, τού- 

τῶν οὐδενὸς ἡ ἡπτόμην τῇ διανοίᾳ; ΘΕΑῚ. Ovx ἔοικε. 
ΣΩ. Τῶν κοινῶν τι ἄρα domepim, ὧν οὐδὲν σὺ 

μᾶλλον 3 τις ἄλλος ἔχει. ΘΕΑΙ. ! Ἀνάγκη, EQ. 

Φέρε δὴ πρὸς. Διός: πῶς ποτϑ ἐν τῷ τοιούτῳ σὲ μαλ- 

λον ἐδόξαζον ἢ 7 ἄλλον ὁντινοῦν; ϑὲς γάρ JP διανοού- 

μενον, ὡς ἔστιν οὗτος Θεαίτητος, ὃς ἂν 5j τὸ ἀνϑρω- 
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τὸν. ἢ ὅσοι τοιοῦτοι; 

ΤῊ ΕΓ Ἐ T.ETU 5. 

πος καὶ ἔχῃ ῥῖνα καὶ ὀφϑαλμοὺς καὶ “στόμα καὶ οὕτω 
δὴ ἕν ἕκαστον τῶν μελῶν. αὕτη οὖν ἡ διάνοια $n ὃ 
τι μᾶλλον ποιήσει μ8 Θεαίτητον ἢ Θεόδωρον διανοοῖ- 
σϑαι, T» τὸ λεγόμενον, “Μυσῶν τὸν ἔσχατον: ΘΕΑΙ. 
Ti γάρ; EQ. MAX ἐὰν δὴ μὴ μόνον τὸν ἔχοντα ῥῖνα 

καὶ ὀφϑαλμοὺς διανοηϑῶ, ! ἀλλὰ καὶ τὸν σιμόν 18 

xai ἐξόφϑαλμον, μή τι σὲ αὖ μᾶλλον δοξάσω ἢ ἐμαυ- 
ΘΕΑΙ. Οὐδέν. EQ. Ἀλλ᾽ ov 

πρότερόν 78: οἶμαι, Θεαίτητος ἐν ἐμοὲ δοξασϑήσεται, 

πρὶν ἂν ἢ σιμότης αὕτη τῶν ἄλλων σιμοτήτων ὧν ἐγὼ 
ἑώρακα, διάφορόν τι μνημεῖον mag ἐμοὶ ἐνσημηναμένη 
καταϑῆται, καὶ τἄλλα οὕτως ἐξ ὧν εἷ σύ, ἢ ἐμὲ καὶ 

ἐὰν αὔριον ἀπαντήσω, ἀναμνήσει καὶ ποιήσει ὀρϑὰ 
ΣᾺ περὶ σοῦ. ΘΈΑΙ. ληϑέστατα. ΣῺ: Περὶ 

' διαφορότητα ἄρα καὶ ἡ ὀρϑὴ δόξα ἂν εἴη £xa.- 
ES πέρι. OEAL Φαίνεταί qu EQ. Τὸ οὖν 205r 

λαβεῖν λόγον τῇ ὀρϑῇ δόξῃ τὶ ἄν ἔτι δἴη; εἰ μὲν γὰρ 

προςδοξάσαι λέγει ]. διαφέρει τι τῶν ἄλλων, πάνυ Pn 

λοία γίγνεται A ἐπίταξις. ΘΕΑΙ. Πῶς; EQ. Ὧν 
ὀρϑὴν δόξαν ἔχομεν, ü τῶν ἄλλων διαφέρει, τούτων 

προςλαβεῖν κελεύοι ἡμᾶς ὀρϑὴν δόξαν, 7 τῶν ἄλλων 

διαφέρει. καὶ οὕτως 3 uiv σκυτάλης ἢ ἢ ὑπέρου ἢ ὅτου 
E δὴ λέγεται περιτροπὴ πρὸς ! ταύτην τὴν "ἐπίταξιν οὐ- 

δὲν ἂν λέγοι, τυφλοῦ δὲ παρακέλευσις ἂν καλοῖτο δι- 
χαιότερον᾽ τὸ γὰρ ἃ ἔχομεν ταῦτα προςλαβεῖν κελεύ- 
sw, ἵνα μάϑωμεν ἃ δοξάζομεν, πάνυ γενναίως ἔοικεν 
ἐσχοτωμένῳ. ΘΕΑῚ. Εἰπὲ δή, τί νῦν δὴ ὡς ἐρῶν ἐπύ- | 
ϑου; ΣΩ. Εἰ τὸ λόγον, ὦ παῖ, προςλαβεῖν γνῶναι 

κελεύει, ἀλλὰ μὴ δοξάσαι τὴν διαφορότητα, ἡδὺ χρῆμ᾽ 
ἄν εἴη τοῦ καλλίστου τῶν περὶ ἐπιστήμης λόγου. τὸ 

| 
| 
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γὰρ γνῶναι ἐπιστήμην που λαβεῖν ἐστίν. * ἦ γάρ; 
OEAL Nai EQ. Οὐκοῦν ἐρωτηϑείς, ὡς ἔοικε, τί 
ἐστιν ἐπιστήμη, ἀποκχρινεῖται, ὅτι δόξα ὀρϑὴ μετὰ 

ἐπιστήμης διαφορότητος. λόγου γὰρ πρόςληψις τοῦτ᾽ 
ἄν εἴη xar ἐκεῖνον. ΘΈΑΙ. "Eowxe. zo. Koi παν- 
τάπασὶ re εὔηϑες, ζητούντων ἡ ἡμῶν ἐπιστήμην, δόξαν 

φάναι ὀρϑὴν εἶναι μετ᾽ ἐπιστήμης ele διαφορότητος 
εἴτθ ὁτουοῦν. οὔτε ἄρα αἴσϑησις, ὦ Θεαΐτητα, οὔτε 
δόξα ἀληϑὴς οὔτε uer ἀληϑοῦς δόξης λόγος ! ztQoc- 
ἱγνόμενος ἐπιστήμη ἄν εἴη. OEAI. Ovx ἔοικεν. EQ. 

Ἢ ovy ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠδίνομεν, ὦ φίλε, περὶ ἐπι- 

στήμης, ἢ πάντα ἐχτετόκαμεν; ΘΕΑΙ. Καὶ vol μὰ 

A? ἔγωγε πλείω ἢ ὅσα εἶχον ἐν ἐμαυτῷ διὰ σὲ εἴρη- 
κα. ΣΏ. Οὐκοῦν ταῦτα μὲν ἅπαντα ἡ μαιευτικὴ ἡμῖν 
τέχνη ἀνεμιαϊά φησι γεγενῆσϑαι καὶ ovx ἄξια τρο- 
φῆς; ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. XLIV. EQ. Ἐὰν 

τοίνυν ἄλλων μετὰ ταῦτα ἐγκύμων ἐπιχειρῇς viyve- 
σϑαι, ὦ Θεαίτητε, ἐάν 18 ! γίγνῃ» βελτιόνων i ἔσει πλή- 

ρης διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν, ἐὰν τϑ κενὸς ἦ:, ἧττον ἔσει 
βαρὺς τοῖς συνοῦσι xai ἡμερώτερος σωφρόνως οὐχ 0i0- 
μενος εἰδέναι ἃ μὴ οἶσϑα. τοσοῦτον γὰρ μόνον ἢ ἐμὴ 
τέχνη δύναται, πλέον δὲ οὐδέν, οὐδὲ τι οἷδα ὧν οἱ ἀλ- 

λοι, ὅσοι μεγάλοι καὶ ϑαυμάσιοι ἄνδρες εἰσί τὸ καὶ 
γεγόνασι. τὴν δὲ μαιείαν ταύτην ἐγώ τὸ καὶ ἢ μήτηρ 
ἐκ ϑεοῦ ἐλάχομεν, ἡ μὲν τῶν γυναικῶν, ἐγὼ δὲ τῶν 
νέων 18 ! καὶ γενναίων καὶ ὅσοι καλοί. vov μὲν οὖν 
ἀπαντητέον μοι εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν 
“Μελήτου γφαφήν, ἣν us γέγραπται" ἕωϑεν δέ, ὦ Θεό- 

δωρε, δεῦρο πάλιν ἀπαντῶμεν. 

- M e$ —— — 
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ΣΟ 01 THES: 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΤΑΛΘΟΤΟΥ ΠΡ 

ΞΕΝΟΣ ΒΕΛΕΑΤΗΣ, GEAITHTO. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

τ. " Κατὰ τὴν χϑὲς ὁμολογίαν, ὦ Σώκρατες, 
ἥκομεν αὐτοί τ κοσμίως xoi τόνδϑ τινὰ ξένον ἀγο- 

μὲν, τὸ μὲν γένος ἐξ Ἐλέας, ἑταῖρον δὲ τῶν ἀμφὶ 

“Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα [ἑταίρων], μάλα δὲ ἄνδρα φι- 
λόσοφον. zo. ΜῊ οὖν, [5] Θεόδωρε, οὐ ξένον, ἀλλά 

τινα ϑεὸν ἄγων κατὰ τὸν Ὁμήρου λόγον λέληθας; ὃς 

φησιν ἄλλους τα ϑεοὺς τοῖς ἀνϑρώποις, ! ὁπόσοι με- 

τέχουσιν αἰδοῦς δικαίας, καὶ δὴ καὶ τὸν ξένιον οὐχ 

ἥκιστα ϑεὸν συνοπαδὸν γιγνόμενον, ὕβρεις τὸ καὶ εὑ- 
voulac τῶν ἀνϑρώπων αϑορᾶν. τάχ οὖν à» καὶ col 
τις οὗτος τῶν κρειττόνων. συνέποιτο, φαύλους ἡμᾶς 

ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ἐποψόμενός Te καὶ ἐλέγξων, ϑεὸς 
ὧν τις ἐλεγκτικός. ΘΕΟ. Οὐχ οὗτος ὃ τρόπος, ὦ 

Σώκρατες, τοῦ ξένου, ἀλλὰ μετριώτερος τῶν περὶ τὰς 
ἔριδας ἐσπουδακότων. καὶ μοι δοκεῖ ϑεὸς μὲν ἁνὴρ 
οὐδαμῶς εἶναι, Bios μήν" πάντας γὰρ ! ἐγὼ τοὺς φι- 
λοσόφους τοιούτους προςαγορεύω. EQ. Καὶ καλῶς 
γε, ὦ qs. τοῦτο μέντοι κινδυνεύδι τὸ γένος. οὐ πολύ 
τι ῥᾷον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, εἶναι διακρίνθιν ἢ τὸ τοῦ 
ϑεοῦ" πάνυ γὰρ ἄνδρες οὗτοι παντοῖοι φανταζόμενοι 
διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἄγνοιαν ἐπιστρωφῶσι πόληας, 
oi μὴ πλαστῶς GÀX ὄντως φιλόσοφοι, καϑορῶντες 
ὑψόϑεν τὸν τῶν κάτω βίον, καὶ τοῖς μὲν δοκοῦσιν εἰ- 

vaL τοῦ μηδενὸς τίμιοι, τοῖς δ᾽ ἄξιοι τοῦ παντός" καὶ 

τοτὲ μὲν πολιτικοὶ φαντάζονται, ! τοτὲ δὲ σοφισταΐ, 
τοτὲ δ᾽ ἔστιν οἷς δόξαν παρασχοιντ ἂν ὡς παντάπα- 
σιν ἔχοντες μανικῶς. τοῦ μέντοι ξένου ἡμῖν ἡδέως ἂν 
πυνϑανοίμην, δἰ φίλον αὐτῷ, 1l ταῦϑ᾽ oi περὶ τὸν ἐκεῖ 
τόπον * ἡγοῦντο καὶ ὠνόμαζον. ΘΕΟ. Τὰ ποῖα δή; 

ΣΩ. Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσοφον. ΘΕΟ. Τί δὲ 
μαλιστα xal τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῶν διαπορηϑεὶς ἐρέ- 

σϑαι διονοήϑης; ΣΩ. Τόδε᾽ πότερον ἕν πάντα ταῦ- 
τα ἐνόμιζον ἢ δύο, ἢ καϑάπερ τὰ ὀνόματα τρία, τρία 

καὶ γένη διαιρούμενοι xc ἕν ὄνομα ἕνος ἑχάστῳ 
προςῆπτον; ΘΕΟ. M οὐδείς, ὡς &youau, φϑόνος 
αὐτῷ διελϑεῖν αὐτα. ἢ πῶς, d ξένδ, “λέγωμεν; ΞΕ. 

! Οὕτως, ὦ Θεόδωρε. φϑόνος μὲν γὰρ οὐδεὶς, οὐδὲ 

X Q II A. 

χαλεπὸν εἰπεῖν, ὅτι ye τρία ἡγοῦντο" καϑ' ἕκαστον 
μὴν διορίσασϑαι σαφῶς, τὶ ποτ᾿ ἐστίν, οὐ σμικρὸν οὐ- 

δὲ ὁάδιον ἔργον. ΘΕΟ. Καὶ μὲν δὴ κατὰ τύχην 78, 
ῶ “Σώχρατες, λόγων ἐπελάβου παραπλησίων ὧν καὶ 
πρὶν ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἐλϑεῖν διερωτῶντες αὐτὸν ἐτυγχάνο- 
μδν. ὁ δὲ ταῦτα, ἅπερ πρὸς σὲ νῦν, καὶ τότε ἐσκή- 
πτεξτο πρὸς ἡμᾶς" ἐπεὶ διακηκοέναι γὲ φησιν ἱκανῶς 

καὶ οὐκ ἀμνημονεῖν. 11. ! EQ. Μὴ Τοίνυν, ὦ ξέγε, 

ἡμῶν τήν ys πρώτην αἰτησάντων χάριν ἀπαρνηϑεὶς 

γένῃ. τοσόνδε δ᾽ ἡμῖν φράζε πότερον εἴωϑας ἥδιον 
αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ μαχρῷ λόγῳ διδξιέναι λέγων τοῦτο, 
ὃ ἂν ἐνδείξασϑαί τῳ βουληϑῇς, ἢ X ἐρωτήσδων, οἷόν 
ποτὲ καὶ Παρμενίδῃ y χρωμένῳ καὶ διδξιόντι λόγους 

παγκάλους παρεγβνόμην ἐγὼ νέος ὧν, ἐκείνου μάλα δὴ 
τότε ὄντος πρεσβύτου; EE. Τῷ μέν, à Σώκρατες, 

ἀλύπως 18 καὶ δὐηνίως προςδιαλεγομένῳ ῥᾷον οὕτω, τὸ 
! πρὸς GÀÀov εἰ δὲ μή, τὸ xo αὑτόν. ΣΩ. Ἔξεστι 
τοίνυν τῶν παρόντων ὃν ἄν βουληϑῇς ἐχλέξασϑαι" 
πάντες γὰρ ὑπακούσονταί σοι πράως" συμβούλῳ μὴν 
ἐμοὶ χφώμδνος τῶν νέων τινὰ αἱρήσει, Θεαΐτητον τόν- 
δε, ἢ καὶ τῶν ἄλλων εἴ τίς σοι κατὰ νοῦν. EE. Ὦ 
“Σώκρατες, αἰδώς τὶς μ᾽ ἔχει τὸ νῦν πρῶτον συγγενό- 
μένον ὑμῖν μὴ κατὰ σμικρὸν ἔπος πρὸς ἔπος ποιεῖ- 
σϑαι T» συνουσίαν, ἀλλ᾿ ἐκτείναντα ἀπομηκύνειν λό- 
γον συχνὸν κατ᾽ ἐμαυτόν, εἴτϑ καὶ ! πρὸς ἕτερον, οἷον 
ἐπίδειξιν ποιούμενον" τῷ γὰρ ὄντι τὸ γὺν ῥηθὲν οὐχ 
ὅσον ὧδε ἐρωτηϑὲν ἐλπίσειεν ἃ ἄν αὐτὸ εἶναί τις, ἀλλὰ 
τυγχάνει λόγου παμμήκους ὃν. τὸ δὲ αὖ σοὶ μὴ χα- 
ρίζεσϑαι καὶ τοῖςδε, ἀλλως τὸ καὶ σοῦ λέξαντος ὡς 

εἶπες, ἄξενόν τῷ καταφαίνεταί μοι καὶ ἄγριον. ἐπεὶ 
Θεαΐτητόν ys τὸν * προςδιαλεγόμενον εἶναι δέχομαι 
παντάπασιν ἐξ ὧν αὐτός τὸ πρότερον διείλεγμαι. καὶ 

σὺ τὰ νῦν μοι διακελεύδι. ΘΈΑΙ. "49a τοίνυν, ὦ ξέ- 

v8, οὕτω καὶ καϑάπερ εἶπε Σωκράτης πᾶσι κεχαρι- 
σμένος ἔσει; ΞῈ. Κινδυνϑούει πρὸς μὲν ταῦτα οὐδὲν 
ἔτι λεχτέον εἶναι, Θεαίτητε πρὸς δὲ σὲ ἤδη τὸ μετὰ 
τοῦτο, ὡς ἔοικε, γίγνοιτ᾽ ἂν ὁ λόγος. ἄν δ᾽ ἄρα τι τῷ 
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μήκει πονῶν ἄχϑῃ, μή us αἰτιᾶσϑαι τούτων, ἀλλὰ 
τούςδε τοὺς σοὺς ἑταίρους. ΘΒΑΙ͂. ἀλλ οἶμαι μὲν 
δὴ γὺν | οὕτως οὐκ ἀπερεῖν᾽ ἂν δ᾽ ἄρα τι τοιοῦτον 
γίγνηται, xai τόνδε παραληψόμεϑα Σωκράτη, τὸν Σω- 
κράτους μὲν ὁμώνυμον, ἐμὸν δὲ ἡλυκώτην καὶ συγγυ- 
μναστήν, ᾧ συνδιαπονεῖν μετ᾽ ἐμοῦ τὰ πολλὰ ovx ἀη- 
ες. IL EE. Ev λέγεις, καὶ ταῦτα μὲν ἰδίᾳ βουλεύ- 

ca προϊόντος τοῦ λόγου" κοινῇ δὲ uer ἐμοῦ σοι συ- 
σχεπτέον ἀρχομένῳ πρῶτον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, νῦν ἀπὸ 
τοῦ σοφιστοῦ, ζητοῦντι καὶ ἐμφανίζοντι λόγῳ, τί ποτ 
ἔστι. νῦν γὰρ δὴ σύ c8 ! καγὼ τούτου πέρι τοὔνομα 
μόνον ἔχομεν κοινῇ" τὸ δὲ ἔργον, ἐφ᾽ ᾧ καλοῦμεν, 
ἑκάτερος τάχ ἂν ἰδίᾳ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἔχοιμεν" δεῖ δὲ 
ἀεὶ παντὸς πέρι τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μᾶλλον διὰ λόγων ἢ 
τοὔνομα μόνον συνωμολογήσασϑαι χωρὶς, λόγου. τὸ δὲ 
φῦλον, ὃ νῦν ἐπινοοῦμεν ζητεῖν, οὐ πάντων ῥᾷστον 
συλλαβεῖν, εἰ ποτ᾽ ἔστιν, ὃ σοφιστής. ὅσα δ᾽ αὖ τῶν 
μεγάλων δεῖ διαπονεῖσθαι καλῶς, περὶ τῶν τοιούτων 

δέδοχται πᾶσι καὶ πάλαι τὸ πρότερον ἐν σμικροῖς ! 
χαὶ ῥῴοσιν. αὐτὰ δεῖν μελετᾶν, πρὶν ἐν αὐτοῖς τοῖς με- 
γίστοις. νῦν οὖν, Q Θεαίτητα, ἔγωγε καὶ νῷν οὕτω 
συμβουλεύω, χαλεπὸν xai Óvc ϑήρευτον. ἡγησαμένοις 
εἶναι τὸ τοῦ σοφιστοῦ γένος πρότερον ἐν ἄλλῳ ῥῴονι 

τὴν μέϑοδον αὐτοῦ προμελετᾶν, εἰ μὴ GU ποϑεν εὐ- 
πετεστέραν ἔχεις εἰπεῖν ἄλλην ὁδόν. ΘΈΑΙ. MÀX οὐκ 

ἔχω. EE. Βούλει δῆτα περὶ τινος τῶν φαύλων με- 
τιόντες πειραϑῶμεν παράδειγμα αὐτὸ ϑέσϑαι τοῦ 
μείζονος; ! OEAL Nol. ΞΕ. Τί δῆτα προταξαίμεϑ᾽ 

ἄν εὔγνωστον͵ μὲν καὶ σμικρόν, λόγον δὲ μηδενὸς ἐλάτ- 

τονα ἔχον τῶν μειζόνων; οἷον ἀσπαλιευτής" dg οὐ 
m&gi τὸ γνώριμον καὶ σπουδῆς οὐ πάνυ τι πολλῆς τι- 

γος ἐπάξιον; ΘΕΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. Μέϑοδον μὴν αὐ- 

τὸν * ἐλπίζω καὶ λόγον οὐκ ἀνεπιτήδειον ἡμῖν ἔχειν 
πρὸς 0 βουλόμεϑα. ΘΈΑΙ. Καλῶς dv ἔχοι. IV. EE. 

Φέρε δή, τῇδε ἀρχώμεϑα αὐτοῦ. xal μοι λέγδ᾽ πότε- 
ρον ὡς τεχνίτην αὐτὸν ἢ τινα ἄτεχνον, ἄλλην δὲ δύ- 
γαμιν ἔχοντα ϑήσομεν; ΘΕΑΙ. Ἥκιστα γε ἄτεχνον. 
EE. MÀÀà μὴν τῶν ys τεχγῶν πασῶν σχεδὸν εἴδη δύο. 
OEAL πῶς; EE. Γεωργία μὲν καὶ ὅση περὶ τὸ 

ϑνητὸν πᾶν σῶμα Ssgansla TO τε αὖ “περὶ τὸ ξύνϑε- 

τον καὶ πλαστόν, ὃ δὴ σχεῦος ! ὠνομάκαμεν, 7 18 μι- 
μητική, ξύμπαντα ταῦτα δικαιότατ᾽ ἂν Óx ngocayo- 
φεύοιτ᾽ ὀνόματι. ΘΕΑΙ. Πῶς xai τίνι; ΞΕ. Πᾶν, 

ὅπερ ἄν μὴ πρότερόν τις ὃν ὕστερον εἰς οὐσίαν ἄγῃ, 
τὸν μὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὸ δὲ ἃ ἀγόμενον ποιεῖσϑαί πού 
φαμεν. ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. EE. "4 δὲ 78 γῦν δὴ διήλ- 
ϑόομεν ἅπαντα, εἶχεν εἰς τοῦτο τὴν αὑτῶν δύναμιν. 
OEAI. Εἶχε γὰρ οὖν. ΞΕ. “Ποιητικὴν τοίνυν αὐτὰ 

συγκεφαλαιωσάμενοι προςείπωμεν. ΘΈΑΙ. ! Ἔστω. 
ΞΕ. Τὸ δὴ μαϑηματικὸν αὖ μετὰ τοῦτο εἶδος ὅλον 
xal τὸ τῆς γνωρίσεως TO τε χρηματιστικὸν καὶ ἀγωνι- 
στικὸν καὶ θηρευτικόν, ἐπειδὴ δημιουργεῖ μὲν οὐδὲν 
τούτων, τὰ δὲ ὄντα καὶ γεγονότα τὰ μὲν χειροῦται 
λόγοις καὶ πράξεσι, τὰ δὲ τοῖς χειρουμένοις ovx ἐπι- 

τρέπϑι, μάλιστ᾽ ἂν που διὰ ταῦτα ξυνάπαντα τὰ μέρη 
τέχνη τις κτητικὴ oi ἄν διαπρέψειεν. ΘΈΑΙ. 
Nol: πρέποι γὰρ av. V. ΞΕ. Κτητικῆς δὴ καὶ ποιη- 
τικῆς ξυμπασῶν ! οὐσῶν τῶν τεχνῶν ἐν ποτέρᾳ τὴν 
ἀσπαλιευτικήν, ὦ Θεαίτητε, τιϑῶμεν; ΘΈΑΙ. Ἐν κτη- 

ΘΒ ΘΟ ΡΗΥΘ 

| Θεαΐτητε, δεῖν τοὔνομα λέγεσϑαι; 

T A. ΤΊ 

τικῇ που, δῆλον. EE. Κτητικῆς δὲ Gg οὐ δύο εἴδη; 
τὸ μὲν ἑχόντων πρὸς ἑκόντας μεταβλητικὸν ὃν διά 18 

δωρεῶν καὶ μισϑώσεων καὶ ἀγοράσεων, τὸ δὲ λοιπόν, 
ἢ xar ἔργα ἢ κατὰ λόγους χειρούμενον ξύμπαν, χει- 
ρωτικὸν ἂν εἴη; ΘΈΑΙ. Φαίνεται γοῦν & τῶν εἰρη- 

μένων. EE. Τί δέ; τὴν χειρωτικὴν ἀρ οὐ διχῆ τμη- 

τέον; ΘΕΑΙ. Πῇ; ΞΕ. Τὸ μὲν ἀναφανδὸν ! ὅλον 
ἀγωνιστικὸν ϑέντας, τὸ δὲ κρυφαῖον αὐτῆς πᾶν ϑη- 
ρευτικόν. OEAL Nol. ΞΕ. Τήν ye μὴν ϑηρευτικὴν 
ἄλογον τὸ μὴ οὐ τέμνειν διῇ. ΘΈΑΙ. “έγε ὅπη. 
ΞΕ. Τὸ μὲν ἀψύχου γένους διελομένους, τὸ δ᾽ ἐμψύ- 
χου. ΘΕΑΙ. Τί μήν; εἴπερ ἔστον ys ἄμφω. EE. 

Πῶς δὲ οὐκ ἔστον; καὶ δεῖ γε ἡμᾶς " τὸ μὲν τῶν 
ἀψύχων, ἀνώνυμον ὃν πλὴν xor ἕνια τῆς κολυμβητικῆς 
ἅττα μέρη καὶ τοιαῦτ᾽ ἄλλα βραχέα, χαΐρειν ἐᾶσαι, τὸ 

δέ, τῶν ἐμψύχων ζώων οὖσαν ϑήραν, προςειπεῖν. ζωο- 
ϑηρικήν. ΘΈΑΙ. Ἔστω. EE. Ζωοϑηρικῆς δὲ ag ov 
διπλοῦν εἶδος ἂν λέγοιτο ἐν δίκῃ; τὸ μὲν πεζοῦ γέ- 

γους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ ὀνόμασι διῃρημένον, πεζοϑη- 

ρικόν, τὸ δ᾽ ἕτερον νευστικοῦ ζώου πᾶν ἐνυγροϑηρι- 

κόν; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ ys. EE. NevoruxoU μὴν τὸ μὲν 
πτηνὸν φῦλον ! ὁρῶμεν, τὸ δὲ ἔνυδρον; ΘΈΑΙ. Πῶς 

δ᾽ ov; ΞΕ. Καὶ τοῦ πτηνοῦ μὲν γένους πᾶσα ἡμῖν ἡ 
ϑήρα λέγεταί πού τις ὀρνιϑευτική. ΘΈΑΙ. “έγεται 
γὰρ οὖν. EE. Τοῦ δὲ ἐνύδρου σχεδὸν τὸ σύνολον 
ἁλιευτική. ΘΈΑΙ. Ναί. ΞΕ. Τί δέ; ταύτην αὐ τὴν 

, ἜΡΟΝ, 2 * 

ϑήραν «p ovx ἄν κατὰ 
ΘΕΑΙ. Κατὰ ποῖα; 

μέγιστα μέρη δύο διελοίμην- 
EE. Καϑ' ἃ τὸ μὲν ἕρκεσιν αὐὖ- 

τόϑι ποιεῖται τὴν ϑήραν, τὸ δὲ πληγῇ. OEAI. Πῶς 
λέγεις, xoi πῇ διαιρούμενος ἑκάτερον; EE. Τὸ μὲν, 

ὅτι πᾶν, ὅσον ἄν ἕνεκα κωλύσεως εἰργῃ n περιέχον, 
ἕρκος εἰκὸς ὀνομάζειν. EISE “Πάνυ μὲν οὖν. eu 

τὰ τοιαῦτα μῶν ἄλλο τι πλὴν ἕρχη χρὴ e 
en; ΘΕΑῚ. Οὐδέν. EE. Τοῦτο μὲν ἄρα ἐρκοϑηρι- 

κὸν τῆς ἄγρας τὸ μέρος φήσομεν, ἢ τι τοιοῦτον. 
OEAI. Ναί. ΞΕ. Τὸ δὲ ἀγκίστροις καὶ τριόδουσι 

πληγῇ γιγνόμενον ἕτερον μὲν ἐκείνου, πληκτικὴν δὲ τι- 
γα ϑήραν ! ἡμᾶς προειπεῖν ἑνὶ λόγῳ νῦν χρεών, ἢ τὶ 
τις ἄν, Θεαίτητε, εἴποι κάλλιον; ΘΈΑΙ. ἠϊμελῶμεν 

τοῦ ὀνόματος" ἀρκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο. EE. Τῆς τοίνυν 
πληκτικῆς τὸ μὲν »υχτεριγόν, οἶμαι, πρὸς πυρὸς φῶς 
γιγνόμενον vr αὐτῶν τῶν περὶ τὴν ϑήραν πυρευτικὴν 
ῥηθῆναι συμβέβηκε. ΘΈΑΙ. Πάνυ ys. EE. Τὸ δὲ γε 
μεϑημερινόν, ὡς ἐχόντων ἐν ἄκροις ἄγκιστρα καὶ τῶν 
τριοδόντων, πᾶν ἀγκιστρευτικόν. OEAI. «Ἱέγεται L 

γὰρ οὖν. VL EE. Τοῦ τοίνυν ἀγκιστρευτικοῦ τῆς 
πληκτικῆς τὸ μὲν ἄνωϑεν εἰς τὸ κάτω γιγνόμενον διὰ 
τὸ τοῖς τριόδουσιν οὕτω μάλιστα χρῆσϑαι τριοδοντία 
τις, οἶμαι, κέκληται. ΘΈΑΙ. Φασὶ γοῦν τινές. EE. 

Τὸ δὲ ye λοιπόν ἐστιν ἕν ἔτι μόνον, ὡς εἰπεῖν, εἶδος. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; EE. Τὸ τῆς ἐναντίας ταύτῃ πλη- 

γῆς, ἀγκίστρῳ τε γιγνόμενον καὶ τῶν ἰχϑύων οὐχ ἧ 
τις ἂν τύχῃ * τοῦ σώματος, ὥςπερ τοῖς τριύδουσιν, 
ἀλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στόμα τοῦ ϑηρευϑὲν- 
τος ἑκάστοτε, καὶ κάτωϑεν εἰς τοὐναντίον ἄνω ὁά- 
βδοις καὶ καλάμοις ἀνασπώμενον" ov τὶ φήσομεν, ὦ 

ΘΕΑΙ. Δοκῶ μέν, 
ὅπερ ἄρτι προὐϑέμεϑα δεῖν ἐξευρεῖν, TOUT αὐτὸ νῦν 
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ἀποτετελέσϑαι. VIL. EE. Νῦν ἄρα τῆς ἀσπαλιευτι- 
κῆς πέρι σύ τε κἀγὼ συνωμολογήκαμεν οὐ μόνον ! τοῦ- 
»ομα, ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον περὶ αὐτὸ τοὔργον εἰλήφα- 

μδν ἱκανῶς. ξυμπάσης γὰρ τέχνης τὸ μὲν ἥμισυ μέρος 

κτητικὸν ἦν, muxo δὲ χειρωτικόν, χειρωτικοῦ δὲ ϑη- 
ρευτικόν, τοῦ δὲ ϑηρευτικοῦ ζωοϑηρικόν, ζωοϑηρικοῦ 

δὲ ἐνυγροϑηρικόν, ἐνυγροϑηρικοῦ δὲ τὸ κάτωϑεν τμῆ- 
μα ὅλον ἁλιευτικόν, ἁλιευτικῆς δὲ πληκτικόν, πληκτικῆς 

δὲ ἀγκιστρευτικόν᾽ τούτου δὲ τὸ περὶ τὴν κάτωϑεν 
ἄνω πληγὴν ἀνασπωμένην ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς πράξεως ' 
ἀφομοιωϑὲν τοὔνομα, ἢ νῦν ἀσπαλιευτικὴ ζητηϑεῖσα, 
ἐπίκλην γέγονβ. ΘΈΑΙ. Παντάπασι μὲν ovy τοῦτό ye 

ἱχανῶς δεδήλωται. VIL. ΞΕ. Φέρε δή, χατὰ τοῦτο τὸ 
παράδειγμα καὶ τὸν σοφιστὴν ἐπιχειρῶμεν εὑρεῖν, 0 τὶ 
ποτ᾿ ἔστι: OEAI. Κομιδῇ μὲν otv. EE. Kai μὴν 

ἐκεῖνό y ἦν τὸ ζήτημα πρῶτον, “πότερον ἰδιώτην ἢ τι- 
va τέχνην ἔχοντα ϑετέον εἶναι τὸν ἀσπαλιευτήν. ΘῈ ΑἹ. 

Nal. EE. Καὶ νῦν δὴ τοῦτον ἰδιώτην ϑήσομεν, ὦ 
Θεαΐτητε, ἢ ' παντάπασιν ὡς ἀληϑῶς σοφιστήν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ἰδιώτη»" μανϑάνω γὰρ δ λέγεις, ὡς 

πάντως δεῖ τοιοῦτον εἶναι τό n ὄνομα τοῦτο ἔχοντα᾽ 
ἀλλά τινὰ τέχνην αὐτὸν ἡμῖν ἔχοντα, ὡς ἔοικε, ϑετέον. 

EE. Τίνα mor ov» δὴ ταύτην; dg ὦ πρὸς ϑεῶν vyvo- 
ἥκαμεν τἀνδρὸς τὸν ἄνδρα ὄντα ξυγγενῆ; ΘΈΑΙ. Τί- 
γα τοῦ; EE. Τὸν ἀσπαλιευτὴν τοῦ σοφιστοῦ. ΘΕΑΙ. 

Πῇ; EE. Θηρευτά τινε καταφαίνεσϑον ἄμφω μοι. 

ΘΕΑΙ. ! Τίνος ϑήρας ἅτερος; τὸν uiv γὰρ ἕτερον εἴ- 

πομεν. EE. Δίχα που νῦν διείλομεν τὴν ἄγραν πᾶ- 
σαν, νευστικοῦ μέρους, τὸ δὲ πεζοῦ τέμνοντες. ΘΈΑΙ. 
Jal. EE. Καὶ τὸ μὲν διήλϑομεν, ὅσον περὶ τὰ νευ- 
στικὰ τῶν ἐνύδρων: τὸ δὲ πεζὸν εἰάσαμεν ἄσχιστον, 

εἰπόντες ὅτι πολυειδὲς εἴη. * OEAL Πάνυ γε. EE. 

Μέχρι μὲν τοίνυν ἐνταῦϑα ὃ σοφιστής τ καὶ ὃ ἀσπα- 
λιευτὴς ἅμα ἀπὸ τῆς κτητικῆς τέχνης πορεύεσϑον. 
ΘΕΑΙ. Ἐοίκατον γοῦν. ΞῈ. 'ExrgémegOov δὲ γε ἀπὸ 
τῆς ζωοθϑηρικῆς, 0 μὲν ἐπὶ ϑάλατταν που καὶ ποτα- 
μοὺς καὶ λίμνας, τὰ ἐν τούτοις. ζῶα ϑηρευσόμενος. 
OEAI. Τί μήν: ΞΕ. Ὁ δὲ γε ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποτα- 
μοὺς ἑτέρους αὖ τινας, πλούτου καὶ νεότητος οἷον λει- 
μῶνας ἀφϑόνους, τὰν τούτοις ϑρέμματα χειρωσόμε- 
γος. ΘΕΑ͂Ι. Πῶς ! λέγεις; EE. Τῆς πεζῆς ϑήρας 

γίγνεσϑον δύο μεγίστω τινὲ μέρη. ΘΈΑΙ. Ποῖον ἑχά- 
τερον; EE. Τὸ μὲν τῶν ἡμέρων, τὸ δὲ τῶν ἀγρίων. 
IX. ΘΕΑΙ. Ei ἔστι τις ϑήρα τῶν ἡμέρων; EE. Ei- 

περ γὲ ἐστιν ἄνϑρωπος ἥμερον ζῶον. ϑὲς δὲ ὅπῃ 
χαίρεις, sire μηδὲν τυϑεὶς ἥμερον, sire ἀλλο μὲν ἥμε- 

pov τι, τὸν δὲ ἀνϑρωπον ἄγριον, εἴτε ἥμερον uiv λέ- 
yet αὖ τὸν ἄνϑρωπον, ἀνϑρώπων δὲ μηδεμίαν ἡγεῖ 
ϑήραν». τούτων ὁπότερ ἂν ἡγῇ φίλον. εἰρῆσϑαί σοι; 

τοῦτο ἡμῖν διοριστέον. ! OEAL ἄλλ᾽ ἡμᾶς τε ἥμερον, 
ὦ ξένβ, ἡγοῦμαι ζῶον, ϑήραν 18 ἀνϑρώπων εἶναι λέ- 

γω. EE. Διττὴν τοίνυν καὶ τὴν ἡμεροϑηρικὴν εἴπω- 

μεν. OEAI. Κατὰ τὶ λέγοντες; EE. Τὴν μὲν λη- 
στικὴν καὶ ἀνδραποδιστικὴν καὶ τυραννικὴν καὶ ξύμ- 
πασαν τὴν πολεμικήν, ἕν πάντα, βίαιον ϑήραν ὁρισά- 
μενοι. ΘΈΑΙ. Καλῶς. EE. Τὴν δὲ ve δικαγιπὴν χαὶ 

δημηγορικὴν καὶ προςομιλητικήν, ἕν αὖ τὸ ξύνολον, 
πιϑανουργιπήν τινα μέαν τέχνην ! προςειπόντες. OEAI. 

Ὀρϑῶς. EE. Τῆς δὴ πυϑανουργικῆς διττὰ λέγωμεν 

γένη. ΘΈΑΙ. Ποῖα; ΞΕ. Τὸ μὲν ἕτερον ἰδίᾳ, τὸ δὲ 
δημοσίᾳ γιγνόμενον. ΘΕΑῚ. Τίγνεσϑον γὰρ οὖν εἷ- 
δὸς ἑκάτερον. EE. Οὐχοῦν αὖ τῆς ἰδιοϑηρευτικῆς τὸ 

μὲν μισϑαρνουτικῶν ἐστι, τὸ δὲ δωροφορικόν; OEAI. 

Ov pavódvo. EE. Τῇ τῶν ἐρώντων ϑήρᾳ τὸν νοῦν, 

ὡς ἔοικας, οὕπω προςέσχες. ΘΕΑΙ. Τοῦ πέρι; SE. 

! Ὅτι τοῖς ϑηρευϑεῖσι δῶρα προςεπιδιδόασιν. OEAI E 
ληϑέστατα λέγεις. EE. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐρωτικῆς 
τέχνης ἔστω εἶδος. ΘΈΑΙ. Πάνυ ye. EE. Τοῦ δὲ 78 
μισϑαρνευτικοῦ τὸ μὲν προφομιλοῦν διὰ χάριτος καὶ 
παντάπασι δὶ ἡδονῆς τὸ δέλεαρ πεποιημένον καὶ τὸν 
μισϑὸν πραττόμενον τροφὴν ἑαυτῷ μόνον κολακικήν, 
ὡς ἐγῴμαι, * πάντες φαῖμεν ἄν ἡδυντικήν τινα τέχνην 
εἶναι. ΘΕΑΙ. πῶς γὰρ ov; ΞΕ. Τὸ δὲ ἐπαγγελλό- 

μενον μὲν ὡς ̓ ἀρδτῆς ἕνεκα τὰς ὁμιλίας ποιούμενον, 
μισϑὸν δὲ νόμισμα πραττόμενον, ἄρα οὐ τοῦτο τὸ 
γένος ἑτέρῳ προςειπεῖν ἄξιον ὀνόματι; ΘΕΑΙ. πῶς 

γὰρ οὔ; ΞΕ. Τίνι δὴ τούτῳ; πειρῶ λέγειν. ΘΈΑΙ. 
Δῆλον δή: τὸν γὰρ σοφιστήν μοι δοκοῦμεν à ἀνευρηκέ- 
γαι. τοῦτ οὖν ἔγωγε εἰπὼν τὸ προρῆκον ὄνομ᾽ ἄν 
ἡγοῦμαι καλεῖν αὐτόν. X. EE. Κατὰ δὴ ! τὸν νῦν, ὦ B 
Θεαΐτητε, λόγον, ὡς ἔοικεν, ἣ τέχνης οἰκειωτικῆς, χει- 
ρωτικῆς, [κτητικῆς,] ϑηρευτικῆς, ζωοϑηρίας, [πεζοϑη- 
ρίας, χερσαίας, [ἡμεροϑηρικῆς,) ἀνϑρωποϑηρίας, "πι- 

ϑανοϑηρίας," ἰδιοϑηρίας, [ μισϑαρνικῆς, νομισματο- 
πωλικῆς, δοξοπαιδευτικῆς, νέων πλουσίων xai ἐνδόξων 
γιγνομένη ϑήρα προςρητέον, ὡς ὁ νῦν λόγος ἡ ἡμῖν συμ- 
βαίνει, σοφιστική. ΘΕΑΙ. “Παντάπασι μὲν οὖν. ΞΕ. 
Ἔτι δὲ καὶ τῇδε ἴδωμεν" ov γάρ τι φαύλης μέτοχόν 
ἐστι τέχνης τὸ γῦν ζητούμενον, ! ἀλλ᾽ εὖ μάλα ποικί- ο 
λης. καὶ γὰρ οὖν ἐν τοῖς πρόσϑεν εἰρημένοις φάντα- 

σμα παρέχεται, μὴ τοῦτο, ὃ νῦν αὐτὸ ἡμεῖς φαμέν, 
ἀλλ᾽ ἕτερον sival τι γένος. ΘΈΑΙ. Ig δή; EE. Τὸ 

τῆς κτητικῆς τέχνης διπλοῦν ἦν εἶδός που, τὸ μὲν ϑη- 
φευτικὸν μέρος ἔχον, τὸ δὲ ἀλλακτικόν. ΘΕΑΙ. Ἦν 

γὰρ ovr. EE. Τῆς τοίνυν ἀλλαχτικῆς δύο εἰδὴ λέγω- 
μεν, τὸ μὲν δωρητικόν, τὸ δὲ ἕϊ ἕτερον. ἀγοραστικόν; 
OEAL Εἰρήσϑω. ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ φήσομεν ἄγορα- 
cru διχῆ τέμνεσϑαι. ! OEAL πῇ; &E. Tip μὲν D 
τῶν αὐτουργῶν αὐτοπωλικὴν διαιρουμένην, τὴν δὲ τὰ 
ἀλλότρια ἔργα μεταβαλλομένην μεταβλητικήν. ΘΕΑ͂Ι. 
Πάνυ ye. EE. Τί δέ; τῆς μεταβλητικῆς οὐχ A μὲν 
κατὰ πόλιν ἀλλαγή, σχεδὸν αὐτῆς ἥμισυ μέρος ὃν, xa- 
πηλικὴ προςαγορεύεται; OEAL Nal. ΞῈ. Τὸ δὲ ye 
ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην πόλιν διαλλαττόμενον ὠνῇ καὶ 
πράσει ἐμπορική; OEAL Τί δ᾽ ov; ΞῈ. Τῆς δ᾽ 
ἐμπορικῆς. ag οὐκ ἤσϑήμεϑα ὅτι τὸ μέν, ! ὅσοις τὸ E 

σῶμα τρέφεται καὶ κέχρηται, TO δέ, ὅσοις ἡ ψυχή, 
πωλοῦν διὰ γομίσματος ἀλλάττεται; ΘΕΑΙ. Πῶς 
τοῦτο λέγεις; EE. Τὸ περὶ τὴν ψυχὴν ἴσως ἀγνοοῦ- 
usv: ἐπεὶ τό γε ἕτερόν που ξυνίεμεν. ΘΈΑΙ. Nol. 
EE. Μουσικήν * τὸ τοίνυν ξυνάπασαν λέγωμεν, ἐκ πό- 394. 

λεως ἑκάστοτε εἰς πόλιν ἔνϑεν μὲν ὠνηϑεῖσαν, ἑτέρω- 
gs δὲ ἀγομένην καὶ πιπρασκομένη», καὶ γραφικὴν xal 
ϑαυματοποιικὴν καὶ πολλὰ ἕτερα τῆς ψυχῆς, τὰ μὲν 
παραμυϑίας, τὰ δὲ xai σπουδῆς χάριν ἀχϑέντα καὶ 

πωλούμενα, τὸν ἄγοντα καὶ πωλοῦντα μηδὲν ἡ ἧττον τῆς 
τῶν σιτίων καὶ ποτῶν πράσεως ἔμπορον ὀρϑῶς ἂν 
λεγόμενον παρασχεῖν. ΘΕΑΙ. ληϑέστατα λέγεις. 
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EE. Οὐκοῦν καὶ τὸν ! μαϑήματα ξυνωγούμενον πόλιν 

τῷ ἐκ πόλεως νομίσματος ἀμείβοντα ταὐτὸν προςερεῖς 
ὄνομα; GEAI. Σφόδρα ye XL ΞΕ. Τῆς δὴ wv- 
χεμπορικῆς ταύτης ag οὐ τὸ μὲν ἐπιδεικτικὴ δικαιότα- | 

τα λέγοιτ᾽ ἂν, τὸ δὲ γελοῖον μὲν οὐχ ἧττον. τοῦ πρό- 
σϑεν, ὅμως. δὲ μαϑημάτων οὖσαν πρᾶσιν αὐτὴν ἀδελ- 
qo τινι τῆς πράξεως ὀνόματι προςειπεῖν ἀνάγκη; 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν ow. EE. Ταύτης τοίνυν τῆς μα- 

ϑηματοπωλικῆς τὸ μὲν περὶ τὰ ! τῶν ἄλλων τεχνῶν 

μαϑήματα ἑτέρῳ, τὸ δὲ περὶ τὸ τῆς ἀρετῆς ἄλλῳ 
προςρητέον. ΘΕΑΙ. πῶς γὰρ ov; EE. Τεχνοπῶλι- 

κὸν μὲν τό γ8 περὶ τάλλα ἂν ᾿ἀρμόττοι" τὸ δὲ περὶ 
ταῦτα σὺ προϑυμήϑητι λέγειν ὄνομα. ΘΕΑΙ. Καὶ τὲ 

τις ἂν ἀλλο ὄνομα εἰπὼν οὐκ ἄν πλημμελοίη πλὴν τὸ 
γῦν ζητούμενον αὐτὸ εἶναι τὸ σοφιστικὸν γένος; ΞΕ. 

Οὐδὲν ἄλλο. ἴϑι δὴ γὺν συναγάγωμεν αὐτό, λέγοντες 
ὡς τὸ τῆς κτητικῆς, μεταβλητικῆς, ἀγοραστικῆς, ! ἐμ- 
πορικῆς, ψυχεμπορικῆς περὶ λόγους καὶ μαϑήματα 
ἀρετῆς πωλητικὸν δεύτερον o ἀνεφάνη σοφιστική. ΘΕΑΙ. 

Μάλα 78. ΞΕ. Τρίτον δὲ T οἶμαί σε, xà» εἴ τις αὐ- 

τοῦ καϑιδρυμένος ἐν πόλει, τὰ μὲν ὠνούμενος, τὰ δὲ 
χαὶ τεκταινόμενος αὐτὸς μαϑήματα περὶ τὰ αὐτὰ 
ταῦτα καὶ πωλῶν, ἐκ τούτου τὸ ζῆν προυτάξατο, κα- 

λεῖν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὅπερ. »ῦν δή. ΘΕΑ͂Ι. Τί δ᾽ οὐ 
μέλλω; ΞΕ. Καὶ τὸ κτητικῆς ἄρα μεταβλητικόν, ἀγο- 

φαστικόν, ! ramuxóy εἴτε αὐτοπωλικόν, ἀμφοτέρως, ὅ 
τί περ ἄν ἢ περὶ τὰ τοιαῦτα μαϑηματοπωλικὸν γένος, 
ἀεὶ σὺ προςερεῖς, ὡς φαΐνει, σοφιστικόν. ΘΈΑΙ. 

ινάγκη" τῷ γὰρ λόγῳ δεῖ συνακολουϑεῖν. xi. KE. 

Ἔτι δὴ σκοπῶμεν, ei τινι τοιῷδε προςέοικεν ἄρα τὸ 
D μεταδιωκόμενον * γένος. OEAL Ποίῳ δή; AE. 
Τῆς κτητικῆς ἀγωνιστική τι μέρος ἡμῖν ἦν. ΘΕΑΙ. 

Ἦν γὰρ οὖν. ΞΕ. Οὐκ ἄπο τρόπου τοίνυν ἐστὲ διαι- 

φεῖν αὐτὴν δίχα. ΘΕΑΙ. Καϑ' ὁποῖα λέγε. EE. Τὺ 
μὲν ἁμιλλητικὸν αὐτῆς τιϑέντας, τὸ δὲ μαχητικόν. 
E Ἔστι. EE. Τῆς τοίνυν μαχητικῆς τῷ μὲν σώ- 

ματι πρὸς σώματα γιγνομένῳ σχεδὸν δἰκὸς καὶ πρέπον 
ὄνομα λέγειν τι τοιοῦτον τιϑεμένους, οἷον βιαστικόν. 
OEAL Ναί. ΞῈ. Τῷ δὲ λόγοις πρὸς λόγους τί τις, 
ὦ Θεαίτητε, ἀλλο εἴπῃ πλὴν ' ἀμφιςβητητικόν; ΘΕΑΙ. 
Οὐδέν. ΞΕ. Τὸ δέ 78 περὶ τὰς ἀμφιςβητήσεις ϑετέον 

διττόν. OEAL Πῇ; EE. Καϑ' ὅσον μὲν γὰρ γί- 

γνϑται μήκεσί τα πρὸς ἐγαντία μήκη λόγων καὶ περὶ 
τὰ δίκαια καὶ ἀδικα δημοσίᾳ, δικανικόν. ΘῈ ΑΙ. INal. 
EE. Τὸ δ᾽ ἐν ἰδίοις αὐ καὶ κατακεκερματισμένον ἐρω- 
τήσεσι πρὸς ἀποκχρίσεις μῶν εἰϑίσμεϑα καλεῖν ἀλλο 
πλὴν ἀντιλογικόν:, ΘΕΑΙ. Οὐδέν. ΞΕ. Τοῦ δὲ ἀν- 

τιλογικοῦ τὸ μὲν ὅσον περὶ τὰ ξυμβόλαια ἀμφιςβητεῖ- 

ται μέν, εἰκῆ δὲ καὶ ἀτέχνως περὶ αὐτὸ πράττεται, 
τοῦτο ϑετέον μὲν εἶδος, ἐπείπερ αὐτὸ διέγνωκεν ὡς 
ἕτερον üv ὃ λόγος, ἀτὰρ ἐπωνυμίας οὐϑ᾽ ὑπὸ τῶν ἔμ- 

προσϑεν ἔτυχεν οὔτε νῦν vq ἡμῶν τυχϑῖν ἄξιον. 
ΘΕΑΙ. ἄληϑῆ" κατὰ σμικρὰ γὰρ λίαν καὶ παντοδαπὰ 
διήρηται. EE. Τὸ δὲ ya ἔντεχνον, καὶ περὶ δικαίων 
αὐτῶν καὶ ἀδίκων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅλως ἀμφιςβη- 
TOU», GQ οὐκ ἐριστικὸν αὖ λέγειν εἰϑίσμεϑα; ΘΕΑΙ. 
πῶς γὰρ οὐ; EE. Τοῦ μὴν ἐριστικοῦ τὸ μὲν ! χφη- 

ματοφϑορικόν, τὸ δὲ χφηματιστιπὸν ὃν τυγχάνει. 
ΘΕΑΙ. Παντάπασί γε. EE. Τὴν ἐπωνυμίαν τοίνυν, 
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ἣν ἑκάτερον δεὶ καλεῖν αὐτῶν, πειραϑῶμεν εἰπεῖν. 
ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν χρή. EE. Δοχῶ μὲν τό 78 δι᾽ ἡδονὴν 
τῆς περὶ ταῦτα διατριβὴς ἀμελὲς τῶν οἰκείων γιγνόμε- 
γον, περὶ δὲ τὴν λέξιν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀκουόντων οὐ 

μεϑ᾽ ἡδονῆς ἀκουόμενον καλεῖσϑαι κατὰ γνώμην τὴν 
ἐμὴν οὐχ ἕτερον ἀδολεσχικοῦ.  OEAI. "devo χὰρ 

οὖν οὕτω πῶς. EE. Τούτου τοίνυν ! τοὐναντίον, ἀπὸ 

τῶν ἰδιωτικῶν ἐρίδων χρηματιζόμενον, ἐν τῷ μέρει σὺ 
πειρῶ yvy εἰπεῖν. OEAI. Kai * τί τις ἂν αὖ &- 

πὼν ἕτερον οὐκ ἐξαμάρτοι πλήν γ8 τὸν ϑαυμαστὸν 

πάλιν ἐχθῖνον ἤκϑιν αὖ νῦν τέταρτον τὸν μεταδιωχό- 
μδνον ὑφ ἡμῶν σοφιστήν; EE. Οὐδὲν ἀλλ ἢ τὸ * 

χφηματιστικὸν γένος, ὡς ἔοικεν; ἐριστικῆς 
τῆς ἀντιλογικῆς, τῆς ἀμφιςβητητικῆς, τῆς μαχητικῆς, 
τῆς ἀγωνιστικῆς, τῆς κτητικῆς ἔστιν, ὡς ὃ λόγος c αὖ 
μδμήνυκϑ γὺν, ὁ σοφιστής. OEAI. Κομιδῇ μὲν ovy. 

xut. ΞΕ. Ὁρᾷς οὖν, ὡς ἀληϑῆ λέγεται τὸ ποικίλον 

εἶναι τοῦτο τὸ ϑηρίον, καὶ τὸ λεγόμενον οὐ τῇ ἑτέρᾳ 
ληπτέον; ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν ἀμφοῖν χρή. ΞΕ. Χρὴ γὰρ 
οὖν, καὶ κατὰ δύναμίν γ8 οὕτω ποιητέον, τοιόνδε τι ! 

μεταϑέοντας ἴχνος αὐτοῦ. καί μοι λέγε᾽ τῶν οἰκετικῶν 
ὀνομάτων καλοῦμεν ἄττα που; ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πολλα: 
ἀτὰρ ποῖα δὴ τῶν πολλῶν πυνϑάνει; ΞῈ. Τὰ τοιά- 
δὲ, οἷον διηϑεῖν τα λέγομεν καὶ διαττᾶν καὶ βράττειν 

καὶ διακρίνειν. ΘΕΑΙ. Τί μήν; ΞΕ. Καὶ πρός 7ε 
τούτοις ἔτι ξαΐνειν, κατάγειν, κερκίζειν, καὶ μυρία, ἐν 
ταῖς τέχναις ἄλλα τοιαῦτα ἐνόντα ἐπιστάμεϑα. ἡ γάρ; 
OEAI. Τὸ ποῖον αὐτῶν πέρι βουληϑεὶς δηλῶσαι, ! 

παραδείγματα προϑεὶς ταῦτα κατὰ πόντων ἤρου; ΞῈ. 
Διαιρετικά που τὰ λεχϑέντα BONN ξύμπαντα. OEAI. 

INal. &E. Κατὰ τὸν ἐμὸν τοίνυν λόγον ὡς περὶ ταῦ- 

τα μίαν οὖσαν ἐν ἅπασι τέχνην ἑνὸς ὀνόματος ἀξιώ- 
σομδν αὐτήν. ΘΕΑΙ. Τίνα προςβιπόντες; ARE. 4ια- 

κριτικήν. ΘΈΑΙ. Ἔστω. EE. Σκχόπει δὴ ταύτης αὖ 

δύο ἂν πῃ δυνώμεϑα κατιδεῖν εἴδη. ΘΕΑῚ. Ταχεῖαν 
ὡς ἐμοὲ σκέψιν ἐπιτάττεις. ΞΕ. Καὶ ! μὴν ἔν γ8 ταῖς 
εἰρημέναις διακρίσεσι τὸ μὲν χεῖρον ἀπὸ βελτίονος 
ἀποχωρίζειν ἣν, τὸ δ᾽ ὅμοιον ἀφ ὁμοίου. ΘΕΑΙ. 

Σχεδὸν οὕτω νῦν λεχϑὲν φαίνεται. ΞῈ. Τῆς μὲν τοί- 
vvv ὄνομα οὐκ ἔχω λεγόμενον" τῆς δὲ καταλειπούσης 
μὲν τὸ βέλτιον διακρίσεως, τὸ δὲ χεῖρον ἀποβαλλούσης 
ἔχω. ΘΕΑΙ. Asye il. ΞΕ. Πᾶσα ἡ ποιαύτη διάκρι- 

σις, ὡς ἐγὼ ξυννοῶ; λέγεται “παρὰ πάντων καϑαρμός 

τις. OEAI. Ayers γὰρ ovr. EE. ! Οὐκοῦν τό y5 

καϑαρτικὸν εἶδος αὖ διπλοῦν ὃν πᾶς ἂν ἴδοι: OEAI. 

Nol, κατὰ σχολήν y ἴσως" οὐ μὴν ἔγωγ8 καϑορῶ νῦν. 
XIV. EE. Καὶ μὴν τὰ περὶ τὰ σώματα πολλὰ εἰδὴ 
καϑάρσεων ἑνὶ περιλαβεῖν ὀνόματι προςήκει. ΘΈΑΙ. 
Ποῖα xol τίνι; ΞΕ. Τὰ re τῶν ζώων, ὅσα ἐντὸς σω- 

μάτων ὑπὸ γυμναστικῆς ἰατρικῆς 18 ὀρϑῶς διακρινό- 
μενα. * χαϑαίρεται xol περὶ τἀκτός, εἰπεῖν μὲν φαῦ- 

λα, ὅσα βαλανευτικὴ παρέχϑται" καὶ τῶν ἀψύχων σω- 

μάτων, ὧν γναφευτικὴ καὶ ξύμπασα κοσμητικὴ τὴν 
ἐπιμέλειαν παρεχομένη χατὰ σμικρὰ πολλὰ καὶ γϑλοῖα 

δοκοῦντα ὀνόματα ἔσχε. ΘΕΑΙ. Μαλα y&. ΞΕ. 

Παντάπασι μὲν οὐν, ὦ Θεαίτητε. ἀλλὰ γὰρ τῇ τῶν 

λόγων μεϑόδῳ σπογγιστικῆς ἢ φαρμακοποσίας οὐδὲν 
ἧττον οὐδέ τι μᾶλλον. τυγχάνει μέλον, εἰ τὸ μὲν σμι- 

xp&, τὸ δὲ μεγάλα ἡμᾶς ὠφελεῖ καϑαῖρον. τοῦ κτή- 
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σασϑαι γὰρ ἕνεκα νοῦν ! πασῶν τεχνῶν τὸ ξυγγενὲς 

καὶ τὸ μὴ ξυγγενὲς κατανοδῖν πειρωμένη. τιμᾷ πρὸς 
τοῦτο ἐξ ἴσου πάσας, καὶ ϑάτερα τῶν ἑτέρων κατὰ 
τὴν ὁμοιότητα οὐδὲν ἡγεῖται γελοιότερα, σεμνότερον 
δέ τι τὸν διὰ στρατηγικῆς ἢ φϑειριστικῆς δηλοῦντα 
ϑηρευτικὴν οὐδὲν νενόμικεν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ πολὺ χαυνότε- 
ρον. καὶ δὴ καὶ νῦν, ὅπερ ἤρου, τὶ προςεροῦμεν 0vo- 

μα ξυμπάσας δυνάμεις, ὅσαι σῶμα εἴτε ἔμψυχον εἴτε 

ἄψυχον εἰλήχασι καϑαΐρειν, οὐδὲν αὐτῇ διοίσει, ποῖόν 

τι ! AeyÓiv εὐπρεπέστατον εἶναι δόξει" μόνον ἐχέτω 
χωρὶς τῶν τῆς ψυχῆς καϑάρσεων πᾶντα ξυνδῆσαν, 
ὅσα ἄλλο τι καϑαΐρει. τὸν γὰρ περὶ τὴν διάνοιαν κα- 
ϑαρμὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐπικεχείρηκεν ἀφορίσασϑαι 
τὰ νῦν, εἴ γ8 ὅπερ, βούλεται. μανϑάνομεν. OEAI. 
Aa μεμάϑηκα, καὶ συγχωρῶ δύο μὲν εἴδη καϑάρ- 
σεως, ἕν δὲ τὸ περὶ τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι, τοῦ περὶ 
τὸ σῶμα χωρὶς ὃν. EE. Πάντων κάλλιστα. xal μοι 

τὸ μετὰ τοῦτο ἐπάκουδ πειρώμενος αὐ τὸ ! λεχϑὲν δι- 

χῆ τέμνειν. ΘΈΑΙ. Καϑ' ὁποῖ ἂν ὑφηγῇ; πειράσο- 

uod got συντέμνειν. XV. ΞΕ. Πονηρίαν ἕτδρον ἀρε- 

τῆς ἐν ψυχῇ λέγομέν τι; ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ ov; ΞΕ. 

Καὶ μὴν χαϑαρμὸς ἣν τὸ λιπεῖν μὲν θάτερον, ἐκβάλ- 
λειν δὲ ὅσον ἂν ἢ πού τι φλαῦρον. ΘΕΑΙ. Ἦν γὰρ 

ovy. EE. Καὶ ψυχῆς ἄρα, χαϑ᾽ ὅσον ἂν εὑρίσκωμεν 

κακίας ἀφαΐρεσὶν τινα», καϑαρμὸν αὐτὸν λέγοντες ἐν 

μέλει φϑεγξόμεϑα. OEAI. Καὶ μάλα ye. EE. Δύο 
μὴν εἰδὴ κακίας “περὶ ψυχὴν ῥητέον. OEAI. Ποῖα; 

* KE. TO uiv oiov νῦσον ἐν σώματι, τὸ δ᾽ οἷον αἷ- 

σχος ἐγγιγνόμενον. ΘΕΑῚ: Οὐκ ἔμαϑον. EE. No- 

gor ἴσως καὶ στάσιν οὐ ταὐτὸν “γενόμικας. ΘΕΑΙ. 

Οὐδ᾽ αὐ πρὸς τοῦτο ἔχω τὶ χρή ue ἀποκρίνασϑαι. 

ΞΕ. Πότερον ἄλλο τι στάσιν ἡγούμενος ἢ τὴν τοῦ 

φύσει ξυγγενοῦς ἔκ τινος διαφϑορᾶς διαφοράν; ΘΈΑΙ. 
Οὐδέν. EE. MÀX αἶσχος ἄλλο τι πλὴν τὸ τῆς ἀμε- 
τρίας πανταχοῦ δυςειδὲς ὃν γένος; ΘΈΑΙ. ! Οὐδαμῶς 
ἀλλο. EE. Τί δέ; ἐν ψυχῆ δόξας ἐπιϑυμίαις καὶ ϑυ- 

μὸν ἡδοναῖς καὶ λόγον λύπαις καὶ πάντα ἀλλήλοις 
ταῦτα τῶν φλαύρως ἐχόντων ovx ἡσϑήμεϑα διαφερό- 
μδνα; ΘΕΑΙ. Καὶ σφόδρα γ8. BE. Ξυγγενὴ γ8 μὴν 
ἐξ ἀνάγκης ξύμπαντα y&yove. OEAI. Πῶς γὰρ οὐ; 

RE. Σταᾶσιν ἄρα καὶ νόσον τῆς ψυχῆς πονηρίαν λέγον- 

τες ὀρϑῶς ἐροῦμεν. OEAI. ᾿Ὀρϑότατα “μὲν ovv. AE. 

Ti à; ὅσα κινήσεως ! μετασχόντα καὶ σκοπόν τινὰ 

ϑέμονα, πειρώμενα, τούτου τυγχάνειν, καϑ' ἑκάστην 

ὁρμὴν παράφορα αὐτοῦ γίγνεται καὶ ἀποτυγχάνει, πό- 
τερον αὐτὰ φήσομεν ὑπὸ συμμετρίας τῆς πρὸς ἄλληλα 
ἢ τοὐναντίον ὑπὸ ἀμετρίας αὐτὰ πάσχειν; OEAI. 
Δῆλον ὡς ὑπὸ ἀμετρίας. EE. Ἀλλὰ μὴν ψυχήν 78 

ἔσμεν ἄκουσαν πᾶσαν πᾶν ἀγνοοῦσαν. OEAI Σφό- 

δρα ys. EE. TO ys μὴν ἀγνοεῖν ἐστιν ἐπὶ ἀλήϑειαν 

δρμωμένης ψυχῆς ' παραφόρου ξυνέσεως γιγνομένης 
οὐδὲν ἄλλο πλὴν παραφροσύνη. ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν 
οὖν. EE. Ψυχὴν ἄρα ἀνόητον αἰσχρὰν καὶ ἄμετρον 
ϑετέον. ΘΈΑΙ. Ἔοικεν. EE. Ἔστι δὴ δύο ταῦτα, 
ὡς φαίνεται, κακῶν ἐν αὐτῇ γένη, τὸ μὲν πονηρία κα- 

λούμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν, νόσος αὐτῆς σαφέστατα 
ὃν. OEAIL Nel. EE. Τὸ δὲ ye ἀγνοιαν μὲν καλοῦ- 
σι, κακίαν δὲ αὐτὸ ἐν ψυχῆ μόνον γιγνόμενον οὐκ 
ἐθέλουσιν ὁμολογεῖν. ΘΈΑΙ. Κομιδῇ ! συγχωρητέον, 

ὃ νῦν δὴ λέξαντος ἠμφεγνόησά σου, τὸ δύο εἶναι γένη 

κακίας ἐν ψυχῇ, καὶ δειλίαν μὲν καὶ ἀκολασίαν καὶ 

ἀδικίαν ξύμπαντα ταῦτα ἡγητέον νόσον ἐν ἡμῖν, τὸ δὲ 
τῆς πολλῆς καὶ παντοδαπῆς ἀγνοίας πάϑος αἶσχος 
ϑετέον. XVI. ΞΕ. Οὐκοῦν ἐν σώματί ys περὶ δύο 
παϑήματε τούτω δύο τέχνα τινὲ ἐγενέσϑην; ΘΈΑΙ. 
Tiva τούτω; EE. Περὶ μὲν αἶσχος γυμναστική, περὶ 

Ἐ δὲ νόσον ἰατρική; OEAL Φαίνεσϑον. XE. Οὐκ- 

οὖν καὶ περὶ μὲν ὕβριν καὶ ἀδικίαν καὶ δϑιλίαν ἡ κο- 
λαστικὴ πέφυχε τεχνῶν μάλιστα δὴ πασῶν προςήκουσα 
δίκη; OEAIL Τὸ γοῦν εἰκὸς ὡς εἰπεῖν κατὰ τὴν ἂν- 
ϑρωπίνην δόξαν. RE. Τί δέ; περὶ ξύμπασαν ἄγνοιαν 
μῶν ἀλλὴν τινὰ ἢ διδασκαλικὴν ὀρϑότερον εἴποι τις 
ἄν; OEAI. Οὐδεμίαν. EE. dos δή" διδασκαλικῆς 

δὲ ἄρα ἕν μόνον γένος φατέον εἶναι ἢ ἢ '! πλείω, δύο δὲ 
τινβ αὐτῆς βῖναι μεγίστω; σχύπει.  OEAL Σκοπῶ. 

EE. Καὶ μοι δοκοῦμεν τῇδθ ἂν πῃ τάχιστα εὑρεῖν. 
ΘΕΑΙ. Πῇ; ΞΕ. Τὴν ἀγνοιαν ἰδόντες εἴ πῃ κατὰ 
μέσον αὑτῆς τομὴν ἔχει τινά. διπλῆ γὰρ αὕτη γιγνο- 
μένη δῆλον ὅτι καὶ τὴν διδασκαλικὴν δύο ἀναγκάζβϑι 
μόρια ἔχϑιν, ἕν ἐφ᾽ ἑνὶ γένει τῶν αὐτῆς ἑκατέρῳ. OEAI. 
Τί οὐν; καταφανές πῇ σοι τὸ νῦν ζητούμενον; ΞΕ. 
᾿Ιγνοίας δ᾽ οὖν μέγα 1 μοι ' δοκῶ καὶ χαλεπὸν ἀφω- 
ρισμένον ὁρᾶν εἶδος, πᾶσι τοῖς ἀλλοις αὐτῆς ἀντίστα-- 

Üuov μέρεσι. ΘΈΑΙ. Ποῖον δή; ΞΕ. Τὸ μὴ κατϑι- 
δότα τι δοκεῖν εἰδέναι: OU οὗ κινδυνδύει πάντα ὅσα 

διανοίᾳ σφαλλόμεϑα γίγνεσϑαι πᾶσιν. ΘΈΑΙ. Ἄλη- 
ϑῆ. EE. Καὶ δὴ καὶ τούτῳ γ8 οἶμαι μόνῳ τῆς ἀγνοΐ- 
ας ἀμαϑίαν τοὔνομα προςρηϑῆναι. ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

EE. Τί δὲ δὴ τῷ τῆς διδασκαλικῆς ἄρα upset τῷ τοῖ- 
τὸ ἀπαλλάττοντι ' Aexrfov; ΘΕΑΙ. Οἶμαι μὲν οὖν, 
ὦ Eve, τὸ μὲν ἀλλο δημιουργικὰς διδασκαλίας, τοῦτο 

δὲ ἐνθάδβ ya παιδείαν δι ἡμῶν κεκλῆσϑαι. ΞΕ. Καὶ 
χὰρ σχεδόν, o Θεαίτητε, ἐν πᾶσιν Ἕλλησιν. ἀλλὰ γὰρ 

ἡμῖν ἔτι καὶ τοῦτο σχδπτέον, εἰ ἄτομον ἤδη ἐστὶ πᾶν 

ἢ τινα ἔχον διαίρεσιν ἀξίαν ἐπωνυμίας. ΘΈΑΙ. Ovx- 
oU» χρὴ σχοπεῖν. XVII EE. Δοκεῖ τοίνυν μοι καὶ 
τοῦτο ἔτι πῃ σχίζεσϑαι. ΘΕΑῚ. Κατὰ τί; RE. Τῆς 
ἐν τοῖς λόγοις διδασκαλικῆς ἢ 7] μὲν τραχυτέρα ! τις ἔοι- 

xsv ὁδὸς εἶναι, τὸ δ᾽ ἕτερον αὐτῆς μόριον λειότερον. 

OEAI. Τὸ ποῖον δὴ τούτων ἑκάτερον λέγομεν; RE. 

Τὸ μὲν ἀρχαιοπρεπές τι πάτριον, ᾧ πρὸς τοὺς υἱεῖς 
μάλιστ᾽ ἐχρῶντο τότϑ καὶ ἔτι stool χρῶνται τὰ νῦν, 

ὅταν αὐτοῖς ἐξαμαρταάνωσὶί τι, τὰ μὲν χαλεπαίνοντες, 

Ἐ τὰ δὲ μαλϑακωτέρως παραμυϑούμενοι" τὸ δ᾽ ow 
ξύμπαν αὐτὸ ὀρϑότατα εἴποι τις ἄν νουϑετητικήν. 

OEAI. Ἔστιν οὕτω. EE. Τὸ δέ ye, ὡς εἴξασί τινες 

αὖ λόγον ἑαυτοῖς δόντες ἡγήσασϑαι πᾶσαν ἀκούσιον 
ἀμαϑίαν εἶναι, καὶ μαϑεῖν οὐδέν mor ἂν ἐθέλειν τὸν 

οἰόμενον σοφὸν εἶναι τούτων ὧν οἴοιτο πέρι δεινὸς εἷ- 
voi, μβτὰ δὲ πολλοῦ πόνου τὸ νουϑετητικὸν εἶδος τῆς 
παιδείας σμικρὸν ἀνύτειν. 
τος. EE. Τῷ τοι ταύτης τῆς δόξης ἐπὶ ! ἐκβολὴν ἀλ- 
λῳ τρόπῳ στέλλονται. ΘΕΑΙ. Τίνι δή; ΞΕ. ΖΔιρω- 

τῶσιν ὧν ἄν οἴηταϊ τίς τι πέρι λέγειν λέγων μηδέν" 
εἶϑ' ἅτε πλανωμένων τὰς δόξας ῥᾳδίως ἐξετάζουσι, καὶ 

συνάγοντες δὴ τοῖς λόγοις εἰς ταὐτὸν τιϑέασι παρ 

ἀλλήλας, τιϑέντες δὲ ἐπιδεικνύουσιν αὐτὰς ἑαυταῖς ἅμα 

περὶ τῶν αὐτῶν πρὸς τὰ αὐτὰ κατὰ ταὐτὰ ἐναντίας. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς ys νομίζον- - 
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οἱ δ᾽ ὁρῶντες ἑαυτοῖς uiv χαλεπαίνουσι, πρὸς δὲ τοὺς 
ἄλλους ἡμεροῦνται, καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τῶν περὶ 
αὑτοὺς μεγάλων καὶ ! σκληρῶν δοξῶν ἀπαλλάττονται 
πασῶν [τῷ] ἀπαλλαγῶν ἀκούει». τε ἡδίστην καὶ τῷ 
πάσχοντι βεβαιότατα γιχνομένην. »ομίξοντες γάρ, 

παῖ gis, οἵ καϑαίφοντες αὐτούς, ὥςπερ, οἵ negl τὰ 
σώματα ἰατροὶ νενομίκασι μὴ πρότερον ἂν τῆς προς- 
φερομένης τροφῆς ἀπολαύειν δύνασϑαι σῶμα, πρὶν ἂν 

τὰ ἐμποδίζοντα ἐν αὐτῷ τις ἐκβάλῃ, ταὐτὸν καὶ περὶ 
ψυχῆς διενοήθησαν ἐχεῖνοι, μὴ πρύτερον αὐτὴν ἕξειν 
τῶν προςφερομένων μαϑημάτων ὄνησιν, πρὶν ἂν ! 
ἐλέγχων τις τὸν ἐλεγχόμενον εἰς αἰσχύνην καταστήσας, 

τὰς τοῖς μαϑήμασιν ἐμπτοδίους δόξας ἐξελών, καϑα- 

ρὸν ἀποφήνῃ καὶ ταῦτα ἡγούμενον, ἅπερ οἶδεν, εἰδέ- 

γαι μόνα, πλείω δὲ μή. ΘΈΑΙ. Einen γοῦν xal 
σωφρονεστάτη τῶν ἕξεων αὕτη. ΞΕ. Διὰ ταῦτα δὴ 
πάνϑ' ἡμῖν, Ga Θεαίτητε, χαὶ τὸν ἔλεγχον λεκτέον ὡς 
ἄρα μεγίστη καὶ κυριωτάτη τῶν παϑάρσεών ἐστι, καὶ 
τὸν ἀνέλεγατον. αὖ »ομιστέον, ἂν καὶ τυγχάνῃ βασι- 
λεὺς ὃ μέγας ὦν, τὰ μέγιστα D ἀχάϑαρτον ὄντα, ἀ- 

παίδευτόν 18 καὶ αἰσχρὸν 7εγονέναι ταῦτα, ἅ καϑα- 
φώτατον καὶ κάλλιστον ἔπρεπε τὸν ὄντως ἐσόμενον 
εὐδαίμονα εἶναι. ΘΈΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. XVIII. 
ΞΕ. Τί δὲ; τοὺς ταύτῃ χρωμένους τῇ τέχνῃ τίνας φή- 
σομεν; ἐγὼ μὲν γὰρ φοβοῦμαι σοφιστὰς * φάναι. 
ΘΕΑΙ. Τί δή; ΞΕ. Μὴ μεῖζον αὐτοῖς προφςάπτωμεν 

γέρας. ΘΕΑΙ. λλὰ μὴν προξζέοιχε τοιούτῳ τινὶ τὰ 
γὺν εἰρημένα. ΞΕ. Καὶ γὰρ χυνὶ λύχος, ἀγριώτατον 

ἡμερωτάτῳ. τὸν δὲ ἀσφαλῆ δεῖ πάντων μάλιστα περὶ 
τὰς ὁμοιότητας ἀεὶ ποιεῖσϑαι τὴν φυλαχήν" ὀλισϑη- 
φύτατον γὰρ τὸ γένος. hoo δ᾽ ἔστωσαν" ov γὰρ πε- 
g σμικρῶν ὅρων τὴν ἀμφιςβήτησιν οἴομαι γενήσεσϑαι 
τότε, ὁπόταν ! ἱχαγῶς φυλάττωσιν. ΘΕΑΙ. Οὔκουν 

10 γε εἰχός. EE. Ἔστω δὴ διακριτικῆς τέχνης καϑαρ- 

τιχή, καϑαρτικῆς δὲ τὸ περὶ ψυχὴν μέρος ἀφωρίσϑω, 
τούτου δὲ διδασκαλική: διδασκαλικῆς δὲ παιδευτική᾽ 
τῆς δὲ παιδευτικῆς ὃ περὶ τὴν μάταιον δοξοσοφίαν γι- 

γνόμενος ἔλεγχος ἐν τῷ νῦν λόγῳ παραφανέντι μηδὲν 
ἀλλ ἡμῖν εἶναι λεγέσϑω πλὴν 5 γένει γενναία σοφι- 

στική. ΘΕΑΙ. Δεγέσϑω μέν" ἀπορῶ δὲ ἔγωγε ἤδη 
διὰ τὸ πολλὰ πεφάνϑαι, τί ! χρή ποτε ὡς αληϑὴ λέ- 

7οντα καὶ διισχυριξόμενον εἰπεῖν ὄντως εἶναι τὸν σο- 
φιστήν. ΞΕ. Εἰκότως ye σὺ ἀπορῶν. αλλά τοι κἀ- 

κεῖνον ἡγεῖσϑαι χρὴ νῦν ἤδη σφόδρα ἀπορεῖν ὅπῃ πο- 
τὲ ἔτι διαδύσεται τὸν λόγον" ὀρϑὴ γὰρ ἢ παροιμία, 
τὸ τὰς ἁπάσας μὴ ῥάδιον εἶναι διαφεύγειν. νῦν οὖν 
χαὶ μάλιστα ἐπιϑετέον αὐτῷ. OEAL Καλῶς λέγεις. 
XIX. EE. Πρῶτον δὴ στάντες οἷον ἐξαναπνεύσωμεν, 

χαὶ πρὸς ἡμὰς αὐτοὺς διαλογισώμεϑα ἁ ἅμα ἄναπαυό- 
μενοι, φέρξ, ὁπόσα ! ἡμῖν ὃ σοφιστὴς πέφανται. δο- 
χκῶ μὲν γάρ, τὸ πρῶτον εὑρέϑη νέων καὶ πλουσίων 

ἔμμισϑος  “ϑηρευτής. ΘΕΑΙ. γα. ΞΕ. Τὸ δέ ye 

δεύτερον ἔμπορός τις περὶ τὰ τῆς ψυχῆς μαϑήματα. 
OEAL Πάνυ re. EE. Τρίτον δὲ ἀρὰ οὐ περὶ ταὐτὰ 

ταῦτα κάπηλος ἀνεφάνη; ΘΕΑΙ. Ναί. καὶ τέταρτόν 
7ε αὐτοπώλης περὶ τὰ μαϑήματα ἡμῖν * jv *. EE. 

- ὃ. 

Ὀρϑῶς »ἐμνημόνευσας.. πέμπτον δ᾽ ἐγὼ πειράσομαι | 
μνημονεύειν" τῆς γὰρ ἀγωνιστικῆς ! περὲ λόγους ἡ ἣν τις 

ἀϑλητής, τὴν ἐριστικὴν τέχνην ἀφωρισμένος. ΘΕΑΙ. 
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"Hv γὰρ οὖν. EE. Τό re μὴν ἕκτον ἀμφιςβητήσιμον 
μέν, ὅμως δ᾽ ἔϑεμεν αὐτῷ συγχωρήσαντες δοξῶν ἐμ- 
ποδίων μαϑήμασι πϑρὲ ψυχὴν καϑαρτὴν αὐτὸν εἶναι. 

ΞΕ. "Ao ovr * ἐγγνρεῖς, OEAL Παντάπασι μὲν ov. 

μιᾶς, δὲ τέχνης 
ὀνόματι προξαγορεύηται, τὸ φάντασμα τοῦτο ὡς οὐκ 

tod ὑγιές, ἀλλὰ δῆλον ὡς 0 πάσχων αὐτὸ πρός τινα 
τέχνην οὐ δύναται κατιδεῖν ἐχεῖνο αὐτῆς, εἰς ὃ πάντα 
τὰ μαϑήματα ταῦτα βλέπει, διὸ καὶ πολλοῖς ὀνόμασιν 
&vÓ' ἑνὸς τὸν ἔχοντα αὐτὰ προ Ξαγορεύει; ΘΕΑΙ. 
Κινδυνεύει τοῦτο ταύτῃ πῇ μάλιστα, πεφυκέναι. ΧΧ. 

ΞΕ. Μὴ τοίνυν ἡμεῖς T8 αὐτὸ ἐν τῇ! ζητήσει, δι ἀρ- 

γίαν πάσχωμεν, ἀλλ ἀναλάβωμεν πρῶτον τῶν περὶ 
τὸν σοφιστὴν εἰρημένων. ἕν γάρ τί μοι μάλιστα κατε- 
φάνη αὐτὸν βηνῦον. OEAI. Τὸ ποῖον; ΞῈ. Z»u- 

λογικὸν αὐτὸν ἔφαμεν εἶναί zov. ΘΕΑΙ. Ναί. &E. 

Τί δ᾽; ov zai τῶν ἄλλων αὐτοῦ τούτου διδάσκαλον 

γίγνεσθαι; ΘΕΑΙ. Τί μήν; ΞΕ. Σκοπῶμεν δή, περὶ 
τίνος ὅρα καί bae OL τοιοῦτοι ποιεῖν ἀντιλογικούς. 
ἡ δὲ σχέψις ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ἔστω τῇδέ πῃ. φέρε, περὶ 
τῶν ϑείων, ! ὅσα ἀφανῆ τοῖς πολλοῖς, ap ἱχανοὺς 

ποιοῦσι τοῦτο ὅραν; ΘΈΑΙ. ““ἕγεται yov» δὴ περὶ 
ΞΕ. Τὶ δ᾽ ὅσα φανερὰ γῆς τε καὶ οὐ- 

ρανοῦ χαὶ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα; ΘΕΑΙ. Τί γάρ; 

EE. λλὰ μὴν ἕν ps ταῖς ἰδίαις συνουσίαις, ὅπόταν 

γενέσεώς τε καὶ οὐσίας πέρι κατὰ πάντων λέγηταΐ τι, 
ξύνισμεν ὡς αὐτοί τε ἀντειπεῖν δεινοὶ τούς τ ἄλλους 
ὅτι ποιοῦσιν ἅπερ αὐτοὶ δυνατούς; ΘΈΑΙ. Παντά- 

πασί γε. ἘῈ.! Τί δ᾽ αὖ περὶ νόμων καὶ ξυμπάντων 
τῶν πολιτικῶν, Gg οὐχ ὑπισχνοῦνται ποιεῖν ἀμφιςβη- 
τητιχοῦς; ΘΕΑΙ. Οὐδεὶς 7ὰρ ἄν αὐτοῖς, ὡς ἔπος &i- 

πεῖν, διελέγετο, μὴ τοῦτο ὑπισχνουμένοις. ΞΕ. Τά ye 

μὴν περὶ πασῶν 18 καὶ χατὰ μίαν ἑκάστην τέχνην, ἃ 
δεῖ πρὸς ἕκαστον αὐτὸν τὸν δημιουργὸν ἀντειπεῖν, δε- 

δημοσιωμένα που καταβέβληται γεγραμμένα τῷ βουλο- 
ida μαϑεῖν. ΘΈΑΙ. Τὰ Πφωταγόρειά μοι φαίνει 

περὶ τε πάλης καὶ τῶν ! ἄλλων τεχνῶν εἰρηκέναι. ΞΕ. 

Καὶ πολλῶν 78. ὦ μακάρι, ἑτέρων. ἀτὰρ δὴ τὸ τῆς 

ἀντιλογικῆς τέχνης Gg οὐκ ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάντων 
πρὸς ἀμφιςβήτησιν i ἱκανή τις δύναμις ἔοικ εἶναι; ΘῈ ΑΙ. 
Φαίνεται γοῦν δὴ σχεδὸν οὐδὲν ὑπολιπεῖν. EE. Σὺ δὴ 
πρὸς ϑεῶν, ὦ παῖ, δυνατὸν ἡ ἡγεῖ τοῦτο; τάχα γὰρ ἂν 
ὑμεῖς μὲν ὀξύτερον oi νέοι πρὸς αὐτὸ βλέποιτα, ἡμεῖς 
δὲ ἀμβλύτερον. ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον, καὶ πρὸς τί " μά- 
λιστα λέγεις; οὐ γάρ πω κατανοῶ τὸ νῦν ἐρωτώμενον. 

ΞΕ. Εἰ πάντα ἐπίστασϑαΐ τινα | ἀνϑρώπων ἐστὲ δυνα- 

τόν. ΘΕΑΙ. Μακάριον μέντ᾽ &y ἡμῶν, ὦ ξένε, ἣν τὸ 

γένος. EE. πῶς οὖν ἂν ποτέ τις πρός 78 τὸν ἐπι- 

στάμενον αὐτὸς ἀνεπιστήμων ὧν δύναιτ᾽ ἂν ὑγιές τι 
λέγων ἀντειπεῖν; ΘΈΑΙ. Οὐδαμῶς. EE. Τί ποτ οὖν 

ἄν & τὸ τῆς σοφιστικῆς δυνάμεως ϑαῦμα; ΘΈΑΙ. 
Τοῦ δὴ πέρι; EE. Καϑ' ὅντινα τρόπον ποτὲ ! δυνα- 
τοὶ τοῖς γέοις δύξαν παρασκευάζειν, ὡς εἰσὶ πάντα 

πάντων αὐτοὶ σοφώτατοι. δῆλον γάρ, ὡς εἰ μήτε ay- 
τέλεγον ὀρϑῶς μήτε ἐκείνοις ἐφαίνοντο, φαινόμενοϊ 18 
εἰ μηδὲν αὖ μᾶλλον ἐδόκουν διὰ τὴν ἀμφιςβήτησιν εἷ- 
γαι φρόνιμοι, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, σχολῇ ποτ᾽ ἄν αὐτοῖς 
τις χρήματα διδοὺς ἤϑεὶλεν ἄν τούτων αὐτῶν μαϑητὴς 

| χίγνεσϑαι. ΘΈΑΙ. Σχολῇ μέντ᾽ EE. Νῦν δὲ y 

ιι 

ὅταν ἐπιστήμων τις πολλῶν φαίνηται, 

αὐτῶν ταῦτα. 

» 
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ἐθέλουσι; ΘΈΑΙ. Καὶ μάλα. EE. Δοκοῦσι γάρ, 
οἶμαι, ! πρὸς ταῦτα ἐπιστημόνως ἔχειν αὐτοὶ, πρὸς 

ἅπερ ἀντιλέγουσι. ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; EE. Δρῶσι 

δέ ys τοῦτο πρὸς ἅπαντα, φαμέν; OEAL Na. XE. 
Πάντ ἄρα σοφοὶ τοῖς μαϑηταῖς φαίνονται. ΘΈΑΙ. 
Τί μήν; EE. Οὐκ ὄντες ys" ἀδύνατον γὰρ τοῦτό γε 

ἐφάνη. XXL ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐκ ἀδύνατον; ΞΕ. 
“οξαστικὴν ἄρα τινὰ περὶ πάντων ἐπιστήμην ὃ σοφι- 
στὴς ἡμῖν αλλ οὐκ ἀλήϑϑιαν ἔχων ἀναπέφανται. ! 
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν ovr: καὶ κινδυνεύδι γ8 τὸ νῦν 
εἰρημένον ὀρϑότατα περὶ αὐτῶν εἰρῆσϑαι. ΞῈ. “4«- 
βωμεν τοΐνυν σαφέστερόν τι παράδειγμα περὶ ̓ τούτων. 
OEAI. Τὸ ποῖον δή; EE. Τόδϑ. καί μοι πειρῶ, προς- 
ἔχων τὸν νοῦν εὖ μάλα, ἀποκρίνασϑαι. OEAI Τὸ 

ποῖον; EE. Ei τις φαίη μὴ λέγειν μηδ᾽ ἀντιλέγειν, 
ἀλλὰ ποιεῖν καὶ δρᾶν μιᾷ τέχνῃ ξυνάπαντα ἐπίστα- 
σϑαι πράγματα. ! OEAI. “Πῶς πάντα εἶπες; ΞΕ. 
Τὴν ἀρχὴν τοῦ ῥηϑέντος σύ 75 ἡμῖν εὐθὺς ἀγνοεῖς" 
τὰ γὰρ ξύμπαντα, ὡς ἔοικας, οὐ μανϑάνεις. ΘΒΑΙ. 

Οὺ γὰρ oU». RE. zy) τοίνυν σὲ καὶ ἐμὲ τῶν παν- 

τῶν, καὶ πρὸς ἡμῖν τάλλα ζῶα καὶ δένδρα. ΘΕΑΙ. 

Πῶς λέγεις; EE. Εἴ τις ἐμὲ καὶ σὲ καὶ ταάλλα φυτὰ 
πάντα ποιήσειν φαίη.  OEAI Τίνα δὴ λέγων τὴν 
ποίησιν; οὐ γὰρ δὴ * γεωργόν 78 ἐρεῖς τινά" καὶ γὰρ 
ζώων αὐτὸν Sul ποιητήν. EE. Φημί, καὶ πρός 7ε 

ϑαλάττης καὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ ϑεῶν καὶ τῶν ἀλ- 
λων ξυμπάντων. καὶ τοίνυν καὶ ταχὺ ποιήσας αὐτῶν 
ἕκαστα πάνυ σμικροῦ νομίσματος ἀποδίδοται. ΘΈΑΙ. 
Παιδιὰν λέγεις τινά. EE. Τί δέ; τὴν τοῦ λέγοντος 
ὅτι πάντα οἷδε καὶ ταῦτα ἕτερον ἂν διδάξειεν ὀλίγου 
καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, μῶν oV παιδιὰν νομιστέον; ΘΕΑΙ. 

Πάντως που. EE. Παιδιᾶς δὲ ἔχεις ἢ τι ! τεχνικώτε- 
ρον ἢ καὶ χαριέστερον εἶδος ἢ τὸ μιμητικόν; ΘΈΑΙ. 
Οὐδαμῶς: πάμπολυ γὰρ εἴρηκας εἶδος εἰς ἕν πάντα 

ξυλλαβὼν καὶ σχεδὸν ποικιλώτατον. XXII. ΞΕ. Ovz- 

οὖν τόν y ὑπισχνούμενον δυνατὸν εἶναι μιᾷ τέχνῃ 
πάντα ποιεῖν γιγνώσκομέν που τοῦτον, ὅτι “μιμήματα 
καὶ ὁμώνυμα τῶν ὄντων ἀπεργαζόμενος τῇ γραφικῇ 
τέχνῃ δυνατὸς ἔσται τοὺς ἀνοήτους τῶν νέων παΐδων, 
πόῤῥωθεν τὰ γεγραμμένα ἐπιδεικνύς, λανϑάνειν ὡς, ὃ 

τὶ περ ἂν βουληϑῇ δρᾶν, τοῦτο ἱκανώτατος ὦν ἀπο- 
τελεῖν ! ἔργῳ. ΘΕΑΙ. “Πῶς γὰρ οὔ; ΞΕ. Τί δὲ δή; 

περὶ τοὺς λόγους | «o οὐ προςδοκῶμεν εἶναί τινα ἀλλην 

τοιαύτην τέχνην; ἢ οὐ δυνατὸν αὐ | τυγχάνειν τοὺς γέους 
καὶ ἔτι πόῤῥω τῶν πραγμάτων τῆς ἀληϑείας ἀφεστῶ- 

τας διὰ τῶν ὦτων τοῖς λόγοις γοητεύειν, δεικνύντας εἴ- 

δωλα λεγόμενα περὶ πάντων, Ocre ποιεῖν ἀληϑῆ δοκεῖν 
λέγεσϑαι καὶ τὸν λέγοντα δὴ σοφώτατον πάντων 
ἅπαντ᾽ εἶναι; ΘΈΑΙ. Τί γὰρ οὐκ ! ἂν εἴη ἄλλη τις 
τοιαύτη τέχνη; EE. Τοὺς πολλοὺς ovv, ὦ Θεαίτητε, 

τῶν τότε ἀκουόντων ἀρ οὐκ ἀνάγκη, χρόνου ve énsÀ- 
ϑόντος αὐτοῖς ἱκανοῦ καὶ προϊούσης ἡλικίας, τοῖς T8 

οὖσι προςπίπτοντας ἐγγύϑεν καὶ διὰ παϑημάτων 

ἀναγκαζομένους ἐναργῶς ἐφάπτεσϑαι τῶν ὄντων με- 
ταβάλλειν τὰς τότε γενομένας δόξας, ὥςτε σμιχρὰ μὲν 
φαίνεσϑαι τὰ μεγάλα, χαλεπὰ δὲ τὰ ῥάδια, καὶ πάν- 
τα πάντῃ ἀνατετράφϑαι τὰ ! ἐν τοῖς λόγοις φαντά- 

σματα ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς πράξεσιν E ἔργων παραγενομέ- 
γων; ΘΈΕΑΙ. Ὡς γοῦν ἐμοὶ τηλικῷδε ὁ ὄντι κρῖναι. οἷ- 
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μαι δὲ καὶ ἐμὲ τῶν ἔτι πόῤῥωθεν ἀφεστηκότων εἶναι. 
ΞΕ. Τοιγαροῦν ἡμεὶς c& οἵδε πάντες πειρασόμεϑα καὶ 

γνὺν πειρώμεϑα ὡς ἐγγύτατα ἄνευ τῶν παϑημάτων 
προάγειν. περὶ δ᾽ οὖν τοῦ σοφιστοῦ 1008 μοι λέγε᾽ 

πότερον ἤδη τοῦτο “σαφές, ὅτι τῶν * γοήτων ἔστι τι, 
μιμητὴς ὧν τῶν ὄντων, ἢ διστάξομεν ἔτι, μὴ περὶ 
ὅσωνπερ ἀντιλέγειν δοκεῖ δυνατὸς εἶναι, περὶ τοσού- 

τῶν καὶ τὰς ἐπιστήμας ἀληϑῶς ἔχων τυγχάνει; ΘΕΑΙ. 

Καὶ πῶς ἂν, [ ξένε; ἀλλὰ σχεδὸν ἤδη, σαφὲς ἐκ τῶν 
εἰρημένων, ὅτι τῶν τῆς παιδιᾶς μετεχόντων ἐστὶ τις 
[μερῶν]. ΞῈ. Εἰς γόητα μὲν δὴ καὶ μιμητὴν ἄρα 
ϑετέον αὐτὸν τινα. ΘΈΑΙ. πῶς γὰρ οὐ ϑετέον; 

XXII. ΞΕ. dye δή, νῦν ἡμέτερον ἔργον ἤδη τὸν ϑῆ- 

θα μηκέτ᾽ ἀνεῖναι" σχεδὸν γὰρ αὐτὸν ! περιειλήφαμεν 
ἐν ἀμφιβληστρικῷ τινι τῶν. ἐν τοῖς λόγοις περὶ τὰ 
τοιαῦτα ὀργάνων, ὥςτε οὐκέτ᾽ ἐκφεύξεται τόδε qe 
OEAI Τὸ ποῖον; EE. Τὸ μὴ ov τοῦ γένους εἶναι 

τοῦ τῶν ϑαυματοποιῶν τις εἷς. ΘΕΑΙ. Καμοὶ τοῦτό 
ye οὕτω περὶ αὐτοῦ ξυνδοκεῖ. EE. Δέδεικται. τοίνυν 

0 τι τάχιστα διαιρεῖν τὴν εἰδωλοποιικὴν τέχνην, καὶ 
καταβάντας εἰς αὐτήν, ἐὰν μὲν ἡμᾶς εὐθὺς 0 σοφι- 

στὴς ὑπομείνῃ, συλλαβεῖν αὐτὸν κατὰ τὰ ἐπεσταλμένα 

ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ λόγου, ! κἀχείνῳ παραδόντας ἀπο- 

φῆναι τὴν ἄγραν ἐὰν δ᾽ ἄρα κατὰ : μέρη τῆς μιμητι- 
κῆς δύηταί πῃ; ξυνακολουϑεῖν αὐτῷ διαιροῦντας ἀεὶ 

τὴν ὑποδεχομένην αὐτὸν μοῖραν, ἕως περ ἂν ληφϑῇ. 

πάντως οὔτε οὗτος οὔτε ἀλλο γένος οὐδὲν μή ποῖβ 

ἐκφυγὸν ἐπεύξηται τὴν τῶν οὕτω δυναμένων μετιέναι 
καϑ' ἕκαστά r6 καὶ Eni πάντα μέϑοδον. ΘΈΑΙ. “ἐ- 
γεις εὖ, καὶ ταῦτα ταύτῃ ποιητέον. EK. Κατὰ δὴ τὸν 
παρεληλυϑότα τρόπον τῆς διαιρέσεως ἔγωγε μοι ! καὶ 
vvv φαίνομαι δύο καϑορᾶν εἴδη τῆς μιμητικῆς" τὴν δὲ 
ζητουμένην ἰδέαν, ἐν ὁποτέρῳ mod ἡμῖν οὖσα τυγχά- 
γει, χαταμαϑεῖν οὐδέπω μοι δοκῶ νῦν δυνατὸς εἶναι. 
OEAL Σὺ δ᾽ ἀλλ᾿ εἰπὲ πρῶτον καὶ δίελε ἡμῖν, cive 
τὼ δύο λέγεις. EE. Μίαν μὲν τὴν εἰκαστικὴν ὁρῶν ἐν 
αὐτῇ τέχνην. ἔστι δ᾽ αὕτη μάλιστα, ὅπόταν κατὰ τὰς 
τοῦ παραδείγματος συμμετρίας τις ἐν μήκει xoi πλα- 

τει καὶ βάϑει, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι χρώματα ἀποδι- 

δοὺς τὰ ! προςήκοντα ἑκάστοις, τὴν τοῦ μιμήματος γὲ- 
γεσιν ἀπεργάζηται. ΘΈΑΙ. Τί δ᾽; οὐ πάντες oi μι- 
uovusvol τι τοῦτ᾽ ἐπιχειροῦσι δρᾶν; EE. Οὔκουν ὅσοι 
ye τῶν μεγάλων πού τι πλάττουσιν ἔργων ἢ γράφου- 
σιν. εἰ γὰρ ἀποδιδοῖεν τὴν τῶν καλῶν ἀληϑινὴν συμ- 

μετρίαν, οἶσϑ᾽ ὅτι σμικρότερα μὲν τοῦ δέοντος τὰ 
ἄνω, μείζω δὲ τὰ * κάτω φαίνοιτ᾽ ἂν διὰ τὸ τὰ 

πόῤῥωϑεν, τὰ δ᾽ ἐγγύϑεν ὑφ᾽ ἡμῶν ὁρᾶσϑαι. ap οὖν 

οὐ χαίρειν τὸ ἀληϑὲς ἐάσαντες οἱ δημιουργοὶ γὺν οὐ 
τὰς οὔσας συμμετρίας, ἀλλὰ τὰς δοξούσας εἶναι καλὰς 
τοῖς εἰδώλοις ἐναπεργάζονται; OEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. Τὸ μὲν ἄρα ἕτερον οὐ δίκαιον, εἰκός 78 ὃν, εἰχό- 

να n OEAL Nol. ' EE. Kal τῆς ge μιμητικῆς 

τὸ ἐπὶ τούτῳ μέρος κλητέον ὅπερ εἴπομεν ἐν τῷ πρό- 
σϑεν, εἰκαστικήν; | OEAL Κλητέον. ΞῈ. Τί ὭΣ τὸ 

φαινόμενον μὲν διὰ τὴν ix καλοῦ ϑέαν ἐοικέναι τῷ 
καλῷ, δύναμιν δὲ εἴ τις λάβοι τὰ τηλικαῦτα ἱκανῶς 
ὁρᾶν, μηδὲ ἐοικὸς ᾧ φησὶν ἐοικέναι, τί καλοῦμεν; dg 
ovx, ἐπείπερ φαΐνεται μέν, ἔοικε δὲ οὔ, φάντασμα; 
OEAL Τί μήν; EE. Οὐκοῦν πάμπολυ καὶ κατὰ τὴν 
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D ὀρϑῶς ἂν τις φέροι. 

SOPHIFS ΓΤ X. 

c ζωγραφίαν τοῦτο τὸ ! μέρος ἐστὲ καὶ κατὰ ξύμπασαν 
μιμητικήν; ΘΕΑΙ͂. Πῶς δ᾽ ov; EE. Τὴν δὴ φάντα- 
cux ἀλλ᾿ οὐκ εἰκόνα ἀπεργαξομένην τέχνην ἀρ οὐ 
φανταστικὴν ὀρϑύτατ᾽ ἂν προζαγορϑύοιμεν; OEAI. 

Πολύ ye. EE. Tovro τοίνυν τὼ δύο ἔλεγον εἴδη τῆς 
εἰδωλοποιικῆς, εἰκαστικὴν καὶ ᾿φανταστικήν. OEAI. 

᾿ορϑῶς. EE. Ὃ δὲ γε καὶ τότ᾽ ἠμφεγνόουν, ἐν ποτέ- 
ρᾳ τὸν σοφιστὴν ϑετέον, οὐδὲ νῦν πω δύναμαι ϑεά- 

D σασϑαι σαφῶς, ἀλλ᾽ ὄντως ! ϑαυμαστὸς ἀνὴρ xal κα- 

τιδεῖν παγχάλεπος, ἐπεὶ καὶ νῦν μάλα εὖ καὶ κομψῶς 
εἰς ἄπορον εἶδος διερευνήσασϑαι καταπέφευγεν. ΘΕΑῚ. 

Ἔοικεν. ΞῈ. "ag οὖν αὐτὸ γιγνώσκων ξύμφης, ἢ c5 

οἷον ῥύμη τις ὑπὸ τοῦ λόγου συνειϑισμένον συνεπε- 
σπάσατο πρὸς τὸ ταχὺ ξυμφῆσαι; OEAI. πῶς καὶ 

πρὸς 1l τοῦτο εἰρηκας; XXIV. 5E. Ὄντως, ὦ μακά- 

gi ἐσμὲν ἐν παντάπασι χαλεπῇ σκέψει. τὸ γὰρ φαί- 
E γεσϑαι ! τοῦτο καὶ τὸ δοκεῖν, εἶναι δὲ μή, xoi τὸ λέ- 

ye μὲν ἄττα, ἀληϑὴ δὲ μή, πάντα ταῦτα ἐστι μεστὰ 

ἀπορίας ἀεὶ ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ καὶ γῦν. ὅπως γὰρ 
εἰπόντα χρὴ ψευδῆ λέγειν ἢ δοξάζειν ὄντως εἶναι, καὶ 
τοῦτο φϑεγξάμενον DONT μὴ συνέχεσϑαι, παν- 
τάπασιν, ὦ Θεαίτητε, * χαλεπόν. ΘΕΑΙ. Τί δή; ΞΕ. 
Τετόλμηκεν ὃ λόγος οὗτος ὑποϑέσϑαι τὸ μὴ ὃν εἶναι" 

ψεῦδος γὰρ οὐκ ἄν ἀλλὼως ἐχίγνετο ὃν. Παρμενίδης 
δὲ ὃ μέγας, ὦ παῖ, παισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀρχόμενός τε 
καὶ διὰ τέλους τοῦτο ἀπεμαρτύρατο, πεζῇ τϑ ὧδε ἑκά- 
στοτδ λέγων καὶ μετὰ μέτρων" οὐ “γὰρ μή ποτϑ 
τοῦτ᾽ οὐδαμῇ, φησὶν, εἶναι μὴ ὄντα" ἀλλὰ σὺ 
uu ἀφ᾽ 0000 διζήμενος εἶργε νόημα. mag 

B ἐχείνου τε οὖν μαρτυρεῖται, xol! μάλιστά 78 δὴ παν- 

τῶν ὁ λόγος αὐτὸς ἄν δηλώσειε μέτρια βασανισϑείς. 
TOUT οὖν αὐτὸ πρῶτον ϑεασώμεϑα, 8L μή τί σοι δια- 
φέρει. OEAI. Τὸ μὲν ἐμὸν ὅπῃ βούλει τίϑεσο, τὸν 

δὲ λόγον, 7 βέλτιστα διέξεισι, σκοπῶν αὐτός τὸ ἴϑι 

κἀμὲ χατὰ ταύτην τὴν ὁδὸν ἀγε. XXV. ΞΕ. Ἀλλὰ 

χρὴ δρᾶν ταῦτα. καὶ μοι λέγδ᾽ τὸ μηδαμῶς ὃ ὃν τολ- 
μῶμέν που φϑέγγεσϑαι; OEAI Πῶς 19e οὖ; ΞῈ. 

M τοίνυν ἔριδος ἕνεχα μηδὲ παιδιᾶς, ἀλλ᾽ εἰ σπουδῇ 
C δέοι συννοήσαντά ! τινα ἀποφήνασϑαι τῶν ἀκροατῶν, 

ποὶ χρὴ τοὔνομ᾽ ἐπιφέρειν τοῦτο τὸ μὴ ὃν, τί δοκοῦ- 
μὲν ἂν εἰς τὶ καὶ ἐπὶ ποῖον αὐτόν Te καταχρήσασϑαι 
καὶ τῷ πυνϑανομένῳ δεικνύναι; ΘΈΑΙ. Χαλεπὸν ἤρου 
xoi σχεδὸν. εἰπεῖν οἵῳ γ8 ἐμοὶ παντάπασιν ἄπορον. 
ΞΕ. A οὖν τοῦτό γ8 δῆλον, ὅτι τῶν ὄντων ἐπὶ τι 
τὸ μὴ ὃν οὐκ οἰστέον. ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ ἂν; ΞΕ. 

Οὐχοῦν ἐπείπερ οὐκ émi τὸ Ov, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ τὶ φέρων 
ΘΕΑΙ. Πῶς δή; ' EE. Καὶ 

τοῦϑ᾽ ἡμῖν που φανερόν, ὡς καὶ τὸ τὶ τοῦτο ῥῆμα ἐπ᾽ 
ὄντι λέγομεν Éxdatore μόνον γὰρ αὐτὸ λέγειν, ὥςπερ 
γυμνὸν καὶ ἀπηρημωμένον ἀπὸ τῶν ὄντων ἁπάντων, 
ἀδύνατον. 7 γάρ; OEAI “Ἀδύνατον. EE. "pa τῇ- 
δὲ σκοπῶν ξύμφης, ὡς ἀνάγκη τὸν τι λέγοντα ἕ ἕν γέ τι 

λέγειν; ΘΕΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. Ἑγὸς γὰρ δὴ τό ys τὶ 
φήσεις σημεῖον εἶναι, τὸ δὲ τινὲ δυοῖν, τὸ δὲ τινὲς 

E πολλῶν. ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ ov; ! EE. Τὸν δὲ δὴ μὴ 
τὶ λέγοντα ἀναγκαιότατον, ὡς ἔοικε, παντάπασι μηδὲν 

Dew. ΘΈΑΙ. Ἀναγκαιότατον μὲν οὖν. EE. ᾿1ρ᾽ 
οὖν οὐδὲ τοῦτο συγχωρητέον, τὸ τὸν τοιοῦτον λέγειν 
μέν [τῇῇ, λέγειν μέντοι μηδέν, ἀλλ᾽ οὐδὲ λέγειν φατέον, 
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ὃς Kd ἂν ἐπιχειρῇ μὴ ὃν φϑέγγεσϑαι; ΘΕΑΙ. Τέλος 
γοῦν ἂν ἀπορίας ὁ λόγος i ἔχοι. XXVI. * ΞΕ. “Μήπω 

μέγ᾽ εἴπῃς" ἔτι, γάρ, [ μακάριε, ἔστι, καὶ ταῦτά 78 
τῶν ἀποριῶν ἢ μεγίστη καὶ πρώτη. περὶ γὰρ αὐτὴν 
αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν οὐσα τυγχάνει. OEAI. Πῶς φής; 

Aéy8 καὶ μηδὲν ἀποκνήσῃς. ΞΕ. Τῷ μὲν ὄντι mov 
προογένοιτ᾽ &» τι τῶν ὄντων ἕτερον. OEAIL πῶς 

γὰρ οὔ; EE. Μὴ ὄντι δέ τι τῶν ὄντων ἀρά ποτε 
προςγίγνεσϑαι φήσομεν δυνατὸν εἶναι; ΘΕΑῚ. Καὶ 
πῶς; ΞΕ. ριϑμὸν δὴ τὸν ξύμπαντα τῶν ὄντων τί- 

Üsusv. ΘΈΑΙ. Εἴπερ ' ys καὶ ἀλλο τι ϑετέον ὡς ὃν. 

AE. Μὴ τοίνυν μηδ᾽ ἐπιχειρῶμεν ἀρυϑμοῦ μήτε πλῆ- 

ϑὸος μήτε τὸ ἕν πρὸς τὸ μὴ ὃν προςφέρειν. ΘΈΑΙ. 

Οὔκουν &v ὀρϑῶς γε, ὡς ἔοικεν, ἐπιχειροῖμεν, ὡς φη- 
σιν ὃ λόγος. AE. E ov» ἂν ἢ διὰ τοῦ στόματος 

φϑέγξαιτ' ἂν τις ἢ καὶ τῇ διανοίᾳ τὸ παράπαν λάβοι 

τὰ μὴ ὄντα ἢ τὸ μὴ ὃν χωρὶς ἀριϑμοῦ; OEAL “ἐγ 

ὅπη. EE. Μὴ ὄντα μὲν ἐπειδὰν λέγωμεν, ag. οὐ πλῆ- 

ϑος ἐπιχειροῦμεν ἀριϑμοῦ ! προςτιϑέναι; ΘΈΑΙ. Τὶ 

μήν; EE. Μὴ ὃν δέ, «g οὐ τὸ ἕν ov; ΘΈΑΙ. Σα- 
φέστατά ys. EE. Καὶ μὴν οὔτε δίκαιόν γε οὔτ᾽ ὁρ- 
ϑόν φαμὲν ὃν ἐπιχειρεῖν μὴ ὄντι προςαρμόττειν. 

OEAL “έγεις ἀληϑέστατα. EE. Συννοεῖς οὖν, ὡς 

οὔτε φϑέγξασϑαι δυνατὸν ὀρϑῶς OUT εἰπεῖν οὔτε 

διανοηϑῆναι τὸ μὴ ὃν αὐτὸ xc αὑτό, ἀλλ ἔστιν 
ἀδιανόητόν τ καὶ ἄῤῥητον καὶ ἄφϑεγκτον » καὶ ἀλο- 
γον; OEAI “Παντάπασι μὲν ov. EE. "4o οὖν 

ἐψευσάμην ! ἄρτι λέγων τὴν μεγίστην ἀπορίαν ἐρεῖν 

αὐτοῦ πέρι; ΘΕΑ͂Ι. Τί δέ; ἔτι μείζω τινὰ λέγειν ἀλ- 

Aq» ἔχομεν; EE. Τί δέ, ὦ ϑαυμάσιε; οὐκ ἐννοεῖς αὐ- 
τοῖς τοῖς λεχϑεῖσιν, ὅτι καὶ τὸν ἐλέγχοντα εἰς ἀπο- 
ρἷαν καϑίστησι τὸ μὴ ὃν οὕτως, ὧςτε, ὁπόταν αὐτὸ 

ἐπιχδιρῇ τις ἐλέγχειν, ἐναντία αὐτὸν αὑτῷ περὲ ἐκεῖνο 

ἀναγκάζεσϑαι λέγειν; ΘΈΑΙ. Πῶς φής; εἰπὲ ἔτι σα- 

φέστερον. EE. Οὐδὲν δεῖ τὸ σαφέστερον ἐν ἐμοὺ σχο- 
πεῖν. ἐγὼ μὲν γὰρ ' ὑποϑέμενος oUrB ἑνὸς οὔτε τῶν 
πολλῶν τὸ μὴ ὃν δεῖν μετέχειν, ἄρτι τὸ καὶ νῦν οὕτως 

ἕν αὐτὸ εἴρηκα᾽ τὸ μὴ ὃν χὰρ φημί. ξυνίης τι; OEAI. 

Nol. ἘῈ. Καὶ μὴν αὖ καὶ σμικρὸν ἔμπροσϑεν 

ἀφϑεγκτόν τε αὐτὸ καὶ ἀῤῥητον καὶ ἄλογον ἔφην εἷ- 
ξυνέπει; ΘΈΑΙ. Ξυνέπομαί πως. EE. Οὐκοῦν 

τό ye εἶναι προςάπτειν πειρώμενος ἐναντία τοῖς * 
πρόσϑεν ἔλεγον; OEAI. Φαΐνει. EE. Τί δέ; τοῦτο 
προςφάπτων ovy ὡς ἑνὶ διελεγόμην; ΘΕΑΙ. Ναί. EE. 
Καὶ μὴν ἄλογόν τὸ λέγων καὶ ἀῤῥητον καὶ ἀφϑεγκτον 
ὡς ys πρὸς ἕν τὸν λόγον ἐποιούμην. ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ 
οὖ; EE. Φαμὲν δέ ye δεῖν, εἴπερ ὀρϑῶς τις λέξει, 

μήτε, ὡς ἕν “μήτε ὡς πολλὰ διορίζειν αὐτό, μηδὲ τὸ 

παράπαν αὐτὸ καλεῖν" ἕν τι γὰρ εἴδει καὶ κατὰ ταύ- 
την ἂν τὴν πρόςρησιν προςαγορεύοιτο. OEAI. Παν- 

τάπασί ye. XXVIL EE. Τὸν μὲν τοίνυν ἐμέ γ8 " ἔτι 
τί τις ἄν λέγοι; χαὶ γὰρ πάλαι καὶ τὰ νῦν ἡττημένον 
ἄν εὕροι περὶ τὸν τοῦ μὴ ὄντος ἔλεγχον. Gers ἐν 
ἔμοιγ8 λέγοντι, καϑάπερ εἶπον, μὴ σχοπῶμεν τὴ» ὁρ- 
ϑολογίαν περὶ τὸ μὴ Ov, ἀλλ᾽ ἔα δὴ νῦν ἐν σοὶ σκδ- 
ψώμεϑα. OEAL Πῶς φής; EE. 10i ἡμῖν εὖ καὶ 
γενναίως, ἅτε γέος ὧν, ὅ τι μάλιστα δύνασαι συντεί- 

νας πειράϑητι, μήτϑ οὐσίαν μήτε τὸ ἕν μήτε πλῆϑος 
ἀριϑμοῦ προςτιϑεὶς τῷ μὴ ὄντι, κατὰ τὸν ὀρϑὸν λό- 
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γον φϑέγξασϑαὶ τι περὶ αὐτοῦ. ΘΈΑΙ. Πολλὴ μέντ᾽ 

ἂν ue καὶ ἄτοπος ἔχοι προϑυμία ! τῆς ἐπιχειρήσεως, 
εἰ σὲ τοιαῦϑ'᾽ ὁρῶν πάσχοντα αὐτὸς ἐπιχειροίην. ΞΕ. 
Ἀλλ᾿ εἰ δοκεῖ, σὲ μὲν καὶ ἐμὲ χαίρειν ἐῶμεν" ἕως δ᾽ 
ἂν TU δυναμένῳ δρᾶν τοῦτ᾽ ἐντυγχάνωμεν, μέχρι τού- 
του λέγωμεν, ὡς παντὸς μᾶλλον πανούργως εἰς ἀπο- 

gov ὁ σοφιστὴς τόπον καταδέδυκΕ. OEAI. Kol μάλα 
δὴ φαίνεται. EE. Τοιγαροῦν εἴ τινα φήσομεν αὐτὸν 
ἔχειν φανταστικὴν τέχνην, ῥᾳδίως ἐκ ταύτης τῆς ! χρεί- 
ας τῶν λόγων ἀντιλαμβανόμενος ἡμῶν εἰς τοὐναντίον 

ἀποστρέψαι τοὺς λόγους, ὅταν εἰδωλοποιὸν αὐτὸν κα- 
λῶμεν, ἀνερωτῶν τί ποτϑ τὸ παράπαν εἴδωλον λέγο- 

μεν. σκοπϑῖν ovr χρή, ὦ Θεαίτητε, τί τις τῷ νεανίᾳ 
πρὸς τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρινεῖται. OEAI. Δῆλον, ὅτι 

φήσομον τά τὸ ἐν τοῖς ὕδασι καὶ κατόπτροις. εἴδωλα, 

ἔτι καὶ τὰ γεγραμμένα : καὶ τὰ τετυπωμένα καὶ τάλλα, 
ὅσα που τοιαῦτ ἔστ᾽ ἕτερα. XXVIII. ΞΕ. Φανερός, 

ὦ Osalrqyre, εἶ σοφιστὴν ! οὐχ ἑωρακώς. ΘΈΑΙ. Τί 
δή; EE. 406ξει σοι μύειν ἢ παντάπασιν ovx ἔχειν 

ὄμματα. ΘΕΑΙ. Πῶς; EE. Τὴν ἀπόκρισιν ὅταν οὔ- 
τως αὐτῷ διδῷς, [ἐὰν] ἐν κατόπτροις ἢ πλάσμασι λέ- 

γῆς τι; καταγελάσεταί σου τῶν λόγων, ὅταν ὡς βλέ- 
ποντι λέγῃς αὐτῷ, προςποιούμενος οὔτε κάτοπτρα οὐ- 
18 ὕδατα * γιγνώσκειν οὔτϑ τὸ “παράπαν ὄψιν, τὸ δ᾽ 
ἐκ τῶν λόγων. ἐρωτήσει [i μόνον. ΘΕΑΙ. Ποῖον; 

ΞΕ. Τὸ διὰ πάντων τούτων, ἃ πολλὰ εἰπὼν ἠξίωσας 

ἑνὶ προςειπεῖν ὀνόματι, φϑεγξάμενος εἴδωλον ἐπὶ πᾶ- 
σιν ὡς ἕν ὃν. λέγθ ovv καὶ τως μηδὲν ὑποχωρῶν 
τὸν ἀνδρα. ΘΈΑΙ. Τί δῆτα, ὦ ξένε, εἴδωλον ἂν φαῖ- 

μὲν εἶναι πλήν 7γ8 τὸ πρὸς ταἀληϑινὸν ἀφωμοιωμένον 
ἕτερον τοιοῦτον; ΞΕ. Ἕτερον δὲ λέγεις τοιοῦτον ἀλη- 
ϑινόν, ἢ ἐπὶ τίνι τὸ τοιοῦτον ! δἶπες; BS Οὐδα- 

μῶς ἀληϑινόν γε, ἀλλ᾽ ἐοικὸς μέν. EE. Ὦρα τὸ ἀλη- 

ϑινὸν ὄντως ὃν λέγων; ΘΕΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. Τί δέ; 

τὸ μὴ ἀληϑινὸν ag ἐναντίον ἀληϑοῦς; ΘΕΑΙ. Τὶ 
μήν; EE. Οὐκ ὃν ἄρα λέγεις τὸ ἐοικός, εἴπερ αὐτό 

γ8 μὴ ἀληϑινὸν ἐρεῖς. ἀλλ᾽ ἔστι ye μήν. OEAL Πῶς; 
ΞΕ. Οὐκοῦν ἀληϑῶς γ8 φής; GEAI. Qv χὰρ οὐν" 
πλήν y εἰχὼν ὄντως. EE. Οὐκ ὃν ἄρα οὐκ ὄντως 
ἐστὶν ὄντως ἣν λέγομεν εἰκόνα; ΘΈΑΙ. ! Κιυδυνεύει 
τοιαύτην τινὰ πεπλέχϑαι συμπλοκὴν τὸ μὴ ὃν τῷ ὄντι 
καὶ μάλα ἄτοπον. EE. Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον; ὁρᾷς 
γοῦν, ὅτι καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπαλλάξεως ταύτης ὃ πολυ- 
κέφαλος σοφιστὴς ἠνάγκακεν ἡμᾶς τὸ μὴ ὃν οὐχ ἑκόν- 
τας ὁμολογεῖν εἶναί πως. OEAI. Ὁρῶ χαὶ μάλα. ΞΕ. 
Τί δὲ δή; τὴν τέχνην αὐτοῦ τίνα ἀφορίσαντες ἡμῖν αὐ- 

τοῖς συμφωνεῖν οἱοί 18 ἐσόμεϑα; OEAI. In καὶ τὸ 

ποῖόν τι φοβούμενος οὕτω λέγεις; EE. ! Ὅταν περὶ 
τὸ φάντασμα αὐτὸν ἀπατᾶν φῶμεν καὶ τὴν τέχνην εἷ- 
val τινα ἀπατητικὴν αὐτοῦ, τότε πότερον ψευδὴ δοξά- 

ζειν τὴν ψυχὴν ἡμῶν φήσομεν ὑπὸ τῆς ἐχείνου τέχνης, 
ἢ τί mor ἐροῦμεν; ΘΈΑΙ. Tovro: τί γὰρ ἂν ἀλλο 
εἴπαιμεν; EE. Ψευδὴς δ᾽ αὖ δόξα ἔσται τἀναντία 

τοῖς οὖσι δοξαάζουσα, ἢ πῶς; ΘΈΑΙ. Ταἀναντία. ΞῈ. 

Aéíyeg ἄρα τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν τὴν ψευδὴ δύξαν; 
OEAI. Avin. AE. Πότερον μὴ δἶναι τὰ μὴ ὄντα 

' δοξάζουσαν, ἢ 5 πῶς εἶναι τὰ μηδαμῶς ὁ ὄντα; ΘΕΑΙ. 

Εἶναί πως τὰ μὴ ὄντα δεῖ γε, εἴπερ wevaeral ποτὲ τὶς 
τι καὶ κατὰ βραχύ. EE. Τί δ᾽; οὐ καὶ μηδαμῶς εἶναι 
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τὰ πάντως ὄντα δοξάζεται; ΘΈΑΙ. INol. EE. Καὶ 

τοῦτο δὴ ψεῦδος; ΘΈΑΙ. Καὶ τοῦτο. EE. Καὶ Ào- 
γος, οἶμαι, ψευδὴς οὕτω κατὰ ταὐτὰ νομισϑήσεται τά 
18 ὄντα Ae ev μὴ εἶναι * καὶ τὰ μὴ ὄντα δῖναι. ΘΕΑΙ. 941 

Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως τοιοῦτος γένοιτο; EE. Σχεδὸν 

οὐδαμῶς" ἀλλὰ ταῦτα ὃ σοφιστὴς οὐ φήσει. ἢ τίς 

μηχανὴ συγχωρεῖν τινὰ τῶν εὖ φρονούντων, ὅταν 
ἀφϑεγκτα καὶ ἄῤῥητα καὶ ἄλογα καὶ ἀδιανόητα προς- 
διωμολογ' ἡμένα gj τὰ πρὸ τούτων ὁμολογηϑέντα; μαν- 

ϑάνομεν, [5] Θεαίτητε, ἃ λέγει; ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐ 

μανϑάνομεν, ὅτι τἀναντία φήσει λέγειν ἡμᾶς τοῖς νῦν 

δή, ψευδὴ τολμήσαντας εἰπεῖν ὡς ἔστιν ἐν δόξαις τὸ 
καὶ κατὰ λόγους; τῷ ! γὰρ μὴ ὄντι τὸ ὃν προζάπτϑιν B 

ἡμᾶς πολλάκις ἀναγκάζεσϑαι, διομολογησαμένους νῦν 

δή ποὺ τοῦτο βἶναι πάντων ἀδυνατώτατον. ΧΧΙ͂Χ. 
EE. Ὀρϑῶς ἀπεμνημόνευσας. ἀλλ ὥρα δὴ βουλεύε- 
σϑαι, τί χρὴ δρᾶν τοῦ σοφιστοῦ πέρι" τὰς γὰρ ἀντι- 
λήψεις καὶ ἀπορίας, ἐὰν αὐτὸν διερευνῶμεν ἐν τῇ τῶν 
ψευδουργῶν καὶ γοήτων τέχνῃ τιϑέντες, δρᾷς ὡς &U- 

πόροι καὶ πολλαί. ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. EE. Μικρὸν 
μέρος τοίνυν αὐτῶν διεληλύϑαμεν, οὐσῶν ὡς ! ἔπος Ὁ 
εἰπιεῖν ἀπεράντων. OEAI. ἀδύνατον γὰρ ἄν, ὡς ἔοι- 

XEV, εἴη τὸν σοφιστὴν ἑλδῖν, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. EE. 
Τί ovv; ἀποστησόμεϑα »vy μαλϑακισϑέντες; ΘΕΑΙ. 

Οὔκουν ἔγωγέ φημι δεῖν, εἰ καὶ κατὰ σμικρὸν οἷοί T 
ἐπιλαβέσϑαι πῃ τἀνδρός ἔσμεν. ΞΕ. Ἕξεις ovv ,συγ- 
γνώμην καὶ, καϑάπερ νῦν εἶπες, ἀγαπήσεις, ἐάν πῇ 
καὶ κατὰ βραχὺ mapaona qu udo οὕτως ἰσχυροῦ λό- 
yov; ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐχ ἕξω; EE. Τόδε τοίνυν 
ἔτι μᾶλλον ! παραιτοῦμαΐ gs. OEAI. Τὸ ποῖον; ΞΕ. D 
Μή μδ8 οἷον πατραλοίαν ὑπολάβης γίγνεσϑαί τινα. 

GEAI. Ti δή; &E. Τὸν τοῦ πατρὸς Παρμενίδου λό- 

γον ἀγαγκαῖον ἡμῖν ἀμυνομένοις ἔσται βασανίζειν, καὶ 
βιάζεσϑαι τό τε μὴ ὃν ὡς ἔστι κατά τι καὶ τὸ ὃν αὖ 

πάλιν ὡς οὐκ ἔστι πῃ. ΘΈΑΙ. Φαίνεται τὸ τοιοῦτον 

διαμαχητέον ἐν τοῖς λόγοις. EE. Πῶς γὰρ οὐ galys- 
ται καί, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, τυφλῷ; τούτων γὰρ 

μήτε ἐλεγχϑέντων μήτε ! ὁμολογηϑέντων σχολῇ ποτὲ E 

τις οἷός τ ἔσται περὶ λόγων ψευδῶν λέγων ἢ ἢ δόξης, 

εἴτ εἰδώλων eire εἰκόνων &lr8 μιμημάτων εἴτϑ φαντα- ua 
σμάτων αὐτῶν, ἢ καὶ περὶ τεχνῶν. τῶν ὅσαι περὴ ταῦ- ! ' 
τά εἰσι, μὴ καταγέλαστος εἶναι τὰ ἐναντία ἀναγκαζό- 
μδϑνος αὑτῷ λέγειν. ΘΈΑΙ. Ἀληϑέστατα. * EE. Διὰ 

ταῦτα μέντοι τολμητέον ἐπιτίϑεσϑαι τῷ πατρικῷ λό- 
γῳ νῦν, ἢ τὸ παράπαν ἑατέον, εἰ τοῦτο τις εἴργει 
δρᾶν ὄχνος. ΘΕΑΙ. 2X ἡμᾶς τοῦτό γ8 μηδὲν μηδα- 

μῇ εἴρξῃ. EE. Τρίτον τοίνυν ἔτι o8 σμικρόν τι πα- 

ραιτήσομαι. ΘΈΑΙ. Aere μόνον. ΞΕ. Εἶπον. γῦν 

δήπου λέγων, ὡς πρὸς τὸν περὶ ταῦτ᾽ ἔλεγχον ἀεὶ τϑ 
ἀπειρηκὼς ἐγὼ τυγχάνω καὶ δὴ καὶ τὰ γῦν. OEAI. 
Εἶπες. EE. Φοβοῦμαι δὴ τὰ εἰρημένα, μή mors διὰ 
ταῦτα σοι μανικὸς εἶναι δόξω παρὰ πόδα μεταβαλι » κα 
ἐμαυτὸν ἄνω καὶ ! κάτω. σὴν γὰρ δὴ χάριν ἐλέγχειν B 
τὸν λόγον ἐπιϑησόμεϑα, ἐάν περ ἐλέγχωμεν. ΘΈΑΙ. 
Ὡς τοίνυν ἔμοιγε μηδαμῇ δόξων μηδὲν πλημμελεῖν, ἄν 
ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τοῦτον καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἴῃς, Sag- 
δῶν ἴϑι τούτου γε ἕνακα. XXX. EE. “έρε δή, τίνα 

ἀρχήν τις &» ἄρξαιτο παρακινδυνευτικοῦ λόγου; δοχῶ 

μὲν γὰρ τήνδ᾽, ὦ παῖ, τὴν ὁδὸν ἀναγκαιοτάτην ἡμῖν 
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εἶναι τρέπεσϑαι. ΘΕΑΙ. Ποίαν δή; ΞῈ. Τὰ δο- 
χοῦντα γὺν ἐναργῶς ἔχειν ἐπισκέψασϑαι πρῶτον, μή 
my! τεταραγμένοι μὲν μεν περὶ ταῦτα, ῥᾳδίως δ᾽ 
ἀλλήλοις ὁμολογῶμεν ὡς εὐχρινῶς ἔχοντες. ΘΕΑΙ. 

“4ἐγ8 σαφέστερον 0 λέγεις. EE. Εὐχόλως μοι δοκεῖ 
“Παρμενίδης ἡμῖν διειλέχϑαι, καὶ πᾶς, ὅςτις πώποτε 
ἐπὶ κρίσιν ὥρμησε τοῦ τὰ ὄντα διορίσασϑαι, πόσα τε 
xai ποῖά ἐστι. OEAL Πῇ; ΞΕ. Μῦϑόν τινα ἕκα- 

στος φαίνεταί μοι διηγεῖσϑαι παισὶν ὡς οὖσιν ἡμῖν, ὁ 
μὲν ὡς τρία τὰ ὄντα, πολεμεῖ δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε av- 

τῶν ἄττα πῃ, τοτὲ δὲ καὶ φίλα ! γιγνόμενα γάμους 16 
χαὶ τόκους καὶ τροφὰς τῶν ἐχγόνων παρέχεται" δύο δὲ 
ἕτερος εἰπών, ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ἢ ϑερμὸν καὶ ψυχρόν, 
συνοικίζει 16 αὐτὰ καὶ ἐχδίδωσι. τὸ δὲ παρ ἡμῖν E- 
λεατικὸν ἔϑνος, ἀπὸ Ξενοφάνους τε καὶ ἔτι πρόσϑεν 
ἀρξάμενον, ὡς ἑνὸς ὄντος τῶν πάντων καλουμένων, 

οὕτω διεξέρχεται τοῖς μύϑοις. ᾿Ιάδες δὲ καὶ Σικελαΐ 

τινες ὕστερον Μοῦσαι ξυννενοήκασιν, ὅτι συμτιλέκειν 
ἀσφαλέστατον ! ἀμφότερα καὶ λέγειν, ὡς τὸ ὃν πολλά 
18 καὶ ἕν ἐστιν, ἔχϑρᾳ δὲ καὶ φιλίᾳ συνέχεται. διαφε- 
φύμενον γὰρ ἀεὶ ξυμφέρεται, φασὶν αἵ συντονώτεραι 
τῶν Μουσῶν" ai δὲ μαλακώτεραι τὸ μὲν ἀεὶ ταῦϑ᾽ 

οὕτως ἔχειν ἐχάλασαν, ἐν μέῤει δὲ τοτὲ μὲν ἕν εἶναί 
Nd E A CK 

φασι τὸ πᾶν καὶ φίλον ὑπ᾽ Ἠφροδίτης, τοτὲ δὲ * πολ- 
TOUR 4 5 0 9 fs RU RR στα δὲ 

λὰ καὶ πολέμιον αὐτὸ αὑτῷ διὰ νεϊκός τι. ταῦτα δὲ 

πάντα εἰ μὲν ἀληϑῶς τις ἢ μὴ τούτων εἴρηκε, χαλε- 
πόν, καὶ πλημμελὲς οὕτω μεγάλα κλεινοῖς καὶ παλαιοῖς 
ἀνδράσιν ἐπιτιμᾶν" ἐχεῖνο δὲ ἀνεπίφϑονον ἀποφήνα- 
σϑαι. ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; ΞΕ. Ὅτι λίαν τῶν πολλῶν 

ἡμῶν ὑπεριδόντες ὠλιγώρησαν" οὐδὲν γὰρ φροντίσαντες 
sir ἐπακολουϑοῦμεν αὐτοῖς λέγουσιν εἴτε ἀπολειπόμϑε- 

ϑα, περαίνουσι τὸ σφέτερον αὐτῶν ! ἕκαστοι. ΘΕΑΙ. 

Πῶς λέγεις; EE. Ὅταν τις αὐτῶν φϑέγξηται. λέγων, 

ὡς ἔστιν ἢ γέγονεν ἢ γίγνεται. πολλὰ ἢ ἕν ἢ δύο, καὶ 

ϑερμὸν αὖ ψυχρῷ συγκεραννύμενον,, ἀλλοϑὲ πῃ δια- 

κρίσεις καὶ συγκρίσεις ὑποτιϑείς, τούτων, ὠ Θεαίτητε, 
ἑκάστοτϑ σύ τι πρὸς ϑεῶν ξυνίης ὃ τι λέγουσιν; ἐγὼ 
μὲν γὰρ ὅτε μὲν ἣν νεώτερος, τοῦτό τε τὸ νῦν ἀπο- 
ρούμενον ὅπότε τις εἴποι, τὸ μὴ ὃν, ἀκριβῶς Quay 
pee γὺν δὲ δρᾷς iv ἐσμὲν αὐτοῦ πέρι τῆς ἀπο- 
ρίας. ! ΘΕΑΙ. Ὁρῶ. EE. Τάχα τοΐνυν ἴσως οὐχ ἦτ- 

T0» χατὰ τὸ ὃν ταὐτὸν rovro πάϑος εἰληφότες ἐν τῇ 
ψυχῇ περὶ μὲν τοῦτο εὐπορεῖν φαμὲν xai μανϑάνειν 
ὁπόταν τις αὐτὸ φϑέγξηται, πϑρὲ δὲ ϑάτερον οὗ, 

πρὸς ἀμφότερα ὁμοίως ἔχοντες. ΘΈΑΙ. Ἴσως. EE. 

Καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὴ τῶν προειρημένων ἡμῖν ταὐ- 
τὸν τοῦτο εἰρήσϑω. ΘΈΑΙ. Πάνυ ye. XXXI. ΞΕ. 
Τῶν μὲν τοίνυν πολλῶν πέρι καὶ μετὰ τοῦτο σκεψό- 
us9', ἄν δόξῃ" περὶ δὲ τοῦ μεγίστου τα καὶ ἀρχηγοῦ 
πρώτου δὴ ! σκεπτέον. ΘΈΑΙ. Τίνος δὴ λέγεις; ἢ δῆ- 
λον, ὅτι τὸ ὃν φὴς πρῶτον δεῖν διερευνήσασϑαι, τί 
ποϑ᾽ oi λέγοντες αὐτὸ δηλοῦν ἡγοῦνται; ΞῈ. Κατὰ 
πόδα γ8, ὦ Θεαίτητε, ὑπέλαβες. λέγω γὰρ δὴ ταύτῃ 
δεῖν ποιεῖσϑαι τὴν μέϑοδον ἡμᾶς, οἷον αὐτῶν παρόν- 
τῶν ἀναπυνϑανομένους ὧδε: Φέρε, ὁπόσοι ϑερμὸν χαὶ 

ψυχρὸν ἢ we δύο τοιούτω τὰ πάντ᾽ εἶναί φατε, τὶ 
ποῖβ ἄρα τοῦτ ἐπὶ ἀμφοῖν φϑέγγεσϑε, ! λέγοντες 
ἄμφω καὶ ἑκάτερον εἶναι; τί τὸ εἶναι τοῦτο ὑπολά- 
βωμεν ὑμῶν; πότερον τρίτον παρὰ τὰ δύο ἐχεῖνα, καὶ 
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τρία τὸ πᾶν, ἀλλὰ μὴ δύο ἔτι xa ὑμᾶς τιϑῶμεν; οὐ 

γάρ που τοῖν γ8 δυοῖν καλοῦντες ϑάτερον ὃν ἀμφό- 

σχεδὸν γὰρ ἂν ἀμφοτέρως 

OEAI. ληϑῆ λέγεις. ΞΕ. 
OEAI. 

rege ὁμοίως εἶναι λέγετε" 
ἕν, ἀλλ οὐ δύο εἴτην. 
MI ἄρα τὰ ἄμφω βούλεσϑε καλεῖν ὄν; 
Ἴσως. ΞῈ. Ἀλλ, ὦ φίλοι, φήσομεν, * x&» οὕτω τὰ 

δύο λέγοιτ᾽ ἄν σαφέστατα ἕν. OEAI. Ὀρϑύτατα εἴ- 
ρηχας. EE. Ἐπειδὴ τοίνυν ἡμεῖς ἡπορήχαμεν, ὑμεῖς 
αὐτὰ ἡμῖν ἐμφανίζετε ἱκανῶς, τί mors βούλεσϑε ση- 
μαΐνειν, ὁπόταν ὃν φϑέγγησϑε. δῆλον γάρ, ὡς ὑμεῖς 
μὲν ταῦτα πάλαι γιγνώσκετε, ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ μὲν 
φόμεϑα, γῦν δ᾽ ἥπορήκαμεν. διδάσχετε οὖν πρῶτον 
TOUT αὐτὸ ἡμᾶς, ἵνα μὴ δοξάζωμεν μανϑ ἄνειν μὲν τὰ 
λεγόμενα παρ᾿ ὑμῶν, τὸ δὲ τούτου ri grat πᾶν TOU- 
vayriov. Ταῦτα δὴ ! λέγοντές τε καὶ ἀξιοῦντες maga 
τὸ τούτων καὶ παρὰ TOY ἄλλων, ὅσοι πλεῖον ἑνὸς λέ- 

γουσι τὸ πᾶν εἶναι, μῶν, ὦ παῖ, τι πλημμελήσομεν; 

ΘΕΑΙ. Ἥκιστά 78. XXXIIL. ΞΕ. Τί δέ; παρὰ τῶν ἕν 

τὸ πᾶν λεγόντων dg οὐ πευστέον εἰς δύναμιν, τί ποτε 
λέγουσι τὸ ὃν; ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ ov; ΞΕ. Τόδε roi- 

γυν ἀποχρινέσϑωσαν. Ἕν πού φατε μόνον εἶναι; Φα- 
μὲν γάρ, φήσουσιν. ἢ γάρ; ΘΈΑΙ. γαΐ. EE. Τί δέ; 
ὃν καλεῖτέ i OEAI Ναί. ΞΕ. Πότερον ὅπερ ἕν, 

ἐπὶ τῷ ! αὐτῷ προῤχρώμενοι δυοῖν ὁ τόσος, ἢ πῶς; 
ΘΕΑΙ. Τίς οὖν αὐτοῖς 7 μετὰ τοῦτ᾽ 2 e ξένε, ἀπόκρι- 

σις; ΞΕ. Δῆλον, ὦ Θεαΐτητε, ὅτι τῷ ταύτην τὴν ὑπό- 
ϑεσιν ὑποϑεμένῳ πρὸς τὸ νῦν ἐρωτηϑὲν καὶ πρὸς ἀλ- 

Ào δὲ ὁτιοῦν οὐ πάντων ῥᾷστον ἀποχρίνασϑαι. ΘΈΑΙ. 
Πῶς; EE. Τό τὸ δύο ὀνόματα ὁμολογεῖν εἶναι μηδὲν 
ϑέμενον πλὴν ἕν καταγέλαστόν που. ΘΕΑΙ. πῶς δ᾽ 
οὐ; ΞΕ. Καὶ τὸ παράπαν 78 ἀποδέχεσϑαι τοῦ λέ- 

γοντος, ὡς ἔστιν ὄνομά zu! λόγον οὐκ ἂν ἔχον. ΘΕΑΙ. 

πῇ; AE. Τιϑείς τὸ “τοὔνομα τοῦ πράγματος ἕτερον 

δύο λέγει πού τιν. ΘΒΑΙ. Ναί. EE. Καὶ μὴν ἄν 

ταὐτόν γε αὐτῷ τιϑῇ τοὔνομα, ἢ μηδενὸς ὁ ὄνομα ἀναγ- 

xoc nostra. λέγειν, δἰ δὲ τινος αὐτὸ φήσει, συμβήσε- 
ται τὸ ὄνομα ὀνόματος ὄνομα μόνον, ἄλλου δὲ οὐδε- 
γὸς ὃν. ΘΕΑΙ. Οὕτως. 
ὃν μόνον, καὶ * οὐ * τοῦ ὀνόματος αὐτὸ ἕν ὃν. ΘΕΑΙ. 

ΠΙνάγκη. ΞΕ. Τί δέ; τὸ ὅλον ἕτερον τοῦ ὄντος ἑνὸς 
ἢ ταὐτὸν φήσουσι τούτῳ; ! ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐ φή- 
σουσὶ 18 καὶ φασίν; EE. Εἰ τοίνυν ὅλον ἐστίν, ὡς- 
περ καὶ Παρμενίδης λέγει, 

πάντοϑεν εὐχύχλου σφαίρης ἐναλίγκιον à 0yz0, 
μεοσόϑεν ἰσοπαλὲς πάντῃ" τὸ γὰρ οὔτε τι μεῖζον 
οὔτε τι βαιότερον πελέναι χθέον ἐστι τῇ ἢ τῇ, 

ΞΕ. Καὶ τὸ ἕν Te ἑνὸς ἕν 

τοιοῦτόν y8 ὃν τὸ ὃν μέσον τὸ καὶ ἔσχατα ἔχει, ταῦ- 
τα δὲ ἔχον πᾶσα ἀνάγκη μέρη ἔχειν. ἢ πῶς; ΘΈΑΙ. 
Οὕτως. EE. ἀϊλλὰ * μὴν τό ye μεμερισμένον πάϑος 
μὲν τοῦ ἑνὸς ἔχειν ἐπὶ τοῖς μέρεσι πᾶσιν οὐδὲν ἀπο- 
κωλύει, καὶ ταύτῃ δὴ πᾶν τε ὃν καὶ ὅλον ἕν εἶναι. 
OEAIL Τί δ᾽ ov; ΞΕ. Τὸ δὲ πεπονϑὸς ταῦτα cg 

οὐκ ἀδύνατον αὐτό ys τὸ ἕν αὐτὸ εἶναι; ΘΈΑΙ. 

Πῶς; ΞΕ. “Ἱμερὲς δήπου δεῖ παντελῶς τό γε ἀληϑῶς 
ἕν. κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. εἰρῆσϑαι. ΘΕΑΙ. Δεῖ γὰρ 

οὖν. ΞΕ. Τὸ δὲ γε τοιοῦτον, ἐκ ! πολλῶν μερῶν ὃν, 

οὐ συμφωνήσει τῷ λόγῳ: ΘΈΑΙ. MarÓcro. ΞῈ. 
Πότερον δὴ πάϑος ἔχον τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς οὕτως ἕν τὸ 
ἔσται καὶ ὅλον, ἢ παντάπασι μὴ λέγωμεν ὅλον εἶναι 
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τὸ ὃν; ΘΕΑΙ. Χαλεπὴν προβέβληκας αἵρεσιν. ΞῈ. 
ληϑέστατα μέντοι λέγοις. πεπονϑός 18 γὰρ τὸ ὃν 
ἕν εἶναί πως οὐ ταὐτὸν ὃν τῷ ἑνὶ φαίνεται, καὶ πλέο- 
γα δὴ τὰ πάντα ἑνὸς ἔσται. ΘΕΑΙ. Nol. EE. Καὶ 
μὴν ἐάν 78 τὸ ὃν ἢ μὴ ὅλον διὰ τὸ ! πεπονϑέναι τὸ 
wur ἐχείνου πάϑος, ἢ δὲ αὐτὸ τὸ ὅλον, ἐνδεὲς τὸ ὃν 

ἑαυτοῦ ξυμβαίνει. OEAI. Πάνυ ye ΞΕ. Καὶ κατὰ 
τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἑαυτοῦ στερόμενον οὐκ ὃν ἔσται 
τὸ ὃν. ΘΕΑΙ. Οὕτως. EE. Καὶ ἑνός γε αὖ πλείω 

τὰ πᾶντα γίγνεται, τοῦ τὸ ὄντος καὶ τοῦ ὅλου χωρὶς 

ἰδίαν ἑκατέρου φύσιν εἰληφότος. ΘΕΑΙ. Noí. ΞΕ. 

Μὴ ὄντος δ pe τὸ παράπαν. τοῦ ὅλου, ταῦτά T8 ταῦ- 

τὰ ὑπάρχει τῷ ὄντι, καὶ πρὸς τῷ μὴ εἶναι ! μηδ᾽ ἄν 
γενέσϑαι ποτὲ 0y. ΘΕΑΙ. Τί δή; ΞΕ. Τὸ γενόμε- 
vov ἀεὶ γέγονεν ὅλον, ὥςτε οὔτε οὐσίαν οὔτε γένεσιν 
ὡς οὖσαν δεῖ προςαγορεύειν [τὸ ἕν ἢ] τὸ ὅλον ἐν τοῖς 
οὖσι μὴ τιϑέντα.  OEAL Παντάπασιν ἔοικε ταῦϑ'᾽ 
οὕτως ἔχειν. EE. Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁποσονοῦν τι δεῖ τὸ 
μὴ ὅλον εἶναι" ὅπόσον ἂν ἢ, το- 
σοῦτον ὅλον ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι. ΘΕΑΙ. Κομιδῇ, 
pe EE. Καὶ τοίνυν ἀλλα μυρία ἀπεράντους ἀπορίας 

ἕκαστον εἰληφὸς φανεῖται τῷ τὸ ὃν ! εἴτε δύο τινὲ εἴς 
ΘΕΑΙ. 4ηλοῖ σχεδὸν καὶ 

τὰ νῦν ὑποφαίνοντα" συνάπτεται γὰρ ἕτερον ἐξ ἄλλου, 
μείζω καὶ χαλεπωτέραν φέρον περὶ τὠν ἔμπροσϑεν ἀεὶ 
ῥηθέντων πλάνην. XXXIIL ΞΕ. Τοὺς μὲν τοίνυν δια- 
κριβολογουμένους ὄντος rs πέρι καὶ μὴ πάντας μὲν οὐ 
διεληλύϑαμεν, ὅμως δὲ ἱκανῶς ἐχέτω" τοὺς δὲ ἄλλως 

λέγοντας αὖ ϑεατέον, (v ἐκ πάντων εἰδῶμεν, ὅτι τὸ 
ὃν τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν εὐπορώτερον * εἰπεῖν ὃ τί ποτ᾽ 
ἔστιν. ΘΈΑΙ. Οὐχοῦν πορεύεσϑαι χρὴ καὶ ἐπὶ τού- 
τους. EE. Καὶ μὴν ἔοικέ ye ἐν αὐτοῖς οἷον 7αντο- 

μαχία τις εἶναι διὰ τὴν ἀμφιςβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας 
πρὸς ἀλλήλους. ΘΕΑΙ. Πῶς; EE. Οἱ μὲν εἰς γῆν 

ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου πάντα ἕλκουσι, ταῖς χερ- 
σὶν ἀτεχνῶς πέτρας, καὶ δρῦς περιλαμβάνοντες. τῶν 

γὰρ τοιούτων ἐφαπτόμενοι πάντων διισχυρίζονται τοῦ- 
TO εἶναι μόνον, ὃ παρέχει προςβολὴν καὶ | ἐπαφήν τινα» 
ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν δριζόμενοι, τῶν δὲ ἄλλων ! 
sl τίς τί φησι μὴ σῶμα ἔχον εἶναι, καταφρονοῦντες τὸ 
παράπαν καὶ οὐδὲν ἐθέλοντες ἄλλο ἀκούειν. ΘΈΑΙ. 
Ἢ δεινοὺς εἴρηκας ἄνδρας" ἤδη γὰρ καὶ ἐγὼ τούτων 
συχνοῖς περιέτυχον. ΞῈ. Τοιγαροῦν οἵ πρὸς αὐτοὺς 

ἀμφιςβητοῦντες μάλα εὐλαβῶς ἄνωϑϑν ἐξ ἀοράτου πο- 

ϑὲν ἀμύνονται, γοητὰ ἄττα καὶ ἀσώματα εἴδη βιαζό- 
μδνοι τὴν ἀληϑινὴν οὐσίαν εἶναι" τὰ δὲ ἐκείνων σώ- 
ματα καὶ τὴν λεγομένην vm αὐτῶν ἀλήϑειαν κατὰ 
σμιχρὰ διαϑραύοντες ! ἐν τοῖς λόγοις γένεσιν ἀντ᾽ οὐ- 
σίας φερομένην τινὰ  προξαγορεύουσιν. ἐν μέσῳ δὲ πε- 
CN ταῦτα meros ἀμφοτέρων μάχη τις, ὦ Θεαίτητε, 
aei ξυνέστηκδεν. ΘΈΑΙ. ἠληϑῆ. EE. Παρ ἀμφοῖν 
τοίνυν τοῖν γενοῖν κατὰ μέρος λάβωμεν λόγον ὑπὲρ ἧς 
τίϑενται τῆς οὐσίας. ΘΈΑΙ. Πῶς οὖν δὴ ληψόμεϑα; 
EE. Παρὰ μὲν τὸν ἐν εἴδεσιν αὐτὴν τιϑεμένων ῥᾷον" 
ἡμερώτεροι yo παρὰ δὲ τῶν εἰς σῶμα πάντα ἑἕλκόν- 
τῶν βίᾳ χαλεπώτερον, ! ἴσως δὲ καὶ σχεδὸν ἀδύνατον. 
&ÀX ὧδέ μοι δεῖν δοκεῖ περὶ αὐτῶν δρᾶν. ΘΕΑΙ. 
πῶς; ΞΕ. Μάλιστα μέν, εἴ πῃ δυνατὸν ἦν, ἔργῳ 
βελτίους αὐτοὺς ποιδῖν᾽ εἰ δὲ τοῦτο μὴ ἐγχωρεῖ, λόγῳ 

, ἢ 
πόσον TL γὰρ ὃν, 

τε ἕν μόνον εἶναι λέγοντι. 

PLATONIS 

ποιῶμεν, ὑποτιϑέμενοι νομιμώτερον αὐτοὺς ἢ νῦν ἐϑέ- 
λοντας ἂν ἀποχρίνασϑαι. τὸ γὰρ ὁμολογηϑὲν παρὰ 

βελτιόνων που κυριώτερον ἢ τὸ παρὰ χειρόνων" ἡμεῖς 
δὲ ov τούτων φροντίζομεν, ἀλλὰ τἀληϑὲς ζητοῦμεν. 

ΘΕΑΙ. ! Ὀρϑότατα. XXXIV. EE. KéAevs δὴ τοὺς 

βελτίους γεγονότας ἀποκρίνασϑαί σοι, καὶ τὸ λεχϑὲν 

παρ᾿ αὐτῶν ἀφερμήνευε. ΘΕΑΙ. Ταῦτ᾽ ἔσται. ΞῈ. 

Asyovto» δὴ ϑνητὸν ζῶον εἰ φασὶν εἶναί τι. ΘΈΑΙ. 
Πῶς δ᾽ οὔ; EE. Τοῦτο δὲ οὐ σῶμα ἔμψυχον ὁμολο- 
γοῦσι; ΘΕΑΙ. Πάνυ ys. EE. Τιυϑέντος τι τῶν ὃν»- 

τῶν ψυχήν; * OEAIL IVa. EE. Tí δέ; ψυχὴν οὐ τὴν 
μὲν δικαίαν, τὴν δὲ ἀδικόν φασιν εἶναι, καὶ τὴν μὲν 
φρόνιμον, τὴν δὲ ἄφρονα; ΘΕΑΙ. Τί μήν; EE. MAX 
οὐ δικαιοσύνης ἕξει καὶ παρουσίᾳ τοιαύτην αὐτῶν ἑκά- 
στὴ» γίγνεσϑαι, καὶ τῶν ἐναντίων τὴν ἐναντίαν; ΘΕΑῚ. 

Nol, xol ταῦτα ξύμφασιν. EE. MÀÀe μὴν τό ye Óv- 

γατόν τῳ παραγίγνεσϑαι καὶ ἀπογίγνεσϑαι πάντως 
εἶναὶ τι φήσουσιν. ΘΈΑΙ. Φασὶ μὲν οὐν. EE. Ov- 

σης οὖν δικαιοσύνης καὶ ! φρονήσεως καὶ τῆς ἄλλης 
ἀρετῆς καὶ τῶν ἐναντίων, καὶ δὴ καὶ ψυχῆς, ἐν ἢ ταῦ- 
τα ἐγγίγνεται, πότερον, ὁρατὸν καὶ ἁπτὸν εἶναί φασὶ 
τι αὐτῶν ἢ πάντα ἀόρατα; OEAI. Σχεδὸν οὐδὲν 

τούτων γ8 ὁρατόν. EE. Tí δέ; τῶν τοιούτων μῶν 
σῶμά τι λέγουσιν i ἴσχειν; ΘΕΑΙ. Τοῦτο οὐκέτι κατὰ 

ταὐτὰ ἀποκρίνονται πᾶν, ἀλλὰ τὴν μὲν ψυχὴν αὐτὴν 

δοκεῖν σφίσι σῶμά τι κοχτῆσϑαι, φρόνησιν δὲ καὶ τῶν 
ἄλλων ὃ ἕκαστον ὧν ἠρώτηκας, αἰσχύνονται τὸ τολμᾶν ἢ ἢ 
μηδὲν τῶν ! ὄντων αὐτὰ ὁμολογεῖν ἢ ἢ πάντ᾽ εἶναι σώ- 
ματα διισχυρίξεσϑαι. AE. Σαφῶς γὰρ ἡμῖν, ὦ Θεαΐ- 

Ut; βελτίους γεγόνασιν ἄνδρες" ἐπεὶ τούτων οὐδ᾽ ἃ ἂν 
ἕν ἐπαισχυνϑεῖεν οἵ ys αὐτῶν σπαρτοὶ v8 καὶ αὐτό- 
χϑονες, ἀλλὰ διατείνοιντ᾽ ἂν πᾶν, ὃ μὴ δυνατοὶ ταῖς 

χερσὶ ξυμπιέζειν εἰσίν, ὡς ἄρα τοῦτο οὐδὲν τὸ παρά- 
παν ἐστί. ΘΈΑΙ. Σχεδὸν οἷα διανοοῦνται λέγεις. EE. 

Πάλιν τοίνυν ἀνερωτῶμεν αὐτούς" δἰ γάρ τι καὶ σμι- 
κρὸν, ἐθέλουσι τῶν ὄντων συγχωρεῖν ἀσώματον, ' &- 
euet. τὸ γὰρ inl τε τούτοις ἅμα καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις ὅσα 
ἔχει σῶμα ξυμφυὲς γεγονός, εἰς ὃ βλέποντες a ἀμφότερα 
εἶναι λέγουσι, τοῦτο αὐτοῖς. ῥητέον. Ταχ οὖν ἴσως 
ἂν ἀποροῖεν" εἰ δὲ τι τοιοῦτον πεπόνϑασι, σκόπει, 
προτεινομένων ἡμῶν, ἀρ ἐθέλοιεν ἄν δέχεσϑαι καὶ 
ὁμολογεῖν τοιόνδ᾽ εἶναι τὸ ὃν. ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή; 
λέγε, καὶ τάχα εἰσόμεϑα. EE. Δέγω δὴ τὸ καὶ ὁποια»- 
οὖν κεκτημένον δύναμιν εἴτ᾽ sig τὸ ποιεῖν ἕτερον ὅτι- 
oU» πεφυκὸς εἴτ᾽ εἰς ! τὸ παϑεῖν καὶ σμικρότατον ὑπὸ 
TOU φαυλοτάτου, κἄν εἰ μόνον εἰςάπαξ, πᾶν τοῦτο 
ὄντως εἶναι" τίϑεμαι γὰρ ὅρον ὁρίζων τὰ ὄντα, ὡς 

ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν δύναμις. ΘΈΑΙ. MAX ἐπείπερ 
αὐτοί γε οὐκ ἔχουσιν ἐν τῷ παρόντι, τούτου βέτιον 
λέγειν, δέχονται τοῦτο. EE. Καλῶς" ἴσως γὰρ ἂν εἰς- 

ὕστερον ἡμῖν T8 καὶ τούτοις ἕτερον ἂν φανείη. πρὸς 
μὲν ovy τούτους τοῦτο * ἡμῖν ἐνταῦϑα μενέτω ξυν- 
ομολογηϑέν. ΘΕΑΙ. Μένει. XXXV. ΞΕ. Πρὸς δὴ 
τοὺς ἑτέρους ἴωμεν, τοὺς τῶν εἰδῶν φίλους" σὺ δ᾽ ἡμῖν 
καὶ τὰ παρὰ τούτων ἀφερμήνευε. OEAI. Ταῦτ᾽ ἔσται. 

EE. Τένεσιν, τὴν δὲ οὐσίαν χωρίς που διελόμενοι λὲ- 

yere; D] γάρ; ΘΕΑΙ. oí ΞΕ. Καὶ σώματι μὲν 

ἡμᾶς γενέσει δὶ αἰσϑήσεως κοινωνεῖν, διὰ λογισμοῦ δὲ 
ψυχῇ πρὸς τὴν ὄντως οὐσίαν, ἣν ἀδὲ κατὰ ταὐτὰ ὡς- 
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αὐτως ἔχειν φατέ, γένεσιν δὲ ἄλλοτε ! ἄλλως. OEAI. 
Φαμὲν γὰρ ow. ΞΈ. Τὸ δὲ δὴ κοινωνεῖν, ὦ πάντων 

ἄριστοι, τὶ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς ἐπ᾽ ἀμφοῖν λέγειν φῶμεν; ag 
οὐ τὸ νῦν δὴ παρ᾽ ἡμῶν ῥηϑέν; ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; 
ΞΈ. Ππάϑημα ἢ ποίημα ἐκ δυνάμεώς τινος ἀπὸ τῶν 

πρὸς ἄλληλα, ξυνιόντων γιγνόμενον. Τάχ oU», à Θε- 
αἰτητα, αὐτῶν τὴν πρὸς ταῦτα ἀπόχρισιν σὺ μὲν οὐ 
χαταχούεις, ἐγὼ δὲ ἴσως διὰ ewe. OEAI Τὸν 

οὖν δὴ λέγουσι λόγον: EE. Ov συγχωροῦσιν ἡμῖν τὸ 
γῦν δὴ ! ῥηϑὲν πρὸς τοὺς γηγενεῖς οὐσίας πέρι. ΘΈΑΙ. 
Τὸ ποῖον; EE. Ἱκανὸν ἔϑεμεν ὅρον zov τῶν ὄντων, 

ὅταν τῷ παρῇ 7| τοῦ πάσχειν ἢ δρᾶν καὶ πρὸς τὸ 
σμικρότατον δύναμις; ΘΈΑΙ. Ναί. ΞΕ. Πρὸς δὴ 
ταῦτα τόδε λέγουσιν, ὅτι γενέσει μὲν μέτεστι τοῦ πά- 
σχειν καὶ ποιεῖν δυνάμεως, πρὸς δὲ οὐσίαν τούτων οὐ- 
δετέρου τὴν δύναμιν ἁρμόττειν φασίν. ΘΈΑΙ. Οὐχ- 
οὖν λέγουσί τι; EE. Πρὸς 0 ys λεχτέον ἡμῖν, ὅτι 

δεόμεϑα παρ᾽ αὐτῶν ἔτι πυϑέσϑαι σαφέστερον, ' εἰ 
προφομολογοῦσι τὴν μὲν ψυχὴν γιγνώσκειν, τὴν δ᾽ οὐ- 
σίαν γιγνώσκεσϑαι. ΘΕΑ͂Ι. Φασὶ μὴν τοῦτό 78: ΞΕ. 
Τὶ δέ; τὸ γιχνώσκειν ἢ τὸ γηνώσκεσϑαι φατὲ ποίημα 
ἢ πάϑος ἢ ἁ ἀμφότερον; ἢ τὸ μὲν πάϑημα, τὸ δὲ ϑά- 
τερον; ἢ παντάπασιν οὐδέτερον οὐδετέρου τούτων με- 
ταλαμβάνειν; GEAL Δῆλον, ὡς οὐδέτερον οὐδετέ- 
ρου" τἀναντία γὰρ ἄν τοῖς ἔμπροσϑεν λέγοιεν. EE. 
Μανϑάνω, τόδε ye, ὡς τὸ γιγνώσκειν εἴπερ ἔσται 

ποιεῖν τι, τὸ ! γινωσκόμενον ἀναγκαῖον αὖ ξυμβαίνει 
πάσχειν. τὴν οὐσίαν δὴ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον γι- 
γνωσκομένην ὑπὸ τῆς γνώσεως, x«9' ὅσον γιγνώσχε- 

ται, κατὰ τοσοῦτον κινεῖσθαι διὰ τὸ πάσχειν, ὃ δή 
φαμεν οὐχ ἂν γενέσϑαι περὶ τὸ ἠρεμοῦν. OEAI. '0e- 
Sec EE. Τί δαὶ πρὸς Διός; ὡς ἀληϑῶς κίνησιν καὶ 
ζωὴν xai ψυχὴν καὶ φρύνησιν " Hae πεισϑησόμεϑα 

τῷ παντελῶς ὄντι μὴ παρεῖναι, μηδὲ ἢ ζῆν αὐτὸ μηδὲ * 
φρονεῖν, ἀλλὰ σεμνὸν καὶ ἅγιον γοῦν οὐκ ἔχον ἀκίνη- 
τὸν ἑστὸς εἶναι; ΘΈΑΙ. Δεινὸν μέντ᾽ ἄν, à ξένε, λό- 

yov συγχωροῖμεν. ΞῈ. MÀÀa νοῦν μὲν ἔχειν, ζωὴν δὲ 
μὴ φῶμεν; ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς; EE. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
ἀμφότερα ἐνόντ αὐτῷ λέγομεν, οὐ μὴν ἐν ψυχῇ γ8 
φήσομεν αὐτὸ ἔχειν αὐτά; ΘΈΑΙ. Καὶ τίν᾽ ἄν ἕτερον 
ἔχοι τρόπον; EE. Ἀλλὰ δῆτα »οῦν μὲν xai ζωὴν καὶ 
ψυχήν, ἀκίνητον μέντοι τὸ παράπαν ἔμψυχον ὃν ἑστά- 
γαι; ΘΕΑΙ. Πάντα ἔμοιγε ἄλογα ! ταῦτ᾽ εἶναι φαί- 

γεται. ΞῈ. Καὶ τὸ κινούμενον δὴ καὶ κένησιν συγχω- 
ρητέον ὡς ὄντα. ΘΕΑῚ. πῶς δ᾽ οὔ; EE. Ξυμβαίνει 
Du oU», ὦ Θεαίτητε, ἀκινήτων τ ὄντων vovv μηδενὶ 

περὶ μηδενὸς εἶναι μηδαμοῦ. OEAI. Κομιδῇ μὲν ovv. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ἐὰν αὐ φερόμενα xal κινούμενα πάντ᾽ 
εἶναι συγχωρῶμεν, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ταὐτὸν τοῦτο 
£x τῶν ὄντων ἐξαιρήσομεν. ΘΕΑΙ. Πῶς; ΞΕ. Τὸ 
κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡςαύτως καὶ περὶ τὸ αὐτὸ δοκεῖ σοι 
χωρὶς ! στάσεως γεγέσϑαι ποτ ἂν; ΘΈΑΙ. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. Τί δ᾽; ἄνευ τούτων νοῦν καϑορᾷς ὄντα ἢ γενό- 
μενον ἄν καὶ ὁπουοῦν; ΘΕΑΙ. Ἥκιστα. EE. Καὶ 
μὴν πρός 78 τοῦτον παντὶ λόγῳ μαχητέον, ὃς ἄν ἐπι- 
enin» ἢ φρόνησιν ἢ νοῦν ἀφανίζων ἰσχυρίζηται περὶ 
τινος ὁπῃοῦν. ΘΈΑΙ. Σφόδρα ys. ΞῈ. Τῷ δὴ φι- 
λοσόφῳ καὶ ταῦτα μάλιστα τιμῶντι πᾶσα, ὡς ἔοικδν, 
ἀνάγκη διὰ ταῦτα μήτε τῶν ἕν ἢ καὶ τὰ πολλὰ εἴδη 
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λεγόντων τὸ πᾶν ἕστηκὸς ! ἀποδέχεσϑαι, τῶν τὲ αὖ D 

πανταχῇ τὸ ὃν κινούντων μηδὲ τὸ παράπαν ἀκούειν, 
ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν παίδων εὐχήν, ὅσα ἀκίνητα καὶ 
κεχινημένα, τὸ ὃν τε καὶ τὸ πᾶν ξυναμφότερα λέγειν. 
OEAIL “ληϑέστατα.  XXXVI. EE. Τί οὖν; 

ἐπιεικῶς ἤδη φαινόμεϑα περιειληφέναι τῷ λόγῳ τὸ ὃν; 
OEAL Πάνυ uiv οὖν. EE. -Βαβαὶ μέντ᾽ av ἄρα, ὦ 
Θεαίτητε, ὡς μοι δοκοῦμεν »U* αὐτοῦ γνώσεσϑαι πέρι 

τὴν ἀπορίαν τῆς ! cad ΘΕ AL Πῶς «v καὶ τὶ 

TOUT εἴρηκας; XE. Ὁ μακάριε, οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι νῦν 

ἐσμὲν ἐν ἀγνοίᾳ τῇ πλείστη περὶ αὐτοῦ, φαινόμεϑα δέ 
τι λέγειν ἡμῖν αὐτοῖς; ΘΈΑΙ. Ἐμοὶ γοῦν" ὅπῃ δ᾽ αὖ 
λελήϑαμεν οὕτως ἔχοντες, οὐ πάνυ ξυνίημι. EE. Σκό- 
πϑι δὴ σαφέστερον, εἰ ταῦτα νῦν ξυνομολογοῦντες * 

δικαίως &v ἐπερωτηϑεῖμεν, ἅπερ αὐτοὶ τότε ἠρωτῶμεν 
τοὺς λέγοντας εἶναι τὸ πᾶν ϑερμὸν καὶ ψυχρόν. OEAI. 

Ποῖα; ὑπόμνησόν με. ΞΕ. Πάνυ uiv ovv: καὶ πει- 

φάσομαὶ re δρᾶν τοῦτο ἐρωτῶν σε καϑάπερ ἐχείνους 
τότε, ἵνα ἅμα τι καὶ προΐωμεν. ΘῈ ΑἹ. Ὀρϑῶς. EE. 

Eisv δή, κίνησιν καὶ στάσιν co οὐκ ἐναντιώτατα λέ- 
7εις ἀλλήλοις; ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; EE. Καὶ μὴν 

εἶναί γ8 ὁμοίως φὴς ἀμφότερα. αὐτὰ καὶ ἑκάτερον; 
OEAL  Φημὲ γὰρ ov». ΞῈ. Aga κινεῖσϑαι λέγων 
ἀμφότερα καὶ ἑχάτερον, ὅταν εἶναι συγχωρῆς; ΘΕΑΙ. 

Οὐδαμῶς. EE. Ἀλλ᾿ ἑστάναι σημαίνεις λέγων αὐτὰ 
ἀμφότερα εἶναι; ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς; EE. Τρίτον ἄρα 

τι παρὰ ταῦτα τὸ ὃν ἐν τῇ ψυχῇ τιϑείς, ὡς ὑπ᾽ éx&l- 

vov τήν τε στάσιν καὶ τὴν κίνησιν περιεχομένην, συλ- 
λαβὼν καὶ ἀπιδὼν αὐτῶν πρὸς τὴν τῆς οὐσίας κοινω- 

γίαν, οὕτως εἶναι προςεῖπας ἀμφότερα; OEAI. Κιν- 

δυνεύομεν ὡς ἀληϑῶς ! τρίτον ἀπομαντεύεσϑαϊΐ τι τὸ 
ὃν, ὅταν κίνησιν καὶ στάσιν εἶναι λέγωμεν. EE. Ovx 

ἄρα κίνησις καὶ στάσις ἐστὲ ξυναμφότερον τὸ Ov, ἀλλ᾽ 

ἕτερον δή τι τούτων. ΘΈΑΙ. "Eowe. EE. Κατὰ τὴν 
αὑτοῦ φύσιν ἄρα τὸ ὃν οὔτε ἕστηκεν OUTB κινεῖται. 
ΘΕΑΙ. Σχεδόν. EE. Ποῖ δὴ χρὴ τὴν διάνοιαν ἔτι 
τρέπειν τὸν βουλόμενον ἐναργές τι περὶ αὐτοῦ παρ᾽ 
ἑαυτῷ βεβαιώσασϑαι; ΘΕΑΙ. Ποῖ γάρ; EE. Oi- 
μαι μὲν οὐδαμόσε ἔτι ῥάδιον. εἰ γάρ τι μὴ ! κιγεῖ- 
ται, πῶς οὐχ ἕστηχεν; 5 τὸ μηδαμῶς é ἑστὸς πῶς οὐκ 
αὖ κινεῖται; τὸ δὲ ὧν ἡμῖν νῦν ἐκτὸς τούτων ἀμφο- 
τέρων ἀναπέφανται. ἢ δυνατὸν ov» τοῦτο; OEAI. 
Πάντων μὲν οὖν ἀδυνατώτατον. EE. Τόδε τοίνυν 

μνησϑῆναι δίκαίον ini τούτοις. ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; 
EE. Ὅτι τοῦ μὴ ὄντος ἐρωτηϑέντες τοὔνομα ἐφ᾿ ὃ τὶ 
ποτ δεῖ φέρειν, πάσῃ συνεσχόμεϑα ἀπορίᾳ. μέμνη- 
σαι; ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ οὖ; EE. Μῶν οὖν ἐν ἐλάτ- 

rov τινι νῦν ἐσμὲν ἀπορίᾳ ! περὶ τὸ ὃν; ΘΕΑΙ. 
Ἐμοὶ μέν, ὦ ξένε, εἰ δυνατὸν εἰπεῖν, ἐν πλείονι φαί- 
γνόμεϑα. ZE. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐνταῦϑα χείσϑω διη- 
πορημένον᾽ ἐπϑιδὴ δὲ ἐξ ἴσου τό T8 ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν 
ἀπορίας μετειλήφατον, νῦν ἐλπὶς ἤδη, καϑάπερ ἂν αὐ- 
τῶν ϑάτερον εἴτα ἀμυδρότερον εἶτα σαφέστερον ἀνα- 
φαίνηται, καὶ ϑάτερον οὕτως ἀναφαίνεσθαι" καὶ ἐὰν 
αὖ μηδέτερον ideiy * δυνώμεϑα, τὸν γοῦν Àoyov ὅπῃ- 
περ ἄν οἷοί τῷ ὦμεν εὐπρεπέστατα διωσόμεϑα οὕτως 
ἀμφοῖν ἅμα. OEAL SEEN ΞΕ. ““ἔγωμεν δή, xcd 

ὅντινα ποτὲ τρόπον πολλοῖς ὀνόμασι ταὐτὸν τοῦτο 
ἑκάστοτε προφαγορεύομεν. ΘΈΑΙ. Οἷον δὺ τί; παρά- 
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δειγμα εἰπέ. XXXVII. EE. Asyopev ἄνϑρωπον δήπου 
πόλλ᾽ ἅττα ἐπονομάζοντες, τὰ τε χθώματα ἐπιφέρο»- 

τες αὐτῷ καὶ τὰ σχήματα καὶ μεγέϑη καὶ κακίας καὶ 
ἀρετάς, ἐν οἷς πᾶσι καὶ ἑτέροις μυρίοις οὐ μόνον ! 
ἄνϑρωπον αὐτὸν εἶναι φαμέν, ἀλλὰ καὶ ἀγαϑὸν καὶ 
ἕτερα ἄπειρα, καὶ τάλλα δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕ- 

τως ἕν ἕκαστον ὑποϑέμενοι πάλιν αὐτὸ πολλὰ καὶ 

πολλοῖς ὀνόμασι λέγομεν. ΘΈΑΙ. ἠΙληϑῆ λέγεις. EE. 
Ὅϑεν ye; οἶμαι, τοῖς τε νέοις καὶ τῶν γερόντων τοῖς 

ὀψιμαϑέσι ϑοίνην παρεσκευάκαμεν" εὐϑὺς ,χὰρ ἄντι- 

λαβέσϑαι παντὶ πρόχειρον ὡς ἀδύνατον τά TB πολλὰ 

ἕν καὶ τὸ ἕν πολλὰ εἶναι, καὶ δήπου χαίρουσιν. οὐκ 

ἐῶντες ἀγαϑὸν λέγειν ἄνϑρωπον;, ! ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγα- 

ϑὸν ἀγαϑόν, τὸν δὲ ἄνϑρωπον ἄνϑρωπον. ἐντυγχά- 

γεις γάρ, ὦ Θεαΐτητα, ὡς ἐγῴμαι, πολλάκις τὰ τοιαῦ- 
τα ἐσπουδακόσιν, ἐνίοτ πρεσβυτέροις ἀνθρώποις, καὶ 
ὑπὸ πενίας τῆς περὶ φρόνησιν κτήσεως τὰ τοιαῦτα τε- 
ϑαυμακόσι, χαὶ δή τι καὶ πάσσοφον οἰομένοις TOUT 

αὐτὸ ἀνδυρηκέναι. OEAL Πάνυ μὲν ovy. ΞΕ. Ἵνα 
τοΐνυν πρὸς ἅπαντας ἡμῖν ὃ λόγος ἢ τοὺς πώποτε πε- 
gi οὐσίας καὶ ὁτιοῦν διαλεχϑέντας, ἔστω ! καὶ πρὸς 
τούτους καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, ὅσοις ἔμπροσϑεν διει- 
λέγμεϑα, τὰ νῦν ὡς ἐν ἐρωτήσει λεχϑησόμενα. ΘΈΑΙ. 
T& ποῖα δή; EE. Πότερον μήτε τὴν οὐσίαν κινήσει 
καὶ στάσει προφάπτωμεν μήτε ἀλλο ἄλλῳ μηδὲν μηδε- 
vl, ἀλλ᾽ ὡς ἀμικτα ὄντα καὶ ἀδύνατα μεταλαμβάνειν 
ἀλλήλων οὕτως αὐτὰ ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν λόγοις τιϑῶ- 
μεν; ἢ πάντα εἰς ταὐτὸν ξυνάγωμεν ὡς δυνατὰ ἐπι- 

κοινωνεῖν ἀλλήλοις; ἢ τὰ μέν, τὰ δὲ μή; Τούτων, ὦ 

Θεαΐτητε, τὶ ποτ᾽ ἂν ! αὐτοὺς προ ΣΙ ΟΕ ΟΣ ax φήσαιμεν; 

OEAL Ἐγὼ μὲν ὑπὲρ αὐτῶν οὐδὲν ἔχω πρὸς ταῦτα 

ἀποκχρίνασϑαι. τὶ οὖν ov καϑ' ἕν ἀποχρινόμενος ip 
ἑχάστου τὰ ξυμβαίνοντα ἐσκχέψω; EE. Καλῶς λέγεις, 

καὶ τιϑῶμέν ys αὑτοὺς λέγειν, εἰ βούλει, πρῶτον μη- 

δενὲ μηδὲν μηδεμίαν δύναμιν ἔχειν κοινωνίας εἰς μηδέν. 
οὐκοῦν κίνησίς τὸ καὶ στάσις οὐδαμῇ μεϑέξετον οὐ- 
σίας; * ΘΕΑῚ. Οὐ γὰρ οὖν. EE. Τί δέ; ἔσται πότε- 

Qo» αὐτῶν οὐσίας μὴ προςχοινωνοῦν; ΘΕΑΙ. Οὐκ 

ΞΕ. Ταχὺ δὴ ταύτῃ ys τῇ συνομολογί ἐκ πάντα 

ἀνάστατα γέγονον, ὡς ἔοικεν, ἅμα τε τῶν τὸ may κι- 
ἔσται. 

γούντων καὶ τῶν ὡς fy ἱστάντων καὶ ὅσοι κατ᾽ εἴδη 
τὰ ὄντα κατὰ ταὐτὰ ὡςαύτως ἔχοντα εἶναί φασιν ἀεί. 
πάντες γὰρ οὗτοι τό γ8 εἶναι προξάπτουσιν, οἱ “μὲν 
ὄντως κινεῖσϑαι λέγοντες, οἱ δὲ ὄντως ἑστηκότ᾽ εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Κομιδῇ uiv ovr. EE. Καὶ μὴν καὶ ὅσοι τοτὲ 

μὲν ! ξυντιϑέασι τὰ πάντα, τοτὲ δὲ διαιροῦσιν, εἴτε 

εἰς ἕν καὶ ἐξ ἑνὸς ἄπειρα εἴτα εἰς πέρας ἔχοντα στοι- 

χεῖα διαιρούμενοι καὶ ἐκ τούτων συντιϑέντες, ὁμοίως 
μὲν ἐὰν ἐν μέρει τοῦτο τιϑῶσι γιγνόμενον, ὁμοίως δὲ 
χαὶ ἐὰν ἀεὶ, κατὰ πάντα ταῦτα λέγοιεν ἄν οὐδέν, &i- 
περ μηδεμία ἔστι ξύμμιξις. ΘΕΑΙ. ᾿Ὀρϑὸῶς. AE. Eu 

τοίνυν ἂν αὐτοὶ πάντων καταγελαστότατα μετίοιεν τὸν 
λόγον oi μηδὲν ἐῶντες κοινωνίᾳ παϑήματος ἑτέρου 
ϑάτερον προςαγορεύειν. ! ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; EE. Τῷ τε 
εἶναί που περὶ πάντα ἀναγκάζονται χρῆσϑαι καὶ τῷ 
χωρὶς καὶ τῷ ἄλλων καὶ τῷ καϑ' αὑτὸ καὶ μυρίοις 

ἑτέροις, ὧν ἀκρατεῖς ὄντες εἴργεσϑαι καὶ μὴ συνάπτειν 
ir τοῖς λόγοις ovx ἄλλων δέονται τῶν ἐξελογξόντων, 

ἀλλὰ τὸ λεγόμενον οἴκοϑεν τὸν πολέμιον καὶ ἐναντιω- 

σόμενον ἔχοντες ἐντὸς ὑποφϑεγγόμενον ὥςπερ τὸν 
ἄτοπον Εὐρυκλέα περιφέροντες ἀεὶ πορεύονται. ΘΈΑΙ. | 
Κομιδῇ λέγεις ὅμοιόν ! τὸ καὶ ἀληϑές. EE. Τί δ᾽, D 
ἂν πάντα ἀλλήλοις ἐῶμεν δύναμιν ἔχειν ἐπικοινωνίας; 

ΘΕΑΙ. Τοῦτο μὲν οἷός τὸ χἀγὼ διαλύειν. EE. Πῶς; 
ΘΕΑΙ. Ὅτι κίνησίς τὸ αὐτὴ παντάπασιν ἵσταιτ᾽ ἂν καὶ 
στάσις αὖ πάλιν αὐτὴ κινοῖτο, εἴπερ ἐπιγιγνοίσϑην 
ἐπὶ ἀλλήλοιν" ἀλλὰ μὴν τοῦτό γὲ που ταῖς μεγίσταις 

ἀνάγκαις ἀδύνατον, κίνησίν τὲ ἵστασϑαι καὶ στάσιν 

κινδῖσϑαι. ΧΧΧΨΥΠΙΙ. EE. Πῶς γὰρ οὔ; τὸ τρίτον δὴ 
μόνον λοιπόν. ΘΈΑΙ. Ναί. EE. Καὶ μὴν ἕν γέ τι 
! τούτων ἀναγκαῖον, ἢ πάντα ἢ μηδὲν ἢ τὰ μὲν ἐθέ- E 

λειν, τὰ δὲ μὴ συμμίγνυσϑαι. ^ OEAL Πῶς γὰρ οὔ; 
EE. Καὶ μὴν τά ys δύο ἀδύνατον εὑρέϑη. ΘΈΑΙ. 
Ναί. ΞΕ. Πᾶς ἀρα ὃ βουλόμενος ὀρϑῶς ἀποκρίνε- 
σϑαι τὸ λοιπὸν τῶν τριῶν ϑήσει. ΘΈΑΙ. Κομιδῇ 
uiv οὐν. EE. Ὅτε δὴ τὰ μὲν ἐθέλει τοῦτο δρᾶν, τὰ 
xh z 

δ᾽ ov, σχεδὸν oiov τὰ γράμματα * πεπονϑότ᾽ ἂν εἴη. 958 
καὶ γὰρ ἐχείνων τὰ μὲν ἀναρμοστεῖ που πρὸς ἄλληλα, 

τὰ δὲ ξυναρμόττει. OEAI. Πῶς δ᾽ οὔ; EE. Τὰ δὲ 

ye φωνήεντα διαφερόντως τῶν ἀλλων οἷον δεσμὸς διὰ 
πάντων κεχώρηκεν, ὥςτϑ ἄνευ τινὸς αὐτῶν ἀδύνατον 

ἁρμόττειν καὶ τῶν ἄλλων ἕτερον. ὁτέρῳ. ΘΕΑΙ. Koi 

μάλα γε. EE. Πᾶς ovy οἶδεν, ὁποῖα ὁποῖοις δυνατὰ 

κοινωνεῖν, ἢ τέχνης δεῖ τῷ μέλλοντι δρᾶν ἱκανῶς αὖ- 
OEAI. Τέχνης. ΞΕ. Ποΐας; OEAI. Τῆς γραμ- 

ματικῆς. ΞΕ. Τὶ δέ; περὶ τοὺς τῶν ὀξέων καὶ βαρέων 

΄ 
τας 

1 φϑόγγους ἀρ οὐχ οὕτως; ὃ μὲν τοὺς συγκεραννυμέ- Β 

yove τὸ xal μὴ τέχνην ἔχων γιγνώσκειν μουσικός, ὁ δὲ 
μὴ ξυνιεὶς ἄμουσος; ΘΕΑΙ. Οὕτω. EE. Καὶ κατὰ 

τῶν ἄλλων δὴ τεχνῶν καὶ ἀτεχγιῶν τοιαῦτα εὑρήσομεν 
ἕτερα. ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ ov; EE. Τί δ᾽; ἐπειδὴ καὶ 
τὰ γένη πρὸς ἄλληλα, κατὰ ταὐτὰ μίξεως ἔ ἔχειν Guo- 
λογήκαμεν, Gg οὐ μετ᾽ ἐπιστήμης τινὸς ἀναγκαῖον διὰ 
τῶν λόγων πορεύεσϑαι τὸν ὀρϑῶς μέλλοντα δείξειν, 

ποῖα ποίοις συμφωνεῖ τῶν γενῶν καὶ ποῖα ἄλληλα οὐ 
: : ι ΕΞ 5 

δέχεται; καὶ δὴ ! καὶ διὰ πάντων δἰ συνέχοντα ταῦτ C 
ἐστίν, ὥςτε συμμίγνυσϑαι δυνατὰ εἶναι; καὶ πάλιν ἐν 
ταῖς διαιρέσεσιν, εἰ δ ὅλων ἕτερα τῆς διαιρέσεως αἷ- 

τια; ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐπιστήμης δεῖ, καὶ σχεδόν 

78 ἴσως. τῆς μεγίστης; es ΞΕ. Tiv οὖν αὖ 

προςεροῦμεν, [o] Θεαίτητε, ταύτην; ἢ πρὸς 4ιὸς ἐλά- 

ϑόομεν sig τὴν τῶν ἐλευϑέρων ἐμπεσόντες ἐπιστήμην, 

xoi κινδυνδύομεν ζητοῦντες τὸν σοφιστὴν πρότερον 
ἀνευρηκέναι τὸν φιλόσοφον; OEAI. Πῶς λέγεις; EE. 
Τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσϑαι 
ἕτερον ἡγήσασϑαι μήτε ἕτερον ὃν ταὐτὸν μῶν οὐ τῆς 
διαλεκτικὴς φήσομεν ἐπιστήμης εἶναι; ΘΕΑΙ. Nal, 

φήσομεν. EE. Οὐχοῦν 0 ys τοῦτο δυνατὸς δρὰν μίαν 
ἰδέαν διὰ πολλῶν, ἑνὸς ἑκάστου κειμένου χωρίς, πάντῃ 
διατεταμένην i ἱκανῶς διαισϑάνεται, καὶ πολλὰς ἑτέρας 

ἀλλήλων ὑπὸ μιὰς ἔξωϑεν περιεχομένας, καὶ μίαν αὖ 

δι ὅλων πολλῶν ἐν ἑνὶ BONUS xal “πολλὰς χωρὶς 
πάντῃ διωρισμένας" τοῦτο δ᾽ ! ἔστιν, jj t8 κοινωνεῖν 
ἕκαστα δύναται καὶ ὅπῃ μή, δὰ τον κατὰ γένος éni- 
στασϑαι. OEAI. Παντάπασι μὲν οὐν. EE. E 
μὴν TO 78 διαλεκτικὸν οὐκ ἄλλῳ δώσεις, ὡς ἐγῴμαι, 

πλὴν τῷ καϑαρῶς Te xol δικαίως. φιλοσοφοῦντι. OEAI. 

Πῶς yàp ἄν ἄλλῳ δοίη uc; EE. Τὸν uiv δὴ φιλό- 

καὶ | uice ταὐτὸν εἶδος D 
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gogo» ἐν τοιούτῳ τινὶ τόπῳ καὶ νῦν καὶ ἔπϑιτα ἀνευ- 
φήσομεν, ἐὰν ζητῶμεν, AES μὲν χαλεπὸν x ἐναργῶς 

xal τοῦτο», ἕτερον μὴν τρόπον 7 τε TOU σοφιστοῦ χα- 
λεπότης 3 τὸ τούτου. ΘΕΑΙ. Πῶς; ΞΕ. Ὁ μὲν ἀπο- 

διδράσκων εἰς τὴν τοῦ μὴ ὄντος σχοτεινότητα, τριβῇ 

προςαπτόμενος αὐτῆς, διὰ τὸ σκοτεινὸν τοῦ τόπου κα- 
τανοῆσαι χαλεπός. 3j χάρ; OEAL Ἔοικεν. EE. Ὁ 
δέ yt φιλόσοφος, τῇ τοῦ ὄντος ἀεὶ διὰ λογισμῶν προς- 

xelusvoc ἰδέᾳ, διὰ τὸ λαμπρὸν αὖ τῆς χώρας οὐδαμῶς 
εὐπδτὴς ὀφϑῆναι" τὰ γὰρ τῆς τῶν πολλῶν ψυχῆς ὁμ- 

ματα καρτερεῖν ! πρὸς TO ϑεῖον ἀφορῶντα ἀδύνατα 
ΘΕΑΙ. Καὶ ταῦτα εἰκὸς οὐχ ἧττον ἐκείνων οὕτως 
ἔχειν. ΞΕ. Οὐκοῦν περὶ μὲν τούτου καὶ τάχα ἐπισχε- 
ψόμοϑα σαφέστερον, ἂν ἔτι βουλομένοις ἡ ἡμῖν ἢ περὶ 
δὲ τοῦ σοφιστοῦ που δῆλον, ὡς οὐκ ἀνετέον, πρὶν ἂν 
ἱκανῶς αὐτὸν ϑεασώμεϑα. ΘΕΑΙ. Καλῶς εἶπες. XL. 

EE. Or οὐν δὴ τὰ μὲν ἡμῖν. τῶν γενῶν ὡμολόγηται 
κοινωνεῖν ἐθέλειν ἀλλήλοις, τὰ δὲ μή, καὶ τὰ μὲν ἐπ᾽ 

ὀλίγον» τὰ δ᾽ ἐπὶ πολλά, τὰ δὲ καὶ ! διὰ πάντων οὐ- 

δὲν κωλύειν τοῖς πᾶσι κεχοιγωγηκέναι, τὸ δὴ μετὰ 
τοῦτο ξυνεπισπώμεϑα τῷ λόγῳ τῇδε σκοποῦντες, μὴ 
περὶ πάντων τῶν εἰδῶν, ἵνα μὴ ταραττώμεϑα ἐν πολ- 

λοῖς, ἀλλὰ προελόμενοι τῶν μεγίστων λεγομένων ἄττα, 
πρῶτον μὲν ποῖα ἕκαστά ἐστιν, ἔπειτα κοινωνίας ἀλ- 

λήλων πῶς ἔχει δυνάμεως, ἵνα τό τὸ ὃν καὶ μὴ ὃν εἰ 
μὴ πάσῃ σαφηνείᾳ δυνάμεϑα λαβεῖν, ἀλλ᾿ οὖν λόγου 

* A S at 
γε ἐνδεεῖς μηδὲν γιγνώμεϑα περὶ αὐτῶν, καϑ' ὅσον ὃ 
τρόπος ἐνδέχεται τῆς γὺν σκέψεως, ἐὰν ἄρα ἡμῖν πῃ 
παρεικάϑῃ τὸ μὴ ! ὃν λέγουσιν ὡς ἔστιν ὄντως μὴ ὃν 
άϑῴοις ἀπαλλάττειν. ΘΈΑΙ. Οὐκοῦν χρή. EE. Μέ- 

qui μὴν τῶν γενῶν, ἃ γῦν δὴ διῇμεν, τό τα ὃν αὐ- 
τὸ καὶ στάσις καὶ κίνησις. ΘΕΑΙ. Πολύ γε. ΞΕ. 
Καὶ μὴν τώ γε δύο φαμὲν αὐτοῖν ἀμίκτω πρὸς ἀλλή- 
λω. ΘΕΑΙ. Σφόδρα γ8. EE. Τὸ δέ ys ὃν μικτὸν 
ἀμφοῖν" ἐστὸν γὰρ ἄμφω που. ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὐ; 

EE. Τρία δὴ γίγνεται ταῦτα. ΘΈΑΙ. Τί μήν; ΞΕ. 
Οὐχοῦν αὐτῶν ἕκαστον τοῖν μὲν δυοῖν ἕτερόν ἐστιν, 

αὐτὸ δ᾽ ἑαυτῷ ταὐτόν. | ΘΕΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. Τί ποτ᾽ 

αὖ νῦν οὕτως εἰρήχαμεν τό τὸ ταὐτὸν καὶ θάτερον; 
πότερα. δύο rem τινὲ αὐτώ, τῶν μὲν τριῶν. ἄλλω, ξυμ- 

μιγνυμένω μὴν ἐκείνοις ἐξ ἀνάγκης. ἀεί, καὶ περὶ πέντε 
ἀλλ οὐ περὶ τριῶν ὡς ὄντων αὐτῶν σχεπτέον, ἢ τό τε 
ταὐτὸν τοῦτο καὶ ϑάτερον " ὡς ἐχείνων τι προςαγο- 
ρεύοντες λανϑάνομεν ἡμᾶς αὐτούς; ΘΈΑΙ. Ἴσως. EE. 
Ἀλλ᾿ οὐ τι μὴν κίνησίς ys καὶ στάσις οὔϑ᾽ ἕτερον οὔτε 
ταῦτόν ἐστ. OEAL Πῶς; ΞΕ. Ὃ τί περ ἄν κοινῇ 

προςείπωμεν κίνησιν καὶ στάσιν, τοῦτο οὐδέτερον αὖ- 

τοῖν οἷόν τ᾿ εἶναι. ΘΕΑΙ. Τί δή; ΞΕ. Κίνησίς τε 
στήσεται καὶ στάσις αὐ κινηϑήσεται" περὶ γὰρ ἀμφό- 
τερα ϑάτερον ὁποτερονοῦν γιγνόμενον αὐτοῖν ἀναγ- 
χάσει μεταβάλλειν αὖ ϑάτερον ἐπὶ τοὐναντίον τῆς αὖ- 
τοῦ φύσεως, ἅτε ! μετασχὸν TOU OEAI. 

Κομιδῇ ys. EE. Μετέχετον μὴν ἄμφω ταὐτοῦ καὶ 
ϑατόρου. OEAIL Nol. ΞΕ. Μὴ τοίνυν λέγωμεν xi- 
γησίν y εἶναι, ταὐτὸν ἢ ϑάτερον, μηδ᾽ αὐ στάσιν. 
ΘΕΑΙ. Μὴ γάρ. ΞΕ. MÀX ἄρα τὸ ὃν καὶ τὸ ταὐτὸν 

ὡς ἵν τι διανοητέον ἡ ἡμῖν; OEAI. Ἴσως. EE. MÀ 
εἰ τὸ ὃν E τὸ ταὐτὸν μηδὲν διάφορον. σημαίνετον, 
κίνησιν αὖ πάλιν καὶ στάσιν ἀμφότερα εἶναι λέγοντες 

ἐναντίι ου. 

ΤΆ. 89 

ἀμφότερα οὕτως αὐτὰ ταὐτὸν ὡς ὄντα ! προςεροῦμεν. 
ΘΕΑΙ. λλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. EE. Ἀδύνατον 
ἄρα ταὐτὸν καὶ τὸ ὃν ἕν εἶναι. OEAL Σχεδόν. ΞῈ. 
Τέταρτον δὴ τιρὸς τοῖς τρισὶν εἴδεσιν εἶδος τὸ ταὐτὸν 
τιϑῶμεν; ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὐν. ΞΕ. Τί δέ; τὸ 

ϑάτερον ἄρα ἡμῖν λεκτέον πέμπτον; ἢ τοῦτο καὶ τὸ 
ὃν ὡς δύ᾽ ἀττα ὀνόματα ἐφ᾽ ἑνὶ γένει διανοδῖσϑαι δεῖ; 
OEAI. EE. MAX οἷμαί σε συγχωρεῖν τῶν 
ὄντων τὰ μὲν αὐτὰ καϑ' αὑτά, τὰ δὲ πρὸς ἀλληλα 

OEAI. Τί δ᾽ ov; ! EE. Τὸ δ᾽ ἕτερον 
ἀεὶ πρὸς ἕτερον. ἢ γάρ; ΘΕΑΙ. Οὕτως. EE. Ovx 

ἂν, εἴ 78 τὸ ὃν καὶ τὸ ϑάτερον μὴ πάμπολυ διεφερέ- 
την" ἀλλ εἴπερ ϑάτερον ἀμφοῖν μετεῖχε τοῖν εἰδοῖν 

ὥςπερ τὸ ὃν, ἤν ἂν ποτέ τι καὶ τῶν ἑτέρων ἕτερον οὐ 
πρὸς ἕτερον. vvv δὲ ἀτεχνῶς ἡμῖν ὃ τὶ περ ἂν ἕτερον 
ἦ, συμβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης ἑτέρου τοῦϑ᾽ ὅπερ ἐστὶν εἷ- 
vc. ΘΕΑΙ. “Ἵἕγεις καϑάπερ ἔχει. ΞΕ. Πέμπτον δὴ 

τὴν ϑατέρου φύσιν λεχτέον ἐν τοῖς εἴδεσιν οὐσαν, ἐν 

.oig ' προαιρούμεϑα. ΘΕΑΙ. Ναί. EE. Καὶ διὰ 
πάντων 78 αὐτὴν αὐτῶν φήσομεν εἶναι διεληλυϑυῖαν" 
ἕν ἕχαστον γὰρ ἕτερον εἶναι τῶν ἄλλων οὐ διὰ τὴν 
αὑτοῦ φύσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ μετέχειν τῆς ἰδέας τῆς ϑα- 
1égov. ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. XLI. ΞΕ. (20s δὴ 
λέγωμεν ἐπὶ τῶν πέντε καϑ' ἕν ἀναλαμβάνοντες. ΘΕΑΙ. 

Πῶς; EE. Πρῶτον μὲν κίνησιν, ὡς ἐστι παντάπασιν 

ἕτερον στάσεως. ἢ πῶς λέγομεν; OEAI. Οὕτως. ΞΕ. 
Οὐ στάσις ap ἐστίν. OEAI. Οὐδαμῶς. ΞΕ. Ἔστι 
δέ 78 * διὰ τὸ μετέχειν τοῦ ὄντος. OEAI Ἔστιν. 

AE. αὖϑις δὴ πάλιν 7 κίνησις ἕτερον ταὐτοῦ ἐστί. 

OEAI. Σχεδόν. EE. Ov ταὐτὸν &g ἐστίν. ΘΈΑΙ. 
Ov γὰρ ovy. EE. Ja qu αὕτη γ᾽ ἦν ταὐτὸν διὰ 

τὸ μδτεχϑιν αὖ πάντ᾽ αὐτοῦ. ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. EE. 

Τὴν κίνησιν δὴ ταὐτόν T εἶναι καὶ μὴ ταὐτὸν ὁμολο- 
7ητέον καὶ οὐ δυςχεραντέο». οὐ γὰρ ὅταν εἴπωμεν αὖ- 
τὴν ταὐτὸν καὶ μὴ ταὐτόν, ὁμοίως εἰρήκαμεν, ἀλλ 
ὁπόταν μὲν ταὐτόν, διὰ τὴν μέϑεξιν ταὐτοῦ ' πρὸς 
ἑαυτὴν οὕτω λέγομεν, ὅταν δὲ μὴ ταὐτόν, διὰ τὴν χκοι- 

γωνίαν αὖ ϑατέρου, δ ἣν ἀποχωριζομένη ταὐτοῦ γέ- 
yovev οὐκ ἐκεῖνο, ἀλλ ἕτερον, ὧςτϑ ὀρϑῶς αὐ λέγϑται 

πάλιν οὐ ταὐτόν. ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. ΞῈ. Ovx- 

οὖν κἂν & πῇ μετελάμβανεν αὐτὴ κίνησις στάσεως, 
οὐδὲν ἂν cromor ἣν στάσιμον αὐτὴν προαγορεύειν. 
OEAI. Ὀρϑότατά y8, εἴπερ τῶν γενῶν συγχωρησόμε- 

ϑα τὰ μὲν ἀλλήλοις ἐθέλειν ᾿μίγνυσϑαι, τὰ δὲ μή. 
ΞΕ. Καὶ μὴν ent ys! τὴν τούτου πρότερον ἀπόδειξιν 

ἢ τῶν νῦν ἀφικόμεϑα, ἐλέγχοντες, ὡς ἔστι κατὰ φύσιν 
ταύτῃ. ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; EE. Λέγωμεν δὴ πά- 
λιν" ἡ κίνησίς ἐστιν ἕτερον τοῦ ἑτέρου, καϑάπερ ταὐ- 

ἢ ΘΕΑΙ. “Ἰναγκαῖον. 

EE. Οὐχ ἕτερον ἀρ᾽ ἐστί πῃ καὶ ἕτερον κατὰ τὸν γὺν 
δὴ λόγ ον. ΘΒΑΙ. ἤληϑη. EE. Τί ovr δὴ τὸ μετὰ 
τοῦτο; ἄρα τῶν μὲν τριῶν ἕτερον αὐτὴν φήσομεν εἷ- 
vat, τοῖν οὲ τετάρτου μὴ φῶμεν, ὁμολογήσαντες αὐτὰ 
εἶναι πέντε, περὶ ὧν καὶ ἐν! οἷς προὐϑέμοϑα σκοπεῖν; 

OEAI. Joi πῶς; ἀδύνατον γὰρ συγχωρεῖν ἐλάττω τὸν 

ἀριϑμὸν τοῦ γῦν δὴ φανέντος. EE. ᾿δεῶς ἄρα τὴν 
κίνησιν ἕτερον εἶναι τοῦ ὄντος διαμαχόμενοι λέγωμεν; 
OEAI. δεέστατα μὲν ovv. ΞῈ. Οὐκοῦν δὴ σαφῶς D] 
κίνησις ὄντως οὐκ ὧν ἐστι καὶ ὃν, ἐπείπερ τοῦ OvrOG 
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ἀεὶ λέγεσϑαι. 

z 3. 3 M vs ἢ 
τοῦ τὸ ἣν ἀλλο καὶ τῆς puc 

256 

* 
| 



- » 5 ^ 

257 τῶν αἀλλων * ἕτερον. δἶναι λεκτέον. 

Β ταῦτα. 

E σεως. 

?58 EE. Ὁμοίως ἄρα τὸ μὴ 
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μετέχει; ΘΈΑΙ. Σαφέστατά ye. ΞῈ. Ἔστιν ἄρα ἐξ 
ἀνάγκης τὸ μὴ ὄν ἐπὶ Té κινήσεως εἶναι καὶ κατὰ 
πάντα τὰ γένη" κατὰ πάντα γὰρ D] ϑατέρου φύσις 

Ε ἕτερον ἀπεργαζομένη ! τοῦ ὄντος ἕκαστον οὐκ ὃν ποιδῖ, 

καὶ ξύμπαντα δὴ κατὰ ταὐτὰ οὕτως οὐκ ὄντα ὀρϑῶς 

ἐροῦμεν, καὶ πάλιν, ὅτι μετέχει τοῦ ὄντος, εἶναί τε καὶ 

ὄντα. OEAL Κινδυνεύει. EE. Περὶ ἕκαστον coc 
τῶν εἰδῶν πολὺ μέν ἐστι τὸ ὃν, ἄπειρον δὲ πλήϑει τὸ 

μὴ 0v. ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. EE. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὃν αὐτὸ 
OEAI. Ἀνάγκη. 

EE. Καὶ τὸ ὃν ἀρ ἡμῖν, ὅσαπερ ἐστὶ τὰ ἄλλα, κατὰ 

τοσαῦτα οὐκ ἔστιν. ἐκδῖνα γὰρ οὐκ ὃν ἕν μὲν αὐτό 
ἐστιν, ἀπέραντα δὲ τὸν ἀριϑμὸν τἄλλα οὐκ ἔστιν αὐ. 
OEAI. Σχεδὸν οὕτως. EE. Οὐκοῦν δὴ καὶ ταῦτα οὐ 

δυςχεραντέον, ἐπείπερ ἔχει κοινωνίαν ἀλλήλοις ἡ τῶν 
γενῶν φύσις. ei δὲ τις ταῦτα μὴ συγχωρεῖ, πεΐσας 
ἡμῶν τοὺς ἔμπροσϑεν λόγους οὕτω πειϑέτω τὰ μετὰ 

ΘΕΑΙ. δικαιότατα εἴρηκας. ! EE. Ἴδωμεν δὴ 
καὶ τόδε. ΘΈΑΙ. Τὸ ποῖον; ΞΕ. Ὁπόταν τὸ μὴ ὃν 
λέγωμεν, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἐναντίον τι λέγομεν τοῦ 0»- 

τος, ἀλλ ἕτερον μόνον. ΘΈΑΙ. Πῶς; EE. Οἷον 
ὅταν εἴπωμέν τι μὴ μέγα, τότε μᾶλλόν vl σοι φαινό- 
μεϑα τὸ σμικρὸν ἢ τὸ ἴσον δηλοῦν τῷ ῥήματι. ΘΈΑΙ. 
Καὶ πῶς; ΞΕ. Ovx ag, ἐναντίον ὅταν ἀπόφασις λὲ- 

γηται σημαίνειν, συγχωρησόμεϑα, τοσοῦτον δὲ μόνον, 
ὅτι τῶν ἀλλων τι μηνύϑι τὸ μὴ καὶ τὸ οὐ προτυϑέμενα 

C τῶν ἐπιόντων ὀνομάτων, ! μᾶλλον δὲ τῶν πραγμάτων, 

περὶ ἅττ᾽ ἂν κέηται τὰ ἐπιρϑεγγόμενα ὕστερον τῆς 
ἀποφάσεως ὀνόματα. OEAI. Παντάπασι μὲν ovv. 

XLII. EE. Τόδε δὲ διανοηϑῶμεν, εἰ καὶ σοὶ ξυνδοκεῖ. 

OEAI. Τὸ ποῖον; ΞΕ. Ἢ ϑατέρου μοι φύσις φαΐνε- 
ται καταχεχερματίσϑαι, καϑάπερ ἐπιστήμη. ΘΕΑΙ. 
Πῶς; EK. Μία μὲν ἐστί που καὶ ἐχείνη, τὸ δ᾽ ἐπὶ 

TO γιγνόμενον μέρος αὐτῆς ἕκαστον ἀφορισϑὲν ἐπω- 
D »υμίαν ἔσχει τινὰ δαυτῆς. ἰδίαν" διὸ πολλαὶ ! τέχναι: T 

εἰσὶ λεγόμεναι xol ἐπιστῆμαι. ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

EE. Οὐκοῦν καὶ τὰ τῆς θατέρου φύσεως μόρια μιᾶς 
οὔσης ταὐτὸν πέπονϑε τοῦτος. ΘΈΑΙ. Tay ἂν. ἀλλ 
ὅπῃ δὴ λέγωμεν; EE. Ἔστι τῷ καλῷ τι ϑατέρου μό- 
Quo» ἀντιτιϑέμενον; ΘΕΑΙ. Ἔστι. ΞΕ. Τοῦτ᾽ οὖν 

ἀνώνυμον ἐροῦμεν ἢ τιν ἔχον ἐπωνυμίαν; ΘΕΑΙ. 
"Eyov- 0 γὰρ μὴ καλὸν ἑκάστοτε φϑεγγόμεϑα, τοῦτο 

οὐκ ἄλλου τινὸς ἕτερόν ἐστιν ἢ τῆς τοῦ καλοῦ φύ- 
EE. Ἴϑι vov τόδε μοι λέγϑ. ! OEAIL. Τὸ ποῖ- 

ον; EE. 4λλο τι τῶν ὄντων τινὸς γένους ἀφορισϑὲν 

χαὶ πρός ᾿ τι τῶν ὄντων αὐ πάλιν ἀντιτεϑὲν οὕτω ξυμ- 
βέβηκεν εἶναι τὸ μὴ καλόν; ΘΒΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. Ὃ»- 
τος δὴ πρὸς ὃν ἀντίϑεσις, ὡς ἔοικ, βἶναι συμβαίνει 
τὸ E καλόν. OEAI. Ὀρϑότατα. ΞΕ. Τί οὖν; κατὰ 
τοῦτον τὸν λόγον ὅρα μᾶλλον μὲν τὸ καλὸν ἡμῖν ἐστὶ 

τῶν ὄντων, ἧττον δὲ τὸ μὴ καλόν; OEAI. Οὐδέν. 
* μέγα καὶ τὸ μέγα αὐτὸ εἷ- 

ναι λεχτέον; ΘΈΑΙ. Ὁμοίως. EE. Οὐκοῦν καὶ τὸ 
μὴ δίκαιον τῷ δικαίῳ κατὰ ταὐτὰ ϑετέον πρὸς τὸ μη- 
δὲν τι μᾶλλον εἶναι ϑάτερον. ϑατέρου; OEAIL Τὶ 

μήν; EE. Καὶ τἄλλα δὴ ταύτῃ λέξομεν, ἐπϑίπερ ἢ 
ϑατέρου φύσις ἐφάνη τῶν ὄντων οὖσα, ἐκείνης δὲ οὖ- 
σης ἀνάγκη δὴ καὶ τὰ μόρια αὐτῆς μηδενὸς ἧττον ὃν- 
τα τιϑέναι. ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; EE. Οὐκοῦν, ὡς 

ἔοικεν, 7 τῆς ϑατέρου ! μορίου φύσεως καὶ τῆς τοῦ 
ὄντος πρὸς ἄλληλα ἀντιχειμένων ἀντίϑεσις οὐδὲν ἦτ- 

τον, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, αὐτοῦ τοῦ ὄντος οὐσία ἐστίν, 

ovx ἐναντίον ἐκδίνῳ σημαίνουσα, ἀλλὰ τοσοῦτον μό- 
γον, ἕτερον ἐκείνου. ΘΈΑΙ. Σαφέστατά ys. EE. Tiy 
οὖν αὐτὴν προςείπωμεν; OEAI. “λον ὅτι τὸ μὴ ὃν. 

0 διὰ τὸν σοφιστὴν ἐξητοῦμεν, αὐτὸ ἐστι τοῦτο. EE. 

Πότερον οὖν, ὥςπερ ΒΈΠΕΟΣ ἔστιν οὐδενὸς τῶν ἄλλων 

οὐσίας ἐλλειπόμενον, καὶ δεῖ ϑαῤῥοῦντα ἤδη λέγειν, 
ὅτι τὸ “μὴ ὃν βεβαίως ἐστὶ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἔχον; ὡς- 
περ τὸ μέγα ἣν μέγα ! καὶ τὸ καλὸν zv καλὸν καὶ τὸ 

μὴ μέγα "μὴ μέγα καὶ τὸ μὴ καλὸν" μὴ καλόν, ov- 

TO δὲ καὶ τὸ μὴ ὃν κατὰ ταὐτὸν ἦν TE καὶ ἔστι μὴ 
ὃν, ἐνάριϑμον τῶν πολλῶν ὄντων εἶδος ἕν: ἢ τινα ἔτι 

πρὸς αὐτό, ὠ Θαΐτητε, ἀπιστίαν ἔχομεν; ΘΕΑΙ͂. 

Οὐδεμίαν. ΧΙ. EE. Οἶσϑ᾽ οὖν, ὅτι Παρμενίδῃ μα- 
κροτέρως τῆς ἀποῤῥήσξως ἠπιστήχαμεν; ΘΕΑΙ. Τί 
δή; EE. Πλεῖον ἢ ᾿κεῖνος ἀπεῖπϑ σκοπεῖν, ἡμεῖς εἰς 
τὸ πρόσϑεν ἔτι ζητήσαντες ἀπεδείξαμεν αὐτῷ. ΘΕΑΙ. 
Πῶς; ΞΕ. Ὅτι ὃ μέν ! πού φησιν ov γὰρ μή ποτε 
τοῦτ᾽ οὐδαμῇ, elvai μὴ ὄντα, ἀλλὰ σὺ τῆςδ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ 
διζήσιος εἶργε γ»όημα. ΘΕΑΙ. Aire γὰρ οὖν οὕτως. 

ΞΕ. Ἡμεῖς δὲ 78 οὐ “μόνον ὡς ἔστι τὰ μὴ ὄντα ἀπε- 

δείξαμεν, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος ὃ ὃ τυγχάνει, ὃν τοῦ μὴ ὃν- 
τος ἀπεφηνάμεϑα᾽ τὴν γὰρ ϑατέρου φύσιν ἀποδείξαν- 

τες ovg» t8 καὶ κατακοχερματισμένην ἐπὶ πάντα τὰ 
ὄντα πρὸς ἄλληλα, ' τὸ πρὸς τὸ ὃν ἕκαστον μόριον 
αὐτῆς ἀντιτιϑέμενον ἐτολμήσαμεν εἰπεῖν ὡς αὐτὸ τοῦ- 
τό ἐστιν ὄντως τὸ μὴ ὃν. OEAL Καὶ πανταπασὶ ye 

ὦ ξένε, ληϑέστατά μοι δοκοῦμεν εἰρηχέναι. ΞΕ. Μὴ 
τοίνυν ἡμᾶς εἴπῃ τις ὅτι τοὐναντίον τοῦ ὄντος τὸ μὴ 
ὃν ἀποφαινόμενοι τολμῶμεν λέγειν ὡς ἔστιν. ἡμεῖς 
γὰρ περὶ μὲν ἐναντίου τινὸς αὐτῷ χαίρειν πάλαι λέ- 
γομεν, εἴτ᾽ ἔστιν εἶτ μή, λόγον i ἔχον ἢ καὶ παντάπα- 
σιν ἄλογον" * ὃ δὲ νῦν εἰρήκαμεν εἶναι τὸ μὴ ὃν, ἢ 
πεισάτω τις ὡς οὐ καλῶς λέγομεν ἐλέγξας, ἢ μέχριπερ 

ἄν ἀδυνατῇ, λεκτέον καὶ ἐχδίνῳ καϑάπερ ἡμεῖς λέγο- 

uev, ὅτι συμμίγνυταί τα ἀλλήλοις τὰ γένη καὶ TO τὸ 
ὃν καὶ ϑάτερον διὰ πάντων καὶ δὲ ἀλλήλων διεληλυ- 
ϑότα τὸ μὲν ἕτερον μετασχὸν τοῦ ὄντος ἔστι μὲν διὰ 
ταύτην τὴν μέϑεξιν, οὐ μὴν ἐκεῖνό 785 οὗ μετέσχεν, 
ἀλλ᾽ ἕτερον, ἕτερον δὲ τοῦ ὄντος ὃν ἐστι σαφέστατα 

ἐξ ἀνάγκης εἶναι μὴ ὃν" τὸ δὲ ὃν αὐ ϑατέρου ! pera. 

ληφὸς ἕ ἕτερον τῶν ἄλλων ἄν εἴη γενῶν, ἵτερον δ᾽ ἐκεί- 

νων ἁπάντων ὃν οὐκ ἔστιν ἕχαστον αὐτῶν οὐδὲ ξύμ- 
παντα τὰ ἄλλα πλὴν αὐτό, dcr τὸ ὃν ἀναμφιςβητή- 
τῶς ocv μυρία ἐπὶ μυρίοις οὐκ ἔστι, καὶ τἄλλα δὴ 

καϑ' ἕκαστον οὕτω καὶ ξύμπαντα πολλαχῇ μὲν ἔστι, 
πολλαχῇ δ᾽ ovx ἔστι. ΘΕΑΙ. ληϑῆ. EE. Καὶ 

ταύταις δὴ ταῖς ἐναντιώσεσιν εἴτε ἀπιστεῖ τις, GX8- 

πτέον αὐτῷ καὶ λεκτέον βέλτιόν τι τῶν νῦν εἰρημένων" 
sire ὡς τι ! χαλεπὸν κατανενοηκὼς χαΐρει τοτὲ μὲν ἐπὶ 
ϑάτερα τοτὲ δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα τοὺς λόγους ἕλκων, οὐκ 

ἄξια πολλῆς σπουδῆς ἐσπούδακεν, ὡς oi νῦν λόγοι 
φασί. τοῦτο μὲν γὰρ οὔτϑ τι κομψὸν ovrs χαλεπὸν 
εὑρεῖν, ἐχεῖνο δ᾽ ἤδη καὶ χαλεπὸν ἅμα καὶ καλόν. 
OEAI. Τὸ ποῖον; EE. Ὃ καὶ πρόσϑεν εἴρηται, τὸ 
ταῦτα ἐάσαντα ὡς δυνατὰ τοῖς λεγομένοις οἷόν T εἷ- 
ναι xc ἕκαστον ἐλέγχοντα ἐπακολουϑεῖν, ὅταν τέ τις 
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ἕτερον, ἐκείνῃ καὶ κατ᾽ ἐκεῖνο; ὃ φησι τούτων πεπον- 
ϑέναι πότερον. τὸ δὲ ταὐτὸν ἕτερον ἀποφαίνειν ἅμη- 
re καὶ τὸ θάτερον ταὐτὸν καὶ τὸ μέγα σμικρὸν καὶ 

τὸ ὅμοιον ἀνόμοιον, χαὶ χαίρειν οὕτω τἀναντία ἀεὶ 

προφέροντα ἐν τοῖς λόγοις, οὔτε τις ἔλεγχος οὗτος 
ἀληϑινὸς ἄρτι τὸ τῶν ὄντων τινὸς ἐφαπτομένου δῆλος 

»εογενγὴς ὦν. ΘΕΑΙ. Κομιδῇ uiv ovy. XLIV. ΞΕ. 

Καὶ γάρ, à q295 τὸ 78 πᾶν ἀπὸ παντὸς ἐπιχειρεῖν 

E ἀποχωρίζειν ἄλλως 18 οὐκ ἐμμελὲς καὶ δὴ καὶ ! παν- 

τάπασιν ἀμούσου τινὸς καὶ ἀφιλοσόφου. ΘΕΑΙ. Τί 

δή; EE. Τολδωτάτη πάντων λόγων ἐστὶν ἀφάνισις τὸ 
διαλύειν ἕκαστον ἀπὸ πάντων᾽ διὰ γὰρ τὴν ἀλλήλων 
τῶν εἰδῶν συμπλοκὴν 0 λόγος γέγονεν ἡμῖν. ΘΈΑΙ. 
* Ἀληϑῆ. ΞΕ. Σκόπει τοίνυν, ὡς ἐν καιρῷ νῦν δὴ 
τοῖς τοιούτοις διεμαχόμεϑα καὶ προςηναγκάζομεν ἐᾶν 
ἕτερον ἑτέρῳ μίγνυσϑαι. ΘΈΑΙ. Πρὸς δὴ zl; RE. 
Πρὸς τὸ τὸν λόγον ἡμῖν τῶν ὄντων ἕν τι γενῶν εἶναι. 

τούτου γὰρ στερηϑέντες, τὸ μὲν μέγιστον, φιλοσοφίας 
ἄν στερηϑεῖμεν, ἔτι δ᾽ ἐν τῷ παρόντι δεῖ λόγον ἡμᾶς 
διομολογήσασϑαι, τὶ ποτ᾽ ἐστίν, εἰ δὲ ἀφῃρέϑημεν av- 
τὸ μηδ᾽ εἶναι τὸ παράπαν, οὐδὲν ἄν ἔτι που λέγειν 

B οἷοί T nue. ἀφηρέϑημεν δ᾽ ἄν, εἰ συνεχωρήσαμεν 
μηδεμίαν εἶναι μῖξιν μηδενὶ πρὸς μηδέν. ΘΕΑΙ. Ὄρ- 

ϑῶς τοῦτό γε. λόγον δὲ διότι νῦν διομολογητέον οὐκ 
ἔμαϑον. EE. Ἀλλ ἴσως τῇδ᾽ ἑπόμενος ῥᾷστ᾽ ἄν μά- 
Soc. OEAL Πῇ; ΞΕ. Τὸ μὲν δὴ μὴ ὃν ἡμῖν ἕν τι 
τῶν ἄλλων γένος ὃν ἀνεφάνη, κατὰ πάντα τὰ ὄντα 
διεσπαρμένον. ΘΈΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. Οὐκοῦν τὸ μετὰ 
τοῦτο σχεπτέον, εἰ δύξη τὸ xai λόγῳ μίγνυται. ΘΕΑΙ. 
Ti δή; EE. Μὴ ,μιγνυμένου μὲν αὐτοῦ τούτοις ἀναγ- 

C καῖον ! ἀληϑῆ πάντ᾽ εἶναι, μιχνυμένου δὲ δόξα τὸ ψευ- 
δὴς γίγνεται ᾿ καὶ λόγος" τὸ γὰρ τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν 

ἢ λέγειν, τοῦτ᾽ ἐστὶ mov τὸ ψεῦδος ἐν διανοίᾳ v8 καὶ 
Eros γιγνόμενον. €OEAL Οὕτως. EE. Ὄντος δὲ γε 
ψεύδους ἔστιν ἀπάτη. ΘΈΑΙ. Noi. ΞΕ. Kai μὴν 
ἀπάτης οὔσης εἰδώλων τε καὶ εἰκόνων ἤδη καὶ φαντα- 
σίας πάντα ἀνάγκη μεστὰ εἶναι. ΘΈΑΙ. Πῶς γὰρ 

οὔ; EE. Τὸν δὲ γε σοφιστὴν ἔφαμεν ἐν τούτῳ που 
P τῷ τόπῳ καταπεφευγέναι μέν, ! ἔξαρνον δὲ γεγονέναι 

τὸ παράπαν μηδ᾽ εἶναι ψεῦδος" τὸ γὰρ μὴ ὄν οὔτε 

διαγοεῖσϑαί τινα οὔτε λέγειν" οὐσίας γὰρ οὐδὲν οὐδα- 

μῇ τὸ μὴ ὃν μετέχειν. ΘΕΑΙ. Ἦν ταῦτα. EE. INUv 

δὲ T τοῦτο “μὲν ἐφάνη μετέχον τοῦ ὄντος, Gere ταύτῃ 
μὲν ἴσως οὐκ ἄν μάχοιτο fn^ τάχα δ᾽ ἄν goin τῶν 
εἰδῶν τὰ μὲν μετέχειν τοῦ μὴ ὄντος, τὰ δ᾽ ov, καὶ λό- 
yov δὴ καὶ δόξαν εἶναι τῶν οὐ μετεχόντων. ὥςτε τὴν 
εἰδωλοποιικὴν καὶ φανταστικήν, ἐν ἡ “φαμὲν αὐτὸν ei- 

E γαι, ! διαμάχοιτ᾽ ἄν πάλιν ὡς παντάπασιν οὐκ ἔστιν, 
ἐπειδὴ δόξα xol λόγος οὐ χοινωνεῖ τοῦ μὴ ὄντος" 
ψεῦδος γὰρ τὸ παράπαν οὐκ εἶναι ταύτης μὴ συν- 
ἱσταμένης τῆς κοινωνίας. διὰ ταῦτ᾽ οὖν ' λόγον πρῶτον 
xal δόξαν xoi φαντασίαν διερευγητέον 0 τί ποτ᾿ ἐστίν, 

ἵνα φανέντων καὶ τὴν κοινωνίαν αὐτῶν τῷ μὴ ὄντι χα- 
τίδωμεν, κατιδύντες * δὲ τὸ ψεῦδος ὃ ὃν ἀποδείξωμεν, 
ἀποδείξαντες δὲ τὸν σοφιστὴν εἰς αὐτὸ ἐνδήσωμεν, εἴ- 
TQ ἔνοχός ἐστιν, ἢ καὶ ἀπολύσαντες ἐν ἄλλῳ γένει 

ζητῶμεν. ΘΕΑΙ. Κομιδῇ δέ ys, ὦ ξένε, ἔοικεν ἀληϑὲς 
εἶναι τὸ περὶ τὸν σοφιστὴν κατ ἀρχὰς λεχϑέν, ὅτι 

δυςϑήρευτον εἴη τὸ γένος. φαΐνεται γὰρ ε οὖν προβλη- 
μάτων γέμειν, ὧν ἐπειδάν τι προβάλῃ, τοῦτο πρότερον 
ἀναγκαῖον διαμάχεσϑαι πρὶν ἐπὶ αὐτὸν ἐχεῖνον ἀφικέ- 
σϑαι. γὺν γὰρ μόγις μὲν τὸ μὴ ὃν ὡς οὐχ ἔστι προ- 

βληϑὲν διδπεράσαμεν, ἕτερον δὲ ! προβέβληται, καὶ δεῖ 
δὴ ψεῦδος ὡς ἔστι καὶ περὶ λόγον καὶ περὶ δόξαν 

ἀποδεῖξαι, καὶ μετὰ τοῦτο ἴσως ἕτερον, καὶ ἔτ᾽ ἀλλο 

μετ ἐχεῖνο" καὶ πέρας, ὡς ἔοικεν, οὐδὲν φανήσεταί 

ποτδ. AE. Θαῤῥεῖν, a Θεαΐτητε, χρὴ τὸν καὶ σμικρόν 

τι δυνάμενον εἰς τὸ πρόσϑεν ἀεὶ προϊέναι. τί [ γὰρ ὅ 
7, ἀϑυμῶν ἐν τούτοις δράσειεν ἃ &y ἐν ἄλλοις, ἢ μηδὲν 
ἐν ἐχβίνοις ἀνύτων ἢ καὶ πάλιν εἰς τοὔπισϑεν ἀπω- 

gels; σχολῇ που, τὸ κατὰ τὴν παροιμίαν λεγόμενον, 

0 ya τοιοῦτος ! ἄν ποτϑ ἕλοι πόλιν. νῦν δ᾽ ἐπεῖ, ὦ 

᾽γαϑὲ, τοῦτο ὃ λέγοις διαπεπέρανται, τό τοι μέγιστον 

ἡμῖν τεῖχος ἡρημένον ἄν εἴη, τὰ δ᾽ ἄλλα ἤδη ῥάω καὶ 
σμικρότερα. OEAL Καλῶς εἶπες. XLV. EE. “όγον 
δὴ πρῶτον χαὶ δόξαν, καϑάπερ ἐῤῥήϑη γὺν δή, λά- 

βωμεν, i iy ἐναργέστερον ἀπολογισώμεϑα, πότερον αὖ- 
τῶν ἅπτεται τὸ μὴ ὃν ἢ παντάπασιν ἀληϑῆ us» ἐστιν 
ἀμφότερα ταῦτα, ψεῦδος δὲ οὐδέποτε οὐδέτερον. ΘῈ ΑἹ. 
'0g9àc. EE. Φέρε δή, καϑάπερ ἐπὶ τῶν ! εἰδῶν καὶ 
τῶν 7θαμμάτων ἐλέγομεν, περὶ τῶν ὀνομάτων. πάλιν 
ὡραύτως ἐπισκεψώμεϑα: φαγοῖται γάρ πῇ ταύτῃ τὸ 

»ῦν ζητούμενον. ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον οὖν δὴ περὶ τῶν 
ὀνομάτων ὑπακουστέον; EE. Εἴτε πάντα alors 
ξυναρμόττει, εἴτα μηδέν, εἴτα τὰ μὲν ἐθέλει, τὰ δὲ μή. 

OEAL 4ῆλον τοῦτό γε, ὅτι τὰ μὲν ἐθέλει, τὰ δ᾽ ov. 
ΞΕ. Τὸ τοιόνδε λέγεις ἴσως, ὅτι τὰ μὲν ἐφεξῆς λεγό- 
μενα καὶ δηλοῦντά τι ! ξυναρμόττει, τὰ δὲ τῇ συνεχείᾳ 
μηδὲν σημαίνοντα ἀναρμοστεῖ. OEAI. Πῶς 1l τοῦτ᾽ 

εἶπες; EE. Ὅπερ φήϑην ὑπολαβόντα σε προςομολο- 
γεῖν. ἔστι γὰρ ἡμῖν που τῶν τῇ φωνῇ περὶ τὴν οὐ- 
σίαν δηλωμάτων διττὸν γένος. ΘΕΑΙ. Πῶς; RE. 
Τὸ μὲν ὀνόματα, τὸ * δὲ ῥήματα κληϑέν. ΘΈΑΙ. 

Εἰπὲ ἑκάτερον. EE. Τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς πράξεσιν ὃν 

δήλωμα ῥῆμά που λέγομεν. ΘΕΑΙ. Nol. EE. Τὸ 
δὲ r ἐπὶ αὐτοῖς τοῖς ἐχεῖνα πράττουσι σημεῖον τῆς 
φωνῆς ἐπιτεϑὲν ὄνομα. ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν ov». EE. 
Οὐκοῦν ἐξ ὀνομάτων μὲν μόνων συνεχῶς λεγομένων 
οὐχ ἔστι ποτὲ λόγος, οὐδ᾽ αὐ ῥημάτων χωρὶς ὀνομά- 
των λεχϑέντων. OEAL Ταῦτ᾽ οὐκ ἔμαϑον. EE. 4ῆ- 
λον γάρ, ὡς πρὸς ἕτερόν τι ! βλέπων ἄρτι ξυνωμολό- 
yeu ἐπεὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐβουλόμην δἰτιδῖν, ὅτι συνεχῶς 
ὧδε λεγόμενα ταῦτα οὐκ ἔστι λόγος. ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; 
ΞΕ. Οἷον, βαδίζει τρέχϑι καϑεύδει, καὶ τάλλα ὃ ὅσα | 

πράξεις σημαίνει ῥήματα, χἂν πάντα τις ἐφεξῆς ovr 

εἴπῃ, λόγον οὐδὲν τι μᾶλλον ἀπεργάζεται. 

Πῶς γάρ; ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ πάλιν ὅταν λέγηται, 

λέων ἔλαφος i ἵππος, ὅσα 18 ὀνόματα τῶν τὰς πρά- 

Bue a πραττόντων ὠνομάσϑη, καὶ κατὰ ! ταύτην δὴ 

τὴν συνέχειαν οὐδείς πω ξυνέστη λόγος" οὐδεμίαν γὰρ 

ovre οὕτως ovr ἐκείνως πρᾶξιν οὐδ᾽ ἀπραξίαν οὐδὲ 
οὐσίαν ὄντος οὐδὲ μὴ ὄντος δηλοῖ τὰ φωνηϑέντα, πρὶν 
ἂν τις τοῖς ὀνόμασι. τὰ ῥήματα κεράσῃ. Ore δὲ ἥρ- 

μοσέ 18 καὶ λόγος ἐγένετο εὐϑὺς D πρώτη συμπλοκή, 

σχεδὸν τῶν λόγων ὁ ὃ πρῶτος xai σμικρότατος. OEAI. 

πῶς ap ὧδε λέγεις; ΞΕ. Ὅταν εἴπῃ τις ἄγθϑρωπος 
μανϑάνϑβι, λόγον εἶναι φὴς τοῦτον ἐλάχιστόν τε καὶ 
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πρῶτον; ' ΘΕΑ͂Ι. "Eroye. EE. 4ηλοῖ γὰρ ἤδη που 
τότε περὶ τῶν ὄντων ἢ γινομένων ἢ γεγονότων ἢ 
μελλόντων; xal ovx ὀνομάζει, μόνον, ἀλλά τι περαΐνει, 

συμπλέκων τὰ ῥήματα τοῖς ὀνόμασι. διὸ λέγειν τε αὖ- 
τὸν ἀλλ᾿ ov “μόνον ὀνομάζειν εἴπομεν, καὶ δὴ καὶ τῷ 

πλέγματι τούτῳ τὸ ὄνομα ἐφϑεγξάμεϑα λόγον. ΘΈΑΙ. 

Ὀρϑῶς. XLVI. ΞΕ. Οὕτω δὴ καϑάπερ τὰ πράγματα 

τὰ μὲν ἀλλήλοις ἥρμοττο, τὰ δ᾽ οὔ, καὶ περὲ τὰ τῆς 

φωνῆς αὐ σημεῖα τὰ μὲν οὐχ ἁρμόττει, τὰ δὲ ! ἀρ- 
μόττοντα αὐτῶν λόγον ἀπειργάσατο. ΘΕΑ͂Ι. Παντά- 

πασι μὲν οὖν. EE. Ἔτι δὴ σμικρὸν τόδε. ΘΕΑΙ. Τὸ 

ποῖον; RE. Aóyov ἀναγκαῖον, ὅταν περ ἢ); τινὸς εἷ- 
ναι λόγον, μὴ δὲ τινος ἀδύνατον. ΘΈΑΙ. Οὕτως. ΞΕ. 
Οὐκοῦν καὶ ποιόν τινα αὐτὸν εἶναι δεῖ; ΘΕΑΙ. Πῶς 

δ᾽ οὔ; ΞΕ. Προςέχωμεν δὴ τὸν νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς. 

ΘΕΑΙ. Δεῖ γοῦν. EE. 4o τοίνυν σοι λόγον, συν- 

ϑεὶς πρᾶγμα πράξει δὶ ὀνόματος καὶ ῥήματος" ὅτου 
δ᾽ ἄν ὁ λόγος ἢ» σύ μοι φράζειν. ΘΕΑΙ. Ταῦτ᾽ * 

ἔσται κατὰ δύναμιν. ΞῈ. Θεαΐτητος χκάϑηται. μῶν 
μὴ μακρὸς ὃ λόγος; ΘΕΑΙ. Οὔκ, ἀλλὰ μέτριος. EE. 

Σὸν ἔργον δὴ φράζειν περὶ οὗ T ἐστὶ καὶ ὅτου. ΘΕΑΙ. 

Δῆλον ὅτι περὶ ἐμοῦ r8 καὶ ἐμός. ΞῈ. Τί δὲ 00 αὖ; 

ΘΕΑΙ. Ποῖος; EE. Θεαίτητος, ᾧ γῦν ἐχὼ διαλέγο- 

μαι, πέτεται. ΘΈΑΙ. Καὶ τοῦτον οὐδ᾽ ἂν εἷς ἄλλως 

εἴποι πλὴν ἐμόν ze καὶ περὶ ἐμοῦ. EE. Ποιὸν δὲ γέ 
τινά φαμὲν ἀναγκαῖον ἕχαστον εἶναι τῶν λόγων. ! 
ΘΕΑΙ. Ναΐ. ΞΕ. Τούτων δὴ ποῖόν τινα ἑχάτερον 

φατέον εἶναι; ΘΕΑΙ. Τὸν μὲν ψευδὴ που, τὸν δὲ 
ἀληϑῆ. EE. “Ἅέγει δὲ αὐτῶν ὁ μὲν ἀληϑὴς τὰ ὄντα 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; EE. Ὁ δὲ δὴ 
ὴς ἕτερα τῶν ὄντων. ΘΈΑΙ. Nol. ΞΕ. Τὰ μὴ 

ὄντ ἄρα ὡς ὄντα λέγει. ΘΈΑΙ. Σχεδόν. EE. Ov- 
τῶν δὲ γε ὄντα ἕτερα περὶ σοῦ. πολλὰ μὲν γὰρ ἔφα- 
μὲν ὄντα πϑρὲ ἕκαστον εἶναί που, πολλὰ δὲ οὐκ ὄντα. 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. ! EE. Ὃν ὕστερον δὴ λόγον 
εἴρηκα περὶ σοῦ, πρῶτον μέν, ἐξ ὧν ὡρισάμεϑα τὶ 
ποτ ἔστι λόγος, ἀναγκαιότατον αὐτὸν ἕνα τῶν βραχυ- 
τάτων εἶναι. ΘΕΑΙ. Νῦν δὴ γοῦν ταύτῃ ξυνωμολο- 
γήσαμεν. EE. Ἔπειτα δὲ 78 τινός. ΘΈΑΙ. Οὕτως. 

EE. Εἰ δὲ μὴ ἔστι σός, οὐκ ἄλλου γε οὐδενός. OEAI. 
Πῶς γάρ; EE. Μηδενὸς δὲ ὧν οὐδ᾽ ἂν λόγος εἴη τὸ 
παράπαν: ἀπεφήναμεν γάρ, ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἣν λό- 
γον ὄντα μηδενὸς εἶναι λόγον. ΘΈΑΙ. ᾿ορϑότατα. 
ΞΕ. Περὶ δὴ ! σοῦ λεγόμενα μέντοι ϑάτερα, ὡς τὰ 

αὐτὰ καὶ μὴ ὄντα ὡς ὄντα, παντάπασιν, ὡς ἔοικεν, 7 
τοιαύτη σύνϑεσις ἔκ τε ῥημάτων γιγνομένη καὶ ovo- 
μάτων ὄντως τὸ καὶ ἀληϑῶς γίγνεσθαι λόγος ψευδής. 

OEAL ληϑέστατα μὲν οὖν. XLVII. EE. Τί δὲ δή; 
διανοιά 18 καὶ δόξα καὶ φαντασία, μῶν οὐκ ἤδη δῆ- 
λον ὅτι ταῦτα τὰ γένη ψευδὴ τε καὶ ἀληϑῆ πάνϑ᾽ 
ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐγγίνεται; ΘΕΑΙ. Πῶς; ΞΕ. 
ὯΩδ᾽ εἴσει ῥᾷον, ἄν πρῶτον λάβης, τὶ mor ἔστι καὶ τὶ 

! διαφέρουσιν ἕχαστ᾽ ἀλλήλων. ΘΈΑΙ. δίδου μόνον. 

EE. Οὐχοῦν διάνοια μὲν ὩΣ λόγος ταὐτόν" πλὴν ὃ μὲν 
ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γι- 
γνόμενος τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσϑη, διάνοια; ΘΕΑΙ. 

Πάνυ μὲν οὖν. ΞΕ. Τὸ δέ T ἀπ᾽ ἐχείνης ῥεῦμα διὰ 

τοῦ στόματος ib» μετα φϑόγγου κέκληται λόγος. 
ΘΕΑΙ. ἄληϑῆ. ΞΕ. Kai μὴν ἐν λόγοις ys αὐτὸ ἴσμεν | 
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ὃν. OEAL Τὸ ποῖον; EE. Φάσιν τε xol ἀπόφα- 
σιν. ΘΕΑ͂Ι. Ἴσμεν. EE. Ὅταν οὖν τοῦτο ἐν * ψυ- 98 
χῆ κατὰ διάνοιαν ἐγγίγνηται μετὰ σιγῆς, πλὴν δόξης 

ἔχεις ὃ τι προςείπῃς αὐτό; OEAL Καὶ πῶς; ΞΕ. 

Τί δ᾽ ὅταν μὴ xa αὑτὴν ἀλλὰ δὲ αἰσϑήσεως παρῇ 

τινὶ τὸ τοιοῦτον αὖ πάϑος, [7 οἷόν τε ὀρϑῶς εἰπεῖν 

ἕτερόν τι πλὴν φαντασίαν; OEAIL Οὐδέν. ΞῈ. Ovx- 
oU» ἐπεΐπερ λόγος ἀληϑὴς ἣν xai ψευδής, τούτων δ᾽ 
ἐφάνη dioi μὲν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ψυχῆς διάλογος, 
δόξα δὲ διανοίας ἀποτελεύτησις, φαΐνεται δὲ 0! ὍΔ) 

μὲν σύμμιξις αἰσϑήσεως καὶ δόξης, ἀνάγκη δὴ καὶ 
τούτων τῷ λόγῳ ξυγγενῶν ὄντων ψευδὴ [rs] αὐτῶν 
ἔνια καὶ ἐνίοτε εἶναι. ΘΈΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕ. Ka- 

ταγοεῖς οὖν, ὅτι πρότερον εὑρέϑη ψευδὴς δόξα xai 

λόγος ἢ κατὰ τὴν ,προςδοκίαν, ἣν ἐφοβήϑημεν ἄρτι, 
μὴ παντάπασιν ἀνήνυτον ἔργον ἐπιβαλλοίμεϑα ζητοῦν- 

τες αὐτό; ΘΕΑ͂Ι. Karavog. XLVIIL EE. Μὴ vol- 

γυν μηδ᾽ εἰς τὰ λοιπὰ ἀϑυμῶμεν. ἐπειδὴ γὰρ πέφαν- 
ται ταῦτα, τῶν ἔμπροσϑεν ! ἀναμνησϑῶμεν zar εἴδη σ 
διαιρέσεων. ΘΕΑΙ. Ποίων δή; EE. Διειλόμεϑα τῆς 
εἰδωλοποιϊχῆς εἴδη δύο, τὴν μὲν εἰκαστιχήν, τὴν δὲ 
φανταστικήν. ΘΕΑΙ. Ναί. ΞΕ. Καὶ τὸν σοφιστὴν 
εἴπομεν. ὡς ἀποροῖμεν εἰς ὁποτέραν ϑήσομεν. ΘΕΑΙ. 

Ἦν ταῦτα. EE. Καὶ τοῦϑ᾽ ἡμῶν ἀπορουμένων ἔτι 

μείζων κατεχύϑη σκοτοδινία, φανέντος τοῦ λόγου τοῦ 
πᾶσιν ἀμφιςβητοῦντος, ὡς οὔτε εἰκὼν οὔτε εἴδωλον 
οὔτε φάντασμα εἴη τὸ παράπαν οὐδὲν ! διὰ τὸ μηδα- D 
uds μηδέποτε μηδαμοῦ ψεῦδος εἶναι. ΘΕΑ͂Ι. eye 
ἀληϑῆ. ΞῈ. Νῦν δέ y ἐπειδὴ πέφανται uiv λόγος, 
πέφανται δ᾽ οὖσα δόξα ψευδής, ἐγχωρεῖ δὴ μιμήματα , 
τῶν ὄντων εἶναι καὶ τέχνην ἐκ ταύτης γίγνεσϑαι τῆς 
διαϑέσεως. ἀπατητικήν. ΘΕΑ͂Ι. Ἐγχωρεῖ. ΞΕ. Καὶ ἡ 

μὴν ὅτι r ἦν ὃ σοφιστὴς τούτων πότερον, διωμολο- D 

γημένον ἡμῖν ἐν τοῖς πρόσϑεν jv. OEAL Nol. ΞΕ. 
! Πάλιν τοίνυν ἐπιχειρῶμεν, σχίζοντες διχῇ τὸ προτε- E 

ϑὲν γένος, πορεύεσϑαι κατὰ τοὐπὶ δεξιὰ ἀεὶ μέρος 
τοῦ τμηϑέντος ἐχόμενοι τῆς τοῦ σοφιστοῦ κοινωνίας, : 

ἕως ἄν αὐτοῦ τὰ κοινὰ πάντα περιελόντες, τὴν οἰκείαν | 
λυτόντες φύσιν ἐπιδείξωμεν μάλιστα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς, ——— 
ἔπειτα * καὶ τοῖς ἐγγυτάτω γένει τῆς τοιαύτης μεϑό- “δ΄ 
δου πεφυχόσιν. ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. ΞΕ. Οὐκοῦν τότ Ὁ 
uiv ἠρχόμεϑα ποιητικὴν καὶ κτητικὴν τέχνην διαιρού- ἢ 

μδνοι: ΘΕΑῚ. Nai. EE. Kai τῆς πτητικῆς ἐν 9η- 
ρευτικῇ καὶ ἀγωνίᾳ χαὶ «ξμπορικῇ καὶ τισιν ἐν τοιού- : 

d 
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τοις εἴδεσιν ἐφαντάζετο ἡμῖν; OEAL Πάνυ μὲν ovy. 

EE. NU δέ n ἐπειδὴ μιμητικὴ περιείληφεν αὐτὸν τέ- 
; δῆλον ὡς αὐτὴν τὴν ποιητικὴν δίχα διαιρετέον 

PAIRS 7 γάρ που μίμησις I ποίησίς τίς ἐστι», εἰδώ- B 
λων μέντοι; φαμέν, ἀλλ᾿ οὐκ αὐτῶν ἑκάστων. ἢ γάρ: 
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. EE. Ποιητικῆς δὴ πρῶ 
τον δύο ἔστω μέρη. ΘΈΑΙ. Ποίω; ΞῈ. Ti μὲν 
ϑεῖον, τὸ δ᾽ ἀνθρώπινον. OEAL Οὔπω μεμάϑηκα. 
XLIX. EE. Ποιητικήν, εἴπερ μεμνήμεϑα τὰ xaT ἀρ- 
χὰς λεχϑέντα, πᾶσαν ἔφαμεν εἶναι δύναμιν, ἥτις᾽ ἄν 
αἰτία γίγνηται τοῖς μὴ πρότερον οὖσιν ὕστερον γίγνε- 
σϑαι. ΘΕΑΙ. , Μεμνήμεϑα. ΞΕ. Ζῶα δὴ ' πάντα € 
ϑνητὰ καὶ φυτά, ὅσα T ἐπὶ ym ἐκ σπερμάτων καὶ ῥι- | 

d 
: 

| 

ζῶν φύεται. καὶ ὅσα ἄψυχα ἐν γῇ ξυνίσταται σώματα 
τηκτὰ καὶ ἄτηχτα, μῶν ἄλλου τινὸς ἢ ϑεοῦ δημιουρ- 
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γοῦντος φήσομεν ὕστερον γίγνεσϑαι πρότερον οὐκ ὃν- 
τα; ἢ τῷ τῶν πολλῶν δόγματι καὶ ῥήματι. χρώμενοι - — 
OEAI. IHolo; EE. Τῷ τὴν φύσιν αὐτὰ γεννᾶν ἀπό 

τινος αἰτίας αὐτομάτης καὶ ἄνευ διανοίας φυούσης, ἢ 
μετὰ λόγου τὸ καὶ ἐπιστήμης ϑείας ἀπὸ ϑεοῦ γιγνο- 
μένης; ΘΕΑΙ. Ἐχγὼ ! μὲν ἴσως διὰ τὴν ἡλικίαν πολ- 

λάκις ἀμφότερα μεταδοξάζω" vvv μὴν βλέπων εἰς σὲ 

καὶ ὑπολαμβάνων οἴεσϑαί gs κατά ys ϑεὸν αὐτὰ γί- 
γρεσϑαι, ταύτῃ καὶ αὐτὸς νενόμικα. ΞῈ. Καλῶς re 

[5] Θεαίτητϑ. καὶ εἰ μέν γέ ce ἡγούμεϑα τῶν εἰς τὸν 
ἔπειτα χρόνον ἄλλως πὼς δοξαζόντων εἶναι, νῦν ἂν τῷ 

λόγῳ uer πειϑοῦς ἀναγκαίας ἐπδχδιροῦμεν. ποιεῖν 
ὁμολογεῖν" ἐπειδὴ δέ σου καταμανϑάνω τὴν φύσιν, ὅτι 
καὶ ἄνευ τῶν παρ ἡμῶν λόγων αὐτὴ πρόεισιν . ἐφ᾽ 
ἅπϑρ γῦν ἕλκεσϑαι φής, ἐάσω" χρόνος γὰρ ἐκ περιτ- 

τοῦ γίγνοιτ᾽ ἀν. ἀλλὰ ϑήσω τὰ μὲν φύσει λεγόμενα 
ποιθῖσϑαι Dele τέχνῃ, τὰ δ᾽ ἐκ τούτων V ἀνϑρώπων 

ξυνιστάμενα ἀνϑρωπίνῃ, καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λό- 

γον δύο ποιητικῆς γένη, τὸ μὲν ἀνϑρώπινον εἶναι, τὸ 
δὲ ϑεῖον. ΘΈΑΙ. ᾿Ὀρϑῶς. EE. T£uvs δὴ δυοῖν οὐ- 
σαιν δίχα ἑκατέραν «v9i. ΘΈΑΙ. Πῶς; 
* τότε μὲν κατὰ πλάτος τέμνων τὴν ποιητικὴν πᾶσαν, 
γῦν δὲ αὖ κατὰ μῆκος. ΘΕΑΙ. Τετμήσϑω. EE. Τέτ- 
ταρα μὴν αὐτῆς οὕτω τὰ πάντα μέρη χίγνεται, δύο μὲν 
τὰ πρὸς ἡμῶν, ἀνθρώπεια, δύο δ᾽ αὖ τὰ πρὸς ϑεῶν, 

ϑεῖα. ΘΈΑΙ. Ival. ΞΕ. Τὰ δὲ y ὡς ἑτέρως αὖ διῃ- 
φημένα,, μέρος μὲν ἕν ἀφ᾽ ἑκατέρας τῆς μερίδος αὐτο- 
ποιητικόν, τὼ δ᾽ ὑπολοίπω σχεδὸν μάλιστ᾽ ἂν λεγοί- 

σϑην εἰδωλοποιϊκώ. καὶ κατὰ ταῦτα δὴ πάλιν ἡ ἢ ποιη- 
τικὴ διχῇ διαιρεῖται. ΘΕΑΙ. “4ἐγ8 ! ὅπῃ ἑκατέρα αὖ- 
ϑις. L. RE. “Ἡμεῖς μὲν που καὶ τἄλλα ζῶα xoi ἐξ 

ὧν τὰ πεφυκότ᾽ ἐστί, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ τούτων 
ἀδελφά, ϑεοῦ γδνγήματα πάντα ἴσμεν αὐτὰ ἀπειργα- 
σμένα ἕκαστα. ἢ πῶς; ΘΕΑΙ. Οὕτως. EE. Τούτων 
δέ ye ἑχάστων εἴδωλα, ἀλλ᾽ ovx αὐτά, παρέπεται, δαι- 

μονίᾳ καὶ ταῦτα μηχανῇ γεγονότα. ΘΕΑΙ. Ποῖα; 

ΞΕ. Τά 18 ἐν τοῖς ὕπνοις καὶ ὅσα peo ἡμέραν φαν»- 
τάσματα αὐτοφυῆ λέγεται, σκιὰ μέν, ὅταν ἐν τῷ πυρὶ 
σκύτος ἐγγίγνηται, " διπλοῦν δέ, ἡνίκ ἂν φῶς οἰκεῖόν 

τϑ xol ἀλλότριον περὶ τὰ λαμπρὰ καὶ λεῖα εἰς ἕν Evy- 

ελϑὸν τῆς ἔμπροσϑεν εἰωθυίας ὄψεως ἐναντίαν oi- 
σϑησιν παρέχον εἶδος ἀπεργάζηται. ΘΈΑΙ. Δύο γὰρ 
οὖν ἐστὲ ταῦτα ϑείας ἔργα “ποιήσεως, αὐτό 18 καὶ τὸ 
παρακολουϑοῦν € εἴδωλον ἑκάστῳ. EE. Τί δὲ τὴν ἡμε- 

τέραν τέχνην; ἀρ οὐκ αὐτὴν μὲν οἰκίαν οἰκοδομικῇ 
φήσομεν ποιεῖν, γραφικῇ δέ vw ἑτέραν οἷον ὄναρ ἀν- 
ϑρώπινον. ἐγφηγορόσιν ἀπειργασμένην; ΘΕΑΙ. ! ZZa- 

»v μὲν οὖν. EE. Οὐκοῦν καὶ τάλλα οὕτω κατὰ δύο 
διττὰ ἔς ἔργα τῆς ἡμετέρας, αὖ ποιητικῆς πράξεως, τὸ μὲν 
αὐτό, φαμέν, αὐτουργική, τὸ δὲ εἴδωλον εἰδωλοποιϊχή. 

ΘΈΑΙ. £N)» μᾶλλον ἔμαϑον, καὶ τέϑημι δύο διχῇ ποι- 
ητικῆς εἴδη" ϑεία μὲν καὶ ἀνϑρωπίνη κατὰ ϑάτερον 
τμῆμα, κατὰ δὲ ϑάτερον τὸ μὲν αὐτῶν ὃν, τὸ δὲ 
ὁμοιωμάτων τινῶν γέννημα. Li. RE. Τῆς τοίνυν ei- 

δωλουργικῆς ἀναμνησϑῶμεν, ὅτι τὸ μὲν εἰκαστικόν, τὸ 
δὲ φανταστικὸν ἔμελλεν εἶναι γένος, & τὸ ! ψεῦδος 
ὄντως ὃν ψεῦδος καὶ τῶν ὄντων ἕν τι φανείη πεφυκός. 
ΘΕΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν. EE. Οὐκοῦν ἐφάνη t8 καὶ διὰ 
ταῦτα δὴ καταριϑμήσομεν αὐτῷ νῦν ἀναμῳ'ςβητήτως 

ΞῈ. Οἷον 
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εἴδη δύο; ΘΈΑΙ. Τγαί. EE. Τὸ τοίνυν φανταστικὸν 
αὖϑις Ὲ διορίζωμεν δίχα. OEAI πῇ; ΞῈ. Τὸ μὲν 
δὲ ὀργάνων γιγνόμενον, τὸ δὲ αὐτοῦ παρέχοντος Éav- 
τὸν ὄργανον τοῦ ποιοῦντος τὸ φάντασμα. ΘΈΑΙ. 
πῶς φής; EE. Ὅταν, οἶμαι, τὸ σὸν σχῆμά τις τῷ 

ἑαυτοῦ χρώμενος σώματι προςόμοιον ἢ φωνὴν φωνῇ 
φαίνεσϑαι ποιῇ, μέμησις τοῦτο τῆς φανταστικῆς μά- 
λιστα κέχληταί που. ΘΈΑΙ. Nol ZEE. Μιμητικὸν 

δὴ τοῦτο αὑτῆς προςβιπόντες ἀπονειμώμεϑα᾽ τὸ δ᾽ 
ἄλλο πᾶν ἀφῶμεν μαλακισϑέντες καὶ παρέντες ἑτέρῳ 

συναγαγϑὶν T8 ! εἰς ἕν καὶ πρέπουσαν ἐπωνυμίαν ἀπο- 
δοῦναί vw αὐτῷ. ΘΕΑΙ. ᾿ενεμήσϑω, τὸ δὲ μεϑεί- 

σϑω. EE. Καὶ μὴν καὶ τοῦτο ὅτι διπλοῦν, ὦ Θεαΐ- 

τητϑ, ἄξιον ἡγεῖσϑαι" δὶ ἃ δέ, σκόπει. ΘΈΑΙ. "Aéya. 

ΞΕ. Τῶν μιμουμένων oí μὲν εἰδότες O0 μιμοῦνται TOU- 
το πράττουσιν, οἵ δ᾽ οὐκ εἰδότες. καΐτοι τίνα μείζω 

διαίρεσιν ἀγνωσίας. 18 καὶ 7νώσεως ϑήσομεν; ΘΕΑΙ. 

Οὐδεμίαν. ΞῈ. Οὐκοῦν τό ye ἄρτι λοεχϑὲν εἰδότων ἡ ἣν 
μίμημα" τὸ γὰρ σὸν σχῆμα καὶ σὲ γιγνώσκων ἂν τις 
μιμήσαιτο. ! OEAI Πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. τί δὲ δικαιο- 

σύνης τὸ σχῆμα καὶ ὅλης ξυλλήβδην ἀρετῆς; ἀρ᾽ οὐκ 

ἀγνοοῦντες μέν, δοξάζοντες δὲ πῃ, σφόδρα ἐπιχειροῦσι 
πολλοὶ τὸ δοκοῦν σφίσι τοῦτο ὡς ἐνὸν αὐτοῖς προ- 
auus cs φαίνεσϑαι ποιεῖν, 0 τι μάλιστα ἔργοις τα 

καὶ λόγοις μιμούμενοι; OEAI. Καὶ πάνυ ys πολλοί. 
ΞΕ. Μῶν οὖν πάντες ἀποτυγχάνουσι τοῦ δοκεῖν εἶναι 

δίκαιοι μηδαμῶς ὄντες; ἢ τούτου πὰν τοὐναντίον; 

OEAI. Πᾶν. ΞΕ. Μιμητὴν δὴ τοῦτόν Je ἕτερον £xel- 
vov ! λεκτέον οἶμαι, τὸν ἀγνοοῦντα τοῦ γιγνώσκοντος. 
ΘΕΑΙ. Ναί. LII. ΞΕ. Πόϑεν oU» ὄνομα ἑκατέρῳ τις 

αὐτῶν λήψεται πρέπον; ἢ δῆλον δὴ χαλεπὸν ὃν, διότι 
τῆς τῶν γενῶν κατ᾽ εἴδη διαιρέσεως παλαιά τις, ὡς 
ἔοικεν, αἰτία τοῖς ἔμπρροσϑεν καὶ ἀσύννους παρῆν, ὡς- 

τϑ μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν μηδένα διαιρεῖσϑαι" xad ὃ δὴ τῶν 
ὀνομάτων ἀνάγκη μὴ σφόδρα εὐπορεῖν. ὅμως δέ, κἂν 
δἰ τολμηρότερον εἰρῆσϑαι, διαγνώσεως ἕνεκα τὴν μὲν 

μετὰ δόξης μίμησιν δοξομιμητικὴν προςείπωμεν, ' τὴν 
δὲ uer ἐπιστήμης ἱστορικήν τινὰ μίμησιν. ΘΕΑΙ. 

Ἔστω. EE. Θατέρῳ τοίνυν χρηστέον" 0 γὰρ σοφιστὴς 
οὐκ ἐν τοῖς εἰδόσιν ἣν, ἀλλ ἐν τοῖς μιμουμένοις δή. 
ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. ΞΕ. Τὸν δοξομιμητὴν δὴ σκοπώ- 
μδϑα ὥςπερ σίδηρον, εἴτε ὑγιὴς εἴτε διπλόην ἔτ᾽ ἔχων 
τινά ἐστιν ἐν ἑαυτῷ. ΘΈΑΙ. Σκοπῶμεν. EE. Ἔχει 
τοίνυν καὶ μάλα συχνήν. 0 μὲν γὰρ δεὐήϑης αὐτῶν * 
ἐστίν, οἰόμενος εἰδέναι ταῦτα ἃ δοξάζει: τὸ δὲ ϑατέ- 

ρου σχῆμα διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις κυλίνδησιν ἔχϑι πολ- 
λὴν ὑποψίαν καὶ φόβον ὡς ἀγνοεῖ ταῦτα ἃ πρὸς τοὺς 
ἄλλους ὡς εἰδὼς ἐσχημάτισται. ΘΈΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν 
ἔστιν ἑκατέρου γένους ὧν εἴρηκας. EE. Οὐχοῦν τὸν 
μὲν ἁπλοῦν μιμητήν τινα, τὸν δὲ εἰρωνικὸν μιμητὴν 
ϑήσομεν; ΘΈΑΙ. Εἰκὸς γοῦν. EE. Τούτου δ᾽ αὐ 
τὸ γένος ἕν ἢ δύο φῶμεν; ΘΈΑΙ. Ὅρα σύ. ΞΕ. 
Σκοπῶ, καί μοι διττὼ καταφαίνεσϑόν ! τινΒ᾽ τὸν μὲν 

δημοσίᾳ τὸ καὶ μακροῖς λόγοις πρὸς πλήϑη δυνατὸν 
εἰρωνεύεσϑαι καϑορῶ, τὸν δὲ ἰδίᾳ τε καὶ βραχέσι λό- 
γοις ἀναγκάζοντα τὸν προςδιαλεγόμενον ἐγαντιολογεῖν 

αὐτὸν αὑτῷ: ΘΕΑΙ. “Δέγδις ὀρϑότατα. ΞΕ. Τίνα 
οὖν ἀποφαινώμϑϑα τὸν μακρολογώτερον εἶναι; πότερα 
πολιτικὸν ἢ δημολογικόν; ΘΈΑΙ. Δημολογικόν. EE. 
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Τί δὲ τὸν ἕτερον ἐροῦμεν; σοφὸν ἢ σοφιστικόν; 
Me DNE 3 3 

ΘΕΑΙ. Τὸ μὲν zov σοφὸν ἀδύνατον, ἐπείπερ ovx εἰ- 
é Ere S. 

δότα ! αὐτὸν ἔϑεμεν" μιμητὴς δ᾽ ὧν τοῦ σοφοῦ δῆλον 
τ - : 
ὅτι παρωνύμιον αὐτοῦ τι λήψεται, καὶ σχεδὸν ἤδη με- 

, uw - ^ - 2 - LELI 

μάϑηκα, ὅτι τοῦτον δεῖ προςεισπεῖν ἀληϑῶς αὐτὸν 
ὙΌΣ ; 5 : m - 
ἐχεῖνον τὸν παντάπασιν ὄντως σοφιστήν. EE. Οὐκοῦν 

PLATONIS 

ow. EE. Τὸ δὴ τῆς ἐναντιοποιολογικῆς εἰρωνικοῦ li 
μέρους τῆς δοξαστικῆς μιμητικόν,. τοῦ φανταστικοῦ γέ- 
»ους ἀπὸ τῆς εἰδωλοποιϊκῆς ! οὐ ϑεῖον ἀλλ ἀνϑρω- 
πικὸν τῆς ποιήσεως ἀφωρισμένον ἐν “λόγοις τὸ ϑαυ- 

ματοποιϊκὸν μόριον, ταύτης τῆς γϑβνβὰᾶς τε καὶ αἵματος 
ὃς ἄν φῇ τὸν ὄντως σοφιστὴν εἶναι, τἀληϑέστατα, ὡς 

συνδήσομεν αὐτοῦ, καϑάπερ ἔμπροσϑεν, τοὔνομα συμ- ἔρικδν, ἐρεῖ. OEAI. Παντάπασι μὲν ovy. 

πλέξαντες ἀπὸ τελευτῆς ἐπ᾿ ἀρχήν; OEAL Πάνυ μὲν 

————a $e — ——— 

EY Y HIM OIX 

ΠΑ TORY 

KPITON, XZOKPATH?, 

ΔΙᾺ ΔΘ Ὁ Y. HLP-O^ X QELAA: 

EYOYAHMO?2, AIONYXOAQPOZ, KAEINIAX, 

KTHXIIIIH OX. 

px Tisi ἣν, ὦ “Σώκρατες, ᾧ χϑὲς ἐν “Τυκείῳ διε- 

λέγου; ἣ πολὺς ὑμᾶς 0yÀoc περιεστήχει, der ἔγωγε 

βουλόμενος ἀκούειν προςελϑὼν οὐδὲν οἷός T wv ἀκοῦ- 

σαι σαφές. ὑπερκύψας μέντοι κατεῖδον, καὶ μοι £0o- 

ξεν εἶναι ξένος τις, ᾧ διδλέγου. τίς ἦν; EQ. Ὁπό- 

τερον καὶ ἐρωτᾷς, à Κρίτων; οὐ γὰρ εἷς, ἀλλὰ δύο 

ἤστην. ΚΡ. Ὃν μὲν ἐγὼ λέγω, ἐκ δεξιᾶς τρίτος ἀπὸ 

σοῦ καϑῆστο" ἐν ! μέσῳ δ᾽ ᾿ ὑμῶν τὸ Ἡξιόχου μειρά- 

κίον ἦν. καὶ μάλα. πολύ, o Σώκρατες, ἐπιδεδωκέναι 

μοι ἔδοξβ, καὶ τοῦ ἡμετέρου οὐ πολύ τι τὴν ἡλικίαν 

διαφέρειν Κριτοβούλου. ἀλλ ἐκεῖνος μὲν σχληφρύς, 
οὗτος δὲ προφερὴς χαὶ καλὸς καὶ ἀγαϑὸς τὴν ὄψιν. 

ΣΩ. Ἐὐϑύδημος οὗτός ἐστιν, ὦ Κρίτων, ὃν ἐρωτᾷς" 

0 δὲ mag ἐμὲ καϑήμενος ἐξ ἀριστερᾶς ἀδελφὸς τού- 
του, Διονυσόδωρος" μετεῖχβ δὲ καὶ οὗτος τῶν λόγων. 

ΚΡ. Οὐδέτερον γιγνώσκω, r5] Σώκρατες. καινοΐ τινες 

αὖ ! οὗτοι, ὡς ἔοικε, σοφισταί. ποδαποί; καὶ τίς ἢ 

σοφία; EQ. Οὗτοι τὸ μὲν γένος, ὡς ἐγῴμαι, ἐντεῦ- 

ϑὲέν ποϑὲν εἶσιν £x Χίου, ἀπῴχησαν δὲ ἐς Θουρίους" 

φεύγοντες δὲ ἐχεῖϑεν πόλλ ἤδη ἔτη περὶ τούςδε τοὺς 
τόπους διατρίβουσι». ὃ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν av- 
τοῖν, Jaevuagia, ὦ Κρίτων" πάνσοφοι ἀτεχνῶς. ὡς 

gu oye οὐδ᾽ ἤδη πρὸ τοῦ, O τι εἶεν oi παγκρατιασταί. 

τούτω γάρ ἐστον κομιδῇ παμμάχω, οὐ κατὰ τὼ 

᾿Ἱκαρνᾶνε τὼ παγκχρατιαστὰ ἀδελφώ" ἐχείνω μὲν γὰρ 

! τῷ σώματι μόνον οἵω r8 μάχεσϑαι" τούτω δὲ πρῶ- 

τον μὲν τῷ σώματι δεινοτάτω ἐστόν, καὶ μάχῃ, ἧ 
πάντων ἔστι κρατεῖν ἐν ὅπλοις γὰρ αὐτώ T8 σοφὼ 

215 πάνυ μάχεσϑαι καὶ ἄλλον, ὃς ἂν * διδῷ μισϑόν, οἵω 

τε ποιῆσαι" ἔπειτα τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις μάχην 
κρατίστω καὶ ἀγωνίσασϑαι καὶ ἄλλον διδάξαι λέγειν 

τε καὶ συγγράφεσϑαι λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστή- 
gu. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ταῦτα δεινὼ ἤστην μόνον, 
»ῦν δὲ τέλος ἐπιτεϑείκατον -παγκχρατιαστικῇ τέχνῃ. ἢ 
γὰρ ἣν λοιπὴ αὐτοῖν μάχη ἀργός, ταύτην. γὺν ἐξείργα- 
σϑον, dre μηδ᾽ ἄν ἕνα αὐτοῖς οἷόν v εἶναι μηδ᾽ à ἀν- 
τᾶραι" οὕτω δεινὼ γεγόνατον ἐν τοῖς λόγοις, μάχε- 
σϑαί τὸ καὶ ἐξελέγχειν τὸ ἀεὶ λεγόμενον, ὁμοίως ἐάν 
τὸ ψεῦδος ! ἐάν τε ἀληϑὲς p. ἐγὼ μὲν ovv, ὦ Κρί- 
τῶν, ἐν νῷ ἔχω τοῖν ἀνδροῖν παραδοῦναι ἐμαυτόν" 
καὶ γάρ φατον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἄν καὶ ἄλλον 
ὃντινοῦν τὰ αὐτὰ ταῦτα δεινόν. ΚΡ. Τί δαΐ, ὦ Σώ- 

xgatec; οὐ φοβεῖ τὴν ἡλικίαν, μὴ ἤδη πρεσβύτερος ἦς; 
EQ. Ἥκιστά re [:] Κρίτων" ἱκανὸν. τεχμήριον ἔχω καὶ 

παραμύϑιον τοῦ μὴ φοβεῖσϑαι" αὐτὼ γὰρ τούτω, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, γέροντΒ ὄντε ᾿ἠρξάσϑην ταύτης τῆς σο- 
φίας ἧς ἔγωγε ἐπιϑυμῶ, τῆς ἐριστικῆς" πέρυσι ἢ προ- 
πέρυσιν οὐδέπω ' ἤστην σοφώ. ἀλλ ἐγὼ ἕν μόνον 
φοβοῦμαι, μὴ αὖ ὄνειδος, τοῖν ξένοιν περιάψω, ὥςπερ 
Κόννῳ τῷ Μητροβίου, τῷ  κιϑαριστῇ, ὃς ἐμὲ διδάσκει 
ἔτι καὶ wv κυϑαρίζειν. ὁρῶντες οὖν oi παῖδες oi συμ- 
φοιτηταΐ μοι ἐμοῦ τε καταγελῶσι καὶ τὸν Κόννον κα- 
λοῦσι γεροντοδιδάσκαλον. μὴ οὖν καὶ τοῖν ξένοιν τού- 
τοιν τις ταὐτὸ τοῦτο ὀνειδίσῃ" οἱ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἴσως 
φοβούμενοι τάχα u& οὐκ ἂν ἐϑέλοιεν προςδέξασϑαι. 
ἐγὼ δ᾽, ὦ Κρίτων, ἐχεῖσα μὲν ἄλλους πέπεικα συμμα- 
ϑητᾶς μοι φοιτᾶν πρεσβύτας, ! ἐνταῦϑα δέ γε ἑτέρους 
πειράσομαι πείϑειν, καὶ σύ τί που συμφοΐτα. ἴσως δὲ 
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δέλδαρ ἄξομεν αὐτοῖς ποὺς σους υἱεῖς" ἐφιέμδνοι γὰρ 

ἐκείνων οἷδ᾽ ὅτι καὶ ἡμᾶς παιδούσουσιν. ΚΡ. Ἀλλ᾽ 

οὐδὲν κωλύξι, ὦ “Σώκρατες, ἐάν E col δοκῇ. πρῶτον 
δέ μοι διήγησαι τὴν σοφίαν τοῖν ἀνδροῖν, τίς ἐστιν, 

ἵνα εἰδῶ, 0 τι καὶ μαϑησόμεϑα. I EQ. Οὐκ ἂν 
φϑάνοις ἀκούων" ὡς οὐκ ἄν ἔχοιμί 75 εἰπεῖν, ὅτι οὐ 
προςεῖχον τὸν νοῦν αὐτοῖν, ἀλλὰ πάνυ καὶ προςεῖχον 
καὶ μέμνημαι, xal σοι πειράσομαι ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα ! 
διηγήσασϑαι. κατὰ ϑεὸν γάρ τινα ἔτυχον καϑήμενος 

ἐνταῦϑα, οὗπερ σύ με εἶδες, ἐν τῷ , ἀποδυτηρίῳ μόνος, 
καὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον ἀναστῆναι" ἀνισταμένου δὲ μου 
ἐγένετο τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. πάλιν οὖν 
ἐχαϑεζόμην, καὶ ὀλίγῳ ὕστερον * εἰξέρχεσϑον τούτω, 
ὃ v Εὐθύδημος καὶ ὃ Διονυσόδωρος, καὶ ἄλλοι μα- 

ϑηταὶ ἅμα πολλοί, ἐμοὶ δοκεῖν. εἰςελϑόντες δὲ megic- 
πατείτην ἐν τῷ καταστέγῳ δρόμῳ. καὶ οὕπω τούτω 
δύ᾽ ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυϑότα ἤστην, καὶ εἰςέρ- 
χεται Κλεινίας, ὃν σὺ φὴς πολὺ ἐπιδεδωκέναι ἀληϑῆ 
λέγων" ὄπισϑεν δὲ αὐτοῦ ἐρασταὶ πάνυ πολλοὶ τε καὶ 

ἄλλοι καὶ Κτήσιππος, γεαγίσκος, τις Παιανιεύς, “μάλα 
καλός τε κἀγαϑός, τὴν φύσιν ὅσον μέν, ὑβριστὴς δὲ 
διὰ τὸ »έος εἶναι. ἰδὼν οὖν μ8' ὃ Κλεινίας ἀπὸ τῆς 

εἰςόδου μόνον καϑήμενον, ἄντικρυς ἰὼν παρδκαϑέζετο 
ἐκ δεξιᾶς, ὥςπερ καὶ σὺ φής. ἰδόντες δὲ αὐτὸν ὅ r6 
Διονυσόδωρος καὶ ὃ Εὐθύδημος πρῶτον μὲν ἐπιστάν- 
18 διελεγέσϑην ἀλλήλοιν, ἄλλην καὶ ἄλλην ἀποβλέπον 
τες εἰς ἡμᾶς --- καὶ γὰρ πάνυ αὐτοῖν προςεῖχον τὸν 
γοῦν ---, ἔπϑιτα ἰόντε ὃ μὲν παρὰ τὸ μειράκιον ἐκα- 
ϑέζετο, ὃ Εὐϑύδημος, ὃ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐμὲ ἐξ ἀριστε- 

φᾶς" οἱ δ᾽ ἄλλοι ὡς ἕκαστος ἐτύγχανεν. ἠσπαζόμην 

οὖν αὐτὼ ἅτε διὰ ! χρόνου ἑωρακώς" μετὰ δὲ τοῦτο 
εἶπον πρὸς τὸν Κλεινίαν, Ὦ, Κλεινία, τώδε μέντοι τὼ 

ἄνδρε σοφώ, Εὐθύδημός re καὶ Διονυσόδωρος, οὐ τὰ 
σμικρά, ἀλλὰ τὰ μδγάλα: τὰ γὰρ περὶ τὸν πόλεμον 

πᾶντα ἐπίστασθον, ὅσα δεῖ τὸν μέλλοντα ἀγαϑὸν 

στρατηγὸν ἔσεσϑαι, τάς r8 τάξεις καὶ τὰς ἡγεμονίας 
τῶν στρατοπέδων καὶ ὅσα ἐν ὅπλοις μάχεσϑαι διδα- 
χτέον. οἵω τε δὲ καὶ ποιῆσαι δυνατὸν εἶναι αὐτὸν ov- 
τῷ βοηϑεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἂν τις αὐτὸν ἀδικῇ. 
Εἰπὼν οὖν ταῦτα ! κατεφρονήϑην. ὑπ αὐτοῖν. ἔγελα- 

σάτην γοῦν ἄμφω βλέψαντες εἰς ἀλλήλους" καὶ 0 Εὐ- 
ϑύδημος εἶπεν" Οὔτοι ἔτι ταῦτα, ὦ Σώκρατες, σπου- 

δάζομεν, ἀλλὰ παρέργοις. αὐτοῖς χφώμεϑα. Κἀγὼ 
ϑαυμάσας εἶπον" Καλὸν ἂν τι τὸ ἔργον ὑμῶν δἴη, εἰ 
τηλικαῦτα πράγματα πάρεργα ὑμῖν. τυγχάνει ὄντα, καὶ 
πρὸς ϑεῶν. εἴπετόν μοι, τὶ ἐστι τυῦτο τὸ καλόν. Mos- 

τήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οἰόμεϑα οἵω T εἶναι παραδοῦ- 
yat κάλλιστ᾽ ἀνϑρώπων καὶ τάχιστα. ΠΙ. ! Ὦ, Ζεῦ, 

οἷον, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγετον πρᾶγμα. πόϑεν τοῦτο τὸ ἕρ- 
μαιον εὑρέτην; ἐγὼ δὲ περὶ ὑμῶν διενοούμην ἔτι, ὡς- 
cep νῦν δὴ ἔλεγον, ὡς τὸ πολὺ τοῦτο δεινοῖν ὄντοιν, 
ἐν ὅπλοις μάχεσϑαι, καὶ ταῦτ᾽ ἔλεγον περὶ σφῶν" ὅτα 
γὰρ τὸ πρότερον neun rm, τοῦτο μέμνημαι σφὼ 
ἐπαγγελλομένω. εἰ δὲ νῦν ἀληϑῶς ταύτην τὴν ἐπιστή- 
μην ἔχετον, ἵλεω εἴητον" ἀτεχνῶς γὰρ ἔγωγε σφὼ ὧς- 
περ ϑεὼ προφαγορδύω, συγγνώμην δεόμενος ἔχειν μοι 
τῶν ἔμπροσϑεν εἰρημένων. " ἀλλ᾿ δρᾶτον, e Εὐϑύδημέ 
T8 καὶ “Διονυσόδωρε, εἰ ἀληϑῆ ἐλέγετον᾽" ὑπὸ γὰρ τοῦ 
μεγέθους τοῦ ἐπαγγέλματος οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἀπι- 
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σιϑῖν. Ἀλλ εὖ ἴσϑι, ὦ Σώκρατες, ἔφατον, τοῦτο OU- 
τως ἔχον. Μακαρίζω & ὑμᾶς ἔγωγε τοῦ κτήματος 
πολὺ μᾶλλον ἢ μέγαν βασιλέα τῆς ἀρχῆς. τοσόνδε δὲ 
μοι εἴπετον, εἰ ἐν νῷ ἔχετον ἐπιδεικνύναι ταύτην τὴν 
σοφίαν, ἢ ἢ πῶς σφῷν ̓βεβούλευται. Ἐπ᾿ αὐτό 78 τοῦ- 
το πάρεσμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐπιδείξοντε χαὶ διδά- 

Eovre, ἐάν τις ! ἐθέλῃ μανϑάνειν. — MAX. ὅτι μὲν é9e- 
λήσουσιν ἅπαντες οἵ μὴ ἔχοντες, ἐγὼ ὑμῖν ἐγγυῶμαι, 
πρῶτος μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ Κλεινίας οὑτοσί, πρὸς δ᾽ 
ἡμῖν Κτήσισιπός τε ὅδε καὶ οἵ ἀλλοι οὗτοι, ἦν δ᾽ ἐγὼ 
δεικνὺς αὐτῷ ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου. οἱ δὲ ἐτύγχανον 
ἡμᾶς ἤδη περιϊστάμενοι. ὃ γὰρ Κτήσιππος ἔτυχε πόῤ- 
Qo καϑεζόμενος τοῦ Κλεινίου, ἐμοὶ δοκδῖν᾽ ὡς "δ᾽" 

ἐτύγχανεν ὃ ΕΒυϑύδημος ἐμοὶ διαλεγόμενος mgovevev- 

κὼς εἰς 10 πρόσϑεν, ἐν μέσῳ ὄντος ! ἡμῶν τοῦ Κλει- 
vlov ἐπεσκότει τῷ Κτησίππῳ τῆς ϑέας. βουλόμενός 18 
οὖν ϑεάσασϑαι ὁ Κτήσιππος τὰ παιδικὰ καὶ ἅμα φι- 
λήκοος ὧν ἀναπηδήσας πρῶτος προςέστη ἡμῖν ἐν τῷ 
καταντικρύ. οὕτως οὖν καὶ οἱ ἄλλοι μεῖνον ἰδόντες 
περιέστησαν ἡμᾶς, οἵ τὸ τοῦ Κλεινίου ἐρασταὶ καὶ oi 
τοῦ Εὐθυδήμου T8 καὶ Διονυσοδώρου ἑταῖροι. τούτους 
δὴ ἐγὼ δεικνὺς ἔλεγον τῷ Εὐϑυδήμῳ, ὃ ὅτι πάντες ἕτοι- 
μοι &igy μανϑάνειν. ὃ T8 οὖν Κτήσιππος συνέφη μά- 
λα ! προϑύμως καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ἐκέλευον αὐτὼ κοινῇ 

πάντες ἐπιδείξασϑαι τὴν δύναμιν τῆς σοφίας. IV. 

Εἶπον οὖν ἐγώ, m Εὐϑύδημε xa Διονυσόδωρε, πάνυ 

μὲν οὖν παντὶ τρόπῳ καὶ τούτοις χαρίσασϑον καὶ 
ἐμοῦ ἕνεκα ἐπιδείξατον. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα δῆλον ὅτι 
οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐπιδεῖξαι, τόδε δέ μοι εἴπετον" πό- 

T&gov πεπϑισμένον ἤδη, ὡς χρὴ mao ὑμῶν μανϑάνειν, 
δύναισϑ᾽ ἂν ἀγαϑὸν ποιῆσαι ἄνδρα μόνον, ἢ καὶ 
ἐχθῖνον τὸν ! μήπω πεπεισμένον διὰ τὸ μὴ οἴεσϑαι 
ὅλως τὸ πρᾶγμα, τὴν ἀρετήν, μαϑητὸν εἶναι ἢ μὴ σφὼ 

εἶναι αὐτῆς διδασκάλω; φέρδ, καὶ τὸν οὕτως ἔχοντα 

τῆς αὐτῆς τέχνης ἔργον πεῖσαι, ὡς καὶ διδαχτὸν 3j 
ἀρετὴ χαὶ οὗτοι ὑμεῖς ἐστέ, παρ᾿ ὧν ἂν καλλιστά τις 

αὐτὸ μάϑοι, ἢ ἄλλης; Ταύτης μὲν οὖν, ἔφη» τῆς αὐ- 

τῆς, ὦ Σώκρατες, ὃ Διονυσόδωρος. Ὑμεῖς ἄρα, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, [5] “Διονυσόδωρε, τῶν νῦν ἀνϑρώπων χαλλιστ᾽ 

ἂν προτρέψαιτε εἰς φιλοσοφίαν * καὶ ἀρετῆς ἐπιμέλει- 
αν; Οἰόμεϑά ye δή, ὦ Σώχρατες. Τῶν μὲν τοίνυν 
ἄλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, εἰςαῦϑις ἀπόϑεσϑον, 
τοῦτο δ᾽ αὐτὸ ἐπιδείξασϑον" τουτονὶ τὸν νβαγνίσχον 
πείσατον, ὡς χρὴ φιλοσοφεῖν καὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσϑαι, 
καὶ χαριεῖσϑον ἐμοΐ τα καὶ τουτοισὶ πᾶσι. συμβέβηκε 
γάρ τι τοιοῦτον τῷ μειρακίῳ τούτῳ᾽ ἐγώ τὸ καὶ οἵδο 
πάντες τυγχάνομεν ἐπιϑυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν 
γενέσϑαι. ἔστι δὲ οὗτος Ἀξιόχου μὲν υἱὸς τοῦ “λκι- 
βιάδου τοῦ ! παλαιοῦ, αὐτανεψιὸς δὲ τοῦ νῦν ὄντος 

Ἀλκιβιάδου" ὄνομα δ᾽ αὐτῷ Κλεινίας. ἔστι δὲ νέος" 
φοβούμεϑα δὴ περὶ αὐτῷ, οἷον εἰκὸς περὶ νέῳ, μή τις 
φϑῇ ἡμᾶς ἐπ᾽ ἀλλο τι ἐπιτήδευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν 
διάνοιαν καὶ διαφϑαρῇ. σφὼ οὖν ἥκετον elg κάλλι- 

στον. ἀλλ᾽ εἰ μή τι διαφέρει ὑμῖν, λάβετον πεῖραν τοῦ 
μειρακίου καὶ διαλέχϑητον ἐναντίον ἡμῶν. Εἰπόντος 
οὖν ἐμοῦ σχεδόν τι αὐτὰ ταῦτα ὁ Εὐϑύδημος ἅμα ἂν- 
δροίως v8 καὶ θαῤῥαλέως, Ἀλλ οὐδὲν διαφέρει, ! 

Σώκρατες, ἔφη, ἐὰν μόνον ἐθέλῃ ἀποκρίνεσϑαι ὃ νβα- 

γίσκος. Ἀλλὰ μὲν δή, ἔφην ἐγώ, τοῦτό γε καὶ εἴϑι- 
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crc ϑαμὰ γὰρ αὐτῷ οἵδε προςιόντες πολλὰ ἐρωτῶ- 
dí τε καὶ διαλέγονται, Gers ἐπιεικῶς ϑαῤῥεῖ τὸ ἀπο- 
κρίνασϑαι. ν. Τὰ δὴ μετὰ ταῦτα, [5] Κρίτων, πῶς 

&» καλῶς σοι διηγησαίμην; οὐ γὰρ σμικρὸν τὸ ἔργον, 
δύνασϑαι ἀναλαβεῖν διεξιόντα σοφίαν ἀμήχανον ὅσην" 
der ἔγωγ, καϑάπερ οἱ ποιηταί, ' δέομαι ἀρχόμενος 
τῆς drryyjoeus Μούσας 18 xoi Μνη ἡμοσύνην ἐπικαλεὶ- 
σϑαι. ἤρξατο δ᾽ οὖν ἐγθένδε ποϑὲν ὁ ἘΕὐϑύδημος, 
ὡς ἐγῴμαι: Ὦ Κλεινία, πότεροἱ εἰσι τῶν ἀνθρώπων 
oi μανϑάνοντες, οἵ σοφοὶ ἢ οἵ ἀμαϑεῖς; Καὶ τὸ μει- 
φάχιον, ἅτε μεγάλου ὄντος τοῦ ἐρωτήματος, ἠρυϑρία- 
σὲ Te καὶ ἀπορήσας ἔβλεψεν εἰς ἐμέ. xol ἐχὼ γνοὺς 

αὐτὸν τεϑορυβημένον, Θάῤῥει, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Κλεινία, 
καὶ ἀπόκριναι ἀνδρείως, ὁπότερά σοι φαίνεται ἴσως 
γάρ τοι ! ὠφελεῖ τὴν μεγίστην ὠφέλειαν. Καὶ ἐν 

τούτῳ ὃ Διονυσόδωρος προςκύψας μοι σμικρὸν πρὸς 

τὸ οὖς, πάνυ μειδιάσας τῷ προςώπῳ, Καὶ μήν, ἔφη; 
gol, ὦ Σώκρατες, προλέγω, ὅτι ὁπότερ ἄν ἀποκρίνη- 

ται τὸ μειράκιον, ἐξελεγχϑήσεται. Καὶ αὐτοῦ μετα- 

ξὺ ταῦτα λέγοντος ὃ Κλεινίας ἔτυχεν ἀποχρινάμενος, 

ὥςτε οὐδὲ παρακελεύσασϑαϊΐ μοι ἐξεγένετο εὐλαβηϑῆ- 
γαι τῷ μειρακίῳ, * ἀλλ᾽ ἀπεκρίνατο, ὅτι οἵ σοφοὶ εἶεν 

οἵ μανϑάνοντες. Καὶ ὃ Εὐθύδημος, Καλεῖς δὲ τινας, 

ἔφη, διδασκάλους, ἢ οὔ; “Ὥμολόγει. Οὐκοῦν τῶν μα»- 
ϑανόντων oi διδάσκαλοι διδαάσκαλοί εἰσιν, ὥςπερ ὃ xi- 

ϑαριστὴς καὶ ὁ γραμματιστὴς, διδάσκαλοι δήπου ἦσαν 
σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖς, δὲ μαϑηταΐ; Συ»- 
fgg. ᾿4λλο τι οὖν, ἡνίκα ἐμανϑάνετε,. οὕπω “ἥπίστα- 

σϑε ταῦτα, ἃ ἐμανϑάνετε; Οὐκ ἔφη. "4g οὖν σοφοὶ 

ἦτε, ! ὅτε ταῦτα οὐκ ἠπίστασϑε; Ov δῆτα, ἡ δ᾽ ὃς 
Οὐκοῦν εἰ μὴ σοφοί, ἀμαϑεῖς; Πάνυ γε. Ὑμεῖς ἔρα 

μανϑάνοντες ἃ οὐκ ἠπίστασϑε, ἀμαϑεῖς ὄντες ἐμαν- 

ϑάνετβδι Ἐπένευσξ τὸ μειράκιον. οἱ ἀμαϑεῖς ἄρα 

σοφοὶ μανϑάνουσιν, c Κλεινία, ἀλλ οὐχ οἵ σοφοί; ὡς 
σὺ οἴει. Ταῦτ ovv εἰπόντος αὐτοῦ, ὥςπερ ὑπὸ δι- 
δασκάλου χορὸς ἀποσημήναντος, ἅμα ἀνεϑορύβησάν 
τε καὶ ἐγέλασαν oL ἑπόμενοι ἐχεῖνοι μετὰ τοῦ Διονυ- 
σοδώρου τε καὶ ! Εὐϑυδήμου. 
καλῶς T8 καὶ εὖ τὸ μειράκιον ἐκδεξάμενος à ὃ Διονυσό- 
Jogos, Ti δέ, ὦ Κλεινία, ἔφη, ὁπότε ἀποστοματίξοι 

ὑμῖν ὃ γραμματιστής, πότεροι ἐμάν Savoy τῶν παΐδων 
τὰ ἀποστοματιζόμενα, οἵ σοφοὶ ἢ οἵ ἀμαϑεῖς; Οἱ 
σοφοΐ, ἔφη 0 Κλεινίας. Οἱ σοφοὶ ἄρα μανϑάνουσιν, 

ἀλλ οὐχ oi ἀμαϑεῖς καὶ ovx ὀρϑῶς ἄρτι Εὐθυδήμῳ 
ἀπεκρίνω. Vl. Ἐνταύϑα δὴ καὶ πάνυ μέγα ἐγέλασάν 
τε ' καὶ ἐθορύβησαν οἱ ἐρασταὶ τοῖν ἀνδροῖν, ἀγα- 

σϑέντες τῆς σοφίας αὐτοῖν" oi δ᾽ ἄλλοι ἡμεῖς ἐχπε- 
πληγμένοι ἐσιωπῶμεν. Τνοὺς δὲ ἡμᾶς ὁ Εὐϑύδημος 
ἐκπεπληγμένους, ἵν ἔτι μᾶλλον ϑαυμάζοιμεν αὐτόν, 

οὐχ ἀνίει τὸ μειράκιον, ἀλλ ἠρώτα, καὶ ὥςπερ oi 

ἀγαϑοὶ ὀρχησταί, διπλᾶ ἔστρεφε τὰ ἐρωτήματα περὶ 
τοῦ αὐτοῦ, καὶ ἔφη᾽ Πότερον γὰρ οἵ μανϑάνοντες 
μανϑάνουσιν ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μὴ ἐπίστανται; Καὶ ὁ 
“Διονυσόδωρος. πάλιν μικρὸν πρός με ψιϑυρίσας, ! Καὶ 

τοῦτ᾽, ἔφη» ὦ “Σώκρατες, ἕτερον τοιοῦτον, οἷον τὸ 

^ ^ 2 - 
Καὶ πριν αχοῖσευσαι 

πρότερον. ^n Ζεῦ, ἔφην ἔφην ἐγώ, ἢ μὴν καὶ τὸ πρότερόν 
ye καλὸν ὑμῖν ἐφάνη τὸ ἐρώτημα. liy, ἔφη, G 
“Σώκρατες, τοιαῦτα ἡμεῖς ἐρωτῶμεν ἄφυχτα. Τοιγάρ- 

τοι, ἤν δ᾽ ἐγώ, δοκεῖτέ μοι εὐδοκιμεῖν παρὰ τοῖς μα- 
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ϑηταῖς. Ἔν δὲ τούτῳ ὁ μὲν Κλεινίας τῷ Εὐθυδήμῳ 
ἀπεκρίνατο, ὅτι μανϑάνοιεν, oL μὰν ϑάνοντες ἃ οὐχ 

ἐπίσταιντο" ὃ δὲ ἤρετο αὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὦνπερ 
τὸ “πρότερον. * Τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς, οὐκ ἐπίστασαι σὺ “11 

γράμματα; Nai, ἔφη. Οὐκοῦν ἅπαντα; Ὡμολόγει. 

Ὅταν οὖν τις ἀποστοματίςῃ ὁτιοῦν, οὐ γράμματα 
ἀποστοματίζει; “Ὡμολόγει. Οὐκοῦν ὧν τι σὺ ἐπίστα- 
σαι, ἔφη; ἀποστοματίζει, εἴπερ πάντα ἐπίστασαι; Καὶ 
τοῦτο ὡμολόγει. Τί οὐν; " δ᾽ ὅς" ἄρα σὺ οὐ μαν- 
ϑάνεις ἅττ᾽ ἂν ἀποστοματίξῃ τις, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμε- 
γος γράμματα μανϑάνει; Οὔκ, ἀλλ, ἡ δ᾽ ὅς, μανϑά- 

γω. Οὐχοῦν ἃ ἐπίστασαι, ἔφη, μανϑάνεις, εἴπερ γε 
ἅπαντα τὰ ! γθάμματα ἐπίστασαι. “Ὡμολόγησεν. 
Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς ἀπεκρίνω, ἔφη. Καὶ οὔπω σφόδρα ἢ 
τι ταῦτα εἴρητο τῷ Εὐθυδήμῳ, καὶ ὃ Διονυσόδωρος ' 
ὥςπερ σφαῖραν ἐχδεξάμενος τὸν λόγον πάλιν ἐστοχά- 
Cero TOU μειρακίου, καὶ εἶπεν" ᾿Ἐξαπατᾷ σε Εὐϑύδη- 

μος, ὦ Κλεινία. εἰπὲ γάρ μοι, τὸ ᾿μανϑάνειν οὐκ ἐπι- 
στήμην ἐστὶ λαμβάνειν τούτου οὗ ἂν τις μανϑάνῃ; 
Ὡμολόγει ὃ Κλεινίας. Τὸ δ᾽ ἐπίστασϑαι, 5 δ᾽ oc, 

ἄλλο τι T ἔχειν ἐπιστήμην ἤδη ἐστίν; Συνέφη. Τὸ 
ἄρα μὴ! ἐπίστασϑαι μήπω ἔχειν ἐπιστήμην ἐστὶν; C. 
“Ὡμολόγει αὐτῷ. “Πότερον οὖν εἰσὶν οἱ λαμβάνοντες 

ὁτιοῦν οἱ ἔχοντες ἤδη ἢ ἢ οἱ ἄν μή; Οἱ ἂν μὴ ἔχωσι... 
Οὐκοῦν ὡμολόγηκας εἶναι τούτων καὶ τοὺς μὴ ἐπιστα- 
μένους, τῶν μὴ ἐχόντων; ΚατένευσΕ. Τῶν λαμβανόν- 

τῶν &Q εἰσὶν oí μανϑάνοντες, ἀλλ᾿ οὐ τῶν ἐχόντων; 
Συνέφη. Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα, ἔφη, μανϑάνουσιν, 
ὠ Κλεινία, ἀλλ᾿ οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι. VIL. Ἔτι δὴ ἐπὶ 
τὸ τρίτον καταβαλῶν ὥςπερ πάλαισμα. ὥρμα ὃ Εὐϑύ- 
δημος τὸν νβαγνίσχον" καὶ ! ἐγὼ γνοὺς ᾿βαπτιξόμενον D 
τὸ μειράκιον, βουλόμενος ἀναπαῦσαι αὐτό, μὴ ἡμῖν 
ἀποδειλιάσειε, παραμυϑούμενος εἶπον" Ὦ Κλεινία, μὴ 

ϑαύμαζε, &i σοι φαίνονται ἀήϑεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ 
οὐκ αἰσϑάνει, οἷον ποιεῖτον τὼ ξένω περὶ σέ. ποιεῖ- 
τον δὲ ταὐτόν, ὅπερ oi ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων, 
ὅταν τὴν ϑρόνωσιν ποιῶσι περὶ τοῦτον, ὃν ἂν ud- 

Àmg: τελεῖν. καὶ γὰρ ἐκεῖ χορηγία τίς ἐστι καὶ παι- 

διά, εἰ ἄρα xai τετέλεσαι" καὶ »U» τούτω οὐδὲν ! ἀλ- 

λο ἢ χορεύετον περὶ σὲ καὶ οἷον». ὀρχεῖσϑον παΐζοντε, 

ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντα. vU» οὖν γόμισον τὰ πρῶτα 
τῶν ἱερῶν ἀκούειν τῶν σοφιστικῶν. πρῶτον γάρ, ὡς 
φησι Πρόδικος, περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος μαϑεῖν δεῖ" 
ὃ δὴ καὶ ἐνδείκνυσϑόν σοι τὼ ξένω, ὅτι ovx ἤδησϑα, 

τὸ μανϑάνειν ὅτι οἵ ἀνϑρωποι καλοῦσι μὲν ἐπὶ τῷ 
τοιῷδε, ὅταν τις ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν ἔχων ἐπιστήμην 
περὶ πράγματός τινος ἔπειτα ὕστερον αὐτοῦ λαμβάνῃ 
τὴν ἐπιστήμην, x καλοῦσι δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπειδὰν 
ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ ταὐτὸν 
τοῦτο πρᾶγμα ἐπισκοπῇ ἢ πραττόμενον ἢ λεγόμενον. 
μᾶλλον μὲν αὐτὸ ξυνιέναι καλοῦσιν ἢ 7 μανϑάνειν, ἔστι 

δ᾽ ὅτε καὶ μανϑάνειν. σὲ δὲ τοῦτο, ὡς οὗτοι ἐνδεί- 
κνυνται, διαλέληϑε, ταὐτὸ ὄνομα ém ἀνθρώποις ἐναν- 

τίως ἔχουσι κείμενον, ἐπὶ τῷ τε εἰδότι καὶ ἐπὶ τῷ μή. 
παραπλήσιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐρωτή- 
ματι, ἐν ᾧ ἦρώτων σξ, πότερα ! μανϑάνουσιν οἱ ἀν- 
ϑρῶποι ἃ ἐπίστανται, ἢ ἃ μή. ταῦτα δὴ τῶν μαϑη- 
μάτων παιδιά ἐστι διὸ καὶ φημι ἐγώ σοι τούτους 
προςπαΐζειν. παιδιὰν δὲ λέγω διὰ ταῦτα, ὅτι, εἰ καὶ 
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πολλά τις ἢ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μάϑοι, τὰ iu 

πράγματα οὐδὲν ὦ ἂν μᾶλλον εἰδείη πῇ ἔχει, προςπαίζειν 

δὲ οἷός v ἄν εἴη τοῖς ἀνϑρώποις, διὰ τὴν τῶν ὀνο- 
μάτων διαφορὰν ὑποσκελίζων καὶ ἀνατρέπων, ὥςπερ 
0i τὰ σχολύϑρια v τῶν μελλόντων ' καϑιζήσεσϑαι ὑπο- 
σπῶντες χαίρουσι καὶ γελῶσιν, ἐπειδὰν ἔδωσιν ὕπτιον 

ἀνατετραμμένον. ταῦτα μὲν οὖν σοι παρὰ τούτων νό- 
qute παιδιὰν γεγονέναι" τὸ δὲ μετὰ ταῦτα δῆλον, ὅτι 
τούτω γέ σοι αὐτὼ τὰ σπουδαῖα ἐνδείξεσϑον. καὶ 
ἐγὼ ὑφηγήσομαι αὐτοῖν, ἵνα μοι ὃ ὑπέσχοντο ἀποδῶ- 
σιν. ἐφάτην γὰρ ἐπιδείξασϑαι τὴν προτρεπτικὴν σο- 
φίαν" νῦν δέ, μοι δοκεῖ, πρότερον δεῖν φηϑήτην παῖ- 
σαι πρὸς σέ. Ταῦτα μὲν ovr, o Εὐϑύδημέ 78 καὶ 
Διονυσόδωρε, ! πεπαίσϑω τ8 ὑμῖν καὶ ἴσως ἱκανῶς 

ἔχϑι" τὸ δὲ δὴ μετὰ ταῦτα ἐπιδείξατον προτρέποντα τὸ 
μειράκιον, ὅπως χρὴ σοφίας 18 καὶ ἀρετῆς ἐπιμεληϑῆ- 
vat. πρότερον δ᾽ ἐγὼ σφῷν ἐνδείξομαι, οἷον αὐτὸ 
ὑπολαμβάνω καὶ οἵου αὐτοῦ ἐπιϑυμῶ ἀκοῦσαι. ἐὰν 

οὖν δόξω ὑμῖν ἰδιωτικῶς 18 καὶ γελοίως αὐτὸ ποιεῖν, 
μή μου καταγελᾶτε᾽ ὑπὸ προϑυμίας γὰρ τοῦ ἀκοῦσαι 
τῆς ὑμετέρας σοφίας ! τολμήσω αὐτοσχϑδιάσαι ἐναν- 
τίον ὑμῶν. ἀνάσχεσϑον. οὖν ἀγελαστὶ ἀκούοντες αὐτοί 

18 καὶ οἵ μαϑηταὶ ὑμῶν. Σὺ δὲ μοι, ὦ παῖ Ἀξιό- 

χου, ἀπόκριναι. Vlt. E 78 πάντες ἄνϑρωποι βου- 

λόμεϑα εὐ πράττειν; ἢ τοῦτο μὲν ἐρώτημα ὧν νῦν 
δὴ ἐφοβούμην 8 ἕν τῶν καταγελάστων; ἀνόητον γὰρ δή- 
που καὶ τὸ ἐρωτᾶν τὰ τοιαῦτα᾽ τίς γὰρ οὐ βούλεται 
ἀνϑρώπων. εὖ πράττειν; Οὐδεὶς à ὅςτις οὔκ, ἔφη 0 Κλει- 
γίας. * Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ἐπειδὴ 

βουλόμεϑα εὖ πράττειν, πῶς ἄν εὖ πράττοιμεν; ap 
ἄν εἰ ἡμῖν πολλὰ κἀγαϑὰ εἴη; ἢ τοῦτο ἐχείνου ἔτι 

δὐηϑέστερον; δῆλον γάρ που καὶ τοῦτο ὅτι οὕτως 
ἔχει. Συνέφη. Φέρε δή, ἀγαϑὰ δὲ ποῖα ἄρα τῶν 
ὄντων τυγχάνει ἡμῖν ὄντα; ἢ οὐ χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ 
ἀνδρὸς πάνυ τι οὐδὲ τοῦτο ἔοικεν εἶναι εὐπορεῖν; πᾶς 
γὰρ ἂν ἡμῖν εἴποι, ὅτι τὸ πιλουτεῖν ἀγαϑόν. ἢ γάρ; 
Πάνυ D ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ χα- 

λὸν εἶναι καὶ τἄλλα κατὰ τὸ ! σῶμα ἱκανῶς παρε- 

σχευάσϑαι; Συνεδόκει. Ἡλλὰ μὴν εὐγένειαί 18 καὶ 
δυνάμεις καὶ τιμαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ δῆλά ἐστιν ἀγαϑὰ 
ὄντα. “Ὡμολόγει. Τὶ oy, ἔφην, ἔτι ἡμῖν λείπεται 
τῶν ἀγαϑῶν; τί ἀρα ἐστὶ τὸ σώφρονά τὸ εἶναι καὶ 
δίκαιον καὶ ἀνδρεῖον; πότερον. πρὸς Διός, ὦ Κλεινία, 
ἡγεῖ σύ, ἐὰν ταῦτα τιϑῶμεν ὡς ἀγαϑά, ὀρϑῶς ἡμᾶς 
ϑήσειν, ἢ ἐὰν μή; ἴσως γὰρ ἂν τις ἡμῖν ἀμφιςβητή- 
σειδ᾽ σοὶ δὲ πῶς δοκεῖ; ἀγαϑά, ἔφη ὃ Κλεινίας. 

Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. τὴν δὲ σοφίαν ! ποῦ χοροῦ τάξομεν; 
ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς, ἢ πῶς λέγεις; Ἔν τοῖς ἀγαϑοῖς. 

᾿Ενϑυμοῦ δή, μή τι παραλείπωμεν τῶν ἀγαϑῶν, ὃ τι 

καὶ ἄξιον λόγου. Ἀλλά μοι δοκοῦμεν, ἔφη, οὐδέν, ὃ 

Κλεινίας. Καὶ ἐγὼ ἀναμνησϑεὶς εἶπον, ὅτι Nol μὰ 
Alla κινδυνεύομεν 78 τὸ μέγιστον τῶν ἀγαϑῶν. παρα- 

λιπεῖν. Τὶ τοῦτο; 7 δ᾽ ὅς. Τὴν δὐτυχίαν, ὦ Κλει- 
»la* 0 πάντες φασί, καὶ oí πάνυ φαῦλοι, μέγιστον 
τῶν ἀγαϑῶν εἶναι. Ἡληϑὴ λέγεις, ἔφη. Καὶ ἐγὼ 
αὖ πάλιν μετανοήσας εἶπον, ὁ ὅτι Ὀλίγου ! χαταγέλα- 
στοι ἐγενόμεϑα ὑπὸ τῶν ξένων ἐγώ 18 καὶ σύ, €) παῖ 
Ἀξιόχου. Τί δή, ἔφη, τοῦτο; Ὅτι εὐτυχίαν ἐν τοῖς 
ἔμπροσϑεν Oiusvoi νῦν δὴ αὖϑις περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέ- 
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yousv. Ti οὖν δὴ τοῦτο; Καταγέλαστον δήπου, ὃ 
πάλαι πρόχειται, τοῦτο πάλιν προτιϑέναι καὶ δὶς ταὐ- 

τὰ λέγειν. Πῶς, ἔφη, τοῦτο λέγεις; 'H σοφία δήπου, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, εὐτυχία igit τοῦτο δὲ κἂν παῖς χνοίη. 
Καὶ ὃς ἐθαύμασεν" οὕτως ἔτι νέος 18 καὶ δυήϑης 

ἐστί. “Κἀγὼ γνοὺς αὐτὸν ϑαυμάζοντα, "AQ οὐκ ! oi- 

σϑα, ἔφην, ὦ Κλεινία, ὅτι περὶ αὐλημάτων εὐπραγίαν 
οἵ αὐληταὶ δὐτυχέστατοί δἰσι; Συνέφη. Οὐκοῦν, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ περὶ γραμμάτων γραφῆς T8 καὶ ἀναγνώ- 
σεως οἵ γραμματισταὶ; Πάνυ 78. Τί δέ; πρὸς τοὺς 

τῆς ϑαλάττης κινδύνους μῶν οἶδι δὐτυχεστέρους τινὰς 
sivo. τῶν σοφῶν κυβερνητῶν, ὡς ἐπὶ πᾶν εἰσεϑῖν; Οὐ 
δῆτα. Ti δέ; στρατευόμενος μετὰ ποτέρου ἂν ἥδιον 
τοῦ κινδύνου T8 xal τῆς τύχης μετέχοις, μετὰ σοφοῦ 
στρατηγοῦ ἢ user ἀμαϑοῦς; Μετὰ σοφοῦ. Τί δέ; 
ἀσϑενῶν μετὰ ποτέρου ἄν ἡδέως κινδυνεύοις, μετὰ 
σοφοῦ ἰατροῦ ἢ μετὰ ἀμαϑοῦς; Μετὰ σοφοῦ. 3 "4p 
oU», ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι εὐτυχέστερον ἄν οἴδι πράττειν με- 
τὰ σοφοῦ πράττων ἢ μετὰ ἀμαϑοῦς; Ξυνεχώρει. ΙΧ. 
'H σοφία ἄρα πανταχοῦ εὐτυχεῖν ποιεῖ τοὺς ἀνϑρώ- 

πους. οὐ γὰρ δήπου ἁμαρτάνοι γ᾽ ἂν ποτέ τις σο- 
φίᾳ, ἀλλ᾿ ἀνάγκη ὀρϑῶς πράττειν καὶ τυγχάνειν. ἢ 
γὰρ ἄν οὐκέτι σοφία εἴη. Συνωμολογησάμεϑα τελευ- 
τῶντες οὐκ oi) ὅπως. |y κεφαλαίῳ οὕτω τοῦτο ἔχειν" 
σοφίας παρούσης, ᾧ ἄν παρῇ, μηδὲν προςδεῖσϑαι εὐ- 
τυχίας. ἐπειδὴ δὲ τοῦτο συνωμολογησάμεϑα, πάλιν 
ἐπυνθανύμην αὐτοῦ τὰ πρότερον ὡμολογημένα πῶς ἂν 
ἡμῖν ἔχοι. -Ὡμολογήσαμεν γάρ, ἔφην, εἰ ἡμῖν ἀγαϑὰ 

πολλὰ παρείη, εὐδαιμονεῖν ἂν καὶ εὐ πράττειν. Συν- 
ἐφη. Ag οὖν εὐδαιμονοῖμεν ἃ ἂν διὰ τὰ παρόντα ἄγα- 
ϑά, si μηδὲν ἡμᾶς ὠφελοῖ ἢ εἰ ὠφελοῖ; Εἰ ὠφελοῖ, 

ἔφη. "Ag ov» ἂν TL ὠφελοίη, εἰ εἴη μόνον ἡμῖν, Xoo- 
usda ! δ᾽ αὐτοῖς μή; οἷον σιτία εἰ ἡμῖν [27] πολλά, 

ἐσϑίοιμεν δὲ μή, ἢ ποτόν, πίνοιμεν δὲ μή, ἔσϑ᾽ ὃ τι 

ὠφϑελοίμεϑ᾽ ἂν; Οὐ δῆτα, ἔφη. Τί δέ; oi δημιουργοὶ 

πάντες, δἰ αὐτοῖς sii; πᾶντα τὰ ἐπιτήδεια παρεσχευα- 
σμένα ἑκάστῳ εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, χρῷντο δ᾽ αὐτοῖς 
μή, dg ἂν οὗτοι 8U πράττοιδν διὰ τὴν κτῆσιν, ὅτι X8- 
κτημένοι siev πάντα ἃ δεῖ κεκτῆσϑαι τὸν “δημιουργόν; 
οἷον τέχτων, εἶ παρεσχδυασμένος εἴη τά 18 ὄργανα 
ἅπαντα καὶ ξύλα ἱκανά, τεχταίνοιτο δὲ μή, ἔσϑ'᾽ ὅ τι 

ὠφελοῖτ᾽ ' ἂν ἀπὸ τῆς χτήσεως; Οὐδαμῶς, ἔφη. Τί 
δὲ; si τις κδχτημένος εἴη πλοῦτόν 18 καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέ- 
γομεν πᾶντα τὰ ἀγαϑά, χρῷτο δὲ αὐτοῖς μή, «Q ἂν 
ϑὐδαιμονοῖ διὰ τὴν τούτων κτῆσιν τῶν ἀγαϑῶν; Οὐ 
δῆτα, ὦ Σώκρατες. Δεῖ ἣν. ἄρα, ἔφην, ὡς ἔοικε, μὴ μό- 
γον χεχτῆσϑαι τὰ τοιαῦτα ἀγαϑὰ τὸν μέλλοντα &U- 
δαίμονα ἔσεσϑαι, ἀλλὰ καὶ χρῆσϑαι αὐτοῖς" ὡς οὐδὲν 
ὄφελος τῆς κτήσεως γίγνεται. Ἀληϑὴ λέγεις. *4o 
οὖν, ὦ Κλεινία, 7n τοῦτο ἱκανὸν πρὸς τὸ εὐδαίμονα 
! ποιῆσαί τινα, τό T8 κεχτῆσϑαι ταγαϑὰ καὶ τὸ χρῆ- 

σϑαι αὐτοῖς; Ἔμοιγε δοκεῖ. Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

ἐὰν ὀρϑῶς χρῆταί τις ἢ καὶ ἐὰν wis "Eay opd às. 

Καλῶς 78: ἣν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. πλέον γάρ ποῦ, οἶμαι, 

ϑιατερόν ἐστιν, ἐᾶν τις χρῆται ὁτῳοῦν μὴ ὀρϑῶς πρά- 
γματι ἢ ἐὰν ἐᾷ. τὸ μὲν 7ὰρ κακόν, τὸ δὲ ovrs κακὸν 
ovre ἀγαϑόν. ἢ οὐχ οὕτω * φαμέν; Ξυνεχώρει. Τί 
οὖν; ἐν τῇ ἐργασίᾳ 18 καὶ χρήσει τῇ περὶ τὰ ξύλα 

μῶν ἄλλο τὶ ἐστι τὸ ἀπεργαζόμενον ὀρϑῶς χρῆσϑαι 
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ἢ ἐπιστήμη D] τεκτονική; Οὐ δῆτα, ἔφη. Ἀλλὰ μήν 

που καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ σκεύη ἐργασίᾳ τὸ ὀρϑῶς ἐπι- 
auium ἐστὶν ἢ ἀπεργαζομένη.  Συνέφη. AQ οὔν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ περὶ τὴν χρείαν. ὧν ἐλέγομϑν τὸ πρῶτον 
τῶν ἀγαϑῶν, πλούτου T6 καὶ ὑγιείας καὶ κάλλους, τὸ 

ὀρϑῶς πᾶσι τοῖς τοιούτοις Mundos ἐπιστήμη ἤν 
ἡγουμένη καὶ κατορϑοῦσα ! τὴν πρᾶξιν, ἢ ἄλλο τι; 

᾿Επιστήμη, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐ μόνον ἄρα δὐτυχίαν, ἀλλὰ 
καὶ ϑὐπραγίαν, ὡς ἔοικεν, ἢ 7 ἐπιστήμη M Mais τοῖς ἀν- 

ϑρώποις : ἐν πάσῃ κτήσει τε καὶ πράξει. ὩὩμολόγει. 
"Ap ovr ὦ πρὸς Διός, x» δ᾽ ἐγώ, ὀφελός τι τῶν ἀλ- 

λων χτημάτων ἄνευ φρονήσεως καὶ σοφίας; ἀρά γε 
ὀνίναιτ᾽ ἂν ᾿ἄνϑρωπος πολλὰ κεχτημένος καὶ πολλὰ 

πράττων νοῦν μὴ ἔχων; ἢ μᾶλλον ὀλίγα γοῦν ἔχων; 

ὧδε δὲ σκόπει: οὐκ ἐλάττω πράττων ἐ ἐλάττω ἂν ἐξα- 

μαρτάνοι, ἐλάττω δὲ ἁμαρτάνων ἧττον ἂν κακῶς 
πράττοι, ἧττον. δὲ κακῶς πράττων ἄϑλιος ἧττον ἂν 
εἴη; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Πότερον οὖν ἂν μᾶλλον ἐλάττω 

τις πράττοι πένης ὧν ἢ πλούσιος; Πένης, ἔφη. Πό- 
τερον δὲ ἀσϑενὴς ἢ ἰσχυρός; ᾿Ισϑενής. Hóregoy δὲ 

ἔντιμος ἢ ἄτιμος; “Ἅτιμος. “Πότερον δὲ ἀνδρεῖος ὧν 
καὶ σώφρων ἐλάττω ἂν πράττοι ἢ δειλός; Δειλός. 

Οὐκοῦν καὶ ἀργὸς μάλλον ἢ ἐργάτης; Συνεχώρει. 
Καὶ βραδὺς μᾶλλον ἢ ταχύς; καὶ ἀμβλὺ ὁρῶν καὶ ! 
ἀκούων μᾶλλον ἢ ῆ ὀξύ; Πάντα τὰ τοιαῦτα ξυνεχωροῦ- 

μὲν ἀλλήλοις. "Ev κεφαλαίῳ, δὶ; ἔφην, ὦ Κλεινία, κιν- 

δυνεύει σύμπαντα, ἃ τὸ πρῶτον ἔφαμεν. ἀγαϑὰ εἶναι, 
οὐ περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς δῖναι, ὅπως αὐτά γ8 
χαϑ' αὑτὰ πέφυκεν, ἀγαϑά, ἀλλ᾽ ὡς ἔοικδν, ὧδ᾽ ἔχει" 

ἐὰν μὲν αὐτῶν ἡγῆται ἀμαϑία, μείζω xoxa εἶναι τῶν 
ἐναντίων, ὅσῳ δυνατώτερα ὑπηρετεῖν τῷ ἡγουμένῳ κα- 
κῷ ὄντι" ἐὰν δὲ φρόνησὶς v8 καὶ σοφία, μείζω ἀγαϑαά" 

αὐτὰ δὲ xo αὑτὰ 1 οὐδέτερα αὐτῶν οὐδενὸς obw. 
εἶναι. Φαίνεται, ἔφη, ὡς ἔοικεν, οὕτως, ὡς σὺ λέγεις. 

Ti οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν εἰρημένων; ἄλλο τι ἢ 
τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὃν ovrs ἀγαϑὸν οὔτε χαχόν, 

τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν ἡ μὲν σοφία ἀγαϑόν, ἡ δὲ 
ἀμαϑία χαχόν; “Ὡμολόγει. * X. Ἔτι τοίνυν, ἔφη», τὸ 

λοιπὸν ἐπισκεψώμεϑα. ἐπειδὴ εὐδαίμονες, μὲν εἶναι 

προϑυμούμεϑα πάντες, ἐφάνημεν δὲ τοιοῦτοι χιγνό- 
μενοι ἐκ τοῦ χρῆσϑαὶ T8 τοῖς πράγμασι xol ὀρϑῶς 

χρῆσϑαι, τὴν δὲ ὀρϑότητα καὶ εὐτυχίαν ἐπιστήμη ἡ 
παρέχουσα, δεῖ δή, ὡς ἔοικεν, ἐκ παντὸς τρόπου 
ἅπαντα ἄνδρα τοῦτο παρασχευάζεσϑαι, ὅπως ὡς σο- 

φώτατος ἔσται. ἢ οὐ; Ναί, ἔφη. Καὶ παρὰ πατρός 
ys δήπου τοῦτο οἰόμενον δεῖν παραλαμβάνειν πολὺ 
μᾶλλον ἢ χφήματα, ! xol mug ἐπιτρόπων καὶ φίλων 
τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν φασκόντων ἐραστῶν εἶναι, καὶ 

ξένων καὶ πολιτῶν, δεόμενον καὶ ἱκετεύοντα σοφίας 

μεταδιδόναι, οὐδὲν αἰσχρόν, ὦ Κλεινία, οὐδὲ εμβση- 

τὸν ἕνεκα τούτου ὑπηρετεῖν καὶ δουλεύειν καὶ ἐραστῇ 
καὶ παντὶ ἀνϑρώπῳ, ὁτιοῦν ἐθέλοντα ὑπηρετεῖν τῶν 
καλῶν ὑπηρετημάτων, προϑυμούμενον σοφὸν γενέσϑαι. 
ἢ οὐ δοκεῖ σοι, ἔφην ἐγώ, οὕτως; Πάνυ μὲν οὖν B 
μοι δοκεῖς λέγειν, ἡ δ᾽ ὅς. Ei ἔστι e (e Κλεινία, ἤν 

δ᾽ ἐγώ, ! 3| σοφία διδακτόν, ἀλλὰ μὴ ἀπὸ ταὐτομάτου 
παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις. τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἔτι 
σκδπτέον καὶ οὕπω -διωμολογημένον ἐμοὶ τ καὶ gol. 
AX ἔμοιγβ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, διδακτὸν εἶναι δοκδῖ. 

PLATONIS 

Καὶ ἐγὼ ἡσϑεὶς εἶπον" Ἦ καλῶς λέγεις, ὦ ἄριστε ἀν- 
δρῶν, καὶ εὖ ἐποίησας ἀπαλλάξας m σκέψεως πολλῆς 
περὶ τούτου αὐτοῦ, πότερον διδακτὸν ἢ οὐ διδακτὸν 

ἡ “σοφία. voy ov» ἐπδιδὴ σοὶ καὶ διδακτὸν δοκεῖ καὶ 
μόνον τῶν ὄντων εὐδαίμονα καὶ SvrVy] ποιεῖν τὸν ! 
ἄνϑρωπον, ἄλλο τι ἢ φαίης ἂν ἀναγκαῖον εἶναι φιλο- 
σοφεῖν καὶ αὐτὸς ἐν νῷ ἔχεις αὐτὴ ποιεῖν; Πάνυ μὲν 
οὔν, ἔφη, e Σώκρατες, ὡς οἷόν τῷ μάλιστα. ΧΙ. Κα- 

γὼ ταῦτα ἄσμενος ἀκούσας, Τὸ μὲν ἐμόν, ἔφην, πα- 

ράδειγμα, ὦ Διονυσόδωρό τὸ καὶ Εὐϑύδημε, οἵων ἐπι- 

ϑυμῶ τῶν προτρεπτικῶν λόγων δῖναι, τοιοῦτον, ἰδιω- 

τικὸν ἴσως καὶ μόλις διὰ μαχρῶν λεγόμενον" σφῷν δὲ 
ὁπότερος «βούλεται, ταὐτὸν τοῦτο τέχνῃ πράττων ἐπι- 
δειξάτω ἡμῖν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο βούλεσϑον, ὅϑεν ! ἐγὼ 
ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς ἐπιδείξατον τῷ μειρακέῳ, πότερον 

πᾶσαν ἐπιστήμην δεῖ αὐτὸν χτᾶσϑαι, ἢ ἔστι τις pulo, 

ἣν δεῖ λαβόντα εὐδαιμονεῖν τε καὶ ἀγαϑὸν ἀνδρα εἷ- 
at, xo τίς αὕτη. ὥςπερ [χὰρ] ἔλεγον ἀρχόμενος, 7te- 

φὲ πολλοῦ ἡμῖν τυγχάνει ὃν τόνδε τὸν νεανίσκον σο- 

φόν TB καὶ ἀγαϑὸν χενέσϑαι. * Ἐχὼ μὲν οὖν ταῦτα 
εἶπον, ὦ Κρίτων" τῷ δὲ μετὰ τοῦτο ἐσομένῳ πάνυ 
σφόδρα προρεῖχον τὸν γοῦν, καὶ ἐπεσκόπουν, τίνα πο- 
τὲ τρόπον cotto. τοῦ λόγου καὶ ὁπόϑεν ἄρξοιντο 
παρακελθυόμενοι τῷ νεανίσκῳ σοφίαν T8 καὶ ἀρετὴν 

ἀσκεῖν. ὃ οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν, ὁ “Διονυσόδωρος, 
πρότερος ἤρχετο τοῦ λόγου, καὶ ἡμεῖς πάντες ἐβλέπο- 
μὲν πρὸς αὐτὸν ὡς αὐτίκα μάλα ἀκουσόμενοι ϑαυμα- 

σίους τινὰς λόγους. ὅπερ οὖν καὶ συνέβη ἡ ημῖν" ϑαυ- 
μαστὸν γάρ anu; "ὦ Κρίτων, ἁνὴρ κατῆρχα λόγον, 

οὗ goi ἄξιον ἀχοῦσαι, ὡς παρακελδυστικὸς ὁ λόγος 

ἣν ἐπὶ ἀρετήν. Εἰπέ pex; ἔφη, o Σώκρατές T8 καὶ 

ὑμεῖς οἱ ἄλλοι, ὅσοι φατὲ ἐπυϑυμεῖν τόνδε τὸν νβανγέ- 
σκον σοφὸν γεγέσϑαι, πότερον παΐζοετα ταῦτα λέγοντες 

ἢ ὡς ἀληϑῶς ἐπιϑυμεῖτε καὶ σπουδάζετε; Καγὼ διε- 
γοήϑην, ὅτι φηϑήτην ἄρα ἡμᾶς τὸ πρότερον παίζειν, 
ἡγίκα ἐκελεύομεν διαλεχϑῆναι τῷ »εανίσκῳ αὐτώ, καὶ 
διὰ ταῦτα προςεπαισάτην 18 καὶ οὐκ ! ἐσπουδασάτην. 
ταῦτα οὖν διανοηθεὶς ἔτι μᾶλλον δἶπον, ὅτι ϑαυμα- 

στῶς σπουδάζοιμεν. Koi ὃ Διονυσόδωρος, Σκόπει 

μήν, ἔφη, a Σώκρατες, ὅπως μὴ ἔξαρνος ἔσει ἃ νῦν 

λέγεις. Ἔσκεμμαι, ἢν δ᾽ ἐγώ: οὐ γὰρ μή ποτ ἔξαρ- 

γος γένωμαι. Τί οὐν; ἔφη" φατὲ βούλεσϑαι. αὐτὸν 
σοφὸν γενέσθαι; Πάνυ μὲν οὖν. Νῦν δέ, ἡ δ᾽ 06, 
Κλεινίας πότερον σοφός ἐστιν ἢ οὔ; Οὔκουν φησὶ γέ 
πῶ" ἔστι δὲ ovx ἀλαζών. Ὑμεῖς δέ, ἔφη, βούλεσϑε 

γενέσϑαι αὐτὸν ! σοφόν, ἀμαϑῆ δὲ μὴ εἶναι; Ὥμολο- 
- 3 e 1 BJ » , 3 Ὁ 

yoUus». Οὐκοῦν ὃς uiv ovx ἔστι, βούλεσθε αὑτὸν 
γενέσθαι, ὃς δ᾽ ἔστι νῦν, μηκέτι εἶναι. Καὶ ἐγὼ 

ἀκούσας ἐθορυβήϑην. 'O δὲ μου ϑορυβουμένου ὑπο- 
λαβών, ᾿Αλλο τι οὖν, ἔφη, ἐπεὶ βούλεσϑε αὐτόν, ὃς 
vU» ἐστί, μηκέτι εἶναι, βούλεσϑε αὐτόν, ὡς ἔοικεν, 

ἀπολωλέναι; καίτοι πολλοῦ ἂν ἄξιοι oi τοιοῦτοι δἷδν 

φίλοι v8 καὶ ἐρασταὶ, οἵτινες τὰ παιδικὰ περὶ παντὸς 
ἂν ποιήσαιντο ἐξολωλέναι. XIL Καὶ ὃ Κτήσιππος 
ἀκούσας ! ἠγανάκτησέ T6 ὑπὲρ τῶν παιδικῶν καὶ εἷ- 
πεν Ὦ ξένε, Θούριο, 8L μὴ ἀγροικότερον, ἔζρη, ar εἰ- 

πεῖν, Bimov ἂν, Σοὶ εἰς κεφαλήν, ὃ τι μαϑὼν ἐμοῦ 

καὶ τῶν ἄλλων καταψεύδει τοιοῦτο πρᾶγμα, ὃ ἐγὼ οἷ- 
μαι οὐδ᾽ ὅσιον εἶναι λέγειν, ὡς ἐγὼ τόνδε βουλοίμην 
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ἄν ἐξολωλέναι. Τί δὲ, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, ὁ Εὐυϑύδη- 

μος, à δοκεῖ σοι οἷόν v εἶναι ψεύδεσϑαι; Νὴ Ala, 

ἔφη» εἰ μὴ μαίνομαί 75. Πότερον λέγοντα τὸ πρᾶ- 

γμα, περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος d» ἢ μὴ λέγοντα; * A&yoy- 
τα, ἔφη. Οὐκοῦν εἴπερ λέγει αὐτό, οὐκ ἄλλο λέγει 

τῶν ὄντων ἢ ἐκεῖνο, ὅπερ λέγει. Πῶς γὰρ ἂν; ἔφη 
ὃ Κτήσιππος. μὴν κἀκεῖνό y ἐστὶ τῶν ὄντων, ὃ 
λέγει, χωρὶς τῶν ἄλλων. Πάνυ γε. Οὐκοῦν ὃ ἐχεῖνο 

λέγων τὸ ὅν, ἔφη, λέγει; Na. ἀλλὰ μὴν ὅ γε τὸ ὃν 
λέγων καὶ τὰ ὄντα τἀληϑῆ λέγει: ὥςτε ὃ Διονυσόδω- 
gos, εἴπερ PN τὰ ὄντα, » λέγει τἀληϑῆ καὶ οὐδὲν xa- 
τὰ σοῦ ψεύδεται. Nol, ἔφη" ἀλλ᾽ ὁ ταῦτα λέγων, ἔφη 

Β ὁ ! Κτήσιτπος, ὦ Εὐθύδημε, οὐ τὰ ὄντα λέγει. Καὶ 
ὃ Εὐθύδημος, Τὰ δὲ μὴ ὄντα, ἔφη, ἄλλο τι ἢ οὐκ 

ἔστιν; Οὐχ ἔστιν. ᾿Α4λλο τι οὖν οὐδαμοῦ τά γ8 μὴ 
ὄντα ὄντα ἐστίν; Οὐδαμοῦ. Ἔστω, οὖν ὅπως περὶ 
ταῦτα τὰ μὴ ὄντα t πράξειεν ἂν τίς τι, Ger ἐκεῖνά γε 
Kenia ποιήσειδν ἂν καὶ δοτιςοῦν, τὰ μηδαμοῦ ὃ ὄντα; 

Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κτήσιππος. τί 0v; οἵ ῥή- 
τορες ὅταν λέγωσιν Ὁ» τῷ δήμῳ, οὐδὲν πράττουσι; 
Πράττουσι μὲν οὖν, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν εἴπερ πράττου- 

€ σι, καὶ ποιοῦσι; ΙΝαί. Τὸ λέγειν ἄρα πράττειν τε 

καὶ ποιεῖν ἐστίν; “Ὡμολόγησεν. Οὐκ ἄρα τά γε μὴ 
ὄντ᾽, ἔφη, λέγει οὐδείς. ποιοῖ γὰρ ὧν ἘΣ τι, σὺ δὲ 
ὡμολόγηκας τὸ μὴ ὃν μὴ οἷόν r εἶναι μηδὲ ποιεῖν" 
dere κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδεὶς ψευδὴ λέγει, ἀλλ᾽ si- 

περ λέγει “ιονυσόδωρος, πἀληϑῆ τῷ καὶ τὰ ὄντα λό- 
γε. Iu δία, ἕ ἔφη ὃ Κτήσιππος, o Ἐὐϑύδημε" ἀλλὰ 
τὰ ὄντα μὲν τρόπον τινὰ λέγει, οὐ μέντοι ὡς γε ἔχει. 
“Πῶς λέγεις, ἔφη ὃ Διονυσόδωρος, ὦ Κτήσιππε; εἰσὶ 

Ρ γάρ τινες, οὐ ! λέγουσι τὰ πράγματα ὡς ἔχει; Eigi 

μέντοι, ἔφη» οἵ καλοὶ 18 κἀγαϑοὶ καὶ οἵ edo λέ- 

γοντες. Ti οὖν; ἡ δ᾽ Oc τἀγαϑὰ οὐκ sv, ἔφη, ἔχει, 
τὰ δὲ κακὰ κακῶς; Συνεχώρει. Τοὺς δὲ καλούς τε 
χκἀγαϑοὺς ὁμολογεῖς, λέγειν ὡς ἔχει τὰ πράγματα; 
Ὁμολογῶ. Κακῶς ἄρα, ἔφη, λέγουσιν, r5 Κτήσιππε, 

οἱ ἀγαϑοὶ τὰ κακά, εἴπερ ὡς ἔχει λέγουσι. Nai μὰ 
Δία, ἡ δ᾽ ὃ ὅς, σφόδρα γε, τοὺς γοῦν κακοὺς ἀνϑρώ- 

E πους" ὧν σύ, ἐάν μοι πείϑῃ, οὐλαβήσει εἶναι, iva ! 
μή σε oi ἀγαϑοὶ κακῶς λέγωσιν. ὡς εὖ io ὅτι κα- 

κῶς λέγουσιν οἵ ἀγαϑοὶ τοὺς κακούς. Ἢ καὶ τοὺς 

μεγάλους, ἔφη 9 Εὐϑύδημος, μεγάλως λέγουσι καὶ τοὺς 

ϑερμοὺς ϑερμῶς; Μάλιστα δήπου, ἔφη ὃ Κτήσισπος" 
τοὺς γοῦν ψυχροὺς ψυχρῶς λέγουσί a8 καὶ φασὶ δια- 
λέγεσϑαι. Σὺ μέν, ἔφη ὃ “Διονυσόδωρος, λοιδορεῖ, 
ὦ Ἀτήσιππε, λοιδορεῖ. Μὰ AU οὐκ ἔγωγε, ἡ δ᾽ 
ὃς», ὦ “Διονυσόδωρε, ἐπεὶ φιλῶ σε, ἀλλὰ νουϑετῶ σ᾽ 

ὡς ἑταῖρον, καὶ πειρῶμαι πείϑειν μηδέποτε ἐναν- 
κίον ἐμοῦ οὕτως ἀγφοίκως λέγειν, ὅτι ἐγὼ τούτους 
* βούλομαι ἐξολωλέναι, OUS περὶ πλείστου ποιοῦμαι. 
xut. Ἐγὼ ov», ἐπειδή μοι ἐδόκουν ἀγφιωτέρως πρὸς 
ἀλλήλους ἔ; ἔχειν, προφέπαιζόν τὸ τὸν Κτήσιππον καὶ εἷ- 

πον, ὅτι Ὦ Κτήσιππε, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ χρῆναι ἡμᾶς 
παρὰ τῶν ξένων δέχεσθαι ἃ λέγουσιν, ἐὰν ἐθέλωσι 
διδόναι, καὶ μὴ ὀνόματι διαφέρεσϑαι. εἰ γὰρ ἐπίσταν- 

ται οὕτως ἐξολλύναι ἀνθρώπους, Ger ἐκ πονηρῶν 18 

καὶ ἀφρόνων. χφηστούς T8 καὶ ἔμφρονας ποιεῖν, καὶ 
B τοῦτο εἴτα αὐτὼ οὑρήκατον. ! eiz8 καὶ mag ἄλλου του 

ἐμαϑέτην φϑόρον τινὰ καὶ ὄλεϑρον τοιοῦτον, ὥςτε 
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ἀπολέσαντες πονηρὸν ὄντα χρηστὸν πάλιν Gmogmat, 
— εἰ τοῦτο ἐπίστασϑον (δῆλον δέ, ὅτι ἐπίστασϑο»" 
ἐφάτην γοῦν τὴν τέχνην σφῶν εἶναι τὴν νεωστὶ εὑρη- 
μένην ἀγαϑοὺς ποιεῖν τοὺς ἀνϑρώπους ἐκ πονηρῶν) 

συγχωρήσωμεν οὖν αὐτοῖν αὐτό" ἀπολεσάντων ἡ ἡμῖν τὸ 
μειράκιον xal φρόνιμον ποιησάντων, καὶ ἅπαντάς 7ε 
ἡμᾶς τοὺς ἄλλους. εἰ δὲ ὑ ὑμεῖς OL γέοι φοβεῖσϑε, ὡς- 

περ ἐν ! “Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἕστω ὃ χίνδυνος" ὡς ἐγώ, ἐπει- 

δὴ καὶ πρεσβύτης εἰμί, παρακινδυγεύειν ἕτοιμος καὶ 
παραδίδωμι ἐμαυτὸν Διονυσοδώρῳ τούτῳ ὥςπερ τῇ 
“Μηδείᾳ τῇ Kóhyor ἀπολλύτω με, xol εἰ μὲν βούλεται, 
ἑψέτω, εἰ δ᾽, ὃ τι βούλεται, τοῦτο ποιείτω" μόνον 
χφηστὸν ἀποφηνάτω. Koi ὃ Κτήσισιπος, yo μέν, 

ἔφη, καὶ αὐτός, ὦ Σώχρατες, ἕτοιμός εἰμι παρέχειν 

ἐμαυτὸν τοῖς ξένοις, καὶ ἐὰν βούλωνται δέρειν ἔτι μᾶλ- 

λον ἢ νῦν δέρουσι", εἴ uot ἡ δορὰ μὴ εἰς ' ἀσκὸν τε- 
λευτήσδι ὥςπερ ἡ τοῦ Μαρσύου, ἀλλ εἰς ἀρετήν. καί- 
τοι μ8 οἴεται Διονυσόδωρος οὑτοσὶ χαλεπαίνειν αὐτῷ" 
ἐγὼ δὲ οὐ χαλεπαίνω, ἀλλ ἀντιλέγω πρὸς ταῦτα ἃ 

μοι δοκεῖ πρός us μὴ καλῶς λέγειν. ἀλλὰ σὺ τὸ ἀν- 

τιλέγειν, ἔφη, ὦ yevvois 4orvaódupe, μὴ κάλει λοιδο- 
ρεῖσϑαι" ἕτερον γάρ τί ἐστι τὸ λοιδορεῖσϑαι. — XIV. 

Καὶ ὃ Διονυσόδωρος, Ὥς ὄντος, ἔφη, τοῦ ἀντιλέγει», 

o Krone, ποιεῖ τοὺς λόγους; Πάντως δήπου, ἔφη, 

xoi σφόδρα 73. ἢ σύ, 9 “Τωνυσόδωρε, ! οὐκ οἴξι εἶναι 
ἀντιλέγειν; Οὔκουν σύ y ἂν, ἔφη, ἀποδείξαις πώποτε 
ἀκούσας οὐδενὸς ἀντιλέγοντος ἑτέρου ἑτέρῳ: Ἡληϑῆ 
λέγεις, ἔφη; ἀλλὰ ἀκούωμεν γῦν, & GOL ἀποδείκνυμι, 

ἀντιλέγοντος, Κτησίππου “Διονυσοδώρῳ. Ἢ καὶ ὑπό- 
σχοις ἂν τούτου λόγον; Πάνυ, ἔφη. Τί οὖν; Ü δ᾽ 
εἰσὶν ἑκάστῳ τῶν ὄντων λόγοι; Πάνυ ye. M ὡς 

ἔστιν ἕκαστον ἢ ὡς οὐκ ἔστιν; Ὥς ἔστιν. Εἰ γὰρ 

μέμνησαι, * ἔφη, [5] Κτήσιππε, xoi ἄρτι, ἐπεδείξαμεν 

μηδένα λέγοντα ὡς οὐκ ἔστι τὸ qoe μὴ ὃν οὐδεὶς 

ἐφάνη λέγων. Τί οὖν δὴ τοῦτο; ἡ δ᾽ ὃς ὁ Κτήσιπ- 
πος" ἧττόν τι ἀντιλέγομεν ἐχώ 18 xal σύ; Πότερον 
οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ἀντιλέγοιμεν, ἄν τοῦ αὐτοῦ πράγματος 

λόγον ἀμφότεροι λέγοντες, ἢ 5 οὕτω μὲν ἄν δήπου ταὺ- 
τὰ λέγοιμεν; Συνεχώρει. Ἀλλ᾿ ὅταν μηδέτερος, ἔφη, 
τὸν τοῦ πράγματος λόγον λέγῃ, τότϑ ἀντιλέγοιμεν ' 
ἄν; ἢ οὕτω re τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἂν μεμνημένος εἴη τοῦ 
πράγματος οὐδέτερος ἡμῶν; Καὶ τοῦτο συνωμολόγει. 
Ἀλλ᾽ aga, ἔφη, ὅταν ἐγὼ μὲν τὸν τοῦ ,πράγματος λό- 
go λέγω, σὺ δὲ ἄλλου τινός, ἄρα τότε ἀντιλέγομεν; 

ἢ ἐγὼ λέγω μὲν τὸ πρᾶγμα, σὺ δὲ οὐδὲ λέγεις τὸ πα- 
ράπαν; ὃ δὲ μὴ λέγων τῷ λέγοντι πῶς ἀντιλέγοι; XV. 

Καὶ ὁ μὲν Κτήσιππος ἐσίγησεν" ἐγὼ δὲ ϑαυμάσας 
τὸν λόγο», Πῶς, ἔφην, ὦ Διονυσοδωρε, λέγεις; οὐ ' 
γάρ τοι ἀλλὰ τοῦτόν ye τὸν λόγον πολλῶν δὴ xai 
πολλάκις ἀκηκοὼς ἀεὶ ϑαυμάζω. xol χὰρ οἵ ἀμφὶ 

Ioorayógay σφόδρα ἐχρῶντο αὐτῷ καὶ οἱ ἔτι πα- 
λαιότεροι" ἐμοὶ δὲ «ei ϑαυμαστός τις δοκεῖ εἶναι καὶ 
τούς τὸ ἄλλους ἀνατρέπων καὶ αὐτὸς αὑτόν. οἶμαι δὲ 
αὐτοῦ τὴν ἀλήϑειαν παρὰ σοῦ κάλλιστα πεύσεσϑαι. 
ἄλλο τι ψευδῆ λέγϑιν « οὐκ ἔστι; τοῦτο γὰρ δύναται ὁ ὁ 
λόγος" ὁ γάρ; ἀλλ ἢ λέγοντ᾽ ἀληϑῆ λέγειν ἢ μὴ λέ- 
pev; Συνεχώρει. Πότερον ! οὖν ψευδὴ λέγειν μὲν 
τες ἔστι, δοξάζειν οἱ ἔστιν; Οὐδὲ δοξάζειν, ἔφη. 

δ᾽ ἄρα ψευδής, ἦν δ᾽ ἐγώ, δόξα ἔστι τὸ παράπαν. 
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Ovx ἔφη. Οὐδ᾽ ἀρα ἀμαϑία οὐδ᾽ ἀμαϑεῖς ἀνϑρω- 
ποι. ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη ἀμαϑία, εἴπερ εἴη, τὸ ψεύδε- 
σϑαι τῶν πραγμάτων; Πάνυ 7e ἔφη. Ἀλλὰ τοῦτο 
οὐκ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκ ἔφη. «“όγου ἕνεχα, ὦ 
“Διονυσόδωρε, λέγεις τὸν λόγον, i ἵνα δὴ ἄτοπον λέγῃ» 

ἢ ὡς ἀληϑῶς δοκοῖ σοι οὐδεὶς εἶναι ἀμαϑὴς ἀνϑρώ- 
ng»; " λλὰ σύ, ἔφη, ἔλεγξον. Ἦ καὶ ἔστι τοῦτο κα- 
τὰ τὸν σὸν λόγον, ἐξελέγξαι, μηδενὸς ψευδομένου; 
Οὐκ ἔστιν, ἔφη ὃ Εὐθύδημος. Οὐδ᾽ ἄρα ἐκέλευον, 
ἔφη, ἐγὼ γῦν δή, ὃ “Διονυσόδωρος, ἐξελέγξαι" τὸ γὰρ 

μὴ ὃ ον πῶς ἂν τις κελδύσαι: n Εὐϑύδημε, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

τὰ σοφὰ ταῦτα καὶ τὰ εὺ ἔχοντα οὐ πάγυ τι μανϑα- 
γω, ἀλλὰ παχέως πως ἐννοῶ. ἴσως μὲν οὖν φορτικώ- 
τερόν τι ἐρήσομαι" ἀλλὰ συγγίγνωσκε. ὅρα δέ. εἰ “γὰρ 

μήτε γεύδεσϑαι i ἔστι μήτε S sevo δοξαζειν μήτε ἀμα- 
ϑῆ εἶναι, ἄλλο τι οὐδ᾽ ἐξαμαρτάνειν ἔστιν, ὅταν τίς 

τι πράττῃ; πράττοντα, γὰρ οὐκ ἔστιν ἁμαρτάνειν τού- 

του ὃ πράττει. οὐχ οὕτω λέγετε; Πάνυ 7; ἔφη. Τοῦ- 

TO ἐστιν ἤδη, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ φορτικὸν ἐρώτημα. εἰ γὰρ 
μὴ ἁμαρτάνομβν μήτε πράττοντες μήτε, λέγοντες μήτε 
διανοούμενοι, ὑμεῖς, ὦ πρὸς Ἵιὡς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, 
τίνος διδάσκαλοι ἥκετε; ἢ οὐκ ἄρτι ἔφατε ἀρετὴν καλ- 
λιστ ἂν παραδοῦναι ἀνϑρώπων τῷ ! ἐθέλοντι μαν- 

ϑαάνειν; XVI. Ei, ἔφη, r5] Σώκρατες, ὁ Διονυσόδω- 

gos ὑπολαβών, οὕτως εἶ Κρόνος, ὥςτϑο ἃ τὸ πρῶτον 
βἴπομεν, γὺν ἀναμιμγήσκει, xal 8t τι πέρυσιν εἶπον, 
γῦν ἀναμνησϑήσει, τοῖς δ᾽ ἐν τῷ παρόντι λεγομένοις 
οὐχ ἕξεις ὃ τι χρῇ; Καὶ γάρ, ἔφην ἐγώ, χαλεποί εἰσι 
πάνυ" εἰκότως" παρὰ σοφῶν γὰρ λέγονται. ἐπεὶ καὶ 
τούτῳ τῷ velevtadi παγχάλεπον χρήσασϑαί ἐστιν, ᾧ 
λέγεις. τὸ γὰρ οὐκ ἔχω ὃ τι χρῶμαι ὃ τί ποτε λέ- 
7εις, ὦ “Διονυσόδωρε; à δῆλον ὁ ὅτι, ὡς ' οὐκ ἔχω ἐξ- 

ελέγξαι αὐτόν; ἐπεὶ εἰπέ, τὶ σοι ἀλλο évvosi τοῦτο τὸ 

ῥῆμα, τὸ οὐκ ἔχω ὃ τι χφήσομαι τοῖς λόγοις; Ἀλλ 

ὃ σὺ λέγεις, ἔφη» τοῦτο τὸ πάνυ χαλεπὸν Arm das 

ἐπεὶ ἀπόχριναι. Πρὶν σὲ ἀποχρίνασϑαι, ἢν δ᾽ ἐγώ, 

ὦ Διονυσόδωρε; Οὐκ ἀποκρίνει; ἔφη. Ἢ καὶ δίκαιον; 
4ἴκαιον μέντοι, ἔφη. Κατὰ τίνα λόγον; ἣν δ᾽ ἐγώ" 

ῆ δῆλον, ὅτε κατὰ τόνδε, ὅτι σὺ νῦν πάνσοφός τις 

ἡμῖν ἀφῖξαι περὶ λόγους, xoi οἶσϑ᾽ ore δεῖ ἀποχρίνα- 

T καὶ ! ὅτε μή; καὶ yv» οὐδ᾽ &y ὁτιοῦν ἀποχρίνει, 

8 γιγνώσκων ὅτι οὐ δεῖ; adsis, ἔφη, ἀμελήσας 

ἀποκφίνοσϑαι. ἀλλ, ὦ ̓ γαϑέ, πείϑου καὶ ἀποκρίνου, 

ἐπειδὴ πος ὁμολογεῖς D σοφὸν εἶναι. Πειστέον τοί- 
γυν» vy ἐγώ, καὶ ἀνάγκη, ὡς ἔοικδ᾽ σὺ γὰρ ἄρχεις. 
ἀλλ᾽ ἐρώτα. Πότερον οὖν ψυχὴν ἔχοντα γοεῖ τὰ vo- 
οὔντα, ἢ καὶ τὰ ἄψυχα; Τὰ ψυχὴν ἔχοντα. Οἶσϑα 

οὖν τι, ἔφη, ῥῆμα ψυχὴν ἔχον; Μὰ AU οὐκ ἔγωγε. 
σα οὖν ἄρτι ἤρου, ὅ τὶ μοι νοοῖ τὸ ῥῆμα; Τί ἄλλο 

ye» ἢν δ᾽ ἐγώ, ἢ ἐξήμαρτον διὰ τὴν βλακείαν; 5 οὐκ 
ἐξήμαρτον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὀρϑῶς εἶπον, εἰπὼν ὅτι 
γοδὶ τὰ ῥήματα; πότϑρα φὴς ἐξαμαρτάνειν pa ἢ οὐ; 
8l 19e μὴ ἐξήμαρτον, οὐδὲ σὺ ἐξελέγξδις, καίπερ σο- 

φὸς ὧν, οὐδ᾽ ἔχεις ὃ τι χρῇ τῷ λόγῳ" εἰ δ᾽ ἐξήμαφ- 
τον, οὐδ᾽ οὕτως ὀρϑῶς λέγοις, φάσκων * οὐκ εἶναι 
ἐξαμαρτάνειν. καὶ ταῦτα οὐ πρὸς ἃ πέρυσιν ἔλεγες 
λέγω. αλλὰ ἔοικδν, ἔφην ἐγώ, o “Διονυσόδωρέ T8 καὶ 
Βὐϑύδημε, οὗτος μὲν ὃ λόγος ἐν ταὐτῷ μένειν, καὶ ἔτι 
ὥςπϑορ τὸ παλαιὸν καταβαλὼν πίπτειν, καὶ ὥςτε τοῦτο 

PLATONIS 

μὴ πάσχειν, οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας που τέχνης ἐξευ- 
ρῆσϑαι, καὶ ταῦτα οὑτωσὶ ϑαυμαστῆς οὔσης εἰς ἀχρί- 

βειαν λόγων. Καὶ ὁ Κτήσιππος, Θαυμάσιά ye Ayer, 

- ἔφη, ὦ ἄνδρες Θούριοι ! gire Χῖοι εἴϑ᾽ ὁπόϑεν καὶ 

ὅπῃ χαΐρδτον ὀνομαζόμενοι" 
παραληρεῖν. 

ὡς οὐδὲν ὑμῖν μέλει τοῦ 
Καὶ ἐγὼ φοβηϑείς, μὴ λοιδορία γένηται, 

παλιν κατεπράῦνον τὸν Ατήσισιπον καὶ εἶπον" Ὦ Κτή- 
σιππδ, καὶ νῦν δὴ ἃ πρὸς Κλεινίαν ἔλεγον; καὶ πρὸς 

σὲ ταὐτὰ ταῦτα λέγω, ὅτι οὐ γιχγνώσχεις τῶν ξένων 

τὴν σοφίαν, ὅτι ϑαυμασία ἐστίν: ἀλλ᾽ ovx ἐϑέλετον 

ἡμῖν ἐπιδείξασϑαι σπουδάζοντα, ἀλλὰ τὸν Πρωτέα μι- 

μεῖσϑον τὸν Αἰγύπτιον σοφιστὴν γοητδύοντε ! ἡμᾶς. 
ἡμεῖς οὖν τὸν Μενέλαον μιμώμεϑα, καὶ μὴ ἀφιώμεϑα 

τοῖν ἀνδροῖν, ἕως &y ἡμῖν ἐκφανῆτον ἐφ ᾧ αὐτὼ 
σπουδαάζετον" οἶμαι γάρ τι αὐτοῖν πάγκαλον φανεῖ- 
σϑαι, ἐπειδὰν ἄρξωνται σπουδαζειν. ἀλλὰ δεώμεϑα 

χαὶ παραμυϑώμεϑα καὶ προςευχώμεϑα αὐτοῖν ἐχφα- 
γῆναι. ἐγὼ οὖν μοι. -Doxd. καὶ αὐτὸς πάλιν ὑφηγήσα- 
σϑαι, οἵω προφεύχομαι αὐτὼ φανῆναὶ μοι. ὅϑεν γὰρ 
τὸ πρότερον ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς τούτοις ! πειράσομαι, 

ὅπως ἂν δύνωμαι, διελϑεῖν, ἐάν πως ἐκκαλέσωμαι καὶ 

ἐλεήσαντέ ua xal oixrelgavre συντεταμένον καὶ σπου- 
δάζοντα καὶ αὐτὼ σπουδάσητο». ΧΥΠ. Σὺ δέ, ὦ 

Ἀλεινία, ἔφην, ἀνάμνησόν με, πόϑεν τότ᾽ ew 
ὡς μὲν ov» ἐγῴμαι, ἐνθένδϑ ποϑέν. φιλοσοφητέον 
ὡμολογήσαμδν τελθυτῶντες. 7 γάρ; Nai, " δ᾽ oc. Ἢ 

δὲ γ8 φιλοσοφία κτῆσις ἐπιστήμης. οὐχ οὕτως; ἔφην. 
Nai, ἔφη. Τίνα mor οὐν ἄν κτησάμενοι ἐπιστήμην 
ὀρϑῶς χτησαίμεϑα; ag ov ! τοῦτο μὲν ἁπλοῦν, ὅτι 
ταύτην, ἥτις ἡμᾶς ὀνήσει; Πάνυ p ἔφη. E οὖν ἂν 

τι ἡμᾶς ὀγήσθιδν, 8L ἐπισταίμεϑα γιγνώσκδιν περιϊόν- 
τες, ὅπου τῆς γῆς χρυσίον πλεῖστον κατορώρυκται; 
Ἴσως, ἔφη. λλὰ τὸ πρότερον, ἢν. «δ᾽ ἐγώ, τοῦτό γ8 

ἐξηλέγξαμεν, ὅτι οὐδὲν πλέον, οὐδ᾽ εἰ ἄνευ πραγμάτων 

καὶ τοῦ ὀρύττειν. τὴν γῆν τὸ πᾶν ἡμῖν, χρυσίον γένοι- 
TO' Ogre οὐδ᾽ εἰ τὰς πέτρας * χρυσᾶς ἐπισταίμεϑα 
ποιεῖν, οὐδενὸς ἂν ἀξία ἡ ἐπιστήμη εἴη. εἰ γὰρ μὴ 
κεχρῆσϑαι ἐπιστησόμεϑα τῷ χρυσίῳ, οὐδὲν ὄφελος 
αὐτὸ ἐφάνη Oy. ἢ οὐ μέμνησαι; ἔφην ἐγώ. Πάνυ 7: 

ἔφη, μέμνημαι. Οὐδέ 78, ὡς fours, τῆς ἄλλης ἐπιστή- 

une ὄφελος γίγνεται οὐδὲν, οὔτδ χφηματιστικῆς οὔτε 
ἰατρικῆς οὔτε ἄλλης οὐδεμιᾶς, ἥτις ποιεῖν τι ἐπίστα- 

ται; χρῆσϑαι δὲ μὴ ᾧ ἂν ποιήσῃ. οὐχ οὕτω; Συνέφη. 
Οὐδὲ ys εἴ τις ἔστιν | ἐπιστήμη, Gere ἀϑανάτους ποι- 
δὶν &ysv τοῦ ἐπίστασϑαι τῇ ἀϑανασίᾳ χρῆσϑαι, οὐδὲ 

ταύτης ἔοικεν ὄφελος οὐδὲν, sv τι δεῖ τοῖς πρόσϑεν 

ὡμολογημένοις τεχμαίρεσϑαι. Συνεδόκει ἡμῖν πάντα 
ταῦτα. Τοιαύτης τινὸς ἄρα ἡμῖν ἐπιστήμης δεῖ, ὦ 
καλὲ παῖ, ἤν δ᾽ ἐγώ, ἐν ἡ συμπέπτωκδν ἅμα τό τε 
ποιδῖν καὶ τὸ ἐπίστασϑαι χρῆσϑαι χούτῳ, ὃ ἂν ποιῇ. 
Φαΐνεται, ἔφη. “Πολλοῦ ἄρα δεῖ, ὡς ἔοικθν, ἡμᾶς. λυ- 

ροποιοὺς δεινοὺς εἶναι καὶ τοιαύτης τιγὸς ! ἐπιστήμης 
ἐπηβόλους. ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χωρὶς μὲν ἢ ποιοῦσα τέ- 
χνη; χωρὶς δὲ 7 χρωμένη, διήρηται δὲ τοῦ αὐτοῦ πέρι. 
ἡ γὰρ λυροποιϊκὴ καὶ 7 κιϑαριστικὴ πολὺ διαφέρετον 
ἀλλήλοιν. οὐχ οὕτω; Συνέφης Οὐδὲ μὴν αὐλοποιϊκῆς 
ys δῆλον ὅτι δεόμεϑα. καὶ γὰρ αὕτη ἑτέρα τοιαύτη. 
“Συνεδόκει. Ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν, ἔφην & ἔφην ἐγώ, 8i τὴν λογο- 
ποιϊκὴν τέχνην μάϑοιμεν, ἀρά ἐστιν αὕτη, ἣν ἔδδε x8- 
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c τικοὺ γάρ ! εἶσι καὶ οὗτοι" 

EUTHYDEMU S. 

κ»τημένους ἡμᾶς οὐδαίμονας εἶναι; Οὐκ οἶμαι, & ἔφη, ἐγώ, 
D ὃ Κλεινίας ! ὑπολαβών. Τίνι τεκμηρίῳ, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

χρῇ; Ὁρῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούς, ot τοῖς ἰδίοις λό- 

γοις, οἷς αὐτοὶ ποιοῦσιν, οὐκ ἐπίστανται χρῆσϑαι, ὡς- 
περ οἵ λυροποιοὶ ταῖς λύραις, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦϑα ἀλλοι 

δυνατοὶ χρῆσϑαι οἷς ἐκεῖνοι εἰργάσαντο, οἵ λογοποιεῖν 
αὐτοὶ ἀδύνατοι. δῆλον οὔν, ὅτι καὶ περὶ λόγους χωρὶς 

ἢ τοῦ ποιδὶν τέχνη καὶ ἢ τοῦ χρῆσϑαι. Ἵκανόν μοι 
δοκεῖς, ἔφην ἔφην ἐγώ, τεχμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ αὕτη ἐστὶν 
ἡ τῶν λογοποιῶν τέχνη, ἣν ἂν κτησάμενός τις εὐδαί- 
μὼν δἴη. καίτοι ἐγὼ ᾧμην ἐνταῦϑά που φανήσεσϑαι 
τὴν ἐπιστήμην», ἣν δὴ ! πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι 
οἵ T8 ἄνδρες αὐτοὶ oi λογοποιοί, ὅταν συγγένωμαι αὖ- 
τοῖς, ὑπέρσοφοι, ὦ Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι καὶ αὐτὴ 
ἡ τέχνη αὐτῶν ϑεσπεσία τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι 

οὐδὲν ϑαυμαστόν" ἔστι γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν τέχνης 
p μόριον σμικρῷ τϑ ἐκείνης ὑποδεεστέρα. * A μὲν γὰρ 
(τῶν ἐπ ἐπῳδῶν fex» τὸ καὶ φαλαγγίων. καὶ σκορπίων 
καὶ τῶν ἄλλων ϑηρίων 18 καὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, ἢ 

δὲ δικαστῶν re καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων 

κηήλησίς 18 καὶ παραμυϑία τυγχάνει οὖσα. ἢ σοι, ἔφην 
ἐγώ, ἄλλως πὼς δοκεῖ; Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω “μοι φαίνεται, 

ἔφη, ὡς σὺ λέγεις. Ποῖ ow», ἔφην ἐγώ, τραποίμεϑ᾽ 
ἂν ἔτι; ἐπὶ ποίαν τέχνην; Ἐγὼ μὲν οὐκ εὐπορῶ, ἔφη. 
MAE, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐμὲ οἶμαι εὑρηκέναι. Τίνα; ἔφη ὁ 

EL. Ἧ στρατηγική " ' μοι Ooxel, ἔφην ἐγώ, τέ- 

χνὴ παντὸς μᾶλλον εἶναι, ἣν ἂν τις κτησάμενος εὐδαί- 
na» εἴη. Οὐκ ἔμοιγε δοχεῖ. Πῶς; ἣν δ᾽ ἐγώ. Θη- 
gevruni τις ἥδε γέ ἐστι τέχνη ̓ἀγϑρώπων. τὶ δὴ οὖν; 
ἔφην ἐγώ. Οὐδεμία, ἔφη, τῆς ϑηρευτικῆς αὐτῆς ἐπὶ 
πλέον ἐστὶν ἢ ὅσον ϑηρεῦσαι καὶ χειρώσασϑαι. ἐπει- 
δὰν δὲ χειρώσωνται τοῦτο, ὃ ἂν ϑηρεύωνται, οὐ δύ- 
γανται τούτῳ χρῆσϑαι, ἀλλ᾽ οἵ μὲν κυνηγέται xol oL 

ἁλιδῖς τοῖς ὀψοποιοῖς παραδιδόασιν, οἵ δ᾽ αὖ γεωμέ- 

τραι καὶ οἵ ἀστρονόμοι͵ καὶ οἵ  λογιστικοί — ϑηρευ- 
οὐ γὰρ ποιοῦσι τὰ δια- 

γράμματα ἕχαστοι τούτων; ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνδυρίσκου- 
σιν — ἅτε οὖν χρῆσϑαι αὐτοῖς οὐκ ἐπιστάμενοι, ἀλ- 
λὰ ϑηρεῦσαι. μόνον, παραδιδόασι δήπου τοῖς διαλεχτι- 

κοῖς καταχρῆσϑαι αὐτῶν τοῖς εὑρήμασιν, ὅσοι y8 αὖ- 
τῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοὶ εἰσιν. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

ὦ κάλλιστε καὶ σοφώτατε Κλεινία: τοῦτο οὕτως ἔχει; 
Πάνυ μὲν οὖν. καὶ οἵ ye στρατηγοί, ἔφη, οὕτω τὸν 
αὐτὸν τρύπον, ἐπειδὰν ἢ πόλιν τινὰ ϑηρεύσωνται ἢ ! 

στρατόπεδον, παραδιδόασι τοῖς πολιτικοῖς ἀνδράσιν" 

αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἐπίστανται χρῆσϑαι τούτοις, ἃ ἐϑή- 
ρευσαν" ὥςπερ, οἶμαι, oi ὀρτυγοϑῆραι τοῖς ὀρτυγο- 
τρύφοις παραδιδόασιν». si oU», ἡ δ᾽ ὅς, διόμεϑα, ἐχεί- 
νης τῆς τέχνης, ἥτις d ἂν κτήσηται ἢ ποιήσασα ἢ ϑη- 
θευσαμένη, αὐτὴ χαὶ ἐπιστήσεται χρῆσϑαι, καὶ ἡ τοι- 
αὕτη ποιήσει ἡμᾶς μακαρίους, ἄλλην δή τινα, ἔφη, ζη- 
τητέον ἀντὶ τῆς στρατηγικῆς. xvi. ! KP. Ti λέγεις 

σύ, ὦ Σώκρατες; ἐχεῖνο τὸ μδιράκιον τοιαῦτ᾽ ἐφϑέγ- 

ξατο; EQ. Ox oii, ὦ Κρίτων; KP. Μὰ AU οὐ 

μέντοι. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἐγώ, εἰ ταῦτ᾽ εἶπεν, ovr Ev- 
ϑυδήμου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἔτ᾽ ἀνθρώπου δεῖσϑαι 
εἰς παιδείαν. ΣΩ. MH ἄρα, ὦ πρὸς Διός, μὴ ὃ 

Κτήσιππος ἦν ὃ ταῦτ᾽ εἰπών, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι; * 
ΚΡ. Ποῖος Κτήσιππος; IQ. Ἀλλὰ μὴν τόδε γε εὖ 
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οἶδα, ὅτι οὔτε Εὐϑύδημος οὔτε Διονυσόδωρος 7j ἣν ὃ εἰ- 

πὼν ταῦτα. ἀλλ, ὦ δαιμόνιε Κρίτων, μή τις τῶν 
κρδιττόγων παρὼν αὐτὰ ἐφθέγξατο; ὅτι γὰρ ἤκουσά 
re ταῦτα, εὖ οἶδα. ΚΡ. Ιγαὶ μὰ Δία, ὦ “Σώχρατες" 

τῶν κρϑιττόνων μέντοι τις ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πολύ 75. 
alic ueri τοῦτο ἔτι τινὰ ἐζητήσατο τέχνην; καὶ εὕρε- 
T8 ἐκείνην E οὐχ εὕρετε, ἧς ἕνβχα εἐξητεῖεο; ΣΩ. πό- 

ϑεν, ὦ podus, ϑὕρομεν; cÀX ! μεν πάνυ γϑλοῖοι, 
ὥςπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους διώκοντα" cel ᾧό- 
μδϑα ἑκάστην τῶν ἐπιστημῶν αὐτίκα λήψεσϑαι, αἵ δ᾽ 
ἀεὶ ὑπεξέφυγον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τί à» σοι λέγοιμι; 

ἐπὶ δὲ δὴ τὴν βασιλικὴν ἐλϑόντες τέχνην καὶ διασκο- 
πούμενοι αὐτήν, εἰ αὕτη Sij 7| τὴν εὐδαιμονίαν παρέ- 
χουσά τε καὶ ἀπεργαζομένη, ἐνταῦϑα ὥςπερ εἰς λαβύ- 

θινϑον ἐμπεσόντες, οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ τέλει εἶναι, περι- 

κάμψαντες πάλιν ὥςπερ ἐν ἀρχῇ τῆς ζητήσεως ! ἀγε- 

φάνημεν ὥντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι, ὅσουπερ ὅτε τὸ 
πρῶτον ἐζητοῦμεν. ΚΡ. πῶς δὴ τοῦτο ὑμῖν συνέβη, 
a Σώκρατες; zo. Ἐγὼ φράσω. ἔδοξε γὰρ δὴ ἡμῖν 
D] πολιτικὴ καὶ 1 βασιλικὴ τέχνη 7 αὐτὴ δἶναι. ΚΡ. 

Τί ov δή; EQ. Ταύτῃ τῇ τέχνῃ qj 1e στρατηγικὴ 

καὶ αἵ ἄλλαι παραδιδόναι à ἄρχειν τῶν ἔργων, ὧν αὐταὶ 
δημιουργοί εἰσιν», ὡς μόνῃ ἐπισταμένῃ χρῆσϑαι. σα- 
φῶς οὖν ἐδόκει ἡμῖν αὕτη εἶναι, ἣν ἐζητοῦμεν, καὶ E 
αἰτία TOU ὀρϑῶς ! πράττειν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἀτεχνῶς 

ad cor. Spots uil sd ae ; 
κατὰ τὸ Αἰσχύλου ἰαμβεῖον μόνη ἐν τῇ πρύμνῃ xa- 

d E ; » 
ϑῆσϑαι τῆς πόλεως, πάντα χκυβερνῶσα καὶ πάντων 

ἄρχουσα πάντα χρήσιμα ποιεῖν. ΚΡ. Οὐκοῦν καλῶς 

ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σώκρατες; XIX. ZQ. Σὺ κρινεῖς, ὦ 

Κρίτων, ἐὰν βούλῃ ἀκούειν καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συμ- 
βάντα ἡμῖν. αὐὖϑις γὰρ δὴ πάλιν ἐσκοποῦμεν ὧδέ πως" 

Φέρε, πάντων ἄρχουσα ἢ βασιλικὴ τέχνη τι ἡμῖν ἄἅπερ- 
poteras. ἔργον; ἢ οὐδέν; Πάντως ] δήπου, ἡμεῖς ἔφα- 

μδν πρὸς ἀλλήλους. Οὐ καὶ σὺ ἂν ταῦτα φαίης, ὠ 

Κρίτων; KP. "Eyoys. EQ. Ti ovv ἄν ,φαΐης αὐτῆς 

ἔργον εἶναι; ὥςπερ s σὲ ἐγὼ ἐρωτῴην, πάντων ἄρχου- 
σα 1 ἰατρική, ὧν ἄρχει, τί ἔργον παρέχεται; 
ὑχίδιαν. φαίης; ΚΡ. "Eyoye. ΣΩ. Ti δέ; 7 ὑμετέρα 
τέχνη ἢ γεωργία, πάντων ἄρχουσα, ὧν ἄρχει, τὶ ἔργον 
ἀπεργάζεται; οὐ τὴν * τροφὴν ἄν φαίης τὴν ἐκ τῆς 

γῆς παρέχειν ἡμῖν; ΚΡ. "Eyoye. EQ. Ti δέ; ἡ fa- 
σιλικὴ πάντων ἄρχουσα, ὧν ἄρχει, τί ἀπεργάζεται; 

ἴσως οὐ πάνυ Y εὐπορεῖς. ΚΡ. Μὰ τὸν Δία, ὦ Σώ- 

χρατες. EQ. Οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς, ὦ “Κρίτων. ἀλλὰ το- 

σόνδε γε οἶσϑα, ὅτι εἴπερ ἐστὶν αὕτη ἣν ἡμεῖς ζητοῦ- 
μξν, ὠφέλιμον αὐτὴν δεῖ εἶναι. ΚΡ. Πάνυ ys. EQ. 
Οὐκοῦν ἀγαϑόν γέ τι δεῖ ἡμῖν αὐτὴν παραδιδόναι; 
ΚΡ. ἀνάγκη, o “Σώκρατες. IQ ᾿᾿γαϑὸν δὲ γέ που 

ὡμολογήσαμεν ἀλλήλοις ἐγώ τ καὶ Κλεινίας οὐδὲν εἷ- 
yeu ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τινά. ΚΡ. Nol, οὕτως ἔλεγες. 
EQ. Οὐκοῦν τὰ μὲν ἄλλα ἔργα; ἅ φαΐη ἂν τις πολι- 

οὐ τὴν 

- "2 » τ 

τικῆς εἶναι — πολλὰ δέ που ταῦτ ἂν εἴη, οἷον πλου- 

σίους τοὺς πολίτας παρέχειν xoi élevüspove. χαὶ ἀστα- 

σιάστους — πάντα ταῦτα οὔτϑ κακὰ οὔτε ἀγαϑὰ 

ἐφόνη, ἔδει δὲ σοφοὺς ποιδῖν καὶ ἐπιστήμης μεταδιδόύ- 

γαι, εἴπερ ἔμελλεν αὕτη εἶναι ἡ ὠφελοῦσά τε ! καὶ &U- 

δαίμονας ποιοῦσα. ΚΡ. Ἔστι ταῦτα᾽ τότε γοῦν OU- 
TG ὑμῖν ὡμολογήϑη, ὡς σὺ τοὺς λόγους ἀπήγγειλας. 

ΣΩ. "4g οὖν ἡ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνθρώ- 
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πους καὶ ἀγαϑούς; ΚΡ. TÍ γὰρ κωλύει, à Σώκρα- 
τες; EQ. MÀN aga πάντας καὶ πάντα ἀγαϑούς; καὶ 

πᾶσαν ἐπιστήμην, σκυτοτομικήν 8 καὶ τεκτονικὴν καὶ 
τὰς ἄλλας ἁπάσας, αὕτη ἢ παραδιδοῦσα ἐστιν; ΚΡ. 
Οὐκ οἶμαι ἔγωγε, o “Σώκρατες. EQ. λλὰ τίνα δὴ 

ἐπιστήμην; ἡ ἣ τί χρησόμεϑα; τῶν μὲν γὰρ ἔργων οὐ- 
δενὸς δεῖ αὐτὴν δημιουργὸν εἶναι τῶν μήτε κακῶν μή- 

τὸ ἀγαϑῶν, ἐπιστήμην δὲ παραδιδόναι μηδεμίαν ἄλλην 
ἢ αὐτὴν ἑαυτήν. λέγωμεν δὴ οὖν, τίς more ἔστιν αὕ- 
τὴ» 9 τὶ χφησόμεϑα; βούλει φῶμεν, ὦ Κρίτων, ἡ ἀλ- 

λους ἀγαϑοὺς ποιήσομεν; ΚΡ. Πάνυ ye. EQ. OW 

τὲ ἔσονται ἡμῖν ἀγαϑοὶ καὶ τί χρήσιμοι; ἢ ἔτι λέγω- 
μεν, ὅτι ἄλλους ποιήσουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι ἐκεῖνοι ἀλ- 

λους; ὃ τι δὲ ποτε ἀγαϑοὶ εἰσιν, οὐδαμοῦ ἡμῖν" ! φαί- 
ψονται, ἐπειδήπερ τὰ ἔργα τὰ λεγόμενα εἶναι τῆς πο- 

λιτικῆς ἠτιμάσαμεν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον ὁ 4ιὸς 
Κόρινϑος γίγνεται, καὶ ὅπερ ἔλεγον, τοῦ ἴσου ἡμῖν 
ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλέονος πρὸς τὸ εἰδέναι, τίς ποτ ἐστὶν 4j 
ἐπιστήμη ἐκείνη, ἢ ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσει; KP. 

Nij τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, εἰς πολλήν 78 ἀπορίαν, ὡς 
ἔξοικδν, ἀφίκδσϑε. ΣΩ. .Epoye οὖν καὶ αὐτός, [5] Kgt- 

τῶν, ἐπδιδὴ ἐν ταύτῃ τῇ ἀπορίᾳ ἐνεπεπτώκη, πᾶσαν * 

ἤδη φωνὴν ἠφίδιν, δεόμενος τοῖν ξένοιν, ὥςπερ Διος- 
κούρων ἐπικαλούμενος, σῶσαι ἡμᾶς, ἐμὲ T8 καὶ τὸ μδι- 

ράκιον, ἐκ τῆς τρικυμίας τοῦ λόγου, καὶ παντὶ τρόπῳ 

σπουδάσαι, καὶ σπουδάσαντας ἐπιδεῖξαι, al; ποτ᾽ ἔστιν 

ἡ ἐπιστήμη, ἧς τυχόντες ἂν καλῶς τὸν ἐπίλοιπον βίον 
διένϑοιμεν. ΚΡ. Τί ovv; ἡϑέϊησέ τι ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὁ 
Εὐϑύδημος; EQ. Πῶς γὰρ 9v; καὶ ἤρξατό γε, C 
ἑταῖρε, πάνυ μεγαλοφρόνως τοῦ λόγου ὧδε. XX. Πό- 
τερον δή σε, ἔφη, ὦ ! Xoxgarec, ταύτην τὴν ἐπιστή- 
μὴν, περὶ ἣν πάλαι ἀπορεῖτε, διδαξω, ἢ ἐπιδείξω à ἔχον- 

τα; Ὦ μακάριε, ἤν δ᾽ ἐγώ, ἔστι δὲ Emi σοὶ τοῦτο: 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Ἐπίδειξον τοίνυν μ8 νὴ AU, 

ἔφην ἐγώ, ἔχοντα: πολὺ γὰρ ῥᾷον ἢ μανϑάνειν τηλε- 

κόνδε ἄνδρα. Φέρε δή μοι ἀπόκριναι, ἔφη ἔστιν ὃ τι 
ἐπίστασαι; Πάνυ .78 3 ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ πολλά, σμικρά 

ye “Ἀρκεῖ, ἔφη É dg 0v» δοκεῖς οἷον τε, τὲ τῶν ὄντων 

τοῦτο, ὃ τυγχάνει ὃν, αὐτὸ τοῦτο μὴ εἶναι; Ἡλλὰ μὰ 

AU οὐκ ! ἔγωγε. Οὐκοῦν σὺ ἔφης ἐπίστασϑαίΐ τι; 
» 2 L4 » , - » 354) P 
Eyaye. Ovxovr ἐπισκημῶν εἰ, eizteg ἐπίστασαι; IIo- 

νυ γε, τούτου γ8 αὐτοῦ. Οὐδὲν διαφέρει. ἀλλ᾿ οὐκ 

ἀνάγκη ge ἔχει πάντα ἐπίστασϑαι ἐπιστήμονά 79 ὃν»- 
τα; Μὰ AL, ἔφην ἐγώ: ἐπεὶ πολλὰ cix ovx ἐπίστα- 

μαι. Οὐκοῦν εἴ τι μὴ ἐπίστασαι, οὐκ ἐπιστήμων εἶ. 
Ἐκείνου 78, ὦ φίλε, ἣν δ᾽ ἐγώ. "Herov οὖν τι, ἔφη, 
οὐκ ἐπιστήμων el; ἄρτι δὲ ἐπιστήμων ἔφηςϑα εἶναι. 
καὶ οὕτω τυγχάνεις ὧν αὐτὸς οὗτος, ὃς εἶ, ! καὶ αὖ 
πάλιν οὐκ εἶ, κατὰ ταὐτὰ ἅμα. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, Ev- 

ϑύδημε᾽ τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ δὴ παταγεῖς. πῶς 
οὖν ἐπίσταμαι. ἐκείνην τὴν ἐπιστήμην, ἣν ἐζητοῦμεν; ὡς 
δὴ τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μή" εἴς 
7160 & ἐπίσταμαι, ἅπαντ᾽ ἐπίσταμαι" οὗ γὰρ ἄν slip 
ἐπιστήμων T8 καὶ ἀνεπιστήμων Ga ἐπεὶ δὲ πάντα 
ἐπίσταμαι, κἀκείνην δὴ τὴν ἐπιστήμην ἔχω" aga ovra 

λέγεις, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σοφόν; Αὐτὸς σαυτόν 78 δὴ 
ἐξελέγχεις, " ἔφη, ὦ Σώκρατες. Τὶ δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 

Εὐθύδημε, σὺ οὐ πέπονθας τοῦτο τὸ αὐτὸ πάϑος; 

ἐγὼ y&Q τοι μετὰ σοῦ ὁτιοῦν ἂν πιάσχων καὶ μετὰ 

PLATONIS 

Διονυσοδώρου τοῦδε, φίλης κεφαλῆς, οὐχ ἄν πάνυ 
ἀγαναχτοΐην. BUTLÉ μοι, σφὼ οὐχὶ τὰ μὲν ἐπίστασϑον 
τῶν ὄντων, τὰ δὲ οὐκ ἐπίστασϑον; Ἥκιστά re ἔφη, ὦ 

Σώκρατες, ὃ Τιονυσόδωρος. “Πῶς λέγετον; ἔφην ἐγώ: 

ἀλλ᾽ οὐδὲν is ἐπίστασϑον:; Koi μάλα, ἡ δ᾽ c. 

Πάντ ἄρα, * ἔφην ἐγώ, ἐπίστασϑον, ἐπϑιδήπερ καὶ 
ὁτιοῦν; Πάντ, ἔφη. καὶ σύ ys πρός, εἴπερ καὶ ἕν 
ἐπίστασαι, πάντα ἐπίστασαι. Ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ὡς 
ϑαυμαστὸν λέγεις καὶ ἀγαϑὸν μέγα πεφάνϑαι. μῶν 
καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνϑρωποι πάντ᾽ ἐπίστανται, ἢ 
οὐδέν; οὐ γὰρ δήπου, ἔφη, τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ δ᾽ 

οὐκ ἐπίστανται, καὶ εἰσὶν ἅμα ἐπιστήμονές v8 καὶ ἀνε- 

πιστήμονες. MÀ τὶ; ἠν δ᾽ ἐγώ. Πάντες, ἢ δ᾽ ὅς, 
πάντα ἐπίστανται, εἴππερ καὶ ἕν. Ὦ, πρὸς τῶν ϑεῶν, 
Day) ἐγώ, o “4ιονυσόδωρθ᾽ δῆλοι γάρ μοὶ ἐστον ἤδη, 
ὅτι σπουδάζετον, καὶ μόλις d ὑμᾶς προὐκαλεσάμην σπου- 

δάζειν" αὐτὼ τῷ ὄντι πάντα ἐπίστασϑον; οἷον T6XT0- 

γικὴν καὶ σκυτικήν; Πάγυ y, ἔφη. Ἢ καὶ φευροῤῥα- 

φεῖν δυνατώ ἐστον; Koi ναὶ μὰ Δία καττύειν, ἔφη. 
Ἦ καὶ τὰ τοιαῦτα, τοὺς ἀστέρας, ὁπόσοι δἰσί, καὶ τὴν 

ἄμμον; Πάνυ ye D] δ᾽ ὃς" εἶτ οὐκ ἂν oi&L ὁμολογῆσαι 

ἡμᾶς; ΧΧΙ. Καὶ ὁ Κτήσιππος ὑπολαβών: Πρὸς 
Διός, ἔφη, Διονυσόδωρε, τοχμήριόν ai ! μοι τούτων 
ἐπιδείξατον τοιόνδε, ᾧ εἴσομαι, ὅτι ἀληϑῆ λέγετον. 

Ti ἐπιδείξω; ἔφη. Οἶσϑα Βυὐϑύδημον, ὁπόσους ὁδόν- 
τας ἔχοι, καὶ ὃ Αὐϑύδημος, ὁπόσους σύ; Ovx ἐξαρκεῖ 
σοι, ἔφη, ἀχοῦσαι, ὅτι πάντα ἐπιστάμεϑα; Μηδαμῶς, 
ἡ δ᾽ ὅς, αλλὰ τοῦτο ἔτι ἡμῖν μόνον. εἴπατον καὶ ἐπι- 
δείξατον, ὅτι ἀληϑῆ Aéyexov. καὶ ἐὰν εἴπητον, ὁπό- 

σους ἑκάτερος ἔχει ὑμῶν, καὶ φαίνησϑε χνόντες ἡμῶν 
ἀριϑμησάντων, ἤδη πεισόμεϑα ὑμῖν καὶ τάλλα. "Hyov- 

μένω οὖν σκώπτεσϑαι οὐκ ! ἠϑελέτην, ἀλλ᾽ ̓ ὡμολογη- 

σάτην πάντα χρήματα ἐπίστασϑαι, xcó ἕν ἕκαστον 
ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κτησίππου. ὁ γὰρ Ἀτήσιππος πάνυ 
ἀπαρακαλύπτως οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἠρώτα τελευτῶν, καὶ 
τὰ αἴσχιστα, εἰ ἐπισταίσϑην. τὼ δὲ ἀνδρειότατα Ou0- 
σβ jp τοῖς ἐρωτήμασιν, ὁμολογοῦντες εἰδέναι, ὥςπερ 
ot κάπροι oi πρὸς τὴν πληγὴν ὁμόσε ὠϑούμενοι. Ger 
ἔγωγϑ καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ὑπ ἀπιστίας sogno y 
τελευτῶν ἐρέσϑαι τὸν Εὐθύδημον, εἰ καὶ ὀρχεῖσϑαι ! 

ἐπίσταιτο ὃ “ιονυσόδωρος. Ὁ δέ, Πάνυ, ἔφη. Οὐ 

δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἐς μαχαίρας 78 κυβιστᾶν xai 
ἐπὶ τροχοῦ δινεῖσϑιαι τηλικοῦτος ὦν" οὕτω πόῤῥω σο- 
φίας 5 ἥκει; Οὐδέν, ἐ ἔφη, ὃ τι οὔ. Πότερον δέ, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, πάντα νῦν “μόνον ἐπίστασϑον ἢ καὶ ael; Καὶ 
cel, ἔφη. Καὶ ὅτε παιδία ἤστην καὶ οὐϑὺς γενόμενοι 
ἡπείσεφθθε; Πάντα, ἐφάτην ἅμα ἀμφοτέρω. Καὶ ἡμῖν 
* μὲν ἄπιστον ἐδόκει τὸ πρᾶγμα εἶναι. Ὁ δ᾽ Εὐϑύ- 
δημος, ̓ ἐπιστεῖς, € ἔφη, [5] Σώκρατες; Πλήν T ὃ το t* 

δ᾽ ἐγώ, εἰκὸς ὑμᾶς ἐστὶ σοφοὺς εἶναι. Ἀλλ᾽ ἣν, ἔφη, 
ἐθελήσῃς μοι ἀποκρίνεσϑαι, ἐγὼ ἐπιδείξω καὶ σὲ φαῦ- 

τα τὰ ϑαυμαστὰ ὁμολογοῦντα. Hà μήν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἥδιστα ταῦτα ἐξελέγχομαι. εἰ γάρ τοι λέληϑα 
ἐμαυτὸν σοφὸς ὧν, σὺ δὲ τοῦτο ἐπιδείξεις ὡς πάντα 
ἐπίσταμαι καὶ ἀεί, τί μεῖζον ἕρμαιον αὐτοῦ ἂν εὖ 

ἐν παντὶ τῷ βίῳ; xxi ἈἈποκχρίνου δή, ἔφη. Ὡς 
ἀποκρινουμένου ἐρώτα. Ap οὖν, ' ἔφη, e “Σώκρατες, 

ἐπιστήμων του & ἢ οὔ; "Eyoye. Πότερον οὖν e éni- 

στήμων εἶ, τούτῳ καὶ ἐπίστασαι, ἢ ἄλλῳ τῳ; Ὧι ἐπι- 
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στήμων. οἶμαι, γάρ σϑ τὴν ψυχὴν λέγειν. ἢ οὐ τοῦτο 
λέγεις; Οὐκ αἰσχύνει, ἔφη, o Σώκρατες; ἐρωτώμενος 

ἀντερωτᾷς; Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ: ἀλλὰ Ec ποιῶ; οὕτω 

γὰρ ποιήσω, ὅπως ἂν σὺ κελεύῃς. ὅταν μὴ εἰδῶ ὃ τι 
ἐρωτᾷς, κϑλϑύεις us ὅμως ἀποκρίνεσθαι, iq μὴ 
im αι; ὑὙπολαμβάνεις γὰρ δήπου 1, ! ἔφη, ὃ 

λέγω; Ἔχωγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Πρὸς τοῦτο τοίνυν ἀπο- 
κρίνου, ὃ ὑπολαμβάνεις. Τί οὖν, ἔφην, ἄν σὺ μὲν 
ἄλλῃ ἐρωτᾷς διανοούμενος, ἐγὼ δὲ ἄλλη ὑπολάβω, 

ἔπειτα πρὸς τοῦτο ἀποκρίνωμαι, ἐξαρκεῖ σοι, ἐὰν μη- 
δὲν πρὸς ἔπος ἀποκρίνωμαι; Ἔμοιγε, ἡ δ᾽ 0c οὐ μέν- 
TOt gof re ὡς ἐγῴμαι. Οὐ τοίνυν μὰ Δία ἀποκρι- 
votpat, ἣν δ᾽ ἐγώ, πρότερον, πρὶν ἄν πύϑωμαι. Οὐκ 

ἀποχρινεῖ, ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβάνῃς, ὅτι ἔχων 
φλυαρεῖς καὶ ἀρχαιότερος * εἶ τοῦ δέοντος. Κἀγὼ 
ἔγνων αὐτόν, ὅτι uot χαλεπαίΐνοι διαστέλλοντι τὰ λε- 
γόμενα, βουλόμενός us ϑηρεῦσαι τὰ ὀνόματα περι- 
στήσας. ἀνεμνήσϑην οὖν τοῦ Κόννου, ὅτι μοι κἀχεῖ- 
»ος χαλεπαίνει ἑχάστοτϑ, ὅταν αὐτῷ uL ὑπείχω, ἔπει- 

τά μου ἧττον ἐπιμελεῖται ὡς ̓ ἀμαϑοῦς ὄντος. ἐπεὶ δὲ 
οὖν διεγεγοήμην xai παρὰ τοῦτον φοιτᾶν, φήϑην δεῖν 
ὑπείκειν, μή μὲ σκαιὸν ἡγησάμενος φοιτητὴν μὴ προς- 
δέχοιτο. εἶπον ov»: MÀX εἰ δοκεῖ σοι Εὐθύδημε, ov- 

τῶ ποιεῖν, ! ποιητέον" σὺ γὰρ πάντως που κάλλιον 
ἐπίστασαι διαλέγεσϑαι ἢ ἐγώ, τέχνην ἔχων ἰδιώτου 
ἀνθρώπου. ἐρώτα οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς. Ηποκρίνου 

δή, ἔφη, πάλιν, πότερον ἐπίστασαὶ τῷ ἃ ἐπίστασαι, 7 

οὔ; "Eyoye, ἔφην, τῇ pe ψυχῇ. * Οὗτος αὖ, ἔφη, 
προςαποχρίνεται τοῖς ἐρωτωμένοις. οὐ γὰρ ἔγαγε ἐρω- 
TO ὅτῳ, ἀλλ εἰ ἐπίστασαί τῳ. Πλέον αὖ, ἔφη» ἐγώ, 

τοῦ δέοντος ἀπεχρινάμην, ὑπὸ ἀπαιδευσίας. ἀλλὰ συγ- 
γίγνωσχέ uot: ἀποκρινοῦμαι γὰρ ἤδη ἁπλῶς, ὅτι ἐπί- 
σταμαΐ τῳ ἀεὶ ἃ ἐπίσταμαι. Πότερον, ἡ δ᾽ ὃς, τῷ 
αὐτῷ τούτῳ à aet, ἢ ἔστι μὲν ὅτε τούτῳ, ἔστι δὲ ὅτε 
ἑτέρῳ; Με, ὅταν ἐπίστωμαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, τούτῳ. Οὐκ 
ev, ἔφη, παύσει παραφϑεγγόμενος; A ὅπως μή τι 

ἡμᾶς ! σφήλη τὸ ἀεὶ τοῦτο. Οὔκουν ἡμᾶς re ἔφη, 

E δἴπερ, σέ. ἀλλ ἀποκρίνου" ἡ ἀεὶ τούτῳ ἐπίστα- 
; Ἀεὶ, 7 δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ δεῖ ἀφελεῖν τὸ ὅταν. 

νῶν cel μὲν τούτῳ ἐπίστασαι" ἀεὶ δ᾽ ἐπιστάμενος 
πότερον τὰ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι ᾧ ἐπίστασαι, τὰ δ᾽ 

ἄλλῳ, ἢ τούτῳ πάντα; Τούτῳ, ἔφην ἐγώ, ἅπαντα, ἅ 
py ἐπίσταμαι. Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ἔφη" ἥκει τὸ αὐτὸ πα- 
ράφϑεγμα. Ἀλλ᾿ ἀφαιρῶ, ἔφην ἐγώ, τὸ er ἐπί- 
σταμαι. Ἀλλὰ μηδὲ ἕν, ἔφη, ἀφέλῃς" οὐδὲν "γάρ 
cov δέομαι. ἀλλά μοι ἀπόκριναι" δύναιο ἂν ἅπαντα 
ἐπίστασϑαι, εἰ μὴ πάντα ἐπίσταιο; Τέρας γὰρ ἂν εἴη, 
ἦν δ᾽ ἐγώ. Καὶ ὃς eive" Προςτίϑει τοίνυν ἤδη 0 τι 
βούλει" ἅπαντα γὰρ ὁμολογεῖς ἐπίστασϑαι. Ἔοικα, 
ἔφην ἐγώ, ἐπειδήπερ γε οὐδεμίαν ἔχει δύναμιν τὸ ἃ 
ἐπίσταμαι, πάντα δὲ ἐπίσταμαι. Οὐχοῦν καὶ ἀεὶ ὧμο- 
λόγηκας ἐπίστασϑαι τούτῳ, ᾧ ἐπίστασαι, εἴτα ὅταν 

ἐπίστῃ εἴτα ὅπως βούλει" ἀεὶ γὰρ ὡμολόγηκας ἐπίστα- 
σϑαι καὶ ἅμα πάντα. δῆλον οὖν, ὅτι xci ! παῖς ὧν 
ἠπίστω, χαὶ ὅτ᾽ ἐγίγνου, καὶ ὅτ᾽ ἐφύου" καὶ πρὶν cv- 

τὸς γενέσθαι, xal πρὶν οὐρανὸν xal γῆν γενέσϑαι, 

ἠπίστω. ἅπαντα, sineg aei ἐπίστασαι. καὶ voi μὰ Δία, 

ἔφη, αὐτὸς ἀεὶ ἐπιστήσει καὶ ἅπαντα, ἄν ἐγὼ ̓βούλω- 
μαι. ΧΧΙΗ. Ἀλλὰ βουληϑείης, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ πολυ- 
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τίμητε Εὐϑύδημε, εἰ δὴ τῷ ὄντι ἀληϑῆ λέγεις. ἀλλ᾽ ov 
σοι πάνυ πιστεύω ἱκανῷ εἶναι, εἰ μή σοι συμβουλη- 
ϑείη ὃ ἀδελφός cov οὑτοσὲ Διονυσόδωρος" οὕτω τάχ᾽ 
ἄν. εἴπετον δὲ μοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, -- τὰ μὲν γὰρ ' ἀλλα 

οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς ἀμφιςβητοέην, οὕτως εἰς σοφίαν τε- 
ρατώδεσιν ἀνϑρώποις, ὅπως οὐ πάντα ἐχὼ ἐπίσταμαι, 
ἐπειδὴ ὑμεῖς φατέ" τὰ δὲ τοιάδε πῶς φῶ ἐπίστασϑαι, 

Εὐθύδημε, ὡς oi ἀγαθοὶ ἄνδρες ἀδικοὲ εἰσι; φέρε εἰ- 

πέ, τοῦτο ἐπίσταμαν ἢ οὐκ ἐπίσταμαι; Ἐπίστασαι uty- 
τοι, ἔφη, Ti; ἦν δ᾽ ἐγώ. Ὅτι οὐκ ἀδικοΐ εἰσιν οἵ 

ἀγαϑοί. Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλαι. ἀλλ᾿ οὐ * τοῦ- 

To ἐρωτῶ" ἀλλ' ὡς ἀδικοΐ εἰσιν οὗ ἀγαϑοί, ποῦ ἐγὼ 

τοῦτο ἔμαϑον; Οὐδαμοῦ, ἔφη ὃ Διονυσόδωρος. Οὐκ 

ἄρα ἐπίσταμαι, ἔφην, τοῦτο ἐγῶ. “ιαφϑείρεις, ἔφη, 
τὸν λόγον, ὃ Εὐθύδημος πρὸς τὸν Διονυσόδωρον, καὶ 
φανήσεται οὑτοσὶ οὐκ ἐπιστάμενος, καὶ ἐπιστήμων ἅμα 
ὦν καὶ ἀνεπιστήμων. Καὶ ὃ Διονυσόδωρος ἠρυϑοία- 
σεν. Ἀλλὰ σύ, gp» δ᾽ ἐγώ, πῶς λέγεις, o Εὐϑύδημε; 

οὐ δοκεῖ σοι ὀρϑῶς ! ἀδελφὸς λέγειν ὃ πάντα εἰδώς; 

᾿Ιδελφὸς γάρ, ἔφη, ἐγώ εἰμι Εὐϑυδήμου, ταχὺ ὑπολα- 
βὼν ὁ ὃ Διονυσόδωρος. Καγὼ εἶπον, Ἔασον, à ᾿γαϑὲ, 

ἕως ἄν Εὐϑύδημός us διδάξῃ, ὡς ἐπίσταμαι τοὺς ἀγα- 
ϑοὺς ἄνδρας, ὅτι ἀδιχοὲ εἰσι, καὶ μή μοι φϑονήσῃς 

τοῦ μαϑήματος. Φεύγεις, ἔφη, à Σώκρατες, ὃ Διο- 

νυσύδωρος, καὶ οὐκ ἐϑέλεις ἀποχρίνεσϑαι. Εἰκότως 
7: εἶπον ἐγώ" ἥττων». γάρ εἰμι καὶ τοῦ ἑτέρου ὑμῶν, 
dete ! πολλοῦ δέω μὴ ov δύο γε φεύγειν. oli γάρ 
πού εἰμι φαυλότερος τοῦ Ἡρακλέους, ὃς οὐχ οἷός τε 
ἣν τῇ 16 ὕδρᾳ διαμάχεσϑαι, σοφιστρίᾳ οὔση καὶ διὰ 
τὴν σοφίαν ἀνιείση, εἰ μίαν κεφαλὴν ἀποτμηϑείη τοῦ 
λόγου, πολλὰς ἀντὶ τῆς μιᾶς, καὶ καρκίνῳ τινὲ ἑτέρῳ 
σοφιστῇ, ἐκ ϑαλάττης ἀφιγμένῳ, νεωστί, μοι δοκεῖν, 

καταπεπλευχότι" ὃς ἐπειδὴ αὐτὸν ἐλύπει οὕτως ἐκ τοῦ 
ἐπὶ ἀριστερὰ λέγων καὶ δάκνων, τὸν ᾿Ιόλεων τὸν ἀδελ- 

φιδοῦν βοηϑὸν ἐπεκαλέσατο, 0 δὲ αὐτῷ ἱκανῶς ' ἐβοή- 
Oros». ὃ δ᾽ ἐμὸς ᾿Ιόλεως Πατροκλῆς εἰ ἔχϑοι, πλέον 
&y ϑάτερον ποιήσειεν. ΧΧιν. ἠϊπόκχριναι δή, ἔφη 

Διονυσόδωρος, ὁπότε σοι ταῦτα ὕμνηται" πότερον. 
Ἰόλεως τοῦ Ἡρακλέους μᾶλλον ἣν ἀδελφιδοῦς ἢ 7 σός; 
Κράτιστον τοίνυν μοι, o Διονυσόδωρε, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
ἀποκρίνασϑαὶ σοι. οὐ γὰρ μὴ ἀνῆς ἐρωτῶν (σχεδόν 
τι ἐγὼ τοῦτ᾽ εὖ οἶδα), φϑονῶν καὶ διακωλύων, i ἵνα μὴ 

διδάξῃ us Εὐθύδημος ἐκεῖνο τὸ σοφύν. !ποκρίνου 
δή, & ἔφη. ποκρινοῦμαι δή, εἶπον, ὅτι τοῦ 'Hoosé- 

ove ἦν ὃ Ἰόλεως ἀδελφιδοῦς, ἐμὸς δ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 

οὐδ᾽ ! ὁπωςτιοῦν. οὐ γὰρ “Πατροκλῆς T» αὐτῷ πατήρ, 

ὃ ἐμὸς ἀδελφός, ἀλλὰ παραπλήσιον μὲν τοὔνομα Ἴφι- 
κλῆς, ὃ Ἡρακλέους ἀδελφός. Πατροκλῆς δέ, " δ᾽ ὅς, 
σός; Πάνυ y, ἔφην ἐγώ, ὁμομήτριός re οὐ μέντοι 
ὁμοπάτριος. ᾿Ἡδελφὸς ἄρα ἐστί σοι καὶ οὐκ ἀδελ- 
φός. Οὐχ ὁμοπάτριός ye o βέλιστε, ἐ ἔφην" ἐχείνου 
μὲν γὰρ “Χαιρέδημος ἣν πατήρ, ἐμὸς δὲ Σωφρονΐσκος. 

Πατὴρ δὲ ἢν» ἔφη, “Σωφρονίσκος χαὶ “Χαιρέδημος; 

Πάνυ 7: ἔφην" ὃ μὲν Te ἐμός, ὁ δὲ ἐκείνου. Οὐκ- 
ov», * 7 δ᾽ oc, ἕτερος, aiv “Χαιρέδημος ποῦ πατρύς; 
Τοὐμοῦ T ἔφην ἐγώ. E οὖν πατὴρ ἦν ἕτερος ὧν 

πατρός; ἢ σὺ εἶ ὁ ὃ αὐτὸς τῷ M9o; “4έδοικα μὲν ἔγωγ, 
ἔφην, μὴ φανῶ ὑπὸ σοῦ ὃ αὐτός" οὐ μέντοι μοι δοκῶ. 
Οὐχοῦν ἕτερος εἶ, ἔφη, τοῦ λίϑου; Ἕτερος μέντοι. 
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"Alo τι οὖν ἕτερος, ἢ δ᾽ ὅς, ὧν λίϑου οὐ λίϑος εἴ; 
καὶ ἕτερος. ὧν χρυσοῦ ov φυσὸς εἶ; Ἔστι ταῦτα. 
Οὐκοῦν καὶ ὃ Χαιρέδημος, & ἔφη, ἕτερος ὧν πατρὸς | οὐκ 
ἂν ! πατὴρ εἴη. Ἔοικεν, AY δ᾽ ἐγώ, οὐ πατὴρ εἶναι. 

Εἰ γὰρ δήπου, ἔφη, πατήρ ἐστιν ὃ Χαιρέδημος, ὑπο- 
λαβὼν ὃ Εὐϑύδημος, πάλιν αὖ ὃ “Σωφρονίσκος. ἕτερος 
ὧν “πατρὸς οὐ πατήρ ἐστιν, ὥςτε σύ, ὦ Σώκρατες, 
ἀπάτωρ, εἷ. Καὶ ὁ “Κτήσιππος ἐκδεξάμενος, Ὁ δὲ ὑ ὑμέ- 
τερος, ἔφη, αὖ πατὴρ οὐ ταὐτὰ ταῦτα πέπονϑεν; ἕτε- 
ρός ἐστι τοὐμοῦ πατρός; Πολλοῦ 7: ἔφη, δεῖ, ὁ Ev- 
ϑύδημος. Ἀλλά, ἡ δ᾽ ὅς, ὃ αὐτός; 'O αὐτὸς μέντοι. 
Ovx ἂν συμβουλοίμην. ἀλλὰ πότερον, ὡ Εὐϑύδημε, 
ἐμὸς ! μόνος ἐστὲ πατὴρ ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων; 
Καὶ τῶν ἄλλων, ἔφη" ἢ οἴδι τὸν αὐτὸν πατέρα ὄντα 
οὐ πατέρα δἶναι; aun δῆτα, € ἔφη. ὃ Κιήσιππος. Ti 

δέ; " δ᾽ oc χρυσὸν ὄντα μὴ χφυσὸν εἶναι; ἢ ἄνϑρω- 
πον ὄντα μὴ ἄνϑρωπον; Μὴ E ἔφη ὃ Κτήσιππος, 
e Εὐϑύδημε" τὸ λεγόμενον, οὐ λίνον λίνῳ συγάπτεις; 

δεινὸν γὰρ λέγεις. πρᾶγμα, εἰ ὃ σὸς πατὴρ πάντων 

ἐστὶ πατήρ. Ἀλλ ἔστιν, ἔφη. Πότερον ἀνϑρώπων; 
ἡ δ᾽ ὃς 0 Κτήσιππος, ἢ καὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ! 

πάντων ζώων; Πάντων, ἔφη. Ἦ καὶ μήτηρ ἡ μήτηρ: 
Καὶ ἡ μήτηρ 78. Καὶ τῶν ἐχίνων ἄρα, ἔφη, à σὴ μή- 
Une μήτηρ ἐστὲ τῶν ϑαλαττίων. Καὶ ἢ σή γ ἔφη 

Καὶ σὺ ἄρα ἀδελφὸς sl τῶν κωβιῶν καὶ κυναρίων καὶ 
χοιριδίων. Καὶ 7ὰρ σύ, ἔφη. Καὶ πρὸς ἄρα σοι πα- 
τήρ ἐστι καὶ κύων. Καὶ γὰρ σοΐ, ἔφη. Αὐτίκα δὲ 

ye ἢ δ᾽ ὃς 6 “Διονυσόδωρος, ἂν μοι ἀποκρίνῃ, à 

Κτήσιππε, ὁμολογήσεις ταῦτα. εἰπὲ γάρ μοι, ἔστι σοι 
κύων; Καὶ i μάλα πονηρός, ἔφη ὃ “Κτήσιππος. Ἔστιν 
οὐν ! αὐτῷ κυνίδια; Καὶ μάλ, ἔφη, ἕτερα τοιαῦτα. 

Οὐχοῦν πατήρ ἐστιν αὐτῶν ὃ χύων; "Eyeyé τοι alor, 

ἔφη, αὐτὸν ὀχεύοντα τὴν κύνα. Ti οὖν; οὐ σός ἐστιν 
ὃ κύων; Πάνυ 7: ἔφη. Οὐχοῦν πατὴρ ὧν σός ἐστιν, 

ὥςτε σὸς πατὴρ γίγνεται ὃ χύων καὶ σὺ κυναρίων 
ἀδελφός; Καὶ αὖϑις ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ ὃ “ιονυσόδωρος, 
ἵνα μὴ πρότερόν τι εἴποι ὁ Κτήσιππος, Καὶ ἔτι γέ 

μοι μικρόν, ἔφη, ἀπόκριναι" τύπτεις τὸν κύνα τοῦτον; 

XXV. Kol 0 Κτήσιππος γελάσας, IN3 τοὺς ϑεούς, 
ἔφη" οὐ γὰρ δύναμαι σέ. Οὐχοῦν τὸν σαυτοῦ πατέ- 
ρα, ἔφη, * τύπτεις; Πολὺ μέντοι, ἔφη, δικαιότερον τὸν 

ὑμέτερον πατέρα τύπτοιμι, ὃ τι μαϑὼν σοφοὺς υἱεῖς 

οὕτως ἔφυσεν. ἀλλ ἡ που, Ga Εὐϑύδημε, ἔφη 0 Κτή- 
σιππος, πόλλ᾽ ἀγαϑὰ ἀπὸ πῆς ὑμετέρας σοφίας ταύ- 
τῆς ἀπολέλαυχεν ὃ πατὴρ ὃ ὑμέτερός τὸ καὶ τῶν κυ- 
νιδίων. M οὐδὲν δεῖται πολλῶν ἀγαϑῶν, o Κτή- 
σιππε, OUT ἐκεῖνος οὔτε σύ. Οὐδὲ σύ, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ 

Εὐϑύδημε, αὐτός; Οὐδὲ ἄλλος 72 οὐδεὶς ἀνϑρώπων. 

εἰπὲ γάρ μοι, ὦ Κτήσιππε, si ἀγαϑὸν γνομίζεις εἶναι 

! ἀσϑενοῦντι φάρμακον πιεῖν ἢ οὐκ ἀγαϑὸν εἶναι δο- 
κεὶ σοι, ὅταν δέηται" ἢ εἰς πόλεμον ὅταν ij, ὅπλα 
ἔχοντα μᾶλλον ἰέναι ἢ ἄνοπλον. Ἔμοιγε, ἔφη. καΐτοι 
οἷμαὶ τὶ σε τῶν καλῶν ἐρεῖν. Σὺ ἄριστα εἴσει, ἔφη" 
ἀλλ ἀποκρίνου. ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγεις ἀγαϑὸν εἶναι 
φάρμακον, ὅταν δέῃ, πίνειν ἀνϑρώπῳ, ἄλλο τι τοῦτο 

τὸ ἀγαϑὸν ὡς πλεῖστον δεῖ πίνειν, xal καλῶς ἐκεῖ 
ἕξβι, ἐάν τις αὐτὸ τρίψας ἐγκεράσῃ ἐλλεβόρου ἅμαξαν; 

Καὶ ὃ Κτήσιππος εἶπε, Πάνυ 7ε σφόδρα, ὦ Ev9v0g- 
us, ἐὰν ἢ γ8 ὃ ! πίνων ὅσος ὃ ἀνδριὰς ὃ ἐν Δελφοῖς. 

PLATONIS 

Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἐπειδὴ ἀγαϑόν ἐστιν 
ὅπλα ἔχειν, ὡς πλεῖστα δεῖ ἔχειν δύρατά τε καὶ ἀσπί- 
δας, ἐπειδήπερ ἀγαϑόν ἐστι; Μάλα δήπου, ἔφη ὃ 
Κτήσιππος" σὺ δ᾽ ovx ol& ὦ Εὐθύδημε, ἀλλὰ μίαν 

καὶ ἕν δόρυ; Ἔγωγε. Ἦ καὶ τὸν Γηρυόνην à», ἔφη, 
καὶ τὸν Βριάρεων οὕτω σὺ ὁπλίσαις; ἐγὼ δὲ ᾧμην σε 
δεινότερον εἶναι, ἅτε ὁπλομάχην ὄντα, καὶ τόνδε τὸν 
ἑταῖρον. Καὶ ὁ μὲν Εὐϑύδημος ἐσίγησεν" ὃ δὲ Διο- 
νυσόδωρος πρὸς ! τὰ πρότερον ἀποκεκριμένα τῷ Κτη- D 
σίππῳ ἤρετο, Οὐκοῦν καὶ χρυσίον, J δ᾽ ὅς, ἀγαϑὸν 
δοκεῖ σοι εἶναι ἔχειν; Πάνυ, καὶ ταῦτά 78 πολύ, ἔφη 
ὃ Κτήσιππος. Τί οὐν; ἀγαϑὰ οὐ δοκεῖ σοι χρήματα 

ἀεὶ T ἔχειν καὶ πανταχοῦ; Σφόδρα Y, ἔφη. Οὐκοῦν 
καὶ τὸ χρυσίον ἀγαϑὸν ὁμολογεῖς εἶναι; -Ὡμολόγηκα 

μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν asi δεῖ αὐτὸ ἔχειν zai 
πανταχοῦ καὶ ὡς μάλιστα ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἴη ἄν &v- 
δαιμονέστατος, ! εἰ ἔχοι χρυσίου μὲν τρία τάλαντα ἐν E 

τῇ γαστρί, τάλαντον δ᾽ ἐν τῷ χρανίῳ, στατῆρα δὲ 
χρυσοῦ ἐν ἑκατέρῳ τὠφϑαλμῷ; Φασὶ γε ovv, ὦ Ev- 
ϑύδημε, ἔφη ὁ Κτήσιππος, τούτους εὐδαιμονεστάτους 
εἶναι Σχυϑῶν καὶ ἀρίστους ἄνδρας, oi χρυσίον τε ἐν 
τοῖς κραγίοις ἔχουσι πολὺ τοῖς ἑαυτῶν, ὥςπερ σὺ νῦν 

δὴ ἔλεγες τὸν κύνα τὸν πατέρα, xai ὁ ϑαυμασιώτε- 
gov γε ἔτι, ὅτι καὶ πίνουσιν ἐκ τῶν ἑαυτῶν χρανίων 
κεχρυσωμένων, καὶ ταῦτα ἐντὸς καϑορῶσι, τὴν ἑαυ- 
τῶν κορυφὴν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες. x Πότερον δὲ 800 
δρῶσιν, ἔφη ὃ Εὐθύδημος, καὶ Σκύϑαι τὸ καὶ οἵ ἀλ- 

λοι ἄνϑρωποι τὰ δυνατὰ ὁρᾶν ἢ τὰ ἀδύνατα; Τὰ δυ- 
»arà δήπου. Οὐκοῦν xai σύ, ign; Κἀγώ. Ὁρᾷς 

οὖν τὰ ἡμέτερα ἱμάτια; Ναί. Δυνατὰ οὖν ὁρᾶν ἐστὲ 
ταῦτα. Ὑπερφυῶς, ἔφη ὃ ,Ἀτήσισπιπος. Ti δέ; ἡ δ᾽ M- 
óc. “Μηδέν. σὺ δ᾽ ἴσως ovx oi&L αὐτὰ uc ed 
ἡδὺς ci. αλλά μοι δοκεῖς, Εὐθύδημε, οὐ καϑεύδων 
ἐπικεκοιμῆσϑαι, καὶ "εἰ" οἷόν r8 λέγοντα μηδὲν λέ- 
yen, xal σὺ τοῦτο ! ποιεῖν.  XXVL Ἦ γὰρ οὐχ οἷόν Β΄ 

18, Am ὃ Διονυσόδωρος, σιγῶντα λέγειν; Οὐδ᾽ ὅπω-- 
τιοῦν, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Κτήσιππος. 4g οὐδὲ λέγοντα gi- Ὁ 
γᾶν; Ἔτι ἧττον, ἔφη. Ὅταν ov» λίϑους λέγης καὶ | 

» 
p 

ξύλα καὶ σιδήρια, οὐ σιγῶντα λέγεις; Οὔκουν, εἴ 78 

ἐγώ, ἔφη, παρέρχομαι ἐν τοῖς χαλκείοις, ἀλλὰ pou 
γόμενα zal βοῶντα μέγιστον τὰ σιδήρια λέγεται, ἐν 
τις ἅψηται" ὥςτε τοῦτο μὲν ὑπὸ σοφίας ἔλαϑες οὐδὲν 
εἰπών. ἀλλ ἔτι μοι τὸ ἕτερον ἐπιδείξατον, ὅπως αὖ 
ἔστι λέγοντα ! σιγᾶν. Καὶ μοι ἐδόκει v ὑπεραγωνιᾶν ὃ 
Κτήσιππος διὰ τὰ παιδικά. Ὅταν σιγᾷς, ἔφη ὁ Ev- 

ϑύδημος, οὐ πάντα σιγᾷς; "Eyoye, ῆ δ᾽ ὅς. 
καὶ τὰ λέγοντα σιγᾷς, εἴπερ τῶν ἁπάντων ἐστὶ τὰ Àé- 

γοντα. Τί δὲ; ἔφη ὃ Κτήσιππος, οὐ σιγᾷ πάντα; 
Οὐ δήπου, ἔφη ὁ Εὐθύδημος. Ἀλλ ἄρα, ὦ βέλτιστε, 
λέγει τὰ πάντα; Τά ye δήπου λέγοντα. A, 19 

ὅς, οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ τὰ πάντα σιγᾷ ἢ λέγει; 
Οὐδέτερα καὶ ἀμφότερα, ἔφη ὑφαρπάσας. ὃ ! Zioyv- D 

σόδωρος" εὖ γὰρ οἶδα ὅτι τῇ ἀποκρίσει οὐχ ἕξεις ὃ ὅ τι 
χρῇ. Καὶ ὁ Κτήσιππος, ὥρπερ εἰώϑει, μέγα πάνυ 
ἀνακαγχάσας, Ὦ, Εὐϑύδημε, ἔφη, ὃ ἀδελφός σου ἐξ- 

ημφοτέρικε τὸν λόγον, καὶ ἀπόλωλέ τε καὶ ἥπτηται. 

Καὶ ὁ Κλεινίας πάνυ ἥσϑη καὶ ἐγέλασεν, Qers 0 Κτή- 
σιππος ἐγένετο πλεῖον ἢ δεκαπλάσιος. ὃ δέ “μοι; πα- 

γοῦργος ὧν, ὃ Κτήσιππος, παρ᾿ αὐτῶν τούτων αὐτὰ 
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Ϊ χαλκούειν προςήκει, οἶσϑα; "Eyoys: ὅτι χαλκέα. 

D ὀπτᾶν; ! Méyewov, ἣν δ᾽ ἐγώ. 
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ταῦτα maed οὐ γάρ ἐστιν ἄλλων τοιαύτη σοφία 
E τῶν νῦν ! ἀνϑρώπων. XXVI. Κἀγὼ εἶπον, Ti 78- 

λᾷς, ὦ Κλεινία, ἐπὶ σπουδαίοις οὕτω πὶ ἄγμασι καὶ 

καλοῖς; Σὺ γὰρ ἤδη TL πώποτϑβ εἶδες, ὦ “Σώκρατες, 

καλὸν πρᾶγμα; ἔφη ὃ “Διονυσόδωρος. Ἔχγωγϑ, ἔφη», 
καὶ πολλά 78, o “Τιονυσόδωρε. ἄρα ἕτερα ὄντα τοῦ 

καλοῦ, Bg, ἢ ταὐτὰ τῷ * καλῷ; Κἀγὼ ἐν παντὶ ἐγε- 

»όμην vm ἃ ἀπορίας, καὶ ἡγούμην δίκαια πιδπονϑέναι, 
ὅτι ἔγρυξα, ὅμως δὲ ἕτερα ἔφην αὐτοῦ γ8 τοῦ καλοῦ" 
πάρεστι μέντοι ἑχάστῳ αὐτῶν κάλλος τι. Ἐὰν ovy, 
ἔφη, παραγένηταί σοι Ῥοῦς, βοῦς εἶ, καὶ ὅτι νῦν ἐγώ 

σοι πάρειμι, “ιονυσόδωρος εἶ; Εὐφήμει τοῦτό γε, ἣν δ᾽ 
ἐγώ. MÀ τίνα τρόπον, ἔφη, ἑτέρου ἑτέρῳ παραγϑνο- 

Β μένου τὸ ἕτερον ἕτερον ἂν εἴη; Ἄρα τοῦτο, ἔφην ! ἐγώ, 
ἀπορεῖς; ἤδη δὲ τοῖν ἀνδροῖν τὴν σοφίαν ἐπεχείρουν 
μιμεῖσϑαι, ἅτε ἐπιϑυμῶν. αὐτῆς. Πῶς γὰρ οὐκ ἀπο- 
ρῶ, ἔφη, καὶ ἐγὼ καὶ oi ἄλλοι. ἅπαντες ἄνϑρωποι ὃ 
μὴ ἔστι; Τί λέγεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὠ “Διονυσόδωρε; οὐ τὸ 

καλὸν καλόν ἐστι καὶ τὸ αἰσχρὸν αἰσχρόν; ᾿Εὰν ἔμοι- 
re ἔφη, δοκῇ. Οὐκοῦν δοκεῖ; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐκ- 

οὖν καὶ τὸ ταὐτὸν ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον ἕτερον. οὐ 
γὰρ δήπου τό γ8 ἕτερον ταὐτόν, ἀλλ᾿ ἔγωγε οὐδ᾽ ἂν 

c παῖδα Qux» τοῦτο ἀπορῆσαι ! ὡς οὐ τὸ ἕτερον fra- 
ρόν ἐστιν. ἀλλ, ὦ Διονυσόδωρε, τοῦτο μὲν ἑχὼν πα- 

ρῆκας, ἐπεὶ τὰ ἀλλα μοι δοκεῖτε ὥρπερ, οἵ δημιουργοί, 
οἷς ἕκαστα προςήκει ἀπεργάξεσϑαι, καὶ ὑμεῖς τὸ δια- 
λέγεσϑαι παγκάλως ἀπεργάζεσϑαι. Οἶσϑα oU», ἔφη, 

ὅ τι προφήκει ἑκάστοις τῶν δημιουργῶν; πρῶτον τίνα 
τί 

δὲ κεραμούειν: Κεραμέα. Ti δὲ σφάττειν 18 καὶ ἔκ. 

δέρειν καὶ τὰ μικρὰ κρέα κατακόψαντα ἕψειν καὶ 
Οὐκοῦν ἐάν τις, ἕφη; 

τὰ προςζήχοντα πράττῃ, ὀρϑῶς πράξει; Μάλιστα. 
Προςήχϑι δέ ys, ὡς φής, τὸν μάγειρον κατακόπτειν 
xoi ἐκδέρειν; ὡμολόγησας ταῦτα ἢ οὐ; Ὡμολόγησα, 

ἔφην, ἀλλὰ συγγνώμην μοι ἔχε. Δῆλον τοίνυν, D δ᾽ 

ὅς, ὅτι ἂν τις σφάξας τὸν μάγειρον καὶ κατακόψας 
ὁψήσῃ καὶ omg, τὰ προρήκοντα ποιήσει" καὶ ἐὰν 
τὸν χαλκέα τις αὐτὸν χαλκούῃ καὶ τὸν κεραμέα κερα- 

E μεύῃ, καὶ οὗτος τὰ προφήκοντα πράξει. XXVII. ! 

Ὧ Πόσειδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἤδη κολοφῶνα ἐπιαίϑης τῇ 
σοφίᾳ. ἀρά μοὶ mors αὕτη παραγενήσεται, ὥςτε μοι 
oixelo γενέσθαι; ᾿Ἐπιγνοίης ἄν αὐτήν, ὦ Σώκρατες, 
ἔφη, οἰκείαν γενομένην; Ἐὰν σύ 78 βούλῃ, ἔφην ἐγώ, 
δῆλον ὅτι. Τὶ δέ, ἡ δ᾽ ὅς, τὰ σαυτοῦ οἶξι γιγνώ- 
σχειν; Εἰ μή τι σὺ ἀλλο λέγεις" ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ o ἀρ- 
χεσϑαι, τελευτᾶν δ᾽ εἰς Ἐὐϑύδημον τόνδϑ. ᾿ς οὔ», 

ἔφη, ταῦτα ἡγεῖ σὰ εἶναι, ὧν av ἄρξῃς καὶ ἐξῇ σοι 

αὐτοῖς χρῆσϑαι ὃ τι ἂν βούλῃ; οἷον βοῦς * xal πρό- 
βατον, ag ἂν ἤγοῖο ταῦτα σὰ εἶναι, à & σοι ἐξείη καὶ 
ἀποδόσϑαι καὶ δοῦναι καὶ ϑῦσαι ὅτῳ βούλοιο ϑεῶν; 
ἃ δ᾽ ἂν μὴ, οὕτως. ἔχῃ, οὐ σά; Kay γώ, ἤδη γὰρ ὅτι ἐξ 
αὐτῶν καλόν τι ἀγαχύψοι τὸ τῶν ἐρωτημάτων, καὶ 
ἅμα βουλόμενος ὁ 0 τι τάχιστ᾽ ἀκοῦσαι, Πάνυ μὲν οὖν, 

E. οὕτως ἔχοι" τὰ τοιαῦτα ἐστὶ μόνα ἐμά. Τί δέ; 
ζῶα, ἔφη, οὐ ταῦτα. καλεῖς, ἃ ἂν ψυχὴν ἔχῃ; Nol, 

B ἔφην. Ὁμολογεῖς οὖν τῶν ζώων ταῦτα ! μόνα εἶναι 
σά, nep: ἃ ἂν σοι ἐξουσία ἡ πάντα ταῦτα ποιδῖν, ἃ 
γὺν δὴ ἐγὼ ἔλεγον; Ὁμολογῶ. Καὶ 0c, εἰρωνικῶς πά- 
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γυ ἐπισχὼν ὡς τι μέγα σκοπούμενος, Εἰπὲ μοι, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, ἔστι σοι Ζεὺς πατρῷος; Καὶ ἐγὼ ὑποπτεύ- 

σας ἥξειν τὸν λόγον ἧπερ ἐτδλδύτησεν, ἀπορόν TU 

στροφὴν ἔφϑυγόν T6 καὶ ἐστρεφόμην ἤδη, ὥςπερ ἐν δι- 
κτύῳ εἰλημμένος" Ovx ἔστιν, ἤν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσό- 
δῶρα. Ταλαίπωρος ἄρα τις σύ γ8 ἄνϑρωπος εἶ καὶ 

οὐδὲ ! ϑηναῖος, o μήτε ϑεοὶ πατρῷοὶ εἰσι ure ἱορὰ 

μήτε ἄλλο μηδὲν καλὸν καὶ ἀγαϑόν. Ἔα, ἠν δ᾽ ἐγώ, 
[5] “ιονυσόδωρε, εὐφήμει T8 καὶ μὴ χαλεπῶς με ngo- 
δίδασκε. ἔστι γὰρ ἔμοιγε καὶ βωμοὶ καὶ ἱερὰ οἰκεῖα 
καὶ πατρῷα καὶ τἄλλα ὅσαπερ τοῖς ἄλλοις ᾿Ιϑηναίοις 

τῶν τοιούτων. Εἶτα τοῖς ἄλλοις, ἔφη, MOwvoloig οὐκ 

ἔστι Ζεὺς 0 πατρῷος; Οὐκ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὕτη ἡ 
ἐπωνυμέα ᾿Ιώνων οὐδενί, οὐϑ᾽ ὅσοι ἐκ τῆςδε τῆς πό- 
λεως ἀπῳκισμένοι εἰσὶν ov9^ ! ἡμῖν, ἀλλὰ Ἀπόλλων 
πατρῷος διὰ τὴν τοῦ Ἴωνος γένεσιν" Ζϑὺς δ᾽ ἡμῖν πα- 
τρῷος μὲν οὐ καλεῖται, ἕρχϑιος δὲ καὶ φράτριος, καὶ 

ἀΙϑηναίη φρατρία, Ay ἀρκεῖ ye, ἔφη ὃ Διονυσόδω- 
got ἔστι γάρ σοι, ὡς. £oix&v , ᾿πόλλων 18 καὶ Ζεὺς 

καὶ A oa. “Πάνυ, ap δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν καὶ οὗτοι 

σοὶ ϑεοὶ ἂν elev;. ἔφη. Πρόγονοι; ἦν δ᾽ ἐγώ, xoi δε- 

σπόται. ἀλλ oU» coL γε, ἔφη. ἢ οὐ σοὺς ὡμολόγη- 
χας αὐτοὺς εἶναι; ἹὩμολόγηκα, ἔφην" τὶ γὰρ παϑω; 

Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ζῶά εἶσιν οὗτοι οἵ ! ϑεοί; ὡμολό- 

γηκας γάρ, ὅσα ψυχὴν ἔχει, ζῶα εἶναι. ἢ οὗτοι οἱ ϑεοὶ 
οὐκ ἔχουσι ψυχήν; Ἔχουσιν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν καὶ 
ζῷά εἰσι; Ζῶα, ἔφην. Τῶν δὲ ys ζώων, ἔφη, ὡμολό- 

γηχας ταῦτ εἶναι σά, ὅσα ἂν σοι $57 καὶ δοῦναι καὶ 
ἀποδόσϑαι καὶ ϑῦσαι ἂν ϑεῷ ὅτῳ ἂν βούλῃ. Ὧμο- 
λόγηκα, ἔφην" ovx ἔστι γάρ μοι ἀνάδυσις, ὡ Εὐϑύδη- 
ue. "(49i δή μοι εὐϑύς, ἡ δ᾽ ὅς, sur: ἐπειδὴ σὸν 
ὁμολογεῖς εἶναι τὸν Δία καὶ τοὺς ἄλλους ϑεούς, ἔθη 

ἔξεστί σοι αὐτοὺς * ἀποδόσϑαι ἢ δοῦναι ἢ ἀλλ᾿ ὃ 

ἂν βούλῃ χρῆσϑαι ὥςπερ τοῖς ἄλλοις ζώοις; Ἐγὼ μὲν 
οὖν, ὦ Κρίτων, ὥςπερ πληγεὶς ὑπὸ τοῦ “λόγου, £xel.- 
μὴν ἄφωνος" ὃ δὲ Κιτήσιτιπός μοι ἰὼν ὡς βοηϑήσων, 
"Πυππὰξ ὦ Ἥραχλεις, i ἔφη, καλοῦ λόγου. Καὶ ὁ Διο- 

νυπόδωρος, Πότερον οὖν, ἔφη» ὃ Ἡρακλῆς πύππαξ 

ἐστὶν ἢ O0 πύππαξ Ἡρακλῆς; Καὶ ὃ Κτήσιππος, Ὦ 

Πόσειδον, ἔφη, dapi λόγων. ἀφίσταμαι" ἀμάχω τὼ 
ἄνδρε. xxix. Ἐνταῦϑα μέντοι; ὦ φίλε Κρίτων, 

οὐδεὶς ὅςτις οὐ τῶν παρόντων ὑπερεπήνεσε τὸν λόγον 
χαὶ τὼ ἄνδρε, xo yeláwre καὶ κροτοῦντδ καὶ χαίροντα 

ὀλίγου παροτάϑησαν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἔμπροσϑεν 

ἐφ ἑκάστοις πᾶσι παγκάλως ἐθορύβουν μόνοι, 0i τοῦ 
Εὐθυδήμου ἐρασταὶ, ἐνταῦϑα δὲ ὀλίγου καὶ oi κίονες 
oi ἐν τῷ .duxelo ἐϑορύβησάν T ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν καὶ 

ἥσϑησαν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ αὐτὸς οὕτω διδτέϑην, ὥς- 
τε ὁμολογεῖν μηδένας πώποτε ἀνϑρώπους ἰδεῖν ! οὕ- 
τω σοφούς, καὶ παντάπασι καταδουλωϑεὶς ὑπὸ τῆς 
σοφίας αὐτοῖν ἐπὶ τὸ ἐπαινεῖν 18 καὶ ἐγκωμιάζειν αὐ- 

τὼ ἐτραπόμην, καὶ εἶπον: Ὦ, μακάριοι σφὼ τῆς ϑαυ- 

μαστῆς φύσεως, 0i τοσοῦτον πρᾶγμα οὕτω ταχὺ καὶ 
ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐξείργασϑον. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἀλλα 

οἱ λόγοι ὑμῶν καλὰ ἔχουσιν, ὦ Βυϑύδημέ τὸ καὶ Διο- 
νυσόδωρϑ᾽ ἐν δὲ τοῖς καὶ τοῦτο μδγαλοπροπέστερον, 
ὅτι τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων καὶ τῶν σεμνῶν δὴ καὶ 
δοκούντων τι δἶναι οὐδὲν 1; ἡμῖν ! μέλδι, ἀλλὰ τῶν ὁμοίων 
ὑμῖν μόνον. ἐγὼ γὰρ &U οἶδα, ὅτι τούτους τοὺς λό- 
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γους πάνυ μὲν ἂν ὀλίγοι ἀγαπῷεν ἄνϑρωποι ὅμοιοι 
ὑμῖν, oí δ᾽ ἄλλοι οὕτως ἀγνοοῦσιν αὐτούς, der εὖ 

οἷδ᾽ ὅτι αἰσχυνϑεῖεν ἂν μᾶλλον ἐξελέγχοντες τοιούτοις 

λόγοις τοὺς ἄλλους ἢ αὐτοὶ ἐξελεγχόμενοι. καὶ τόδε 
αὖ ἕτερον δημοτικόν τι καὶ πρᾶον ἐν τοῖς λόγοις, ὅτι 

ὅταν φῆτε μήτε καλὸν εἶναι μηδὲν μήτε ἀγαϑὸν πρᾶ- 
γμα μήτε λευχὸν μηδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων μηδέν, μη- 
δὲ τὸ παράπαν ἑτέρων ! ἕτερον, ἀτεχνῶς μὲν τῷ ὄντι 
ξυῤῥάπτετε τὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων, ὥςπερ χαὶ 

φατέ: ὅτι δ᾽ οὐ μόνον τὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δόξαιτε 
ἄν καὶ τὰ ὑμέτερα, αὐτώ, τοῦτο πάνυ χαρίεν τέ ἐστι 
καὶ τὸ ἐπαχϑὲς τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ δὲ δὴ ἴμεν 

γιστον, ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει ὑμῖν καὶ τεχνικῶς. ἐξεύ- 
ρηται, ὥςτε πάνυ *éy* ὀλίγῳ χρόνῳ ὅντινοῦν ἂν μα- 

ϑεῖν ἀνθρώπων. ἔγνων. ἔγωγϑ zal τῷ Ἀτησίππῳ τὸν 

γοῦν προςέχων, ὡς ταχὺ ὑμᾶς ἐκ τοῦ παραχρῆμα μι- 
μεῖσϑαι οἷός T ἦν. * τοῦτο μὲν οὖν τοῦ πράγματος 

σφῷν πρὸς μὲν τὸ ταχὺ παραδιδόναι καλόν, ἐναντίον 
δ᾽ ἀνθρώπων διαλέγεσϑαι οὐκ ἐπιτήδειον, ἀλλ᾿ ἂν y 
ἐμοὶ πείϑησϑε, εὐλαβήσεσϑε μὴ πολλῶν ἐναντίον λέ- 
7ξιν, ἵνα μὴ ταχὺ ἐχμαϑόντες ὑμῖν μὴ εἰδῶσι χάριν, 
ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτὼ πρὸς ἀλλήλω μόνω διαλέγε- 
co»: εἰ δὲ μή, εἴπερ ἄλλου του ἐναντίον, ἐχείνου uó- 

vov, ὃς ἂν ὑμῖν διδῷ ἀργύριον. τὰ αὐτὰ δὲ ravra, 
ἐὰν σωφρονῆτε, καὶ τοῖς μαϑηταῖς " συμβουλεύσετε, 

μηδέποτε, μηδενὶ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι, ἀλλ ἢ ὑμῖν 
τε καὶ αὑτοῖς. τὸ γὰρ σπάνιον, ὦ Εὐϑύδημε, τίμιον" 
τὸ δὲ ὕδωρ εὐωνότατον, ἄριστον ov, ὡς ἔφη Ππίνδα- 

ρος. ἀλλ᾽ ἄγετε, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅπως κἀμὲ xci Κλεινίαν 

τόνδε παραδέξεσϑον. XXX. Ταῦτα, o Κρίτων, καὶ 

ἀλλ ἅττα ἔτι βραχέα διαλεχϑέντες ἀπῇμεν. σκόπει 
οὖν, ὅπως συμφοιτήσεις παρὰ τὼ ἄνδρε, ὡς ! ἐχείνω 
φατὸν οἵω T εἶναι διδάξαι τὸν ἐθέλοντ᾽ ἀργύριον δι- 

δόναι, καὶ οὔτε φύσιν ovO ἡλικίαν ἐξείργειν οὐδεμίαν 

— ὃ δὲ καὶ σοὶ μάλιστα προςήκει ἀκοῦσαι, ὅτι οὐδὲ 
τοῦ χρηματίζεσϑαί φατον διακωλύειν οὐδὲν — μὴ οὐ 
παραλαβεῖν ὁντινοῦν εὐπετῶς τὴν σφετέραν σοφίαν. 
KP. Kai μήν, ὦ Σώκρατες, φιλήκοος μὲν ἔγωγε, καὶ 

ἡδέως ἂν τι μανϑάνοιμι, χινδυνεύω μέντοι καγὼ εἷς 

εἶναι τῶν οὐχ ὁμοίων Εὐϑυδήμῳ, αλλ ἐκείνων; ὧν δὴ 

χαὶ σὺ ἔλεγες, τῶν ! ἥδιον ἂν ἐξελεγχομένων ὑπὸ τῶν 

τοιούτων λόγων ἢ ἐξελεγχόντων. Ἡτὰρ γελοῖον μέν 

μοι δοκεῖ εἶναι τὸ νουϑετεῖν σε, ὅμως δέ, & y ἤκου- 

ον, ἐϑέλω σοι ἀπαγγεῖλαι. τῶν og ὑμῶν ἀπιόντων 

οἶσϑ᾽ ὅτι προςενϑών τίς μοι περιπιατοῦντι, ἀνὴρ οἷό- 

μενος πάνυ εἶναι σοφός, τούτων τις τῶν περὶ τοὺς 
λόγους τοὺς εἰς τὰ δικαστήρια. δεινῶν, Ὦ, Κρίτων, ἔφη, 

οὐδὲν ἀκροᾷ τῶνδε, τῶν. σοφῶν; Ov μὰ τὸν ἴα, ἣν 
δ᾽ ἐγώ: οὐ γὰρ οἷός τη προςστὰς κατακούειν ὑπὸ 
τοῦ ὄχλου. Koi μήν, ἔφη, ἄξιόν f ἦν ' ἀχοῦσαι. Τὶ 

δέ; ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἵνα ἤκουσας ἀνδρῶν διαλεγομένων, 
ot νῦν σοφώτατοὶ εἰσι τῶν περὶ τοὺς τοιούτους λό- 
γους. Καγὼ εἶπον», τὶ ov» ἐφαίνοντό goi; Ti δὲ ἀλ- 

λο, ἡ δ᾽ ὅς, ἢ οἱάπιερ ἀεὶ ἂν τις τῶν τοιούτων ἀκού- 
σαι ληρούντων xol περὶ οὐδενὸς ἀξίων ἀναξίαν σπου- 

δὴν ποιουμένων; οὑτωσὶ 7άρ moz καὶ εἶπε τοῖς 0vO- 
μασι. Kai γώ, Ἀλλὰ μέντοι, ἔφην, χαρίεν γέ τι πρᾶ- 
γμά ἐστιν ἢ φιλοσοφία. “Ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ μα- 
κάριδ; οὐδενὸς μὲν οὖν ἄξιον. * ἀλλὰ καὶ εἰ νῦν πα- 
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θεγένου, πάνυ ἂν σβ οἶμαι αἰσχυνϑῆναι ὑπὲρ τοῦ 

σβαυτοῦ ἑταίρου" οὕτως ἣν ἄτοπος, ἐθέλων ἑαυτὸν 

παρέχειν ἀνϑρώποις, οἷς οὐδὲν μέλει ὃ ὃ τι ἄν λέγωσι, 
παντὸς δὲ ῥήματος ἀντέχονται. καὶ οὗτοι, ὅπερ ἄρτι 
ἔλεγον, ἐν τοῖς κρατίστοις εἰσὶ τῶν νῦν. ἀλλὰ γάρ, ὦ 
Κρίτων, ἔφη» τὸ πρᾶγμα αὐτὸ καὶ oí ἄνϑρωποι οἱ ἐπὶ 

τῷ πράγματι διατρίβοντες πάνυ φαῦλοϊ εἶσι καὶ κατα- 
γέλαστοι. Ἐμοὶ δὲ, ὦ “Σώκρατες, τὸ πρᾶγμα ἐδόκει 
οὐχ ὀρϑῶς ψέγειν ! οὐϑ᾽ οὗτος ovr εἴ τις ἄλλος ψέ- 
Uem τὸ μέντοι ἐθέλειν διαλέγεσϑαι τοιούτοις ἐναν- 
τίον πολλῶν ἀνϑρώπων ὀρϑῶς μοι ἐδόκει μέμφεσϑαι. 

NOXIA. zo. Ep Kolrov, ϑαυμάσιοὶ εἶσιν οἵ τοιοῦτοι 

ἄνδρες. ἀτὰρ οὔπω οἶδα ὃ τι μέλλω ἐρεῖν. ποτέρων ἦν 

ὃ προςελϑών σοι καὶ μεμφόμενος τὴν φιλοσοφίαν; 
πότερον τῶν ἀγωνίσασϑαι δεινῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, 

ῥήτωρ τις, ἢ τῶν τοὺς τοιούτους εἰςπεμπόντων, ποιη- 
τὴς τῶν λόγων, oig oi ῥήτορες ἀγωνίζονται; KP. 

Ἥκιστα γνὴ τὸν Δία ῥήτωρ" ! οὐδὲ οἶμαι πώποτ᾽ αὐ- 
τὸν ἐπὶ δικαστήριον ἀναβεβηκέναι, αλλ ἐπαΐειν αὐτόν 
φασι περὶ τοῦ πράγματος νὴ τὸν Δία καὶ δεινὸν εἷ- 

vaL καὶ δεινοὺς “λόγους συντιϑέναι. ΣΏ. Ἤδη μαν- 
ϑάνω" περὶ τούτων καὶ αὐτὸς γὺν δὴ ἔμελλον λέγειν. 
οὗτοι γάρ εἰσι μέν, ὦ Κρίτων, οὕς ἔφη Πρόδικος με- 

ϑόρια φιλοσόφου τε ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ, οἴονται δ᾽ 
εἶναι πάντων σοφώτατοι ἀνϑρώπων, πρὸς δὲ τῷ εἶναι 
καὶ δοκεῖν πάνυ παρὰ πολλοῖς, ὥςτε παρὰ πᾶσιν εὑ- 

δοκιμεῖν ! ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους ἢ ἢ τοὺς 
περὶ φιλοσοφίαν ἀνϑρώπους. ἡγοῦνται οὖν, ἐὰν τού- 
τους eig δόξαν καταστήσωσι μηδενὸς δοκεῖν ἀξίους si- 

ναι, ἀναμφιςβητήτως ἤδη παρὰ: πᾶσι τὰ γικητήρια, εἰς 
δόξαν οἴσεσϑαι σοφίας πέρι. εἶναι μὲν γὰρ τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ σφᾶς σοφωτάτους, ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν 
ἀποληφϑῶσιν, ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύδημον κολούεσϑαι. 
σοφοὶ δὲ ἡγοῦνται εἶναι πάνυ" εἰκότως" μετρίως μὲν 
γὰρ φιλοσοφίας ἔχειν, μετρίως δὲ πολιτικῶν, πάνυ ἐξ 

! δἰχότος λόγου" μετέχειν γὰρ ἀμφοτέρων ὅσον ἔδει, 
ἐχτὸς δὲ ὄντες κινδύνων καὶ ἀγώνων καρποῦσϑαι τὴν 
σοφίαν. ΚΡ. Τί οὖν; δοκοῦσί col τι, ὦ “Σώκρατες, 

λέγειν; οὐ γάρ τοι ἀλλ ὅ γε λόγος t ἔχει τινὰ εὐπρέ- 

πειὰν τῶν ἀνδρῶν. EQ. Koi γὰρ ἔχει ὄντως, ὦ Κρί- 

τῶν, εὐπρέπειαν μᾶλλον ἢ ῆ ἀλήϑειαν. * οὐ γὰρ ὁάδιον 
αὐτοὺς πεῖσαι, ὅτι καὶ ἄνϑρωποι xoi τἄλλα πάντα, ὅσα 

μεταξὺ τινοῖν δυοῖν ἐστὶ καὶ ἀμφοτέροιν τυγχάνει με- 
τέχοντα, ὅσα μὲν ἐκ κακοῦ καὶ ἀγαϑοῦ, τοῦ μὲν βελ- 
τίω, τοῦ δὲ χείρω 7ίγνεται" ὅσα δὲ ἐκ δυεῖν ἀγαϑοῖν 
μὴ πρὸς ταυτόν, ἀμφοῖν χείρω, πρὸς ὃ ἄν ἑκάτερον ἢ 
χρηστὸν ἐκεβίνων, ἐξ ὧν συνετέϑη" ὅσα δὲ ἐκ δυοῖν κα- 
xoiv συντεϑέντα μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ ὄντοιν ἐν τῷ 
ἐστί, ταῦτα ! μόνα βελτίω ἑκατέρου ἐκείνων ἐστίν, ὧν 
ἀμφοτέρων μέρος. μετέχουσι». & μὲν οὖν à φιλοσοφία 
ἀγαϑόν ἐστι καὶ a πολιτικὴ πρᾶξις, πρὸς ἄλλο δὲ 

ἑκατέρα, οὗτοι δ᾽ ἀμφοτέρων μετέχοντες. τούτων ἐν μὲ- 
σῳ εἰσίν, οὐδὲν λέγουσιν" ἀμφοτέρων γάρ εἰσι φαυλό- 
τεροι" εἶ δὲ ἀγαϑὸν καὶ κακόν, τῶν μὲν βελτίους, τῶν 
δὲ χείρους" εἰ δὲ κακὰ ἀμφότερα, οὕτως ἂν τι λέγοιεν 
ἀληϑὲές, ἄλλως δ᾽ οὐδαμῶς. οὐκ ἄν οὖν οἶμαι αὐτοὺς 
ὁμολογῆσαι ! οὔτ κακὼ αὐτὼ ἀμφοτέρω εἶναι ovre τὸ 
μὲν καχόν, τὸ δὲ ἀγαϑόν" ἀλλὰ τῷ ὄντι οὗτοι Gugo- 
τέρων μετέχοντες ἀμφοτέρων ἥττους εἰσὶ πρὸς ἑκάτα- 
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EUTHYDEMU S. 

Qo», πρὸς ὃ ] 18 πολιτικὴ καὶ ἢ φιλοσοφία ἀξίω λό- 

γου ἐστόν, καὶ τρίτοι ὄγτες τῇ ἀληϑείᾳ ζητοῦσι πρῶ- 
τοι δοκεῖν εἶναι. συγγιγνώσκειν μὲν οὖν αὐτοῖς χρὴ 
τῆς ἐπιϑυμίας καὶ μὴ χαλεπαίνειν, ἡγεῖσϑαι μέντοι 
τοιούτους βἶναι οἷοί εἰσι" πάντα γὰρ ἄνδρα χρὴ ἄγα- 
πᾶν, ὅςτις καὶ ὁτιοῦν λέγδι ἐχόμδνον φρονήσεως ! πρᾶ- 
γμα καὶ ἀνδρείως ἐπδξιὼν διαπονεῖται. XXXII. KP. 
“Καὶ μήν, [5] Σώκρατες, καὶ αὐτὸς περὶ τῶν υἱέων, ὡς- 
πϑρ Gl πρός σϑ λέγω, ἐν ἀπορίᾳ eil, τί δεῖ αὐτοῖς 
χρήσασϑαι. ὃ μὲν οὖν »βώτερος ἔτι καὶ σμικρός ἐστι, 
Κριτόβουλος δ᾽ ἤδη ἡλικίαν ἔχει καὶ δεῖταί τινος, ὅςτις 
αὐτὸν ὀγνήσϑι. ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ ξυγγένωμαι, οὕτω 
διατίϑομαι, ὥςτε μοι δοκεῖ μανίαν εἶναι τὸ ἕνεκα τῶν 
παΐδων ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοιαύτην ἐσχηχέ- 
γαι, καὶ περὶ ! τοῦ γάμου, ὅπως ἐκ γενναιοτάτης ἔσον- 
ται μητρός, καὶ περὶ τῶν χφημάτων, ὅπως ὡς πλου- 
σιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι" ὅταν δὲ 
εἰς τινα ἀποβλέψω τῶν φασκόντων ἂν παιδεῦσαι ἀν- 
ϑρώπους, ἐχπόέπληγμαι, καὶ μοι δοκδὶ εἷς ἕκαστος αὐ- 

τῶν σκοποῦντι πάνυ ἀλλόκοτος εἶναι, ὡς ys πρὸς * σὲ 
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τἀληϑῆ εἰρῆσϑαι" ὥςτο οὐκ ἔχω ὅπως προτρέπω τὸ 
μειράκιον ἐπὶ φιλοσοφία». zQ. 0 φίλε Κρίτων, οὐκ 
οἶσϑα, ὅτι ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι οἵ μὲν φαῦλοι πολ- 
Aoi καὶ οὐδενὸς ἄξιοι, oí δὲ σπουδαῖοι ολίγοι καὶ 

παντὸς ἄξιοι; ἐπεὶ γυμναστικὴ οὐ καλὸν δοκεῖ σοι εἷ- 
yo, καὶ χφηματιστικὴ καὶ ῥητορικὴ καὶ στρατηγία; 
KE. "Euotye πάντως δήπου. EQ. Τί ovv; ἐν ἑκάστῃ 

τούτων τοὺς πολλοὺς ! πρὸς ἕκαστον τὸ ἔργον 0U κατα- 
γϑλάστους ὁρᾷς; ΚΡ. Ναὶ μὰ τὸν Δία, καὶ μάλα ἀλη- 

ϑῆ λέγεις. ΣΩ. Ἦ οὖν τούτου ἕνδκα αὐτός T8 φεύξει 

πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τῷ visi οὐκ ἐπιτρέψεις; 
ΚΡ. Οὔκουν δίκαιόν [e [5] Σώκρατες. ΣΩ. Μὴ τοΐνυν 

0 γ8 οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, ἀλλ᾿ ἐάσας χαίρειν τοὺς 
ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτα χρηστοὶ εἰσιν &irB πο- 
»ηροΐ, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας καλῶς T8 καὶ εὖ, 

ἐὰν μέν σοι φαίνηται φαῦλον ὃν, ! πάντ᾽ ἄνδρα ἀπό- 
τροπε, μὴ μόνον τοὺς υἱεῖς" ἐὰν δὲ φαίνηται οἷον οἷ- 
μαι αὐτὸ ἐγὼ εἶναι, ᾿ϑαῤῥῶν δίωκϑ καὶ ἄσκδι, τὸ Àa- 
γόμενον δὴ τοῦτο, αὐτός τε καὶ τὰ παιδία. 

ILPIOCSL AM OJPOA. 

JI AGREORYIPALILATASO) ΡΟ ον HEP QUE) OEIL A- 

ETAIPO2 

L. * ET. Πόϑεν, ὦ Σώκχρατες, qolve; ἢ δῆλα 

δή, ὅτι ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ περὶ τὴν ̓ Αλκιβιάδου ὥραν; 
καὶ μήν μου χαὶ πρώην. ἰδόντι καλὸς μὲν ἐφαίνετο 
ἁνὴρ ἔτι, ἀνὴρ μέντοι; ὦ Σώκρατες, ὥς y ἐν αὐτοῖς 
ἡμῖν δἰρῆσϑαι, καὶ πώγωνος ἤδη ὑποπιμπλάμενος. 
ΣΩ. Εἶτα τί τοῦτο; οὐ σὺ μέντοι Ὁμήρου ἐπαινέτης 
εἶ, ὃς ! ἔφη χαφιδστάτην ἥβην εἶναι τοῦ ὑπηνήτου, ἣν 
γῦν ἀλκιβιάδης ἔχει; ΕΤ. Τί οὖν τὰ νῦν; ἡ παρ᾽ 

ἐκδίνου φαίνει; καὶ πῶς πρός g8 ὃ »βαγίας διάκειται; 

ΣΩ. E) ἔμοιγϑ ἔδοξεν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῇ yr ἡμέ- 

ec καὶ γὰρ πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ εἶπϑ βοηϑῶν ἐμοί, καὶ 
οὖν καὶ ἄρτι ar ἐκείνου & ἔρχομαι. ἄτοπον μέντοι τὶ 
σοι ἐθέλω εἰπεῖν" παρόντος γὰρ ἐχείνου, ovre προςϑῖ- 
xov τὸν νοῦν, ἐπελανϑανόμην 18 αὐτοῦ ϑαμά. ET. 
Καὶ τί ἂν γεγονὸς εἴη περὶ σὲ ! χἀκεῖνον τοσοῦτον 

πρᾶγμα; οὐ γὰρ δήπου τινὲ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ ἔν 
78 τῇδ τῇ πόλει. ΣΏΩ. Καὶ πολύ ye. ET. Τί φής; 
ἀστῷ, ἢ ξένῳ; IQ. Ξένῳ. ET. Ποδαπῷ; EQ. 

ΠΡΟΔΙΚΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ἹΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΑΤΌΡΑΣ, AAKIBIAAHX 

ΚΑΛΛΙΑΣ, KPITIAX, ἹΠΠΊΑΣ. 

ἀιβδηρίτῃ. ET. Καὶ οὕτω καλός τις ὃ ξένος ἔδοξέ 
σοι δῖναι, ὥςτϑ TOU KAenlov υἱέος καλλίων σοι φανῆ- 
γαι; EQ. Πῶς δ᾽ ov μέλλοι, ὦ μακάριδ, τὸ σοφώ- 
τατον κάλλιον φαίνεσϑαι; ΕΤ. MÀ ἡ σοφῷ τινι 
ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, ἐντυχὼν πάρει; ΣΩ. Σοφωτάτῳ ! 

μὲν οὖν δήπου τῶν ys νῦν, εἴ coi Üoxsi σοφώτατος 
εἶναι “Πρωταγόρας. ET. :2 τί λέγϑις; Πρωταγόρας 

ἐπιδεδήμηκε; EQ. Τρίτην 78 E ἡμέραν. ET. Kol 
ἄρτι ἄρα. ἐχείνῳ συγγεγονὼς ἥκϑις; ΣῺΣ Πάνυ 78 τ 

πολλὰ καὶ εἰπὼν καὶ ἀκούσας. ἘΤ. Τί οὖν οὐ διηγή- 
σω ἡμῖν τὴν ξυνουσίαν, εἰ μή σέ τι κωλύει, καϑιζόμε- 
γος ἐνταυϑοῖ ἐξαναστήσας τὸν παῖδα τουτονί; EQ. 
Πάνυ uiv ovv: καὶ χάριν 78 εἴσομαι, ἐὰν ἀκούητε. 
ET. Koi μὴν καὶ ἡμεῖς gol, ἐὰν λέγῃς. EQ. Διπλῆ 
ἂν εἴη ἢ χάρις. ἀλλ ov» axovere. 11. Τῆς παρδλ- 
ϑούσης νυκτὸς ταυτησί, ἔτι βαϑέος ὄρϑρου, Ἵππο- 

κράτης, ὃ Ἀπολλοδώρου υἷός, Φάσωνος δὲ ἀδελφός, 

τὴν ϑύραν τῇ βακτηρίᾳ πάνυ ! σφόδρα ἕκρουε, καὶ 
14 * 
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ἐπειδὴ αὐτῷ ἀνέῳξέ τις, εὐθὺς εἴσω je ἐπειγόμενος, 
καὶ τῇ φωνῇ μέγα λέγῶν; Ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐγρήγο- 
gas, ἢ καϑεύδεις; Καὶ ἐγὼ τὴν φωνὴν γνοὺς αὐτοῦ, 
Ἱπποκράτης, ἔφην, οὗτος" μή TL νεώτερον ἀγγέλλεις; 
Οὐδὲν 7. ἦ δ᾽ ὅς, εἰ μὴ ἀγαϑά γε. Ev ἂν λέγοις, 
ἦν δ᾽ ἐγώ. ἔστι δὲ τὶ, καὶ τοῦ ἕνεκα τηνικάδε ἀφίκου; 

Πρωταγόρας, ἔφη, ἥκει, στὰς παρ ἐμοί. Πρώην, 
ἔφην ἐγώ" σὺ δὲ ἄρτι πέπυσαι; Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, 

ἑσπέρας ys. Καὶ ! ἅμα ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκίμποδος 

ἐκαϑέζετο παρὰ τοὺς “πόδας μου, καὶ εἶπεν" Ἑσπέρας 

δῆτα, μάλα yt ὀψὲ ἀφικόμενος sb Οἰνόης. ὃ γάρ τοι 

παῖς μὲ ὃ Σάτυρος ἀπέδρα" καὶ δῆτα μέλλων σοι 
φράξειν, ὅτι διωξοίμην αὐτόν, ὑπό τινος ἄλλου ἐπελα- 

ϑόμην. ἐπειδὴ δὲ ἤλϑον καὶ δεδειπνηκότες ἦμεν καὶ 
ἐμέλλομεν ἀναπαύεσϑαι, τότε μοι ὃ ἀδελφὸς λέγει, ὅτι 

een Πρωταγόρας. καὶ ἔτι μὲν ἐνεχείρησα εὐϑὺς παρὰ 
σὲ ἰέναι, ἔπϑιτά μοὶ λίαν πόῤῥω ἔδοξε, τῶν ! νυκτῶν 
εἶναι. ἐπειδὴ δὲ τάχιστά, L8 ἐκ τοῦ κόπου ὃ ὕπνος 
ἀνῆκεν, εὐϑὺς ἀναστὰς οὕτω δεῦρο ἐπορευόμην. Καὶ 
ἐγὼ γιγνώσκων αὐτοῦ τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν πτοίησιν, 

Τί οὖν σοι, qv δ᾽ ἐγώ, τοῦτο; μῶν τί c8 ἀδικεῖ Πρω- 

ταγόρας; Καὶ ὃς γελάσας, Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ὦ 

Σώκρατες, ὅτι y? μόνος ἐστὶ σοφύς, ἐμὲ δὲ οὐ ποιεῖ. 
Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία, ἔφην ἐγώ, ἂν αὐτῷ διδῷς ἀργύριον 

καὶ πείϑῃς ἐκεῖνον, ποιήσει καὶ σὲ σοφόν. Εἰ γάρ, 
ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοΐ, ἐν τούτῳ εἴη: ὡς ! ovr ἂν 

τῶν ἐμῶν ἐπιλίποιμι οὐδὲν ovre τῶν φίλων. ἀλλ᾿ αὐτὰ 

ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ, ἵνα ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχϑῇς 
αὐτῷ. ἐγὼ γὰρ ἅμα μὲν καὶ ᾿“γεώτερύς εἶμι, ἅμα δὲ 
ovdi ἑώρακα Πρωταγόραν πώποτε, οὐδ᾽ ἀκήκοα οὐ- 
δέν" ἔτι γὰρ παῖς ἡ, ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδήμησεν. 
ἀλλὰ γάρ, o Σώκρατες, πάντες τὸν ἄνδρα ἐπαινοῦσι 

καὶ φασι σοφώτατον εἶναι λέγειν. ἀλλὰ τί οὐ βαδίζομεν 

παρ᾽ αὐτόν, ἵνα ἔνδον * καταλάβωμεν; χαταλύει δ᾽, 

ὡς ἐγὼ ἤκουσα, παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου. ἀλλ᾽ 
ἴωμεν. Καὶ ἐγὼ εἶπον: Μήπω, ὦ ᾿γαϑέ, ἐκεῖσε ἴω- 
us», ngo γάρ ἐστιν, ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν 
αὐλήν, καὶ περιϊόντες αὐτοῦ διατρίψωμεν, ἕως ἂν φῶς 
γένηται" εἶτα ἴωμεν. καὶ γὰρ τὰ πολλὰ “Πρωταγόρας 
ἔνδον διατρίβει" ὥςτε, ϑάῤρῥει, καταληψόμοϑα αὐτόν, 

ὡς τὸ εἶχός, ἔνδον. IL. Μετὰ ταῦτα ἀναστάντες εἰς 

τὴν αὐλὴν περιῇμεν. Καὶ ἐγὼ ἀποπειρώμενος ! τοῦ 

Ἱπποκράτους τῆς ῥώμης διδσκόπουν αὐτὸν καὶ ἠρώ- 
TOv, Εἰπέ μοι; ἔφην ἐγώ, ὦ Ἱππόκρατες, παρὰ Πρω- 
ταγόραν vvv ἐπιχειρεῖς ἰέναι ἀργύριον τελῶν ἐκδίνῳ 
μισϑὸν ὑπὲρ σδαυτοῦ, ὡς παρὰ τίνα ἀφιξόμενος καὶ 
τὶς γενησόμδνος; ὥςπερ ἂν εἰ ἐπενόεις παρὰ τὸν σαυ- 
τοῦ ὅμώνυμον ἐλϑὼν Ἵπιποκράτη τὸν Κῷον, τὸν τῶν 

᾿σκληπιαδῶν, ἀργύριον Tesi» ὑπὲρ σαυτοῦ μισϑὸν 
ἐχδίνῳ, εἴ τίς ce ἤρετο Εἰπέ μοι, μέλλεις τελεῖν, ὦ 
Ἱππόκρατες, Ἱπποχράτει ' μισϑὸν ὡς τίνι ὄντι; τί ἂν 

ἀπεκρίνω; Εἶπον ἂν, ἔφη, ὅτι ὡς ἰατρῷ. Ὡςς τίς γε- 

γησόμενος; Ὥς ἰατρύς, ἔφη. Εἰ δὲ παρὰ Πολύκχλειτον 
τὸν Ἡργεῖον ἢ Φειδίαν τὸν Ἡϑηναῖον ἐπενόεις ἀφι- 
κόμενος μισϑὸν ὑπὲρ σαυτοῦ τελεῖν ἐχείνοις, Si τίς σε 

ἤρδτο᾽ TeÀsi» τοῦτο τὸ ἀργύριον ὡς τίνι ὄντι ἐν νῷ 
ἔχεις Πολυκχλδίτῳ τὸ καὶ Φειδίᾳ; τὶ ἂν ἀπεκρίνω; Εἷ- 
πον ἄν ὡς ἀγαλματοποιοῖς. Ὡς τίς δὲ γενησόμενος 
αὐτός; Δῆλον, ὅτι ἀγαλματοποιός. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. 

PLATONIS 

παρὰ δὲ δὴ Πρωταγόραν νῦν ἀφικόμενοι ἐγώ " τὸ καὶ 
σὺ ἀργύριον ἐχείνῳ μισϑὸν ἕτοιμοι ἐσόμεϑα τελεῖν 
ὑπὲρ σοῦ, ἄν μὲν ἐξικνῆται τὰ ἡμέτερα χρήματα καὶ 
τούτοις πείϑωμεν αὐτόν, ---- si δὲ μή, καὶ τὰ τῶν φί- 
λὼν προξαναλίσκοντες. si οὖν τις ἡμᾶς περὶ παῦτα 
οὕτω σφόδρα σπουδάζοντας & ἔροιτο" Εἰπὲ μοι, ὦ Σώ- 

χρατὲς Ττ8 καὶ Ἱππόκρατες, ὡς τίνι ὄντι τῷ Πρωταγό- 

Qu ἐν νῷ ἔχετε χρήματα τελεῖν; vi ἂν αὐτῷ ἀποίρι- 
ναίμεϑα; τὶ ὄνομα, ἄλλο ys ! Àey óuevov. περὶ Πρωτα- 
γόρου ἀκούομεν, ὥςπερ περὶ Φειδίου ἀγαλματοποιὸν 
καὶ περὶ Ὁμήρου ποιητήν; τί τοιοῦτον περὶ Πρωτα- 
γόρου ἀκούομεν; Σοφιστὴν δή τοι ὀνομαζουσί 78, ὦ 
Σώκρατες, τὸν ἄνδρα δῖναι; ἔφη. Ὡς σοφιστῇ ἄρα 

ἐρχόμοϑα τελοῦντες τὰ χρήματα; Μάλιστα. Εἰ οὖν 
καὶ τοῦτό τίς σε προςέροιτο" Αὐτὸς δὲ δὴ ὡς τὶς γε- 
γησόμενος ἔρχει παρὰ * τὸν Hownoy ὅραν; Καὶ ὃς, εἷ- 

πεν ἐρυϑριάσας — ἤδη γὰρ ὑπέφαινέ τι ἡμέρας, [157 
καταφανῆ αὐτὸν γενέσϑαι — Εἰ μὲν τι τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν ἔοικ, δῆλον, ὅτι σοφιστὴς γενησόμενος. Σὺ δέ, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς ϑεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς τοὺς "Ei- 

ληνας αὑτὸν σοφιστὴν παρέχων; Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώ- 

χρατες , δἴπερ γ8 ἃ διαν "οοὗμαι χρὴ λέγειν. MAX ἄρα, 

ὦ Ἱππόκρατες, μὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαμβάνεις σου τὴν 
παρὰ Πρωταγόρου μάϑησιν ἔσεσϑαι, ἀλλ᾽ οἵαπερ ! ü 

παρὰ τοῦ γφαμματιστοῦ ἐγένετο χαὶ κυϑαριστοῦ καὶ 

παιδοτρίβου; τούτων γὰρ σὺ ἑχάστην οὐκ ἐπὶ τέχνῃ 

ἔμαϑες, ὡς δημιουργὸς ἐσόμενος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παιδείᾳ, ὡς 
τὸν ἰδιώτην. καὶ τὸν ἐλεύϑερον πρέπει. Πάνυ μὲν οὖν 
μοι δοκεῖ, ἔφη, VET μᾶλλον. εἶναι ἢ ἢ παρὰ Hoana- 

γόρου ̓μάϑησις. . Οἶσϑα οὖν ὃ μέλλεις γὺν πράτ- 
τϑιν, ἢ σδ iie ἣν δ᾽ ἐγώ. Τοῦ πέρι; Ὅτι μέλ- 

λεις τὴν «Ψυχὴν τὴν σαυτοῦ ! παρασχεῖν ϑεραπεῦσαι 

ἀνδρί, ὡς φής, σοφιστῇ" 0 τι δέ ποτε ὃ σοφιστής 
ἐστι, ϑαυμαάζοιμ᾽ ἂν εἰ οἶσϑα. καίτοι εἰ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς, 

οὐδὲ ὅτῳ παραδίδως τὴν ψυχὴν οἶσϑα, οὔτ᾽ εἰ ἀγαϑῷ 

ovr εἶ χαχῷ πράγματι. Οἷμαὶ pom. εἰδέναι. Az- 

78 δή, τί ἡγεῖ εἶναι τὸν σοφιστήν; Ἐγὼ μέν, ἡ δ᾽ 6 ὃς, 
ὥςπερ, τοὔνομα λέγει, τοῦτον εἶναι τὸν τῶν σοφῶν 
ἐπιστήμονα. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τοῦτο μὲν ἔξεστι 
λέγειν καὶ περὶ ζωγράφων καὶ περὶ τεκτόνων, ὅτι οὗ- 
τοὶ εἰσιν οἱ τῶν σοφῶν ἐπιστήμονες" ! ἀλλ᾽ εἴ τις 
ἔροιτο ἡμᾶς, τῶν τὶ σοφῶν εἶσιν Ol ζωγράφοι ἐ ἐπιστή- 
μονεξ, εἴποιμεν ἂν που αὐτῷ, ὅτι τῶν πρὸς τὴν ἀπερ- 
pagi τὴν τῶν εἰκόνων, xol τάλλα οὕτως. εἰ δὲ τις 
ἐκεῖνο ἔροιτο" Ὁ δὲ σοφιστὴς τῶν τὶ σοφῶν ἐστι; τὶ 
ἂν ἀποκριναίμεϑα αὐτῷ; ποίας ἐργασίας ἐπιστάτης; 
Ti ἂν εἴποιμεν αὐτὸν εἶναι, ὦ Σώκρατες, ἢ ἐπιστάτην 
τοῦ ποιῆσαι δεινὸν λέγειν; Ἴσως ἂν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἄλη- 

95 λέγοιμεν, οὐ μέντοι ἱκανῶς 75) ἐρωτήσεως, γὰρ ἔτι 
qj ἀπόχρισις ἡμῖν δεῖται, περὶ ὅτου ὃ σοφιστὴς δεινὸν 
ποιεῖ λέγϑιν" ὥςπερ ὃ κιϑαριστὴς δεινὸν δήπου ! ποιεῖ 
λέγειν περὶ οὗπδρ xoi ἐπιστήμονα, περὶ noirs: E 
γάρ; Ναΐ. Εἶεν. ὁ δὲ δὴ σοφιστὴς περὶ τίνος δεινὸν 
ποιεῖ λέγειν; ἢ δῆλον, ὅτι mei οὗπερ. καὶ ἐπίσταται; 
Eixoc ys. Τί δή ἐστι τοῦτο, περὶ οὗ αὐτός τὸ ἐπι- 
στήμων ἐστὶν ὃ σοφιστὴς καὶ τὸν μαϑητὴν ποιεῖ; Μὰ 

δὲν ἔφη, ̓ οὐχέτι ἔχω σοι λέγειν. V. Καὶ ἐγὼ εἶπον 
* μετὰ τοῦτο᾽ Τί ovv; οἶσϑα εἰς οἷόν τινα κίνδυνον 

ἔρχει ὑποϑήσων τὴν ψυχήν; ἢ εἰ μὲν τὸ σῶμα ἐπι- 
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τρέπειν es ἔδει τῳ διακινδυνεύοντα ἢ 7 χρηστὸν αὐτὸ 
γενέσϑαι ἢ πονηρόν, πολλὰ ἂν περιεσχέψω, εἴτ ἐπι- 
τρδπτέον εἴτα οὔ, xal εἰς συμβουλὴν τούς τὸ φίλους ἂν 
παρεκάλεις καὶ τοὺς οἰκείους σκοπούμενος ἡμέρας συ- 
χνάς" ὃ δὲ περὶ πλείονος τοῦ σώματος ἡγεῖ, τὴν ψυ- 
χήν, καὶ ἐν ᾧ πάντ᾽ ἐστὲ τὰ σὰ ἢ εὖ ἢ κακῶς πρατ- 
τειν, χρηστοῦ ἢ πονηροῦ αὐτοῦ γενομένου, περὶ δὲ 

Β τούτου οὔτα τῷ πατρὶ ! οὔτε τῷ ἀδελφῷ ἐπεκοινώσω 
οὔτο ἡμῶν τῶν ὁταίρων οὐδενί, εἴτ᾽ ἐπιτρεπτέον εἴτϑ 
καὶ οὐ τῷ ἀφικομένῳ τούτῳ ξένῳ τὴν σὴν ψυχήν, ἀλλ 
ἑσπέρας ἀκούσας, ὡς φῇς, ὄρϑριος ἡ ἥκων περὶ μὲν τού- 
του οὐδένα λόγον. οὐδὲ συμβουλὴν ποιεῖ, εἴτ χρὴ ἐπι- 
τρέπειν σαυτὸν αὐτῷ εἴτε ἴτε μή, ἕτοιμος δ᾽ si “ἀναλίσκειν 
τά T8 σαυτοῦ καὶ τὰ τῶν φίλων χρήματα, ὡς ἤδη διε- 
γνωκώς, ὅτι πάντως συνεστέον “Πρωταγόρᾳ, ὃν οὔτε 
γιγνώσκεις, ὡς φής, ovra διείλεξαι οὐδεπώποτε, σοφι- 

C στὴν δ᾽ ὀνομάζεις, ! τὸν δὲ σοφιστήν, ὃ τὶ ποτξβ ἔστι, 
φαΐνοι ἀγνοῶν, ᾧ μέλλεις σαυτὸν ἀρ ες Καὶ ὃς 

ἀκούσας, Ἔοικεν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐξ ὧν σὺ λέγεις. 
"4p οὖν, ὦ Ἱππόκρατες, ὃ σοφιστὴς τυγχάνει. ὧν ἔμ- 
πορός τις ἢ κάπηλος τῶν ἀγωγίμων, «gp ὧν ψυχὴ 
τρέφεται; φαίνεται γὰρ ἔμοιγε τοιοῦτός τις. Τρέφεται 
δὲ ψυχή, o Σώκρατες, τίνι; Ma paci δήπου, ἦν δ᾽ 
ἐγώ. xoi ὅπως 78 μή, o ἑταῖρε, ὃ σοφιστὴς ἐπαινῶν 
ἃ πωλεῖ ἐξαπατήσῃ ἡμᾶς, ὥςπερ oi περὶ τὴν τοῦ σώ- 

D ματος τροφήν, ὁ ἔμπορός τϑ ! καὶ κάπηλος. καὶ γὰρ 
οὗτοί που ὧν ἄγουσιν ἃ ἀγωγίμων οὔτε αὐτοὶ ἴσασιν ὃ 
τι χρηστὸν ἢ πονηρὸν περὶ τὸ σῶμα, ἐπαινοῦσι δὲ 
πάντα πωλοῦντες, οὔτε οὗ ; ὠνούμενοι map αὐτῶν, ἐὰν 
μή τις τύχῃ γυμναστικὸς 7 ἰατρὸς ὦν. οὕτω δὲ καὶ οἱ 
τὰ μαϑήματα περιάγοντες κατὰ τὰς πόλεις καὶ πω- 

λοῦντες καὶ καπηλεύοντες τῷ αεὲ ἐπιϑυμοῦντι ἐπαι- 
γοῦσι μὲν πάντα ἃ πωλοῦσι, τάχα δ᾽ ἂν τινες, o 

ἄριστα, καὶ τούτων ᾿ἀγνοοῖον ὧν πωλοῦσιν ὃ τι xen- 
E στὸν 5 πονηρὸν πρὸς τὴν ψυχήν" ὡς δ᾽ ! αὕτως καὶ 

οἵ ὠνούμενοι nag αὐτῶν, ἐὰν μή τις τύχη περὶ τὴν 
ψυχὴν αὖ ἰατρικὸς ὦν. εἰ μὲν οὖν σὺ τυγχάνεις ἐπι- 
στήμων τούτων τὶ χρηστὸν καὶ πονηρόν, ἀσφαλές σοι 
ὠνεῖσϑαι μαϑήματα καὶ “παρὰ Πρωταγόρου καὶ meg 
ἄλλου ὁτουοῦν" εἰ δὲ μή, ὅρα, ὦ μακάριδ, μὴ περὶ 

τοῖς φιλτάτοις * πυβεύῃς T8 καὶ κιυδυνεύῃς. καὶ γὰρ 
δὴ καὶ πολὺ μείζων κίνδυνος ἐν τῇ τῶν μαϑημάτων 
ὠνῇ ἢ ἐν τῇ τῶν σιτίων. σιτία μὲν γὰρ καὶ ποτὰ 
πριάμενον παρὰ τοῦ καπήλου καὶ ἐμπόρου ἔξεστιν. ἐν 
ἄλλοις ἀγγείοις ἀποφέρειν, χαὶ πρὶν δέξασϑαι αὐτὰ 

εἰς τὸ σῶμα πιόντα ἢ φαγόντα, καταϑέμενον οἴκαδε 
ἕξεστι συμβουλεύσασϑαι, παρακαλέσαντα τὸν ἐπαΐον- 

τα, 0 τὶ το ἐδεστέον ἢ ποτέον καὶ Ó τι μή, καὶ ὁπό- 
σον καὶ ὅπότε᾽ Gers ἐν τῇ ὠνῇ οὐ μέγας ὃ κίνδυνος. 

B μαϑήματα δὲ ovx ! ἔστιν ἐν ἄλλῳ ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν, 
ἀλλ ἀνάγκη καταϑέντα τὴν τιμὴν τὸ μάϑημα ἐν ov- 

τῇ τῇ ψυχῇ λαβόντα καὶ μαϑόντα ἀπιέναι ἢ βεβλαμ- 
μένον ἢ ὠφελημένον. ταῦτα οὖν σκοπώμεϑα καὶ μετὰ 
τῶν πρεσβυτέρων ἡ ἡμῶν" ἡμεῖς γὰρ ἔτι γέοι, ὥστ το- 
σοῦτο πρᾶγμα διελέσϑαι. γῦν ̓ μέντοι, ὥςπερ ὡρμήσα- 
uev, ἴωμεν καὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός, ἔπειτα ἀκού- 
σαντος καὶ ἄλλοις ἀναχοινωσώμεϑα᾽ καὶ γὰρ οὐ μό- 
voc Πρωταγόρας αὐτόϑι ἐστίν, ἀλλὰ καὶ Ἱππίας ὁ 

Ὁ "Hisiog — οἶμαι ' δὲ καὶ πρόδικον τὸν Κεῖον — καὶ 
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ἄλλοι πολλοὶ καὶ σοφοί. VI. Δόξαν ἡμῖν ταῦτα, ἐπο- 

ρευόμεϑα. ᾿ΒΕπειδὴ δὲ ἐν τῷ προϑύρῳ ἐγενόμεϑα, 
ἐπιστάντες περί τινος λόγου διελεγόμεϑα, ὃς ἡμῖν κα- 

τὰ τὴν 000v ἐνέπεσεν" iv οὖν μὴ ἀτελὴς γένοιτο, ἀλ- 
λὰ διαπερανάμενοι οὕτως εἰςίοιμεν, στάντες ἐν τῷ 
προϑύρῳ διολεγόμεϑα, ἕως συνωμολογήσαμεν ἀλλή- 

λοις. δοκεῖ οὖν μοι, ὃ ϑυρωρός, εὐνοῦχός τις, κατή- 
κουεν ἡμῶν, κινδυνεύει δὲ διὰ ! τὸ πλήϑος τῶν σοφι- 
στῶν ἄχϑεσϑαι τοῖς φοιτῶσιν εἰς τὴν οἰκίαν. ἐπειδὴ 
γοῦν ἐχρούσαμεν τὴν ϑύραν, ἀνοίξας καὶ ἰδὼν ἡμᾶς, 

οὐ σχολὴ αὐτῷ. Καὶ ἅμα 

ἀμφοῖν τοῖν χεροῖν τὴν ϑύραν πάνυ προϑύμως ὡς 
οἷός τ ἦν ἐπήραξε. καὶ ἡμεῖς πάλιν ἐκρούομεν. xoi 

ὃς ἐγκδκλειμένης τῆς ϑύρας ἀποκρινόμενος εἶπεν, Ὦ 
ἄνϑρωποι, ἔφη, οὐχ ἀκηκόατϑ, ὅτι οὐ σχολὴ αὐτῷ; 

Ἀλλ o ᾿γαϑέ, ἔφην ἐγώ, ovre παρὰ Καλλίαν ἡ ἥκομεν 

οὔτε σοφισταὶ ἐσμδν, ἀλλὰ ϑάῤῥει" ! Πρωταγόραν 

γάρ τοι δεόμενοι, ἰδεῖν ἤλϑομεν. εἰράγγειλον οὖν. Μό- 
γις οὖν ποτ ἡμῖν ἄνθρωπος ἀνέῳξε τὴν ϑύραν. VII. 

"nei δὲ εἰφρήλϑομεν, κατελάβομεν Πρωταγόραν ἐν 

τῷ προστώῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ᾽ αὐτῷ συμπεριδ- 

πάτουν ἐκ μὲν τοῦ ἐπὶ ϑάτερα Καλλίας ὁ Ἱππονίκου 
καὶ 0 ἀδελφὸς αὐτοῦ O ὁμομήτριος, Πάραλος * ὃ Π6- 

ρικλέους, καὶ Χαρμίδης 0 Γλαύκωνος, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ 

ϑάτερα ὃ ἕτερος τῶν Περικλέους Ξάνϑιππος καὶ Φι- 
Annis ὁ Φιλομήλου καὶ Ἀντίμοιρος ὃ Μενδαῖος, 
ὅςπερ εὐδοκιμεῖ μάλιστα τῶν “Πρωταγόρου μαϑητῶν 
καὶ ἐπὶ τέχνῃ μανϑάνει, ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος. τού- 
των δὲ ot ὀπισϑεν ἠκολούϑουν ἐπακούοντες τῶν }λε- 

γομένων τὸ μὲν πολὺ ξένοι ἐφαίνοντο, οὕς ἄγει ἐξ 

ἕκαάστων τῶν πόλεων ὃ “Πρωταγόρας, δι ὧν διοξέρχε- 

ται; κηλῶν τῇ φωνῇ ὥςπερ "Oggeis, oi δὲ κατὰ τὴν ! 
φωνὴν ἕπονται κθχηλημένοι" ἤσαν δὲ τινες καὶ τῶν ἐπι- 
χωρίων ἐν τῷ χορῷ. τοῦτον τὸν χορὸν μάλιστα ἔγωγε 
ἰδὼν ἥσϑην, ὡς καλῶς εὐλαβοῦντο μηδέποτε ἐμποδὼν 

ἐν τῷ ἔμπροσϑεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ ἐπειδὴ αὐ- 

τὸς ἀναστρέφοι καὶ oi μετ᾽ ἐκείνου, εὖ πως καὶ ἐν xó- 
guo περιεσχίζοντο οὗτοι oi ἐπήκοοι ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, 
καὶ ἐν κύχλῳ περιϊόντες del εἰς τὸ ὄπισϑεν καϑίσταν- 
vo κύλλιστα. Τὸν δὲ gen εἰξενόησα, ἔφη Ὅμηρος, 
ἹἹππίαν τὸν Ἤλεῖον, ! ἵμδνον ἐν τῷ xGT ἀντικρὺ 

προστώῳ ἐν ϑρόνῳ" περὶ αὐτὸν δ᾽ ἐκώϑηντο ἐπὶ βα- 
Soo» Ἐρυξίμαχός τὸ 0 Ἠκουμενοῦ καὶ Φαῖδρος ὁ 
Μυῤῥινούσιος καὶ ᾿Ανδρων ὃ νδροτίωνος καὶ τῶν ξέ- 

vo» πολῖταί τὸ αὐτοῦ καὶ ἄλλοι τινές. ἐφαίνοντο δὲ 
περὶ φύσεώς r8 καὶ τῶν μετεώρων ἀστρονομικὰ ἄττα 
διερωτᾶν τὸν Ἱππίαν, 0 δ᾽ ἐν ϑρόνῳ καϑήμενος ἑκά- 

στοις αὐτῶν διέκρινε καὶ διεξήει τὰ ἐρωτώμενα. Καὶ 
μὲν δὴ καὶ Tavralo» rs eiceido». ἐπεδήμει γὰρ 
ἄρα Πρόδικος 0 ! Κεῖος, ἣν δὲ ἐν οἰκήματί τιν» ᾧ 
πρὸ τοῦ μὲν ὡς ταμιδίῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος, νῦν δὲ 
ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν καταλυόντων ὃ Καλλίας καὶ 
τοῦτο ἐχκκενώσας ξένοις κατάλυσιν πδποίηκδν. ὃ μὲν 

οὖν Πρόδικος ἢ ἔτι κατέκειτο, ἐγκεκαλυμμένος ἐν κωδιοις 
τισὶ καὶ στρώμασι καὶ μάλα πολλοῖς, ὡς ἐφαινδτο" 

παρεκάϑηντο δὲ αὐτῷ ἐπὶ ταῖς πλησίον κλίναις Παυ- 

σανίας τὸ ὃ ἐκ Κεραμέων καὶ μετὰ Παυσανίου νέον 
τι ἔτι μειράκιον, ὡς μὲν ἐγῷμαι, καλόν τε κἀγαϑὸν 
τὴν φύσιν, ! τὴν δ᾽ οὖν ἰδέαν πάνυ καλός. ἔδοξα 
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ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι Ἡγάϑωνα, καὶ οὐκ ἄν 
ϑαυμάζοιμι, εἰ παιδικὰ “Παυσανίου τυγχάνϑι Gy. τοῦ- 
τό T ἦν τὸ μειράκιον, καὶ τὼ ἀδειμάντω à ἀμφοτέρω, ὃ 
TE Κήπιδος xol ὁ «Ἱευκολοφίδου, καὶ ἄλλοι τινὲς ἐφαί- 

γοντο. περὶ δὲ ὧν διδλέγοντο οὐκ ἐδυνάμην ἐ ἔγωγε μα- 
ϑεῖν ἔξωϑεν, καίπερ λιπαρῶς i ἔχων ἀκούειν τοῦ EIE 

δίκου — πάσσοφος γάρ μοι δοκεῖ ἁνὴρ εἶναι καὶ 
ϑεῖος * —, ἀλλὰ διὰ τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς βόμβος 
τις ἐν τῷ οἰκήματι γιγνόμενος ἀσαφὴ ἐποίει τὰ λεγό- 
μενα. Καὶ ἡμϑῖς μὲν ἄρτι εἰςεληλύϑειμεν, κατόπιν δὲ 
ἡμῶν ἐπειρῆλϑον “ἀλκιβιάδης τε ὃ καλός, ὡς φὴς σὺ 
καὶ ἐγὼ πείϑομαι, καὶ Κριτίας ὃ ̓ Καλλαίσχρον. Vii. 

Ἡμεῖς οὖν ὡς εἰφήλϑομεν, ἔτι σμίκρ᾽ ἄττα διατρίψαν- 
τες καὶ ταῦτα διαϑεασάμενοι ᾿προςῇμεν πρὸς τὸν 
Πρωταγόραν, ! καὶ ἐγὼ εἶπον: Ὦ, Πρωταγόρα, πρὸς 

σέ τοι ἤλϑομεν ἐγώ τε καὶ Ἱπποκράτης οὗτος. πό- 
τερον, ἔφη; μόνῳ βουλόμενοι διαλεχϑῆναι ἢ ἢ καὶ μετὰ 
τῶν ἄλλων; Ἡμῖν μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐδὲν διαφέρει" 

ἀκούσας δὲ οὗ ἕνεκα ἤλϑομεν, αὐτὸς σκέψαι. Τί οὖν 

δή ἐστιν, ἔφη, οὗ ἕνεκα 3er; Ἱπποχράτης ὅδε ἐστὶ 
μὲν τῶν ἐπιχωρίων, ἠππηολλοδώρου υἷός, οἰκίας μεγάλης 
τὸ χαὶ εὐδαίμονος" αὐτὸς δὲ τὴν φύσιν δοκεῖ ἐνάμιλλος 
sivo, τοῖς ! ἡλικιώταις. ἐπιϑυμεῖν δὲ μοι δοκεῖ ἐλλό- 
γιμος γενέσϑαι ἐν τῇ πόλει. τοῦτο δὲ oi&rol οἵ μάλι- 

στα γενέσϑαι, εἰ σοὶ συγγένοιτο. ταῦτ οὖν ἤδη σὺ 
σκόπει, πότερον περὶ αὐτῶν μόνος ois. δεῖν διαλέγε- 
σϑαι πρὸς μόνους, ἢ ἢ uec ἄλλων. Ὀρϑῶς, ἔφη, nous 
μηϑεῖ, ῶ Σώκρατες, ὑπὲρ ἐμοῦ. ξένον γὰρ ἀνδρα καὶ 
κατιόντα εἰς πόλεις μεγάλας, καὶ ἐν ταύταις πείϑοντα 
τῶν νέων τοὺς βελτίστους ἀπολείποντας τὰς τῶν ἀλ- 

λων συγουσίας, καὶ οἰκείων καὶ ὀϑνείων, καὶ πρεσβυ- 
τέρων καὶ »εωτέρων, ἑαυτῷ συνεῖναι ὡς βελτίους ἐσο- 
μένους διὰ τὴν ἑαυτοῦ ! συνουσίαν, χρὴ εὐλαβεῖσϑαι 

τὸν ταῦτα πράττοντα" οὐ γὰρ σμικροὶ περὶ αὐτὰ 
φϑόνοι τε γίγνονται καὶ ἄλλαι δυομένειαί τε καὶ ἐπί- 
βουλαί. ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστιχὴν τέχνην φημὶ μὲν εἶναι 

παλαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριξομένους αὐτὴν. τῶν παλαιὼν 

ἀνδρῶν φοβουμένους τὸ ἐπαχϑὲς αὐτῆς πρόσχημα 
ποιεῖσϑαι καὶ προχαλύπτεσϑαι τοὺς μὲν ποίησιν, οἵον 

Ὅμηρόν τε καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην; τοὺς δὲ αὖ 
τϑλετάς τ xal χρησμῳδίας, τοὺς ἀμφί vs Opgéc καὶ 
"Μουσαῖον, ἐνίους δέ τινας ἤσϑημαι καὶ γυμναστικήν, 
οἷον Ἵκκος τε ὃ Ταραντῖνος καὶ 0 νῦν ἔτι ὧν οὐδενὸς 
ἥττων σοφιστὴς ! Ἡρόδικος ὃ Σηλυβριανός, τὸ δὲ ἀρ- 
χαῖον ἹΜεγαρούς. μουσικὴν δὲ ἀγαϑοκλῆς T8 D ὑμέ- 
τερος πρόσχημα ἐποιήσατο, μέγας ὧν σοφιστής, καὶ 
Πιυϑοκλείδης ὃ Κεῖος καὶ ἄλλοι πολλοί. οὗτοι πάν- 

τες, ὥςπερ λέγω, φοβηϑέντες τὸν φϑόνον ταῖς τέχναις 

ταύταις παραπετάσμασιν ἐχρήσαντο. * ἐγὼ δὲ τούτοις 

ἅπασι κατὰ τοῦτο εἶναι οὐ ξυμφέρομαι. ἡγοῦμαι γὰρ 
αὐτοὺς οὔ τι διαπράξασϑαι ὁ 0 ἐβουλήϑησαν" οὐ γὰρ 

λαϑεῖν τῶν ἀνϑρώπων τοὺς δυναμένους ἐν ταῖς πόλε- 

σι πράττειν, ὧνπερ, ἕνεχα ταῦτ ἐστὶ τὰ προσχήματα, 
ἐπϑὶ οἵ γ8 πολλοί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν αἰσϑάνονται, 

ἀλλ ἅτε ἂν οὗτοι διαγγέλλωσι, ταῦτα ὑμνοῦσι. τὸ 

οὖν ἀποδιδράσκοντα μὴ δύνασϑαι ἀποδρᾶναι, ἀλλὰ 
καταφανῆ εἶναι, πολλὴ μωρία καὶ τοῦ ! ἐπιχειρήματος, 

καὶ πολὺ δυρμενεστέρους παρέχεσϑαι ἀνάγκη τοὺς ἀν- 
ϑρώπους" ἡγοῦνται γὰρ τὸν τοιοῦτον πρὸς τοῖς ἂλ- 

PLATONIS 

λοις καὶ πανοῦργον εἶναι. ἐγὼ οὖν τούτων τὴν Byay- 

τίαν ἅπασαν 000» ἐλήλυϑα, καὶ ὁμολογῶ te σοφιστὴς 
εἶναι καὶ παιδεύειν ἀνϑρώπους, καὶ εὐλάβειαν ταύτην 
οἶμαι βελτίω ἐχείνης εἶναι, τὸ ὁμολογεῖν μᾶλλον ἢ ἔξ- 
αρνον εἶναι" καὶ ἄλλας πρὸς ταύτῃ ἔσκεμμαι, Gre, 
σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, μηδὲν δεινὸν πάσχειν διὰ τὸ ὁμολο- 
ye» ! σοφιστὴς εἶναι. καίτοι πολλά γε ἤδη ἔτη εἰμὶ 
ἐν τῇ τέχνῃ. καὶ γὰρ καὶ τὰ ξύμπαντα πολλά μοὶ 

ἐστιν" οὐδενὸς ὁ ὅτου οὐ πάντων ἂν ὑμῶν xod ἡλικίαν 
πατὴρ εἴην. ὥςτε πολύ μοι ἥδιστόν ἐστιν, 5i τι βούλε- 
σϑε, περὶ τούτων ἁπάντων ἐναντίον τῶν ἔνδον ὁ ὄντων 
τὸν λόγον ποιεῖσϑαι. Καὶ ἐγώ --- ὑπώπτευσα γὰρ 
βούλεσϑαι αὐτὸν τῷ τὸ Προδίκῳ καὶ τῷ anis. ἐνδεί- 
ἔασϑαι καὶ καλλωπίσασϑαι, ὅτι “ἐρασταὶ αὐτοῦ ἀφι- 

γμένοι εἴημεν — Τί ovv, ἔφην ἐγώ, 1 οὐ xot Πρόδικον 

καὶ Ἱππίαν ἐκαλέσαμεν xo τοὺς μετ᾽ αὐτῶν, ἵνα ἐπα- 
κούσωσιν ἡμῶν; Πάνυ μὲν oU», ἔφη ὁ Ioroyógas. 

Βούλεσϑε οὖν, ὃ Καλλίας ἢ ἔφη, συνέδριον κατασχευά- 

σωμεν, ἵνα καϑιζόμενοι διαλέγησϑε; Ἐδόκει χρῆναι. 
ἄσμενοι δὲ πάντες ἡμεῖς, ὡς ἀκουσόμενοι ἀνδρῶν σο- 
φῶν, καὶ αὐτοί τε ἀντιλαβόμενοι τῶν βάϑρων καὶ τῶν 
κλινῶν κατεσχευάζομεν παρὰ τὸν Ἱππίαν" ἐκεῖ γὰρ 

προὐπῆρχε τὰ βάϑρα" ἐν δὲ τούτῳ Καλλίας re xol! 
Ἀλκιβιάδης ἠκέτην ἄγοντε τὸν Πρόδικον, ἀναστήσαν- 
τες ἐκ τῆς itn, καὶ τοὺς μετὰ τοῦ Προδίκου. EX) 

᾿Επεὶ δὲ πάντες συνεκαϑεζόμεϑα, ὃ Πρωταγόρας, Νῦν 

δὴ ἂν, ἔφη, λέγοις, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ οἵδε πά- 

θεισι, περὶ ὧν ὀλίγον πρότερον μνείαν ἐποιοῦ πρὸς 
ἐμὲ ὑπὲρ τοῦ γεανίσχου. Καὶ ἐγὼ εἶπον, ὅτι 'H ov- 

τή μοι ἀρχή Ἐ ἐστιν, ὦ “Πρωταγόρα, ἥπερ ἄρτι, περὶ 
ὧν ἀφικόμην. Ἱπποκράτης γὰρ ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπι- 
ϑυμίᾳ ὧν τῆς σῆς συνουσίας" 9 τι οὖν αὐτῷ ἀποβή- 
σδται, ἐάν σοι συνῇ, ἡδέως ἂν φησι πυϑέσϑαι. το- 

σοῦτος ὃ ye ἡμέτερος λόγος. Ὑπολαβὼν οὖν ὁ Hgo- 
ταγόρας εἶπεν" Kp »eavlaxe, ἔσται τοίνυν σοι, ἐὰν ἐμοὶ 
συνῇς, ἡ ἂν ἡμέρᾳ, ἐμοὶ συγγένῃ;, ἀπιέναι oix os Bei- 
τίονι γεγονότι, καὶ ἐν τῇ ὑστεραίᾳ ταὐτὰ ταῦτα, καὶ 
ἑκάστης ἡμέρας ἀεὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι. Καὶ 
ἐγὼ ! ἀκούσας εἶπον" Ὦ, Πρωταγόρα, τοῦτο μὲν οὐ- 
δὲν ϑαυμαστὸν λέγϑις, ἀλλὰ εἰκός, ἐπεὶ κἄν σύ, καί- 

περ τηλικοῦτος ὧν καὶ οὕτω σοφός, εἴ τίς σε διδά- 
ξειεν ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιστάμενος, βελτίων ἂν γένοιο. 
ἀλλὰ μὴ οὕτως, ἀλλ᾿ ὥςπερ ἂν εἰ αὐτίκα μάλα μετα- 
βαλὼν τὴν ἐπιϑυμίαν Ἱπποκράτης 008 ἐπιϑυμήσειδ 
τῆς συνουσίας τούτου τοῦ νεανίσκου τοῦ νῦν νεωστὶ 
ἐπιδημοῦντος, Zevbinnov TOU "Hgoxlecrov, καὶ ἀφικό- 

μενος mug αὐτόν, ὥςπερ παρὰ σὲ γῦν, ἀκούσειεν ! 
αὐτοῦ ταὐτὰ ταῦτα, ἅπερ σοῦ, ὅτι ἑκάστης ἡμέρας 
ξυνὼν αὐτῷ βελτίων ἔσται καὶ ἐπιδώσει, εἰ αὐτὸν 
ἐπανέροιτο" Τί δὴ φὴς βελτίω ἔσεσϑαι καὶ εἰς τί ἐπι- 
δώσειν; εἴποι ἂν αὐτῷ ὃ Ζεύξιππος, ὅτι πρὸς γραφι- 
Lad κἂν εἰ Ὀρϑαγόρῳ τῷ Θηβαίῳ συγγενόμενος, 
ἀκούσας ἐχβίνου ταὐτὰ ταῦτα, ἅπερ σοῦ, ἐπανέροιτο 
αὐτόν, εἰς Ó τι βελτίων xod ἡμέραν ἔσται συγγιγνό- 
μδνος ἐκείνῳ, εἴποι ἂν, ὅτι εἰς αὔλησιν. οὕτω δὴ καὶ 
σὺ εἰπὲ τῷ νεανίσκῳ καὶ ἐμοὶ ὑπὲρ τούτου ἐρωτῶντι, 
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! Ἱπποκρύτης ὅδε Πρωταγόρᾳ συγγενόμενος, ἧ ἄνν 

αὐτῷ ἡμέρᾳ συγγένηται, βελτίων à ἄπεισι γενόμενος καὶ 
τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης οὕτως ἐπιδώσει εἰς τί, ὦ 
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Πρωταγόρα, καὶ περὶ τοῦ; Καὶ ὃ Πρωταγόρας ἐμοῦ 
ταῦτα ἀκούσας, Σύ τε καλῶς ἐρωτᾷς, ἔφη» [5] Σώκρα- 

τες, καὶ ἐγὼ τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποχρινόμε- 
γος. Ἱπποκράτης γὰρ mag ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πεΐσε- 
ται ἅπερ ἄν ἔπαϑεν ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος τῶν σο- 
φιστῶν. οἵ μὲν γὰρ ἄλλοι ᾿λωβῶνται τοὺς νέους" ! τὰς 
χὰρ τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄκοντας πάλιν αὖ 
ἄγοντες ἐμβάλλουσιν εἰς τέχνας, λογισμούς τὸ καὶ 

ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν διδάσκοντες 
— καὶ ἅμα εἰς τὸν Ἱππίαν ,ἀπέβλεψε —. παρὰ δ᾽ 
ἐμὲ ἀφικόμενος μαϑήσεται οὐ zsgb ἄλλου του ἢ περὶ 
οὗ ἥκει. τὸ δὲ | unu ἐστιν εὐβουλία περὶ 18 τῶν 
οἰκείων, ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ, καὶ 

περὶ τῶν τῆς * πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώ- 
τατος ἂν εἴη καὶ πράττειν καὶ λέγειν. "4g 5 ἔφην ἐγώ, 

ἕπομαί σου τῷ λόγῳ; δοκεῖς γάρ μοι λέγειν τὴν πο- 

λιτικὴν τέχνην καὶ ὑπισχνεῖσϑαι ποιεῖν ἄνδρας ἀγα- 

ϑοὺς πολίτας. Αὐτὸ uiv οὖν τοῦτό ἐστιν, ἕφη, ὦ 
Σώκρατες, τὸ ἐπάγγελμα, ὃ ἐπαγγέλλομαι. Χ. Ἦ κα- 

λόν, ἦν δ᾽ ἐχώ, τέχνημα ἄρα κέκτησαι, εἴπερ κέκτησαι" 
οὐ “γάρ τι ἄλλο πρός γε σὲ εἰρήσεται ἢ ἅπερ νοῶ. 
ἐγὼ γὰρ τοῦτο, ὦ Πρωταγόρα, οὐκ ᾧμην διδακτὸν si- 
γαι, σοὶ δὲ λέγοντι ovx ! ἔχω ὅπως [àv] ἀπιστῶ. 
ὅϑεν δὲ αὐτὸ ἡγοῦμαι οὐ διδακτὸν εἶναι, μηδ᾽ ὑπ᾽ 
ἀνϑρώπων παρασκευαστὸν ἀνϑρώποις, δίκαιός εἰμι εἰ- 

πεῖν. ἐγὼ γὰρ ἀιϑηναίους, ὥςπερ χαὶ οἵ ἄλλοι Ἕλλη- 

es, φημὶ σοφοὺς εἶναι. ὁρῶ οὖν, ὅταν συλλεγῶμεν εἰς 
τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὰν μὲν περὶ οἰκοδομίας τι δέῃ 
πρᾶξαι τὴν πόλιν, τοὺς οἰκοδόμους μεταπεμπομένους 

συμβούλους περὶ τῶν οἰκοδομημάτων, ὅταν δὲ περὶ 
γαυπηγίας, τοὺς ναυπηγούς" καὶ τἄλλα πάντα οὕτως, 
ὅσα ! ἡγοῦνται μαϑητά 18 καὶ διδακτὰ εἶναι. ἐὰν δέ 
τις ἄλλος ἐπιχειρῇ αὐτοῖς συμβουλεύειν, ὃν ἐχεῖνοι μὴ 
οἴονται “δημιουργὸν βἶναι, κἂν πάνυ καλὸς ἢ καὶ πλού- 
σιος καὶ τῶν γενναίων, οὐδέν τι μᾶλλον ἀποδέχονται, 

ἀλλὰ καταγελῶσι καὶ ϑορυβοῦσιν, ἕως ἂν ἢ αὐτὸς 

ἀποστῇ. ὃ ἐπιχειρῶν λέγειν καταϑορυβηϑείς, ἢ οἵ το- 
Br αὐτὸν ἀφελκύσωσιν ἢ 7 ἰἐξαύμοστεαι κελευόντων τῶν 
πρυτάνεων. περὶ μὲν οὖν ὧν οἴονται ἐν τέχνῃ εἶναι, 
οὕτω διαπράττονται" ἐπειδὰν δέ τι περὶ τῆς ! πόλεως 

διοικήσεως δέῃ βουλεύσασϑαι, συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνι- 
στάμενος περὶ τούτων ὁμοίως μὲν τέχτων, ὁμοίως δὲ 
χαλκεύς, σκυτοτόμος, ἔμπορος, ναύκληρος, πλούσιος, 

πένης, γενναῖος, ἀγεννής, xal τούτοις οὐδεὶς τοῦτο 
ἐπιπλήττοι ὥςπερ τοῖς πρότερον, ὅτι οὐδαμόϑεν μα- 
ϑών, οὐδὲ ὄντος διδασκάλου οὐδενὸς αὐτῷ, insure 
συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ: δῆλον γάρ, ὅτι οὐχ ἡγοῦνται 

διδαχτὸν εἶναι. μὴ τοίνυν ὅτι τὸ κοινὸν τῆς πόλεως 
οὕτως ἔχει, ἀλλ ἰδίᾳ ἡμῖν ! oí σοφώτατοι καὶ ἄριστοι 
τῶν πολιτῶν ταύτην τὴν ἀρϑτήν, ἣν ἔχουσιν, οὐχ οἷοί 
18 ἄλλοις παραδιδόναι: ἐπεὶ “Περικλῆς, ὃ τουτωνὶ τῶν 

γβαγνίσχων πατήρ, τούτους a μὲν διδασκάλων εἴχετο 
καλῶς καὶ εὖ ἐπαίδευσεν, ἃ & δὲ αὐτὸς σοφός ἐστιν οὔ- 

τ αὐτὸς * παιδεύει οὔτε τῳ ἄλλῳ παραδίδωσιν, ἀλλ 

αὐτοὶ περιϊόντες γέμονται ὥςπερ, ἄφετοι, ἐάν που αὐ- 
τόματοι περιτύχωσι τῇ ἀρετῇ. εἰ δὲ βούλει, Κλεινίαν, 
τὸν Ἀλκιβιάδου τουτουὶ νεώτερον ἀδελφόν, ἐπιτροπεύ- 
ὧν ὃ αὐτὸς οὗτος ἀνὴρ Περικλῆς, δεδιὼς περὶ αὐτοῦ, 
μὴ διαφϑαρῇ δὴ vom ἨἩλκιβιάδου, ἀποσπάσας ἀπὸ 
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τούτου, καταϑέμδνος ἐν Ἀρίφρονος ἐπαίδευε" καὶ πρὶν 
p μῆνας γεγονέναι, ἀπέδωκε τούτῳ οὐκ ἔχων ὃ τι ! 

χφήσαιτο αὐτῷ. καὶ ἄλλους σοι παμπόλλους ἔχω λέ- 

per, ob αὐτοὶ ἀγαϑοὶ ὄντες οὐδένα πώποτε βελτίω 
ἐποίησαν οὔτε τῶν οἰχείων οὔτε τῶν ἀλλοτρίων. ἐχὼ 
οὖν, ὦ Πρωταγόρα, εἰς ταῦτα ἀποβλέπων. οὐχ ἡγοῦ- 

μαι διδακτὸν εἶναι ἀρετήν" ἐπειδὴ δὲ σοῦ ἀκούω ταῦ- 
τα λέγοντος; κάμπτομαι καὶ οἶμαὶ τί c8 λέγειν διὰ τὸ 
ἡγεῖσϑαὶ σε πολλῶν μὲν BEIDE yeyovévau, πολλὰ δὲ 
μεμαϑηκέναι, τὰ δὲ αὐτὸν ἐξευρηκέναι. εἰ οὖν ἔχεις 
ἐναργέστερον ἡμῖν ' ἐπιδεῖξαι, ὡς διδακτόν ἐστιν ἢ 

ἀρετή, μὴ φϑονήσῃς, ἀλλ᾽ ἐπίδειξον. Ἀλλ, ὦ Σώ- 
χρατες, ἔφη, ov φϑονήσω. ἀλλὰ πότερον ὑμῖν, ὡς 
πρεσβύτερος νεωτέροις, μῦϑον λέγων ἐπιδείξω, ἢ ἢ λόγῳ 
διεξελϑών; Πολλοὶ οὖν αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρακα- 

ϑημένων; ὁποτέρως βούλοιτο, οὕτω διεξιέναι. “οκεῖ 

τοίνυν μοι, ἔφη, χαριέστερον εἶναι μῦϑον. ὑμῖν λέγειν. 
XL "Hy γάρ 7 7018 χρόνος, 018 ϑεοὶ μὲν ἤσαν, vm 

δὲ γένη οὐκ ἣν. ἐπειδὴ δὲ ! καὶ τούτοις χρόνος ἦλϑεν 
εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ ϑεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ 
γῆς καὶ πυρὸς μίξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὲ καὶ γῇ κε- 
ράννυται. ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, 
προφέταξαν Προμηϑεῖ καὶ Ἐπιμηϑεῖ κοσμῆσαΐ r8 καὶ 
γεῖμαι δυνάμεις ἑχάστοις ὡς πρέπει. Προμηϑέα δὲ 
παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι" ἹΝείμαντος δ᾽ 
ἐμοῦ, ἔφη, ἐπίσκεψαι. καὶ οὕτω πείσας νέμει. νέμων 
δὲ τοῖς ! μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προοῆπτε, τὰ δ᾽ 
ἀσϑενέστερα τάχει ἐκόσμει" τὰ δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ᾽ ἀο- 

πλον διδοὺς φύσιν ἄλλην TU αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύνα- 
μιν εἰς σωτηρίαν. & μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπι- 
σχε, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν" ἃ δὲ 
ηὐξϑ μεγέϑει, τῷδε * αὐτῷ αὐτὰ ἔσωζε: καὶ τἄλλα οὕ- 

τῶς ἐπανισῶν ἔνεμε. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν 
ἔχων, μή τι γένος ἀϊστωϑείη. ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλλη- 
λοφϑοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας 

εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιενγὺς αὐτὰ πυκναῖς 18 ϑριξὶ 
καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, 
δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως 

ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτο- 
φυὴς ἑκάστῳ καὶ ὑπὸ ποδῶν τὰ μὲν ! ὅπλαῖς, τὰ δὲ 

ϑριξὶ καὶ δέρμασι στερεοῖς καὶ ἀναΐμοις. τοῦὐντεῖ ὃεν 

τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζε, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτά- 

γὴν, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας" ἔστι 

δ᾽ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζώων ἄλλων βοράν. καὶ 
τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προςῆψε, τοῖς δ᾽ EEUU 

ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. 
ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὦν ὃ Ἐξπιμηϑεὺς ἔλαϑεν 

αὑτὸν καταναλώσας ! τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα. λοι- 
πὸν δὴ ἀχόσμητον. ἔτι αὐτῷ ἣν τὸ ἀνϑρώπων γένος, 
καὶ ἠπόρει ὃ τι χρήσαιτο. ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται 
Προμηϑεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ δρᾷ τὰ μὲν 
ἄλλα ζῶα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον 

γυμνόν 18 καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον. 
ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ü ἔδει καὶ 
ἄνϑρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν ἐχόμε- 
γος ὃ Προμηϑεύς, ἥντινα, σωτηρίαν τῷ ἀνϑρώπῳ 8U- 
got κλέπτει Ἡφαίστου xod ! ᾿Ιϑηνᾶς τὴν ἔντεχνον σο- 

φίαν σὺν πυρί - -- ἀμήχανον γὰρ ἣν ἄνευ πυρὸς av- 
τὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι ---, xol οὕτω δὴ 
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δωρεῖται ἀνϑρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν 
ἄνϑρωπος ταύτῃ ἔσχε, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν" ἦν 

γὰρ παρὰ τῷ 4i: τῷ δὲ Προμηϑεὶ εἰς μὲν τὴν ἀκρό- 
πολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρδι εἰφελϑεῖν" 
πρὸς δὲ καὶ αἵ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἤσαν" εἰς δὲ τὸ 

τῆς ' ϑηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ 

ἐφιλοτεχνείτην, λαϑὼν εἰςέρχεται, καὶ κλέψας τήν 18 

ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν 
τῆς ̓ Ιϑηνᾶς δίδωσιν ἀνϑρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία 
μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, Προμηϑέα δὲ * δὲ 
᾿ΕἘπιμηϑέα ὕστερον, ἧπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλ- 
ϑεν. XIL Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνϑρωπος ϑείας μετέσχε μοί- 
ρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ συγγένειαν ζώων 
μόνον ϑεοὺς ἐνόμισε, καὶ ἐπεχείρει βωμούς TE ἱδρύε- 
σϑαι καὶ ἀγάλματα Sev: ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόμα- 

τα ταχὺ διηρϑρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ 
ἐσϑῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς 

τροφὰς εὕρετο. οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ᾽ ἀρχὰς 
ἄνϑρωποι ᾧκουν σποράδην, ! πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν. 
ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν ϑηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐ- 

τῶν ἀσϑενέστεροι εἶναι, xal ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐ- 
τοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηϑὸς ἣν, πρὸς δὲ τὸν 
τῶν ϑηρίων πόλεμον ἐνδεής" πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὐ- 
πῶ rud ἧς μέρος πολεμική. ἐζήτουν δὴ αϑροίζεσϑαι 

καὶ σώζεσϑαι κτίζοντες πόλεις. ὅτ᾽ οὖν αϑροισϑεῖεν, 

ἠδίκουν ἀλλήλους, ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέ- 
χνην, ὥςτε πάλιν σκεδανγύμενοι διεφϑείροντο. Ζεὺς 
ovr ! δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν, μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, 
Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνϑρώπους αἰδῶ τε καὶ δί- 
xir, ἵν &lev πόλεων κόσμοι T8 καὶ δεσμοὶ φιλίας συ»- 
αγωγοὶ. ἐρωτᾷ ov» Ἑρμῆς Aia, τίνα οὖν τρόπον δοίη 
δίκην καὶ αἰδῶ ἀνϑρώποις. πότερον ὡς αἵ τέχναι νε- 
γέμηνται,, οὕτω καὶ ταύτας »είμω; γβγέμηνται δὲ ὧδε" 
εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἵ ἀλ- 
λοι δημιουργοί. καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω ϑῶ ἐν 

τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ! ἐπὶ πάντας νείμω; Ἐπὶ πάντας, 
ἔφη ὁ Ζεύς, καὶ πάντες μετεχόντων" ov γὰρ ἂν γέ- 

γοιντο πόλεις, εἶ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥςπερ ἄλλων 

τεχνῶν. καὶ νόμον ys ϑὲς mag ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμε- 
γον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνβιν ὡς νόσον πό- 

λεως. Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τὸ 

ἄλλοι καὶ oi ᾿Ιϑηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεχτο- 

γνικῆς ἢ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις oi- 

ονται μετεῖναι συμβουλῆς, xoi ἐάν τις ἐκτὸς ὧν τῶν 
ὀλίγων. συμβουλεύῃ, οὐκ! ἀνέχονται, ὡς σὺ φής" εἰκό- 

τως, ὡς ἐγώ φημι" ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν. πολιτικῆς 

ἀρετῆς * ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι 
χαὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, 

ὡς παντὶ προςῆκον ταύτης "a μετέχειν τῆς ἀρετῆς, ἢ 
μὴ δἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία. 
Ἵνα δὲ μὴ οἴη ἀπατᾶσϑαι, ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πά»- 
τος ἄνϑρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε 
καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεχμή- 
qu. "Ev γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥςπερ σὺ λέγεις, 

ἐάν us φῇ ἀγαϑὸς αὐλητὴς εἶναι ἢ ἄλλην ἢ ἡντινοῦν τέ- 
χρῆν: ἣν. μή ἐστιν, ' ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσι, 

καὶ oi οἰκεῖοι προξιόντες γνουϑετοῦσιν ὡς μαινόμενον" 
ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἀλλη πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν 
τινα καὶ εἰδῶσιν, ὅτι ἀδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς 

xaloy πάντας τοὺς πολίτας μετέχειν, εἴπερ μέλλει. πό- 
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xc" αὑτοῦ τἀληϑῇ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ éxSi σω- 

φροσύνην ἡγοῦντο, εἶναι; τἀληϑῆ λέγειν, ἐγταῦϑα μα- 
viay, καὶ φασι πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους, ἐάν 
τῷ ὦσιν ἐάν τ μή, ἢ μαίνεσθαι τὸν μὴ προςποιούμε- 

yo» δικαιοσύνην, ὡς ἀναγκαῖον. οὐδένα ὅντιν ! οὐχὶ C 
ἁμωογέπως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνϑρώποις. 
XII. Ὅτι μὲν οὖν πάντ᾽ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται 
περὶ ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσϑαι 
παντὲ μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω" ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ 
φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ἀλλὰ 
διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσϑαι ᾧ ἂν 

παραγίγνηται, τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀπο- 
δεῖξαι. Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ' ἄν- "Ὁ 
ϑρωποι φύσει ἢ τύχῃ; οὐδεὶς ϑυμοῦται, οὐδὲ νουϑε- 
τεῖ, οὐδὲ διδάσκει, οὐδὲ χολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας, 

ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσι», ἀλλ᾿ ἐλεοῦσὶν. οἷον τοὺς αἰ- 
σχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσϑενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος, ὥὧς- 
18 TL τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν γάρ, ὁ 
ἴσασιν ὅτι φύσει τε xal τύχῃ τοῖς ἀνϑρώποις γίνε. — 
ται, τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις" ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμε- 

λείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσϑαι 

ἀγαϑὰ ἀνϑρώποις, ἐάν τις ! ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τάἀ- E 

γαντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις ποῦ οἵ τε ϑυμοὶ γί- 
7 ΣΤ: καὶ αἵ κολάσεις καὶ αἵ »ουϑετήσεις. ὧν ἐστιν 

ἕν xal ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ * 
ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς. ἔνϑα δὴ πᾶς παντὶ ϑυ- 
μοῦται καὶ »ουϑετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μα- 
ϑήσεως gui: οὔσης. εἰ 7ὰρ ἐϑέλεις ἐννοῆσαι τὸ xo-. 

λάζειν, ὡ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτϑ δύναται, 
—— 
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αὐτὸ G& “διδάξει, ὁ ὅτι οἵ 78 ἄνϑρωποι ἡγοῦνται παρα- 

σκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδι- 

κοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ ! τούτου ἕνε- B 
κα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅςτις μὴ ὥςπερ ϑηρίον ἀλογίστως 

τιμωρεῖται" ὃ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζοιν οὐ 
τοῦ παρεληλυϑότος ἕνδκα ἀδικήματος τιμωρεῖται — 
οὐ γὰρ ἂν τό 7ε προαχϑὲν. ἀγένητον ϑείη — ἀλλὰ 

τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖϑις ἀδικήσῃ μήτε αὐὖ- 

τὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὃ τοῦτον ἰδὼν κολασϑέντα. καὶ 
τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι 

ΕἸ - - , k 

ἀρετήν" ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. ταύτην οὖν 
τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν, ! ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ O 
ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τὸ 
» » dar ELS SEU 
ἄλλοι ἀνϑρωποι ovc ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἧκι- 

3 - c b - E ᾿ - H 
στα oue οἱ goi πολῖται ὥςτα κατὰ τοῦτον τὸν 

λόγον καὶ ἀιϑηναϊοὶ εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασχευα- 
στὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς μὲν οὖν εἰκότως 
ἀποδέχονται οἵ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτό- 

: f QUSS v ἐκ 
μου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ 
παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί ! σοι, P 
[Ἢ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὡς r ἐμοὶ φαίνεται: XIV. Ἔτι 

δὴ λοιπὴ ἀπορία ἐστίν, ἣν ἀπορεῖς περὶ τῶν ἀνδρῶν 
τῶν ἀγαϑῶν, τὶ δήποτε oi ἄνδρες oi ἀγαϑοὶ τὰ μὲν 

ἄλλα τοὺς αὑτῶν υἱεῖς διδάσκουσιν ἃ διδασκάλων £ye- 
ται καὶ σοφοὺς ποιοῦσιν», ἣν δὲ αὐτοὶ ἀρετὴν ἀγαϑοὶ 
οὐδενὸς βελτίους ποιοῦσι. τούτου δὴ πέρι, ὦ Σώχρα- 
τες, οὐχέτι μῦϑόν σοι ἐρῶ, ἀλλὰ λόγον. ὧδε ? γὰρ ἐν- 
γόησον. “Πότερον ἔστι τι ἕν, ἢ οὐκ ἔστιν, οὗ ! ἄναγ- E 

Au εἶναι; ἐν τούτῳ γὰρ αὕτη λύεται ἡ ἀπορία, ἣν σὺ 
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ἀπορεῖς, ἢ ἄλλοϑι οὐδαμοῦ. εἰ μὲν γὰρ ἔστι, καὶ τοῦ- 
τό ἐστι τὸ ἕν οὐ τεκτονική, οὐδὲ χαλκεία, οὐδὲ κερα- 

uela, ἀλλὰ δικαιοσύνη x καὶ σωφροσύνη καὶ τὸ ὅσιον 
εἶναι, καὶ “συλλήβδην ὃ ἕν αὐτὸ “προαγορεύω εἶναι, ἀν- 
δρὸς ἀρετήν" εἰ τοῦτ᾽ ἐστὲν ov δεῖ πάντας μετέχειν καὶ 
μετὰ τούτου πάντ᾽ ἄνδρα, ἐᾶν τι καὶ ἄλλο βούληται 

uo vei. ἢ πράττειν, οὕτω πράττειν, ἄνευ δὲ τούτου 

μή, ἢ τὸν μὴ μετέχοντα καὶ διδάσκειν καὶ κολάζειν καὶ 
παῖδα καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα ] ἕωςπερ ἄν κολαζόμενος 

βελτίων γένηται, ὁ ὃς δ᾽ ἄν μὴ ὑπακούῃ κολαζόμενος καὶ 
διδασκόμενος, ὡς ἀνίατον ὄντα τοῦτον ἐκβάλλειν ! Ex 
τῶν πόλεων ἢ " ἀποκτείνδβιν" εἰ οὕτω μὲν ἔχει, οὕτω δ᾽ 
αὐτοῦ πεφυκότος οὗ ἀγαϑοὶ ἄνδρες εἰ τὰ μὲν ἄλλα 
διδάσκονται τοὺς υἱεῖς, τοῦτο δὲ μή, σκέψαι, ὡς ϑαυ- 

μασίως γίγνονται οἵ ἀγαϑοί. ὅτι μὲν γὰρ διδακτὸν 
2 CE 2 S τὶ αὐτὸ ἡγοῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, ἀπεδείξαμεν" δι- 

δαχτοὺῦ δὲ ὄντος καὶ ϑεραπευτοῦ, τὰ μὲν ἄλλα ἄρα 
m υἱεῖς διδάσκονται, ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἔστι Mu ia 7 

TOC αὐτῶν τοῖς παισὶ καὶ φυγαὶ μὴ ' τμαιθοῦσι μηδὲ 

ϑεραπευϑεῖσιν εἰς ἀρετήν, καὶ πρὸς τῷ ϑανάτῳ aen- 
μάτων τε ὕσεις καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ξυλλήβδην τῶν 
οἴκων ἀνατροπαΐ, ταῦτα δ᾽ ἄρα οὐ διδάσκονται, οὐδ᾽ 

ἐπιμελοῦνται πᾶσαν ἐπιμέλειαν; Οἴεσϑαΐ ys χρή, [5 

Σώκρατες. Χν. Ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι μέχρι 

οὗπερ ἄν ζῶσι καὶ διδάσκουσι καὶ νουϑετοῦσιν. ἐπει- 

δὰν ϑᾶττον συνιῇ τις τὰ λεγόμενα, καὶ τροφὸς καὶ 
μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὃ πατὴρ περὶ τού- 

του “διαμάχονται, ! ὅπως ὡς βέλτιστος ἔσται ὃ παῖς, 

παρ ἕκαστον καὶ ἔργον καὶ λόγον διδάσκοντες καὶ 

ἐνδεικνύμενοι, ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον, καὶ 

τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν, καὶ τόδε μὲν ὅσιον, 

τόδε δὲ ἀνόσιον, καὶ τάδε μὲν ποίδι, τάδε δὲ μὴ 

ποΐδι. καὶ ἐὰν μὲν ἑκὼν πείϑηται" εἰ δὲ μή, ὥςπερ 
ξύλον διαστρεφόμενον καὶ καμπτόμενον εὐϑύνουσιν 
ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς. Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς διδασχά- 
λων πέμποντες πολὺ τῆς ἐντέλλονται ἐπιμελεῖσϑαι 
εὐκοσμίας τῶν παίδων ἢ ! 

GEOC. OL δὲ διδάσκαλοι τούτων T8 ἐπιμελοῦνται, καὶ 

ἐπειδὰν αὐ γφάμματα μάϑωσι. καὶ μέλλωσι συνήσειν 
τὰ γεγραμμένα, ὥςπερ TÓT8 τὴν φωνήν, παρατιϑέα- 
σιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάϑρων ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν 
ἀγαϑῶν ποιήματα καὶ ἐκμανϑάνειν ἀναγκάζουσιν, ἐν 

οἷς πολλαὶ μὲν »ουϑετήσεις * βγεισι, πολλαὶ δὲ διέξο- 

δοι καὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγα- 
ϑῶν, ἵνα ὁ παῖς ζηλῶν quio καὶ ὀρέγηται τοιοῦ- 
τος γενέσϑαι. οἵ τ᾽ αὖ κιϑαρισταὶ ἕτερα τοιαῦτα 
σωφροσύνης τα ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως ἂν οἵ νέοι μη- 
δὲν κακουργῶσι" πρὸς δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κυϑαρί- 

ζειν μάϑωσιν, ἄλλων αὐ ποιητῶν ἀγαϑῶν ποιήματα 

διδάσκουσι, ! μελοποιῶν, εἰς τὰ πυϑαρίσματα ἐντείνον- 
τας, καὶ τοὺς ῥυϑμούς Te καὶ τὰς ἁρμονίας ἄναγ- 

κἄζουσιν οἰκειοῦσϑαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παΐδων, ἵνα 
ἡμερώτεροί, τε ὦσι, καὶ εὐρυϑμότεροι καὶ εὐαρμοστό- 
τεροι γιγνόμενοι ᾿Χρήσιμοι ὦσιν εἷς τὸ λέγειν 18 καὶ 
πράττειν" πᾶς γὰρ 0 βίος τοῦ ἀνϑρώπου ὐρυϑμίας 
ve καὶ εὐαρμοστίας δεῖται. ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις 
εἰς παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα βελτίω 
ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ ' χρηστῇ οὔση;, καὶ μὴ 

γφαμμάτων T8 καὶ κιθαρν. 
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ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σω- 
μάτων καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πρά- 
Esgi. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν οἵ μάλιστα δυνάμενοι. μά 
λιστα δὲ δύνανται οἵ πλουσιώτατοι. καὶ οἵ τούτω» 
υἱδῖς πρωϊαίτατα εἰς διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξαμε- 
voi φοιτᾶν ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται. ᾿Επειδὰν δὲ ἐκ 
διδασκάλων ἀπαλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ τούς τε γόμους 

ἀναγκάζει μανϑάνειν καὶ κατὰ τούτους ! Gy» κατὰ 

παράδειγμα, ἵνα μὴ αὐτοὶ &p αὑτῶν εἰκῇ πράττωσιν, 
ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς d ὥςπερ οἵ γθαμματισταὶ τοῖς μήπω δει- 

γοῖς γράφειν τῶν παίδων ὑπογράψαντες γφαμμὰς τῇ 

γθαφίδι οὕτω τὸ γθαμματεῖον διδόασι καὶ ἀναγκάζου- 

σι 7ράφειν κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, ὡς δὲ 
καὶ T πόλις νόμους ὑπογράψασα, ἀγαϑῶν καὶ πα- 
λαιῶν »ομοϑετῶν εὑρήματα, κατὰ τούτους ἀναγκάξοι 

καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι, ὃς δ᾽ &v ἐχτὸς βαίνῃ τού- 
10», κολάζει καὶ ὄνομα τῇ κολάσει ταύτῃ ' καὶ παρ᾽ 
ὑμῖν καὶ ἄλλοϑι πολλαχοῦ, ὡς εὐϑυνούσης τῆς δίκης, 
ϑὐϑῦναι. Τοσαύτης οὖν τῆς ἐπιμελείας οὔσης πϑρὶ 

ἀρετῆς ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, ϑαυμαζεις, à Σώχρατες, καὶ 

ἀπορεῖς, εἰ διδακτόν ἐστιν ἀρετή; Ἀλλ οὐ χρὴ ϑαυ- 
pem, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, εἰ μὴ διδακτόν. ΧΥῚ. Διὰ 
τί οὖν τῶν ἀγαϑῶν πατέρων πολλοὶ υἱεῖς φαῦλοι γί- 

JOLIE τοῦτο αὖ uda οὐδὲν γὰρ ϑαυμαστόν, εἴπερ 

ἀληϑὴ ἐγὼ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἔλεγον, ὅτι τούτου τοῦ 
πράγματος, τῆς ἀρετῆς, εἰ μέλλει πόλις εἶναι, * οὐδένα 
δεῖ ἰδιωτεύειν. Εἰ γὰρ δὴ ὃ λέγω οὕτως ἔχει — 

ἔχει δὲ μάλιστα πάντων οὕτως —, ἐνῚθυμήϑητι ἄλλο 

τῶν ἐπιτηδευμάτων ὁτιοῦν καὶ ᾿μαϑημάτων προελόμε- 
γος. δἰ. μὴ οἷόν T ἦν πόλιν εἶναι, εἰ μὴ πάντες αὖ- 
ληταὶ ἡμεν, ὁποῖός τις ἐδύνατο ἕκαστος, καὶ τοῦτο καὶ 
ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ πᾶς πάντα καὶ ἐδίδασκδ καὶ ἐπέ- 
πληττα τὸν μὴ καλῶς αὐλοῦντα, καὶ μὴ ἐφϑόνει τού- 
του, ὥςπερ νῦν τῶν δικαίων καὶ τῶν νομίμων οὐδεὶς 

φϑονϑὶ ! οὐδ᾽ ἀποκρύπτεται ὥςπϑρ τῶν ἄλλων τεχνη- 
μάτων --- λυσιτελεῖ γάρ, οἶμαι, ἡμῖν ἡ ἀλλήλων δι- 
καιοσύνη. xoi ἀρδτή᾽ διὰ ταῦτα πᾶς παντὶ προϑύμως 
λέγει καὶ διδάσκει καὶ τὰ δίκαια καὶ τὰ νόμιμα --- 
εἰ οὖν οὕτω καὶ ἐν αὐλήσδι πᾶσαν προϑυμίαν καὶ 

ἀφϑονίαν. εἴχομεν ἀλλήλους διδάσκειν, οἴδι ἂν τι, ἔφη, 

μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, τῶν ἀγαϑῶν αὐλητῶν ἀγαϑοὺς 

αὐλητὰς τοὺς υἱεῖς γίγνεσϑαι ἢ τῶν φαύλων; οἶμαι 

μὲν οὔ, ἀλλὰ ὅτου ἔτυχεν ὃ ! υἱὸς εὐφυέστατος γενό- 
μενος εἰς αὔλησιν, οὗτος ἂν ἐλλόγιμος ηὐξήϑη, ὅτου 

δὲ ἀφυής, ἀκλεής" καὶ πολλάκις μὲν ἀγαϑοῦ αὐλήτου 
φαῦλος ἄν ἀπέβη, πολλάκις δ᾽ ἂν φαύλου ἀγαϑός. 
ἀλλ [ow] αὐληταὶ γοῦν πάντες ἦσαν ἱκανοὶ ὡς πρὸς 

τοὺς ἰδιώτας καὶ μηδὲν αὐλήσεως ἐπαΐοντας. οὕτως 

οἴου καὶ νῦν, ὅοτις σοι ἀδικώτατος φαΐνεται ἄνϑρω- 
πος τῶν ἐν νόμοις καὶ ἀνθρώποις τοϑραμμένων, δί- 
καιον αὐτὸν εἶναι καὶ δημιουργὸν τούτου τοῦ πρά- 
γματος, ! gi δέοι αὐτὸν κρίνεσθαι πρὸς ἀνϑρώπους, 

οἷς μήτε παιδεία ἐστὲ μήτε δικαστήρια qure νόμοι, 
μηδὲ ἀνάγκη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναγκάζουσα ἀρε- 
τῆς ἐπιμελεῖσϑαι, ἀλλ &iey ἀγριοὶ τινδς, οἷοίπερ οὺς 

πέρυσι Φερεκράτης ὃ ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ “Δηναίῳ. ἡ 
σφύδρα ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμβνος, ὥςπερ 
oi ἐν ἐχείνῳ τῷ χορῷ μισάνϑρωποι, ἀγαπήσαις ἂν, δἰ 

ἐντύχοις Εὐρυβάτῳ xoi Φρυνώνδᾳ, καὶ ἀνολοφύραι: ἂν 
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ποϑῶν τὴν ! τῶν ἐνθάδε ἀνθρώπων πονηρίαν. νῦν δὲ 
τρυφᾷς, à “Σώκρατες, διότι πάντες διδάσκαλοί εἰσιν 

ἀρετῆς, καϑ' ὅσον δύνανται ἕκαστος, καὶ οὐδείς σοι 

φαίνεται. εἶϑ' ὥςπερ ἂν εἰ ζητοῖς, τίς διδάσκαλος τοῦ 

ἑλληνίζειν, οὐδ᾽ * ἄν εἷς φανείη, οὐδὲ y ἄν, οἶμαι, εἰ 
ζητοῖς, τίς ἂν ἡμῖν διδάξειε, τοὺς τῶν ᾿Ζειροτεχνῶν υἱεῖς 
αὐτὴν ταύτην τὴν τέχνην, ἣν δὴ παρὰ τοῦ πατρὸς με- 
μηϑήκασι, xcd ὅσον οἷός T ἦν ὃ πατὴρ xai οἵ τοῦ 
πατρὸς φίλοι ὄντες ὁμότεχνοι, τούτους ἔτι τίς ἂν δι- 
δάξειδν, οὐ ῥάδιον οἶμαι βῖναι, [5] Σώκρατες, τούτων 

διδάσκαλον φανῆναι, τῶν δὲ ἀπείρων παντάπασι óu- 

Xov, οὕτω δὲ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων πάντων. ἀλλὰ 

κἀν εἰ ὀλίγον ἔστι τις ὅετις διαφέρει ἡμῶν" ! προβιβά- 
σαι εἰς ἀρετήν, ἀγαπητόν. Ὧν δὴ ἐχὼ οἶμαι εἷς εἷ- 
vot, καὶ διαφερόντως ἄν τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων νοῆ- 

σαΐ τινα πρὸς τὸ καλὸν καὶ ἀγαϑὸν γενέσθαι, καὶ 

ἀξίως τοῦ μισϑοῦ, ὃν πράττομαι, καὶ ἔτι πλείονος, 

Gers καὶ αὐτῷ δοκεῖν τῷ μαϑόντι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν 
τρόπον τῆς πράξεως τοῦ μισϑοῦ τοιοῦτον πεποίημαι. 
ἐπειδὰν γάρ τις παρ᾽ ἐμοῦ μάϑῃ, ἐὰν μὲν βούληται, 
ἀποδέδωκεν 0 ἐγὼ πράττομαι ἀργύριον. ἐὰν δὲ μή, 
ἐλϑὼν εἰς ἱερὸν ὁμόσας, ὅσου ἂν ! φῇ ἄξια εἶναι τὰ 

μαϑήματα, τοσοῦτον κατέϑηκο. Τοιοῦτόν σοι; ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, ἐγὼ καὶ μῦϑον καὶ λόγον. εἴρηκα, ὡς διδα- 

χτὸν ἀρετή, καὶ Ιϑηναῖοι οὕτως ἡγοῦνται, xal ὅτι οὐ- 

δὲν ϑαυμαστὸν τῶν ἀγαϑῶν πατέρων φαύλους υἱεῖς 

γίγνεσϑαι καὶ τῶν φαύλων ἀγαϑούς, ἐπεὶ καὶ οἵ Πο- 
λυχλείτου υἱεῖς, Παράλου καὶ Ξανϑίππου τοῦδε ἣλι- 
κιῶται, οὐδὲν πρὸς τὸν πατέρα εἰσί, καὶ ἄλλοι ἄλλων 

δημιουργῶν. τῶνδε δὲ οὕπω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν. 
ἔτι γὰρ ἐν ! αὐτοῖς εἰσιν ἐλπίδες" νέοι γάρ. XVII. 
Πρωταγόρας μὲν τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ἐπιδειξάμενος 
ἀπεπαύσατο τοῦ λόγου. καὶ ἐγὼ ἐπὶ μὲν πολὺν χρό- 
vov κεχηλημένος ἔτι πρὸς αὐτὸν ἔβλεπον ὡς ἐροῦντά 

ἐπεὶ δὲ δὴ ἡσϑόμην, ὅτι τῷ 
ὄντι πεπαυμένος εἴη, μόγις πως ἐμαυτὸν ὡςπερεὶ συν- 
αγεῖρας εἶπον, βλέψας πρὸς τὸν Ἱπποκράτη" Ὦ, παῖ 
ὙἸκολλοδρου, ὡς χάριν σοι ἔχω, ὅτι προὔτρεψάς us 
ὧδε ἀφικέσθαι" πολλοῦ γὰρ ποιοῦμαι ! ἀκηκοέναι ἃ 
ἀκήκοα «Πρωταγόρου. ἐγὼ γὰρ ἐν μὲν τῷ ἔμπροσϑεν 
χρόνῳ ἡγούμην ovx εἶναι ἀνϑρωπίνην ἐπιμέλειαν, | 7 oi 
ἀγαϑοὶ ἀγαϑοὶ γίγνονται" νῦν δὲ πέπεισμαι. πλὴν 

σμικρόν τί μοι ἐμποδών, 0 δῆλον ὅτι Πρωταγόρας 

ῥᾳδίως ἐπεχδιδάξει, ἐπειδὴ καὶ τὰ πολλὰ ταῦτα ἐξεδί- 

DE. καὶ γὰρ εἰ | uev τις περὶ αὐτῶν τούτων * συγγέ- 
γοῖτο ὁτῳοῦν τῶν δημηγόρων, τάχ᾽ ἂν καὶ τοιούτους 
λόγους ἀκούσειεν ἢ Περικλέους ἢ ἄλλου τινὸς τῶν 
ἱχανῶν εἰπεῖν" εἰ δὲ ἐπανέροιτό τινά τι, ὥςπερ βιβλία 
οὐδὲν ἔχουσιν οὔτε ἀποκρίνασϑαι ovr& αὐτοὶ ἐρέσϑαι, 
ἀλλ ἐάν τις καὶ σμικρὸν ἐπερωτήσῃ τι τῶν ῥηϑέντων, 
ὥςπερ τὰ χαλκεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ καὶ ἀποτεί- 
γει, ἐὰν μὴ ἐπιλάβηταί τις, καὶ οἵ ῥήτορες οὕτω σμι- 
xoc ἐρωτηϑέντες δολιχὸν ! κατατείνουσι τοῦ λόγου. 
Πρωταγόρας δὲ 008 ἱκανὸς μὲν μαχροὺς λόγους καὶ 
xaÀovc εἰπεῖν, ὡς αὐτὰ δηλοῖ, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐρωτη- 

ϑεὶς ἀποκρίνασϑαι κατὰ βραχὺ καὶ ἐρόμενος περιμεῖ- 
vaí τα καὶ ἀποδέξασϑαι τὴ» ἀπόχρισιν, ἃ ὀλίγοις, ἐστὶ 

AC DET 
Ti, ἐπιϑυμῶν ἀκούειν" 

παρεσχευασμένα. "n οὖν, ὦ Πρωταγόρα, σμικροῦ τι- 
γος ἐνδεής εἶμι πάντ᾽ ἔχειν, εἴ μοι ἀποχρίναιο τόδϑ. 

PLATONIS 

d us : - ; 
τὴν ἀρετὴν φὴς διδακτὸν εἶναι, xol ἐγὼ εἴπερ ἄλλῳ τῳ 
2 p. ' LÀ ^ ^ ' e * » 5 

ανϑρώπων πειϑοίμην ἂν, καὶ col πείϑομαι. ὃ δ᾽ ! 
, ; x EUM 3 

ἐθαύμασά cov λέγοντος, τοῦτό μοι ἐν τῇ ψυχῇ ἀπο- 
᾿πλήρωσον. ἔλεγες γάρ, ὅτι 0 Ζεὺς τὴν δικαιοσύνην 
καὶ τὴν αἰδῶ πέμψειδ τοῖς ἀνϑρώποις, καὶ «v πολλα- 
χοῦ ἐν τοῖς λόγοις ἐλέγετο, ὑπὸ σοῦ ἢ δικαιοσύνη καὶ 

σωφροσύνη καὶ ὁσιότης, καὶ πάντα ταῦτα ὡς ἕν τι εἴη 
συλλήβδην, ἀρετή. ταῦτ οὖν αὐτὰ δίελθε μοι ἀκριβῶς 
τῷ λόγῳ, πότερον fy μέν τὶ ἐστιν 3j ἀρετή, μόρια δὲ 
αὐτῆς ἐστιν D] δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη. καὶ ὁσιότης, 
ἢ ταῦτ ἐστὶν ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον ! πάντα ὀνόματα 
τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς ὄντος. τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ ἔτι ἐπιποϑῶ. 
XVIII. M ῥάδιον τοῦτό Y: ἔφη, ὦ ὦ “Σώκρατες, ἀπο- 

κρίνασϑαι, ὅτι ἑνὸς ὄντος, τῆς ἀρετῆς, “μόριά ἐστιν ἃ 
ἐρωτᾷς. Πότερον, ἔφην, ὥςπερ προςώπου τὰ μόρια 
μόριά ἐστι, στόμα T8 καὶ ῥὶς καὶ ὀφϑαλμοὶ καὶ ὦτα, 
ἢ ὥςπερ τὰ τοῦ χρυσοῦ μόρια οὐδὲν διαφέρει τὰ ἕτε- 
ρα τῶν ἑτέρων ἀλλήλων καὶ τοῦ ὅλου, ἀλλ᾽ ἢ μεγέϑει δὶ 

καὶ σμικρότητι; Ἐκείνως μοι φαίνεται, ὼ Σώκρατες, 
ὥςπερ τὰ TOU ! προςώπου “μόρια ἔχει πρὸς τὸ ὅλον 
πρόζωπον. Πότερον οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ μεταλαμβά- 
γουσιν oi ἄνϑρωποι τούτων τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων 
oi μὲν ἄλλο, οἱ δὲ ἄλλο, ἢ ἀνάγκη, ἐάνπερ τις ἕν λά- 

βη, ἅπαντ᾽ ἔχειν: Οὐδαμῶς, ἔφη, ἐπεὶ πολλοὶ ἀνδρεῖοὶ 

εἰσιν, ἄδικοι δέ, καὶ δίκαιοι αὖ, σοφοὶ δὲ οὔ. Ἔστι 

γὰρ οὖν καὶ ταῦτα μόρια τῆς ἀρετῆς, ἔφην ἐγώ, * go- 
φία r8 καὶ ἀνδρεία; Πάντων μάλιστα. δήπου, ἔφη" καὶ 
μέγιστόν TS. A σοφία, τῶν μορίων. Ἕκαστον δὲ ov- 
τῶν ἐστιν, ἢν δ᾽ ἐγώ, ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο; Nol. Ἦ 

καὶ δύναμιν αὐτῶν ἕκαστον ἰδίαν ἔχει, ὥςπερ τὰ τοῦ 
προςώπου; οὐχ ἔστιν ὀφθαλμὸς οἷον τὰ ὦτα, οὐδ᾽ ἡ 
δύναμις αὐτοῦ ἡ αὐτή οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν ἐστιν 
οἷον τὸ ἕτερον ovre κατὰ τὴν δύναμιν οὔτε κατὰ τὰ 
ἄλλα. dg οὖν οὕτω καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια οὐκ ἔστι 
τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον, οὔτ ! αὐτὸ ovre ἡ δύνα- 

μις αὐτοῦ: ἢ δῆλα δή, ὅτι οὕτως ἔχει, εἴπερ τῷ πα- 

ραδείγματὲ 7ε ἔοικεν: Ἀλλ᾿ οὕτως, ἔφη, ἔχει, ὦ Σώ- 

χρατες. Καὶ ἐγὼ εἶπον: Οὐδὲν ἄρα ἐστὲ τῶν τῆς 
ἀρετῆς μορίων ἄλλο οἷον ἐπιστήμη, οὐδ᾽ οἷον δικαιο- 
σύνη, οὐδ᾽ οἷον ἀνδρεία, οὐδ᾽ οἷον σωφροσύνη, οὐδ᾽ 
οἷον ὁσιότης. Ovx ἔφη. Φέρε δή, ἔφην ἐγώ, κοινῇ 
σχεψώμεϑα, ποῖόν τι αὐτῶν ἐστιν ἕχαστον. πρῶτον 
μὲν τὸ τοιόνδε᾽ 3 δικαιοσύνη ! πρᾶγμά τὶ ἐστιν, ἢ 
οὐδὲν πρᾶγμα; ἐμοὶ μὲν γὰρ, δοκεῖ" τί δὲ gol; Καὶ 
ἐμοὶ, ἔφη. Ti οὖν; εἴ τις ἔροιτο ἐμὲ τ καὶ σέ" Ὦ 
Igoreyóo τε καὶ Σώκρατες, εἴπετον δή μοι, τοῦτο 
τὸ πρᾶγμα, ὃ ὠνομάσατε ἄρτι, ἢ δικαιοσύνη, αὐτὸ 
τοῦτο δίκαιόν ἐστιν, ἢ ἄδικον; ἐγὼ μὲν ἄν αὐτῷ 
ἀποκριναίμην, ὅτι δίκαιον: σὺ δὲ τίν ἄν ψῆφον ϑεῖο; 
τὴν αὐτὴν ἐμοὶ, ἢ ἄλλην: Τὴν αὐτήν, ἔφη. Ἔστιν ἄρα 
τοιοῦτον ἢ δικαιοσύνη, οἷον δίκαιον εἶναι, φαίην ἂν " 
ἔγωγε. ἀποκρινόμενος τῷ ἐρωτῶντι. οὐκοῦν καὶ σύ; 
Nol, ἔφη. Εἰ οὖν μετὰ τοῦτο ἡμᾶς ἔροιτο" Οὐκοῦν 
καὶ ὁσιότητά τινά gare εἶναι; φαῖμεν ἄν, ὡς ἐγῴμαι. 
ναὶ, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν gcre καὶ τοῦτο πρᾶγμά τι 
εἶναι; φαῖμεν ἄν ἢ οὐ: Καὶ τοῦτο συνέφη. Πότερον 
δὲ τοῦτο αὐτὸ τὸ πρᾶγμά φατε τοιοῦτον πεφυκέναι, 
οἷον ἀνόσιον εἶναι, ἢ οἷον ὅσιον: ἀγανακτήσαιμ᾽ ἄν 
ἔγωγ᾽, ἔφην, τῷ ἐρωτήματι, καὶ εἴποιμ ἄν" Εὐφήμει, 
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! σχολῇ μέντ᾽ ἂν τι ἀλλο ὅσιον εἴη, εἰ 
μὴ αὐτή γ8 7 ὁσιότης ὅσιον ἔσται. τὶ δὲ σύ; οὐχ ov- 
τως ὧν ἀποκρίναιο; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ΧΙΧ. Εἰ 

ovr μετὰ TOUT εἴποι ἐρωτῶν ἡμᾶς, Πῶς οὖν ὀλίγον 

πρότερον ἐλέγετε; ag οὐκ ὀρϑῶς ὑμῶν κατήκουσα; 
ἐδόξατέ μοι φάναι τῆς ἀρετῆς μόρια δἶναι οὕτως ἔχον- 
τα πρὸς ἄλληλα, ὡς οὐκ δῖναι τὸ ἕτερον αὐτῶν οἷον 
τὸ ἕτερον" εἴποιμ᾽ ἂν ἔγωγε, ὅτι Τὰ μὲν ἄλλα ὀρϑῶς 

ἤκουσας, ὅτι δὲ καὶ ἐμὲ οἴει εἰπεῖν τοῦτο, παρήκου- 

σας" “Ππρωταγόύφας * yàg ὅδε ταῦτα ἀπεκρίνατο, ἐγὼ 

δὲ ἠρώτων. εἰ ovr. εἴποι, ἀληϑῆ 006 λέγει, ὡ Πρωτα- 

γύρα; σὺ φὴς οὐκ εἶναι τὸ fregoy “μόριον οἷον τὸ 
ἕτερον τῶν τῆς ἀρετῆς; σὸς οὗτος ὁ λόγος ἐστί; τί 
ἂν αὐτῷ ἀποκρίναιο; ᾿Ἰνάγκη, ἔφη, ὡ “Σώκρατες, ὁμο- 

λογεῖν. Τί ovv, ὦ Πρωταγόρα, ἀποκχρινούμεϑα αὖὐ- 

τῷ ταῦτα ὁμολογήσαντες, ἐὰν ἡμᾶς ἐπανέρηται; Οὐκ 
ἄρα égriy ὁσιότης οἷον δίκαιον εἶναι πράγμα, οὐδὲ 
δικαιοσύνη οἷον ὅσιον, GÀÀ οἷον μὴ ὅσιον" ἡ δ᾽ ὁσιό- 

της οἷον μὴ δίκαιον, ἀλλ᾿ ἄδικον ἄρα, τὸ δὲ ἀνόσιον: 

τί αὐτῷ ἀποχρινούμεϑα; ! ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸς ὑπέρ 
γ8 ἐμαυτοῦ φαίην ἂν καὶ τὴν δικαιοσύνην ὁ ὅσιον εἶναι 
καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον" καὶ ὑπὲρ σοῦ δέ, εἴ με 
ἐῴης, ταὐτὰ ἄν ταῦτα ἀποκρινοίμην, ὅτι ἤτοι ταὐτόν 
γέ ἐστι δικαιότης ὁσιότητι ἢ ὅτι ὁμοιότατον, καὶ μά- 
λιστα πάντων d τε δικαιοσύνη οἷον ὁσιότης καὶ D] 
ὁσιότης οἷον δικαιοσύνη. ἀλλ ὅρα, εἰ διακωλύεις ἀπο- 
κρένεσϑαι, ἢ καὶ σοὶ συνδοκεῖ οὕτως. Οὐ πάνυ μοι 
δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ! οὕτως ἁπλοῦν εἶναι, ὥςτε 
συγχωρῆσαι τήν 16 δικαιοσύνην ὅσιον εἶναι καὶ τὴν 
ὁσιότητα δίκαιον, ἀλλά τὶ μοι δοκεῖ ἐν αὐτῷ διάφο- 

go» βἶναι. ἀλλὰ τί τοῦτο διαφέρει; ἔφη" εἰ γὰρ βού- 
λει, ἔστω ἡμῖν καὶ δικαιοσύνη ὅσιον καὶ ὁσιότης. δί- 
χαιον. Μή μοι, ἦν δ᾽ ἐγώ: οὐδὲν γὰρ δέομαι τὸ εἰ 
βούλει τοῦτο xoi εἴ σοι δοκεῖ ἐλέγχεσϑαι, ἀλλ ἐμὲ 
τε καὶ σέ. τὸ δ᾽ ἐμέ τὸ καὶ σὲ τοῦτο λέγω, οἰόμε- 

γος οὕτω τὸν λόγον βέλτιστ᾽ ἂν ἐλέγχεσϑαι, εἴ τις τὸ 
8i! ἀφέλοι αὐτοῦ. Ἀλλὰ μέντοι, ἡ δ᾽ ὅς, προςξοικέ 
τι δικαιοσύνη ὁσιότητι" καὶ γὰρ ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἅμῃ- 
y προρέοικε. τὸ γὰρ λευχὸν τῷ μέλανι ἔστιν ony 

srgocéoime, xai τὸ σκληρὸν τῷ μαλακῷ, καὶ τάλλα ἃ 

δοκεῖ ἐναντιώτατα εἶναι ἀλλήλοις. χαὶ ἃ τότε ἔφαμεν 

ἄλλην δύναμιν E ἔχειν καὶ οὐκ εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ 
ἕτερον, τὰ τοῦ προςώπου μόρια, ἀμῃγέπῃ mgoséouxe 
xal ἔστι τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον. ὥςτε τούτῳ E TO 
τρόπῳ χἄν ταῦτα ἐλέγχοις, ' εἰ βούλοιο, ὡς ἅπαντά 

ἐστιν ὅμοια ἀλλήλοις. ἀλλ᾽ οὐχὶ τὰ ὅμοιόν τι ἔχοντα 
ὅμοια δίκαιον καλεῖν, οὐδὲ τὰ ἀνόμοιόν τι ἔχοντα 
ἀνόμοια, κἂν πάνυ σμικρὸν ἔχῃ τὸ ὅμοιον. Καὶ ἐγὼ 

ϑαυμάσας εἶπον πρὸς αὐτόν" Ἦ γὰρ οὕτω σοι τὸ δί- 
καιον καὶ τὸ ὅσιον πρὸς ἄλληλα ἔχει, ὥςτε ὅμοιόν τι 
σμικρὸν ἔχειν ἀλλήλοις; Οὐ πάνυ, ἔφη, οὕτως, οὐ μέν- 
τοι οὐδὲ αὖ * ὡς σύ μοι δοκεῖς οἴεσϑαι. He μήν, 
ἔφην £y, ἐπειδὴ δυῤχερῶς δοχϑῖς μοι ἔχειν πρὸς τοῦ- 
TO, τοῦτο μὲν ἐάσωμεν, τόδε δὲ ἀλλο ὧν ἔλεγες ἐπι- 

«σχεψώμϑϑα. ΧΧ. “ἀφροσύνην τι καλεῖς; Ἔφη. Τού- 
τῷ τῷ πράγματι οὐ πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν 7 σοφία; 
Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔρη. Πότερον δὲ ὅταν πράττωσιν ἂν- 
ϑρωποι ὀρϑῶς 18 καὶ ὠφολίμως, τότε σωφρονεῖν σοι 
δοκοῦσιν οὕτω πράττοντες, ἢ [8[] τοὐναντίον [ἔπρατ- 
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τον]; “Σωφρονεῖν, ἔφη. Οὐκοὺν σωφροσύνῃ gaxpgo- 

νοῦσιν; ἀνάγκη. Οὐκοῦν oL μὴ ὀρϑῶς πράττοντες 
ἀφρόνως πράττουσι, καὶ οὐ σωφρονοῦσιν οὕτω πράτ- 
τοντες; Συνδοκεῖ μοι; ἔφη. Τοὐναντίον ἀρὰ ἐστὲ τὸ 
ἀφρόνως πράττειν τῷ σωφρόνως. Ἔφη. Οὐκοῦν τὰ 
μὲν ἀφρόνως πραττύμενα ἀφροσύνῃ πράττεται, τὰ δὲ 
σωφρόνως σωφροσύνῃ; “Ὡμολόγει. Οὐκοῦν εἴ τι ἰσχύϊ 

πράττϑται, ἰσχυρῶς πράττεται, καὶ εἴ τι ἀσϑενείᾳ, 
ἀσϑενῶς; ᾿Εδόκει. Καὶ εἴ τι μετὰ τάχους, ταχέως, 

καὶ εἴ τι μετὰ βραδυτῆτος, βραδέως; ' Ἔφη. “Καὶ εἴ 
τι δὴ ὡςαύτως πράττεται, ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πράττεται, 
καὶ εἴ τι ἐναντίως, ὑπὸ τοῦ ἐναντίου; Φέρε 
δή, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔστι τι καλόν; Συνεχώρει. 

τι ἐναντίον πλὴν τὸ αἰσχρόν; Ovx ἔστι. 
τι ἀγαϑόν; Ἔστι. Τούτῳ ἔστι τι ἐναντίον πλὴν τὸ 

χαχόν; Ovx ἔστι. Τὶ δέ; ἔστι τι ὀξὺ ἐν φωνῇ; Ἔφη. 

Τούτῳ μὴ ἔστι τι ἐναντίον ἄλλο πλὴν τὸ βαρύ; Οὐκ 

Συν. ἔφη. 

Τούτῳ ἔστι 

TÍ δὲ; ἔστι 

ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἐναντίων ἕν 
μόνον ἐστὶν ἐναντίον ! xoi οὐ πολλά; Συνωμολύγει. 

39 δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀναλογισώμεϑα τὰ ὡμολογημένα 
ἡμῖν. “ὡμολογήκαμεν ἕν ἑνὶ μόνον ἐναντίον εἶναι, πλείω 
δὲ μή; ἹὩμολογήκαμεν. Τὸ δὲ ἐναντίως πραττόμενον 
ὑπὸ ἐναντίων πράττεσϑαι; Ἔφη. ἹὩμολογήκαμεν δὲ 

ἐναντίως πράττεσϑαι ὃ ἄν ἀφρόνως πράττηται τῷ 
σωφρύνως πραττομένῳ; Ἔφη. Τὸ δὲ σωφρόνως πρατ- 
τόμενον ὑπὸ σωφροσύνης πράττεσϑαι, τὸ δὲ ἀφρόνως 
ὑπὸ ἀφροσύνης; l “Συνεχώρει. Οὐχοῦν εἴπερ ἐναντίως 

πράττεται, ὑπὸ ἐναντίου πράττοιτ᾽ ἀν; Ναί. Πρατ- 

τεται δὲ τὸ μὲν ὑπὸ σωφροσύνης, τὸ δὲ ὑπὸ ἀφρο- 
᾿Εναντίως; Πάνυ γε. Οὐκοῦν ὑπὸ ἐγαν- 

τίων ὄντων; ΙΥαί. Ἐναντίον ἄρα ἐστὶν ἀφροσύνη 
σωφροσύνῃ. Φαΐνεται. Μέμνησαι. οὐν, ὅτι ἐν τοὶς 

ἔμπροσϑεν ὡμολόγηται ἡμῖν ἀφροσύνη σοφίᾳ ἐναντίον 
δῖναι; Συνωμολόγει. "Ev δὲ ἑνὶ μόνον ἐναντίον εἶναι; 

φημί. “Πότερον οὖν, o Πφωταχόρα, λύσωμεν * 10» 

λόγων; τὸ ἕν ἑνὶ μόνον ἐγαντίον εἶναι, ἢ ἐκεῖνον, ἐν 
ᾧ ἐλέγετο ἕτερον εἶναι σωφροσύνης σοφία, μόριον δὲ 
ἑκάτερον ἀρετῆς, καὶ πρὸς τῷ ἕτερον εἶναι καὶ ἀνό- 
uou xal αὐτὰ καὶ αἵ δυνάμεις αὐτῶν; ὥςπερ τὰ τοῦ 
προφώπου μόρια; πότερον οὖν δὴ λύσωμεν; οὗτοι γὰρ 
oi λόγοι ἀμφότεροι οὐ πάνυ μουσικῶς λέγονται" οὐ 
γὰρ συνάδουσιν, οὐδὲ συναρμόττουσιν ἀλλήλοις. πῶς 

γὰρ ἂν συνάδοιεν, εἴπερ γ8 ἀνάγκη ἑνὶ μὲν | μό- 
vo» ἐναντίον εἶναι, πλείοσι δὲ μή, τῇ δὲ ἀφροσύνῃ, ἑνὶ 
ὄντι, σοφία ἐναντία καὶ σωφροσύνη αὖ φαίνεται. ἡ 
γάρ, e Πρωταγόρα; ἔφην» ἐγώ, ἢ ἄλλως πῶς; Ὡμο- 

λόγησε καὶ μάλ ἀκόντως. Οὐκοῦν ἕν ἂν ein 7 go- 

φροσύνη καὶ 1 σοφία; τὸ δὲ πρότερον αὖ ἐφάνη ἡμῖν 
5 δικαιοσύνη καὶ 7 ὁσιότης σχεδόν τι ταὐτὸν ὃν. ἴϑι 
δή, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Πρωταγόρα, μὴ ἀποκάμωμεν, ἀλλὰ 
καὶ τὰ λοιπὰ διασκεψώμεϑα. ἀρά τί σοι δοκεῖ ἀδικῶν 
ἄνϑρωπος σωφρονεῖν, ! ὅτι oduxel ; «αἰσχυνοίμην ἄν 

ἔγωγ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοῦτο ὁμολογεῖν" ἐπεὶ πολ- 
λοΐ γέ φασι τῶν ἀνθρώπων. Πότερον οὖν πρὸς ἐχεί- 

γους τὸν λόγον ποιήσομαι, ἔφην, ἢ πρὸς σέ; Εἰ fov- 
n, &gijs πρὸς τοῦτον πρῶτον τὸν λόγον διαλέχϑητι 

τὸν τῶν πολλῶν. AX οὐδέν μοι διαφέρει, ἐὰν μό- 

yov gv y8 ἀποχρίνῃ, εἴτ οὖν δοκεῖ σοι ταῦτα, εἴτα 
μή. τὸν γὰρ λόγον ἔγωγε μάλιστα ἐξετάζω, συμβαίνει 

25 

σύνης; Nai. 
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μέντοι ἴσως καὶ ἐμὲ τὸν ἐρωτῶντα καὶ τὸν ἀποκρινό- 

μενον ἐξετάζεσϑαι. ! Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἑκαλλωπίζε- 
TO ἡμῖν ὃ Πρωταγόρας" τὸν γὰρ λόγον ἡτιᾶτο δυς- 
χερῆ εἶναι" ἔπειτα μέντοι συνεχώρησεν ̓ ἀποχρίνεσϑαι. 
XXI. Ἴϑι δή, ἔφην ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς μοι ἀπόκριναι. δο- 
xovgi τινές σοι σωφρονεῖν ἀδικοῦντες; Ἔστω, ἔφη. Τὸ 
δὲ σωφρονεῖν λέγεις εὖ φρονεῖν; Ἔφη. Τὸ δ᾽ εὖ 
φρονεῖν εὐ βουλεύεσϑαι, o ὅτι ἀδικοῦσιν; Ἔστω, ἔφη. 
Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἰ εὖ πράττουσιν ἀδικοῦντες, ἢ ἢ 
εἰ κακῶς; Εἰ εὖ. «“έγεις οὖν ἀγαϑὰ ἅττα εἶναι; Az- 

yo. 1p οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ταῦτ ἐστὶν ἀγαϑά, ἃ ἐστιν 

ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις; Kol ναὶ μὰ 4, ἔφη, κἂν 
! μὴ τοῖς ἀνϑρώποις ὠφέλιμα ἢ» ἔγωγε καλῶ ἀγαϑαά. 
Kal μοι ἐδόκδι ὃ “Πρωταγόρας ἤδη τετραχύνϑαι TE 
καὶ ἀγωνιᾶν καὶ παρατετάχϑαι πρὸς τὸ ἀποκχρίνε- 
σϑαι. ἐπειδὴ οὖν ἑώρων αὐτὸν οὕτως ἔχοντα, δὐλα- 
βούμενος ἠρέμα ἠρόμην. “Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, λέγεις, 
Q " Πρωταγόρα, ἃ μηδενὶ ἀνϑρώπων ὠφέλιμά, ἔστιν, 

ἢ ἃ μηδὲ τὸ παράπαν ὠφέλιμα; καὶ τὰ τοιαῦτα σὺ 
ἀγαϑὰ καλεῖς; Οὐδαμῶς, ἔφη" ἀλλ᾽ ἔγωγε πολλὰ οἶδ᾽, 

ἃ ἀνθρώποις μὲν ἀνωφελῆ ἐστι, καὶ σιτία καὶ ποτὰ 
καὶ φάρμακα καὶ ἄλλα μυρία, τὰ δέ ye ὠφέλιμα: τὰ 
δὲ ἀνθρώποις μὲν οὐδέτερα, ἵπποις δέ" τὰ δὲ βουσὶ 
μόνον, τὰ δὲ κυσί, τὰ δέ γ8 τούτων μὲν οὐδενί, δέν- 

δροις δὲ, τὰ δὲ τοῦ δένδρου ταῖς μὲν ῥίζαις ἀγαϑά, 

ταῖς δὲ βλάσταις πονηρά, οἷον καὶ ἡ κόπρος ! πάν- 
τῶν τῶν φυτῶν ταῖς μὲν ῥίζαις ἀγαϑὸν παραβαλλο- 

μένη, εἰ δ᾽ ἐθέλοις ἐπὶ τοὺς πτόρϑους καὶ τοὺς νέους 
κλῶνας ἐπιβάλλειν, πάντα ἀπόλλυσιν" ἐπεὶ καὶ τὸ ἔλαι- 

ον τοῖς μὲν φυτοῖς ἁπασίν ἐστι πάγκαχον καὶ ταῖς 

ϑοιξὶ πολεμιώτατον ταῖς τῶν ἄλλων ζώων πλὴν ταῖς 

τοῦ ἀνϑρώπου, ταῖς δὲ τοῦ ἀνϑρώπου ἀρωγὸν καὶ 

τῷ ἄλλῳ σώματι. οὕτω δὲ ποικίλον τί ἐστι τὸ ἀγαϑὸν 

καὶ navrolemóy, ὥςτε καὶ ἐνταῦϑα τοῖς μὲν ἔἕξωϑεν 
τοῦ σώματος ἀγαϑόν ἐστι τῷ ' ἀνθρώπῳ, τοῖς δ᾽ 
ἐντὸς ταὐτὸν τοῦτο κακιστον᾽ καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἰατροὶ 
πάντες ἀπαγορδύουσι τοῖς ἀσϑενοῦσι μὴ χρῆσϑαι 
ἐλαίῳ, ἀλλ ἢ O0 τι σμικροτάτῳ ἐν τούτοις οἷς μέλλδι 
ἔδεσϑαι, ὅσον μόνον τὴν δυῤχέρειαν κατασβέσαι τὴν 
ἐπὶ ταῖς αἰσϑήσεσι ταῖς διὰ τῶν ῥινῶν γιγνομένην ἐν 
τοῖς σιτίοις T8 καὶ ὄψοις. ΧΧΙΙ. Εἰπόντος οὖν ταῦ- 

τα αὐτοῦ, οἵ παρόντες ἀνεϑορύβησαν, ὡς εὖ λέγοι. 
καὶ ἐγὼ εἶπον" Ὧ Πρωταγόρα, ἐγὼ SUM UNG ἐπιλή- 
cuo» τις ὧν ἄνθρωπος, καὶ ἐάν τίς ! μοι μακρὰ λέ- 
71» ἐπιλανϑάνομαι περὶ οὗ ἂν ἢ ὃ λόγος. ὥςπερ οὖν 

εἰ ἐτύγχανον ὑπόκωφος ὧν, ᾧου ἂν χρῆναι, εἴπερ 
ἔμελλές μοι διαλέξεσϑαι, μεῖζον φϑέγγεσϑαι ἢ πρὸς 
τοὺς ἄλλους, οὕτω καὶ νῦν, ἐπειδὴ ἐπιλήσμονι ἐγέτυ- 

χες, σύντεμνέ μοι τὰς ἀποκρίσεις καὶ βραχυτέρας ποΐϑδι, 
εἰ μέλλω σοι ἕπεσϑαι. Πῶς οὖν κελεύεις με βραχέα 
ἀποχρίνεσϑαι; ἢ βραχύτερά σοι, ἔφη, ἀποκχρίνωμαι ἢ 
δεῖ; Μηδαμῶς, ἡν δ᾽ ἐγώ. AX ὅσα δεῖ; ἔφη. Ναί, 

ἣν δ᾽ ! ἐγώ. Πότερα οὖν ὅσα ἐμοὶ δοκεῖ δεῖν ἀπο- 
κρίνεσϑαι, τοσαῦτα σοι ἀποκρίνωμαι, ἢ ὅσα gol; 
ἐικήκοα γοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι σὺ οἷός T εἶ καὶ αὐτὸς 
καὶ ἀλλον διδάξαι περὶ τῶν αὐτῶν καὶ μακρὰ λέγειν, 
ἐὰν βούλῃ, οὕτως, ὥςτε τὸν λόγον μηδέποτε ἐπιλιπεῖν, 

καὶ αὖ βϑαχέα οὕτως, ὥςτε μηδένα σοῦ ἐν βραχυτέ- 
porc * διπεεῖν. δὶ οὖν μέλλεις ἐμοὶ διαλέξεσϑαι, τῷ ὅτέ- 

PLATONLS 

Qo χρῶ τρόπῳ πρός us, τῇ βραχυλογίᾳ. dp ̓Σώκρα- 
τες, ἔφη, ἐγὼ πολλοῖς ἤδη εἰς ἀγῶνα λόγων ἀφικόμην 
ἀνϑρώποις, καὶ εἰ τοῦτο ἐποίουν, ὃ σὺ κελεύεις, ὡς 
ὃ ἀντιλέγων ÉxEÀBUE μὲ διαλέγεσϑαι, οὕτω διελεγόμην, 

οὐδενὸς ἄν βελτίων ἐφαινόμην, οὐδ᾽ ἂν ἐγένετο Igu- 
ταγόρου ὄνομα ἐν τοῖς Ἕλλησιν. Καὶ | ἐγώ - ἔγνων 
γάρ, ὅτι οὐκ ἤρεσεν αὐτὸς αὑτῷ ταῖς ἀποκρίσεσι ταῖς 
ἔμπροσθεν, καὶ ὅτι οὐκ ! ἐϑελήσοι ἑχὼν εἶναι ἀπο- 

κρινόμενος διαλέγεσθαι — ἡγησάμενος οὐκέτι ἐμὸν 
ἔργον εἶναι παρεῖναι ἐν ταῖς συνουσίαις, E τοι, 
ἔφην, ὡ Πρωταγόρα, οὐδ᾽ ἐχὼ λιπαρῶς ἔχω παρὰ τὰ 
σοὶ δοκοῦντα τὴν συνουσίαν ἡμῖν γίγνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπει- 

δὰν σὺ βούλῃ διαλέγεσϑαι ὡς ἐγὼ δύναμαι ἕπεσϑαι, 
τότε σοι διαλέξομαι. σὺ μὲν γάρ, ὡς λέγεται περὶ σοῦ, 
φὴς δὲ καὶ αὐτός, καὶ ἐν μακρολογίᾳ καὶ ἐν βραχυλο- 
rie οἷός τ᾽ εἶ συνουσίας ποιδῖσϑαι" σοφὸς γὰρ εἶ" ! 
ἐχὼ δὲ τὰ μακρὰ ταῦτα ἀδύνατος, ἐπεὶ ἐβουλόμην ἃ ἂν 
οἷός T εἶναι. ἀλλὰ σὲ ἐχρῆν ἡμῖν συγχωρεῖν τὸν ἀμ- 

φύτερα δυνάμενον, ἵνα συνουσία ἐγίγνετο" γὺν δὲ ina- 
δὴ ovx ἐθέλεις, καὶ ἐμοὶ τις ἀσχολία ἐστί, καὶ οὐκ ἂν 
οἵός T εἴην σοι παραμεῖναι ἀποτείνοντι μαχροὺς λό- 

γους — ἐλϑεῖν γάρ nol us δεῖ — εἶμι: ἐπεὶ καὶ 

ταῦτ ἂν ἴσως οὐκ ἀηδῶς σου ἤκουον. Καὶ ἅμα ταῦ- 

τὰ εἰπὼν ἀνιστάμην ὡς ἀπιών. καὶ μου ἀνισταμένου 
ἐπιλαμβάνεται ὃ Καλλίας ! τῆς χειρὸς τῇ δεξιᾷ, τῇ δ᾽ 
ἀριστερᾷ ἀντελάβετο, τοῦ τρίβωνος τουτουΐ, καὶ εἶπεν" 
Οὐκ ἀφήσομεν 08, ὦ Σώκρατες" ἐὰν γὰρ σὺ ἐξέλϑῃς, 

οὐχ ὁμοίως ἡμῖν ἔσονται οἵ διάλογοι. δέομαι οὖν σου 
παραμεῖναι ἡμῖν" ὡς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἑνὸς ἥδιον ἀκούσαι- 
μι ἢ σοῦ TB καὶ Πρωταγόρου διαλεγομένων" ἀλλὰ χά- 
φισαι ἡμῖν πᾶσιν. Καὶ ἐγὼ δἶπον --- ἤδη δὲ ἀνε- 
στήκη ὡς ἐξιών --- Ὦ, παῖ Ἱππονίκου, ἀεὶ μὲν ἔγωγέ 

σου Up gntogoqias ἄγαμαι, ἀτὰρ καὶ νῦν ἐπαινῶ καὶ 
φιλῶ, ὥςτε ! βουλοίμην ἂν χαρίσασϑαΐ σοι, εἴ μου 
δυνατὰ δέοιο. νῦν δ᾽ ἐστὶν ὥςπερ ἂν εἷ δέοιό. μου 
Κρίσωνι τῷ Ἱμεραίῳ δρομεῖ ἀκμάζοντι ἕπεσϑαι, ἢ τῶν 
δολιχοδρόμων τῳ ἢ τῶν ἡμεροδρόμων διαϑεῖν τ καὶ 
ἕπεσϑαι. εἴποιμι ἄν σοι, ὅτι * πολὺ σοῦ μᾶλλον ἐγὼ 
ἐμαυτοῦ δέομαι ϑέουσι τούτοις ἀχολουϑεῖν, ἀλλ᾽ οὐ 
γὰρ δύναμαι, ἀλλ᾽ εἴ τι δέει ϑεάσασϑαι ἐν τῷ αὐτῷ 

iud τε καὶ Ἀρίσωνα. ϑέοντας, τούτου δέου συγκαϑεῖ- 
- ἐγὼ μὲν γὰρ οὐ δύναμαι ταχὺ ϑεῖν, οὗτος δὲ δύ- 

voten βραδέως. εἰ οὖν ἐπιϑυμεὶς ἐμοῦ καὶ | Τρωταγό- 
gov ἀκούειν, τούτου δέου, ὥςπερ τὸ πρῶτόν μοι ἀπ8- 
κρίνατο διὰ βραχέων τε καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα, οὗ- 
τω καὶ νῦν ἀποκχρίνεσϑαι. εἰ δὲ μή, τίς ὃ τρόπος ! 
ἔσται τῶν διαλόγων; χωρὶς γὰρ ἔγωγ᾽ ᾧμην εἶναι τὸ 
gvvelyol T8 ἀλλήλοις διαλεγομένους καὶ τὸ δημηγο- 
ρεῖν. Ἀλλ δρᾷς, ἔφη, ὦ o Σώκρατες" δίκαια δοκεῖ λέ- 

7γ8ιν Πρωταγόρας ἀξιῶν αὐτῷ τε ἐξεῖναι διαλέγεσϑαι 

ὅπως βούλεται, καὶ σοὶ ὅπως ἂν αὖ σὺ βούλῃ. xxm. 

Ὑπολαβὼν οὖν ὁ ᾿Αλκιβιάδης, Οὐ καλῶς λέγεις, ἔφη, 

ὦ Καλλία: Σωχράτης μὲν γὰρ ὅδε ὁμολογεῖ μὴ μετεῖ- 
vei oi μαχρολογίας καὶ παραχωρεῖ Πρωταγόρᾳ, τοῦ 
δὲ ! διαλέγεσϑαι οἷός T εἶναι καὶ ἐπίστασϑαι λόγον 
18 δοῦναι καὶ δέξασϑαι ϑαυμάζοιμ᾽ ἂν εἴ τῷ ἀνϑρώ- 

πῶν παραχωρεῖ. δἰ μὲν οὖν καὶ Πρωταγόρας ὁμολογεῖ 
φαυλότερος εἶναι Σωκράτους διαλεχϑῆναι, ἐξαρκεῖ Σω- 

κράτει" εἰ δὲ ἀντιποιεῖται, διαλεγέσϑω ἐρωτῶν r& καὶ 
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ἀποκρινόμενος, μὴ ἐφ᾽ ἑκάστῃ ἐρωτήσει μακρὸν λόγον 
ἀποτεΐνων, ἐκκρούων τοὺς λόγους καὶ οὐκ ἐθέλων δι- 
δόναι λόγον, ἀλλ᾽ ἀπομηκύνων, ἕως ἂν ! ἐπιλάϑωνται 

περὶ ὅτου τὸ ἐρώτημα ἣν οἱ πολλοὶ τῶν ἀκουόντων" 

ἐπεὶ Σωκράτη γε ἐγὼ ἐγγυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσϑαι, οὐχ 

ὅτι παΐζοι καί φησιν ἐπιλήσμων εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν 
δοκεῖ ἐπιεικέστερα Σωκράτης λέγξιν" χρὴ γὰρ ἕκαστον 
τὴν ἑαυτοῦ , γνώμην ἀποφαίνεσϑαι. Μετὰ δὲ τὸν λ- 
κιβιάδην, ὡς ἐγῴμαι, Κραίας ἦν ὁ εἰπών: Ἢ πρό- 
Oa καὶ Ἱππία, Καλλίας μὲν δοκεῖ μοι μάλα πρὸς 
“Πρωταγόρου εἶναι, “Ἀλκιβιάδης δὲ ἀδὶ ! φιλόνεικός ἐστι 
πρὸς ὃ ἂν δρμήσῃ. ἡμᾶς δὲ οὐδὲν δεῖ συμφιλονεικεῖν 
οὔτε Σωκράτει, οὔτε Πρωταγόρᾳ, ἀλλὰ κοινῇ ἀμφοτέ- 
go» δεῖσϑαι μὴ μεταξὺ διαλῦσαι τὴν ξυνουσίαν. * Ei- 
πόντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα, ὃ Πρόδικος, Καλῶς μοι, ἔφη; 

δοκεῖς λέγειν, ὦ Κριτία" χρὴ γὰρ τοὺς ἐν τοιοῖςδε λό- 

γοις παραγιγνομένους κοινοὺς μὲν εἶναι ἀμφοῖν τοῖν 
διαλεγομένοιν ἀκροατάς, ἴσους δὲ μή. ἔστι γὰρ οὐ 
ταὐτόν κοινῇ μὲν γὰρ ἀκοῦσαι δεῖ ἀμφοτέρων, μὴ 
ἴσον δὲ »εῖμαι ἑκατέρῳ, ἀλλὰ τῷ μὲν σοφωτέρῳ πλέον, 

τῷ δὲ ἀμαϑεστέρῳ ἔλαττον. ἐγὼ uiv xai αὐτός, ὦ 
Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, ἀξιῶ ὑμᾶς συγχωρεῖν 
xal ἀλλήλοις περὶ τῶν λόγων ! ἀμφιςβητεῖν μὲν, ἐρί- 
ζειν δὲ μή" ἀμφιςβητοῦσι μὲν γὰρ καὶ Ór εὔνοιαν oi 
φίλοι τοῖς φίλοις, ἐρίζουσι δὲ οἵ διάφοροΐ T8 καὶ 

ἐχϑροὶ ἀλλήλοις. καὶ οὕτως ἄν καλλίστη ἡμῖν ἡ συν- 
ουσία γίγνοιτο" ὑμεῖς τε γὰρ oi λέγοντες μάλιστ᾽ ἂν 
οὕτως ἐν ἡμῖν τοῖς ἀχούουσιν δὐδοκιμοῖτε καὶ οὐκ 
ἐπαινοῖσϑε --- εὐδοκιμεῖν μὲν γὰρ ἔστι παρὰ ταῖς 
ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων ἄνευ ἀπάτης, ἐπαινεῖσϑαι δὲ 
ἐν λόγῳ πολλάκις παρὰ δόξαν ψευδομένων ---, ἡμεῖς 

: αὖ οἱ ἀκούοντες ! μάλιστ᾽ ἂν οὕτως εὐφραινοίμεϑα, 
οὐχ ἡδοίμεϑα: οὐφραίνεσϑαι μὲν γὰρ ἔστι μανϑάνον- 

τά τι καὶ φρονήσεως μεταλαμβάνοντα αὐτῇ τῇ δια- 
volg, ἥδεσθαι δὲ ἐσϑίοντά τι ἢ ἄλλο ἡδὺ πάσχοντα 
αὐτῷ τῷ σώματι. Ταῦτα οὖν εἰπόντος τοῦ Προδί- 
χου, πολλοὶ πάνυ τῶν παρόντων, ἀπεδέξαντο. XXIV. 

Μετὰ δὲ τὸν Hoódixoy Ἱππίας ὃ σοφὸς εἶπεν, Ὦ, ἀν- 

δρες, ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ ὑμᾶς συγγενεῖς 
τὸ καὶ οἰκείους. xai πολίτας ἅπαντας εἶναι φύσει, οὐ 
»όμῳ᾽" τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ! φύσει συγγενές ἐστιν, 
ὃ δὲ νόμος, τύραννος. ὧν τῶν ἀνϑρώπων, πολλὰ παρὰ 
τὴν φύσιν βιάξεται. ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν φύσιν 
τῶν “πραγμάτων εἰδέναι, σοφωτάτους δὲ ὄντας τῶν 

ὧν, καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο YU» συνεληλυϑότας τῆς 

τὸ Ἑλλάδος εἰς αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας καὶ 
αὐτῆς τῆς πόλεως εἰς τὸν μέγιστον καὶ ὀλβιώτατον οἷ- 
xov τόνδε, μηδὲν τούτου τοῦ ἀξιώματος ἄξιον ἀπο- 

φήνασϑαι, αλλ ! ! ὥςπερ τοὺς φαυλοτάτους τῶν ay- 
ϑρώπων διαφέρεσϑαι ἀλλήλοις. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ δέο- 

μαι καὶ συμβουλεύω, [2] Πρωταγόρα 18 καὶ “Σώκρατες, 

συμβῆναι ὑμᾶς ὥςπερ ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν συμβιβα- 
ζόντων sig τὸ μέσον, καὶ * μήτε σὲ τὸ ἀχριβὲς τοῦτο 

εἶδος τῶν διαλόγων ζητεῖν τὸ κατὰ βραχὺ λίαν, εἰ μὴ 
ἡδὺ Πρωταγόρᾳ, ἀλλ ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας 
τοῖς λόγοις, i ἵνα μεγαλοπρεπέστεροι καὶ εὐσχημονέστε- 
got ἡμῖν φαίνωνται, μήτ αὖ Πρωταγόραν πάντα κά- 
λων ἐκτδίναντα, οὐρίᾳ ἐφέντα, φεύγειν εἰς τὸ πέλα- 
γος τῶν λόγων ἀποκρύψαντα γῆν, ἀλλὰ μέσον τι ἀμ- 
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φοτέρους τεμεῖν. ὡς οὖν ποιήσετβ, καὶ πείϑεσϑὲ μοι 
ῥαβδοῦχον καὶ ἐπιστάτην xai πρύτανιν ἑλέσϑαι, ! ὃς 
ὑμῖν φυλάξει τὸ μέτριον μῆκος τῶν λόγων ἑκατέρου. 
XXV. Ταῦτα ἤρεσε, τοῖς παροῦσι, xai πάντες ἐπῇ- 

νεσαν, καὶ ἐμὲ 18 ὃ Καλλίας. οὐκ 8g7 ἀφήσειν, καὶ 

ἐλέσϑαι ἐδέοντο ἐπιστάτην. εἶπον οὖν ἐγώ, 
σχρὸν εἴη βραβευτὴν ἑλέσϑαι τῶν λόγων. εἴτε γὰρ 
χείρων ἔσται ἡμῶν ὁ αἱρεϑείς, οὐκ ὀρϑῶς ἂν ἔχοι 
τὸν χείρω τῶν βελτιόνων, ἐπιστατεῖν, εἴτδ ὅμοιος, οὐδ᾽ 
οὕτως ὀρϑῶς" ὁ γὰρ ὅμοιος ἡμῖν ὅμοια καὶ ποιή- 
get, Ger8 ἐκ περιττοῦ ἡρήσεται. ἀλλὰ δὴ ! βελτίονα 

ἡμῶν αἱρήσεσϑε. τῇ μὲν ἀληϑείᾳ, ὡς ἐγῴμαι , ἀδύ- 

γατον ὑμῖν, ὥςτε Πρωταγόρου τοῦδε σοφώτερον τινὰ 
ἑλέσϑαι" εἰ δὲ αἱρήσεσϑε μὲν μηδὲν βελτίω, φήσετε 
δέ, αἰσχρὸν καὶ τοῦτο τῷδε γίγνοται, ὥςπερ φαύλῳ 

ἀνϑρώπῳ ἐπιστάτην αἱρεῖσϑαι" ἐπεὶ τό rd ἐμὸν οὐ- 

δέν μοι διαφέρει. ἀλλ᾽ οὑτωσὲ ἐθέλω ποιῆσαι, ἵν, ὃ 
προϑυμεῖσϑε, συγουσία T8 καὶ διάλογοι ἢ ἡμῖν γίγνων- 

ται" εἰ μὴ βούλεται Πρωταγόρας. ἀποκρίνεσϑαι, οὗτος 
μὲν ! ἐρωτάτω, ἐγὼ δὲ ἀποκρινοῦμαι ] καὶ ἅμα πειρά- 
copas αὐτῷ δεῖξαι, ὡς ἐγώ φημι χρῆναι τὸν ἀποχρι- 
vóusyov. ἀποχρίνεσϑαι" ἐπειδὰν δὲ ἐγὼ ἀποκρίνωμαι 
ὁπόσ᾽ ἂν οὗτος βούληται ἐρωτᾶν, πάλιν οὗτος ἐμοὶ 

λόγον ὑποσχέτω ὁμοίως. ἐὰν οὖν μὴ δοκῇ πρόϑυμος 
εἶναι πρὸς αὐτὸ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσϑαι, xai ἐγὼ 
καὶ ὑμεῖς κοινῇ δεησόμεϑα αὐτοῦ ἅπερ ὑμεῖς ἐμοῦ, μὴ 
διαφϑείρειν τὴν συνουσίαν. καὶ οὐδὲν δεῖ τούτου ἕνε- 
κα ἕνα ἐπιστάτην ! γεγέσϑαι, ἀλλὰ πάντες κοινῇ ἐπι- 
στατήσετΕ. δόκει πᾶσιν οὕτω ποιητέον δῖναι. καὶ ὃ 
Πρωταγόρας πάνυ μὲν οὐκ ἤϑελεν, ὅμως δὲ ἠναγκά- 
σϑη ὁμολογῆσαι ἐρωτήσειν, καὶ ἐπειδὰν ἱκαγῶς ἐρω- 
Uy, πάλιν δώσειν λόγον. κατὰ σμιχρὸν ἀποκρινόμϑ- 
γος. ἤρξατο οὖν ἐρωτᾶν οὑτωσί πως. XXVI. Ἡγοῦ- 
μαι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἀνδρὶ παιδείας μέγιστον 
μέρος εἶναι περὶ ἐπῶν δεινὸν εἶναι" ἔστι * δὲ τοῦτο τὰ 
ὑπὸ τῶν ποιητῶν λεγόμενα οἷόν τ᾽ εἶναι ξυνιέναι & τε 
ὀρϑῶς πεποίηται καὶ ἃ μή, καὶ ἐπίστασθαι διελεῖν τὸ 

χαὶ ἐρωτώμενον λόγον δοῦναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἔσται 
τὸ ἐρώτημα περὶ τοὺ αὐτοῦ μέν, περὶ οὗπερ ἐγώ 18 
καὶ σὺ νῦν διαλ ὑμεθαΣ περὶ ἀρετῆς, μετενηνεγ μένον 
δὲ εἰς ποίησιν" τοσοῦτον μόνον διοίσει. λέγει γάρ που 
Σιμωνίδης πρὸς Σκόπαν, τὸν Κρέοντος υἱὸν τοῦ Θετ- 
ταλοῦ, Or. ᾿νδρα ἀγαϑὸν μὲν ! ἀλαϑέως γενέ- 

σϑαι χαλεπόν, χερσὶ 18 καὶ ποσὶ καὶ νόῳ τε- 
τράγωνον», ἄγϑυ ψόγου τϑτυγμένον. τοῦτο ἐπί- 
στασαι τὸ ἄσμα, ἢ πᾶν σοι διεξέλϑω; Καὶ ἐγὼ εἶπον, 

ὅτι Οὐδὲν δεῖ: ἐπίσταμαί τ γάρ, καὶ πάνυ μοι Tvy- 
χάνει μεμεληκὸς τοῦ ᾷσματος. Ev, ἔφη, λέγεις. πό- 
τερον οὖν καλῶς σοι δοκεῖ πεποιῆσϑαι καὶ ορϑῶς, ἢ 
ov; Πάνυ, ἔφην ἐγώ, ὑκαλῶς" T8 καὶ ὀρϑῶς. “4οκεῖ 

δὲ σοι καλῶς πεποιῆσϑαι, εἰ ἐναντία λέγει αὐτὸς ov- 
τῷ ὁ ποιητής; Οὐ καλῶς, T δ᾽ ἐγώ. Ὅρα δή, ἔφη, 
! βέμιον. AM, e ̓γαϑέ, ἔσκεμμαι ἱκανῶς. Οἶσϑα 

οὖν, ἔφη, ὅτι προϊόντος τοῦ ἄσματος λέγει zov: Οὐ- 
δὲ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον νέμεται, καί- 
τοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς eignusvov: “χαλεπὸν 
φάτο ἐσϑλὸν ἔ ἔμμεναι. ἐννοεῖς, ὅτι ὃ αὐτὸς οὗτος 
χαὶ τάδε λέγει |; κἀκεῖνα τὰ ἔμπροσϑεν; Οἶδα, ἦν δ᾽ 

ἐγώ. Δοκεῖ οὖν σοι, ἔφη, ταῦτα ἐκδίνοις ὁμολογ εἴ- 

ὅτι αἰ- 
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σϑαι; Φαίνεται ἔμοιγε. Καὶ ἅμα μέντοι ἐφοβούμην, 
μή τι λέγοι. ἄταάρ, ἔφην ἐγώ, σοὶ οὐ φαίνεται; Πῶς 

γὰρ ! ἂν φαίνοιτο, ὁμολογεῖν αὐτὸς ἑαυτῷ ὃ ταῦτα 
ἀμφότερα λέγων, ὃς 78 τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸς ὑπέϑε- 

τὸ χαλεπὸν εἶναι ἀνδρα ἀγαϑὸν γενέσϑαι ἀληϑείᾳ, 

ὀλίγον δὲ τοῦ ποιήματος sic τὸ πρόσϑεν προελϑὼν 
ἐπελάϑετο, καὶ Πιττακὸν τὸν ταὐτὰ λέγοντα ἑαυτῷ, 

ὅτι χαλεπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι, τοῦτον usuqerol τ καὶ 
οὔ φησιν ἀποδέχεσϑαι αὐτοῦ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ λέγον- 
τος. καΐτοι ὁπότϑ τὸν ταὐτὰ λέγοντα αὑτῷ μέμφεται, 
δῆλον, ὅτι καὶ ἑαυτὸν μέμφεται, dere ἤτοι τὸ πρότε- 
ρον ἢ ὕστερον ovx ὀρϑῶς λέγει. Εἰπὼν ovv ταῦτα 
πολλοῖς ϑόρυβον παρέσχβ καὶ ! ἔπαινον τῶν ἀκουόν- 
τῶν. καὶ ἐγὼ τὸ μὲν πρῶτον, ὡςπερεὶ ὑπὸ ἀγαϑοῦ 
πύκτου πληγείς, ἐσκοτώϑην ve καὶ ἰλιγγίασα εἰπόντος 

αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑοφυβησάντων" ἔπει- 
τα, ὡς ye πρὸς σὲ εἰρῆσϑαι παληϑῆ, ἵνα μοι χρόνος 

ἐγγένηται τῇ σκέψαι τί λέγοι ὃ ποιητής, τρέπομαι πρὸς 
τὸν Πρόδικον, καὶ καλέσας αὐτόν, Ὦ, Πρόδικε, ἔφην 

ἐγώ, σὸς μέντοι “Σιμωνίδης πολίτης" δίκαιος εἶ βοηϑεῖν 

τῷ ἀνδρί. * δοκῶ οὖν μοι ἐγὼ παρακαλεῖν σέ, ὥςπερ 
ἔφη Ὅμηρος τὸν Σκάμανδρον πολιορκούμενον ὑπὸ τοῦ 
ἰχιλλέως τὸν Σιμόδντα παρακαλεῖν, εἰπόντα" 

φίλε κασίγνητε, οϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 
οχῶμεν. 

ἀτὰρ καὶ ἐχὼ σὲ παρακαλῶ, μὴ ἡμῖν ὃ Πρωταγόρας 

τὸν Σιμωνίδην ἐκπέρση. καὶ γὰρ ov» καὶ δεῖται τὸ 
ὑπὲρ Σιμωνίδου ἐπανόρϑωμα τῆς σῆς μουσικῆς, 5 τό 
τῷ βούλεσϑαι ! καὶ ἐπιϑυμεῖν διαιρεῖς ὡς οὐ ταὐτὸν 
ov, καὶ ἃ νῦν δὴ εἶπες πολλά τ καὶ καλά. καὶ νῦν 
σκόπει, εἴ σοι συνδοκεῖ ὅπερ ἐμοί. οὐ rog φαίνεται 
ἐναντία λέγϑιν αὐτὸς αὑτῷ Σιμωνίδης. σὺ γάρ, [2] 
Πρύδικδ, προαπύφηναι τὴν σὴν. γνώμην. ταὐτὸν σοι 
δοκεῖ εἶναι τὸ γενέσϑαι καὶ τὸ εἶναι, ἢ ἀλλο; Ἄλλο νὴ 

AU, ἔφη ὃ “Πρόδικος. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ἐν μὲν τοῖς 
πρώτοις αὐτὸς ὁ Σιμωνίδης τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπε- 
φήνατο, ὅτι ἀνδρα ἀγαϑὸν adn elu. γενέσϑαι ' χαλε- 
πὸν en; 2tin9s λέγεις, € ἔφη ὃ Πρόδικος. Τὸν δὲ γ8 

Πιττακόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μέμφεται, οὐχ ὡς οἴξται cs 

ταγόρας, ταὐτὸν ἑαυτῷ λέγοντα, ἀλλ᾿ ἄλλο. οὐ γὰρ 
τοῦτο ὁ Πιττακὸς ἔλεγε τὸ χαλδπόν, γενέσϑαι ἐσϑλόν, 

ὥςπερ ὃ “Σιμωνίδης, ἀλλὰ τοῦτ΄, ἔμμϑβναι: ἔστι δὲ οὐ 

ταὐτόν, ὦ Πρωταγόρα, ὥς φησι Πρόδικος ὅδε, τὸ εἷ- 

ναι καὶ τὸ γενέσϑαι. εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτό ἐστι τὸ εἶναι 
τῷ γενέσϑαι, οὐκ ἐναντία λέγϑι ὃ Σιμωνίδης αὐτὸς 

αὑτῷ. καὶ ἴσως ὧν φαίη Πρόδικος ὅδε καὶ ' ἄλλοι 
πολλοὶ x«Ó' “Ἡσίοδον γενέσϑαι uiv ἀγαϑὸν χαλεπὸν 
εἶναι" τῆς γὰρ ἀρετῆς ἔμπροσϑεν τοὺς ϑεοὺς ἱδρῶτα 
ϑεῖναι" ὅταν δὲ τις αὐτῆς εἰς ἄκρον ἵκηται, ῥηϊδίην δ᾽ 
ἡπειτὰ πέλειν, χαλεπήν περ ἐοῦσαν, ἐχτῆσϑαι. xxvi. 

Ὁ uiv ov» Πρόδικος ἀκούσας ταῦτα ἐπήνεσέ us ὃ δὲ 
“Πρωταγόρας, Τὸ ἐπανόρϑωμά σοι, ἔφη, o Σώκρατες, 

μεῖζον ἁμάρτημα ἔχει ἢ ὃ ἐπανορϑοῖς. Kol ἐγὼ εἰ- 
πο»; Κακὸν ἄρα μοι εἴργασται, ὡς ἔοικεν, [n] Duce 

γόρα, καὶ εἰμὶ τις ! γελοῖος i ἰατρός" ἰώμενος μεῖζον τὸ 
νόσημα ποιῶ. ἀλλ οὕτως ἔχει, ἔφη. Πῶς δή; ἣν 
δ᾽ ἐγώ. Πολλὴ ἂν, ἔφη, ἀμαϑία εἴη τοῦ ποιητοῦ, εἰ 

οὕτω φαῦλόν τί φησιν εἶναι τὴν ἀρετὴν ἐχτῆσϑαι, ὃ 
ἔστι πάντων χαλεπώτατον, ὡς ἅπασι δοκεῖ ἀνϑρώ- 
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ποις. Καὶ ἐγὼ δἶπον, Νὴ τὸν Δία, εἰς καιρόν 78 πα- 

φατετύχηκεν ἡμῖν ἐν τοῖς λόγοις Πρόδικος ὅδε. κινδυ- 
γεύει γάρ τοι, ὦ Tode ἡ Προδίκου σοφία ϑεία 
τις εἶναι πάλαι, * ἤτοι ἀπὸ Σιμωνίδου ἀρξαμένη, ἢ 
καὶ ἔτι παλαιοτέρα. σὺ δὲ ἄλλων πολλῶν ἔμπειρος ὧν 
ταύτης ἄπειρος εἶναι φαΐνδι, οὐχ ὥςπερ ἐγὼ ἔμπειρος 
διὰ τὸ μαϑητὴς εἶναι Προδίκου τουτουΐ. καὶ νῦν μοι 
δοκϑῖς οὐ μανϑάνειν, ὅτι καὶ τὸ χαλδπὸν τοῦτο ἴσως 
οὐχ οὕτω Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν, ὥςπερ σὺ ὑπολαμ- 
βάνεις, ἀλλ᾿ ὥςπερ περὶ τοῦ δεινοῦ Πρόδικός με οὗτο- 
gi νουϑετεῖ ἑκάστοτε, ὅταν ἐπαινῶν ἐγὼ ἢ σὲ ἢ ἄλλον 
τινὰ λέγω, ὅτι ! Πρωταγόρας σοφὸς καὶ δεινός ἐστιν 
ἀνήρ, ἐρωτᾷ, εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τἀγαϑὰ δεινὰ καλῶν 
—. τὴ “γὰρ δεινόν, φησί, κακὸν ἐστιν" οὐδεὶς γοῦν λέ- 
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ye ἑκάστοτε, δεινοῦ πλούτου, οὐδὲ δεινῆς εἰρήνης, οὐ- ὦ Ey 

δὲ δεινῆς ὑγιδίας, “ἀλλὰ Sec γόσου καὶ δεινοῦ πολέ- 

μου καὶ δεινῆς πενίας, ὡς τοῦ δεινοῦ κακοῦ ὄντος — 
ἴσως οὖν καὶ τὸ χαλεπὸν αὐ oí Κεῖοι καὶ ὃ Σιμωνίδης 
ἢ κακὸν ὑπολαμβάνουσιν ἢ ἢ ἀλλο τι, ὃ σὺ οὐ μανϑά- 

γεις. ἐρώμεϑα οὖν Πρόδικον᾽ δίκαιον γὰρ τὴν Σιμὼ- 

γίδου φωνὴν τοῦτον ἐρωτᾶν. τί ἔλεγεν, ὦ Πρόδικε, τὸ 

χαλεπὸν ! Σιμωνίδης; Κακόν, ἔφη. Διὰ ταῦτ᾽ ἄρα xai. 

μέμφεται, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Πρόδικε, τὸν Πατακὸν λέγον- 

τα Χαλεπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι, ὥςπερ ἄν εἰ ἤκουεν αὐ- 
τοῦ λέγοντος, ὅτι ἐστὶ κακὸν ἐσϑλὸν ἔμμϑναι. ML 
τί Ol&L, ἔφη, λέγειν, ὦ “Σώκρατες, Σιμωνίδην ἄλλο ἢ 

τοῦτο, καὶ ὀνειδίζειν τῷ Ios, ὅτι τὰ ὀνόματα οὐκ 

ἠπίστατο ὀρϑῶς διαιρεῖν, ἅτε ““έσβιος ὧν καὶ ἐν φω- 
vj βαρβάρῳ τεϑραμμένος; Ἠκούεις δή, ἔφην ἐγώ, ὦ 
Πφωταγόρα, “Προδίκου τοῦδ," ἔχεις τι πρὸς ταῦτα 

λέγειν; Καὶ ὁ “Πρωταγόρας, Πολλοῦ ye δεῖ, ἐ ἔφη, 0U- 
TOC ἔχϑιν, à IIoó0ixe* ἀλλ ἐγὼ εὖ olü , ὅτι καὶ Az 

μωνίδης τὸ yolenóv ἔλεγεν ὅπερ ἡμεῖς oi ἄλλοι, oU τὸ 
κακόν, αλλ ὃ ἄν μὴ ὀάδιον ἢ, ἀλλὰ διὰ πολλῶν πρα- 
γμάτων γίγνηται. ᾿λλὰ καὶ ἐγὼ οἶμαι, ἔφην; o Tin. 

ταγόρα, τοῦτο λέγειν Σιμωνίδην, καὶ Πιρύδικόν 78 τόν- 
Óg εἰδέναι, ἀλλὰ παίζειν καὶ σοῦ δοκεῖν ἀποπειρᾶσϑαι, 

εἰ οἷός T ἔσει τῷ σαυτοῦ λόγῳ βοηϑεῖν᾽ ἐπεὶ ὅτι γ8 
“Σιμωνίδης οὐ λέγει. τὸ ! χαλεπὸν κακόν, μέγα τεκμή- 
Quy ἐστιν εὐϑὺς τὸ μετὰ τοῦτο ῥῆμα" λέγει γάρ, ὅτι 
ϑεὸς &v μόνος τοῦτο ἔχοι γέρας, οὐ δήπου τοῦτό ye 
λέγων, κακὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι" εἶτα : τὸν ϑεόν φησι μό- 
vov τοῦτο ἂν ἔχειν καὶ τῷ ϑεῷ τοῦτο γέρας ἀπένειμε 
μόνῳ" ἀκόλαστον γὰρ ἂν τινα λέγοι Σιμωνίδην ὃ Πρό- 
δικος καὶ οὐδαμῶς Κεῖον. ἀλλ᾿ ἅ μοι δοκεῖ διανοεῖ- 
σϑαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ τῷ ἄσματι ἐθέλω σοι εἰ- 
πεῖν, εἰ βούλει τ λαβεῖν μου πεῖραν ὅπως ἔχω, 0 σὺ 
λέγεις, τοῦτο, περὶ ἐπῶν" ἐὰν δὲ βούλῃ, σοῦ ἀκούσο- 

μαι. Ὁ μὲν οὐν Πρωταγόρας ἀκούσας μου ταῦτα λέ- 

7οντος, Εἰ σὺ βούλει, ἔφη, ὦ Σώκρατες" ὃ δὲ Πρόδι- 

κός v8 καὶ ὃ Ἱππίας ἐκολευέτην πάνυ, καὶ οἵ ἄλλοι. 
XXVIII. ᾿Εγὼ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, à γέ μοι δοκεῖ περὶ 
τοῦ ἄσματος τούτου, πειράσομαι ὑμῖν διεξελϑεῖν. Φι- 
λοσοφία γάρ ἐστι παλαιοτάτη τε καὶ πλείστη τῶν EÀ- 
λήνων ἐν Κρήτῃ 18 καὶ ἐν «Αακδδαίμονι, καὶ ! σοφι- 
σταὶ πλεῖστοι γῆς éxEi εἰσιν. αλλ᾽ ἐξαρνοῦνται καὶ 

σχηματίξονται ἀμαϑεῖς εἶναι, ἵνα μὴ κατάδηλοι ὦσιν, 
ὅτι σοφίᾳ τῶν “Ἑλλήνων πϑρίξισιν, ὥςπερ οὗς Πρωτα- 

γόρας Keys τοὺς σοφιστάς, ἀλλὰ δοκῶσι τῷ μάχεσϑαι 
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xal ἀνδρείᾳ περιεῖναι, ἡγούμενοι, εἰ γγωσϑεῖδν ᾧ 
ρίεισι, πάντας τοῦτο ἀσκήσειν. γῦν δὲ ἀποχρυψάμενοι 
ἐχεῖνο ἐξηπατήκασι τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι λακωνίζοντας, 

καὶ οἱ μὲν ὦτά 18 κατάγνυνται μιμούμενοι αὐτούς, καὶ 
ἱμάντας ! περιξιλίττονται καὶ φιλογυμναστοῦσι καὶ 

βραχείας ἀναβολὰς φοροῦσιν, ὡς δὴ τούτοις κρατοῦν- 
τας τῶν Ἑλλήνων τοὺς “Πακεδαιμονίους" oi δὲ Λακε- 

δαιμόνιοι ἐπειδὰν βούλωνται ἀνέδην τοῖς παρ᾽ αὐτοῖς 

ξυγγενέσϑαι σοφισταῖς καὶ ἤδη ἄχϑωνται λάϑρᾳ ξυγ- 
γιγνόμενοι, ξενηλασίας ποιούμενοι τῶν τ λακωνιζόν- 
τῶν τούτων καὶ ἐάν τις ἄλλος ξένος ὧν ἐπιδημήσῃ, 

συγγίγνονται τοῖς σοφισταῖς λανθάνοντες τοὺς ξένους, 
xai αὐτοὶ οὐδένα ἐῶσι τῶν νέων εἰς τὰς ! ἄλλας πό- 
λεις ἐξιέναι, ὥςπερ οὐδὲ Κρῆτες, ἵνα μὴ ἀπομανϑάνω- 
σιν ἃ αὐτοὶ διδάσκουσιν. εἰσὶ δὲ ἐν ταύταις ταῖς πό- 

λεσιν οὐ μόνον ἄνδρες ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονοῦντες, 
ἀλλὰ καὶ γυναῖκες. Γνοίητε δ᾽ ἂν, ὅτι ἐγὼ ταῦτα 

ἀληϑῆ λέγω, καὶ “Δακδβδαιμόνιοι πρὸς φιλοσοφίαν καὶ 

λόγους ἄριστα πεπαίδευνται, ὧδε. εἰ γὰρ ἐϑέλει τις 

“Πακεδαιμονίων τῷ φαυλοτάτῳ συγγενέσϑαι, τὰ μὲν 
πολλὰ ἐν τοῖς ! λόγοις εὑρήσει αὐτὸν φαῦλόν τινα 

φαινόμενον, ἔπειτα, ὅπου ἄν τύχῃ τῶν λεγομένων, ἐνέ- 
βαλε ῥῆμα ἄξιον λόγου βραχὺ καὶ συνεστραμμένον, 
ὥςπερ δεινὸς ἀκοντιστής, ὥςτε φαίνεσϑαι τὸν ngociia- 
λεγόμενον. παιδὸς μηδὲν βελτίω. Τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ 
τῶν νῦν δἰσιν οἱ καταγενοήχασι καὶ τῶν πάλαι, ὅτι τὸ 
λακωνίζειν πολὺ ̓ μᾶλλόν. ἐστι φιλοσοφεῖν ἢ " φιλογυμνα- 
στεῖν, εἰδότες, ὅτι τοιαῦτα οἷον T εἶναι ῥήματα φϑέγ- 

γεσϑαι τελέως πεπαιδευμένου ἐστὶν ἀνϑρώπου. * τού- 
τῶν ἣν καὶ Θαλῆς ὃ Μιήσιος, καὶ Πιττακὸς 0 Μυ- 
τιληναῖος, καὶ Βίας ὃ Πριηνεύς, καὶ Σόλων ὁ ἡμέτε- 
gc, xai Kleófovios ὃ Λίνδιος, καὶ Μύσων ὃ Χηνεύς, 

καὶ ἕβδομος ἐν τούτοις ἐλέγετο “Δακεδαιμόνιος “Χίλων. 
οὗτοι πάντες ζηλωταὶ καὶ ἐρασταὶ χαὶ μαϑηταὶ ἤσαν 

τῆς “Πακεδαιμονίων παιδείας, καὶ καταμάϑοι ἂν τις 

αὐτῶν τὴν σοφίαν τοιαύτην οὖσαν, ῥήματα βραχέα 
ἀξιομνημόνευτα ἑκάστῳ εἰρημένα. οὗτοι καὶ P κοινῇ ξυ»- 
ελϑόντες ! ἀπαρχὴν ri τῆς σοφίας ἀνέϑεσαν τῷ Ἡπόλ- 
λωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς, γφάψαντες ταῦτα, 
ἃ δὴ πάντες ὑμνοῦσι, γρῶϑι σαυτόν, καὶ μηδὲν 
ἄγαν. Τοῦ δὴ ἕνεχα ταῦτα λέγω; Ὅτι οὗτος 0 τρό- 
πος 7» τῶν παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας, βραχυλογία τις 

“Τακωνική. xai δὴ καὶ τοῦ Πιττακοῦ ἰδίᾳ περιεφέρετο 
τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐγκωμιαζόμενον ὑπὸ τῶν σοφῶν, τὸ 
χαλεπὸν ἐσϑλὸν ! ἔμμεναι. ὃ οὖν Σιμωνίδης, ἅτε 

φιλότιμος Gv ἐπὶ σοφίᾳ, ἔγνω, ὅτι, εἰ καϑέλοι τοῦτο 
τὸ ῥῆμα ὥςπερ εὐδοκιμοῦντα ἀϑλητὴν xal περιγένοιτο 
αὐτοῦ, αὐτὸς εὐδοκιμήσει ἐν τοῖς τότϑ ἀνϑρώποις. εἰς 
τοῦτο οὖν τὸ ῥημα καὶ τούτου ἕνεκα τούτῳ ἐπιβου- 
λεύων κολοῦσαι αὐτὸ ἅπαν τὸ ᾷσμα πεποίηκεν, ὥς μοι 
φαίνεται. XXIX. Ἐπισκεψώμεϑα δὴ αὐτὸ κοινῇ ἅπαν- 
τες, δἰ ἄρα ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω. Εὐϑὺς γὰρ τὸ πρῶτον 

τοῦ ἄσματος μανικὸν ἄν φανείη, εἰ βουλόμενος ' λέ- 
7ειν, ὅτι ἄνδρα ἀγαϑὸν γενέσϑαι χαλεπόν, ἔπειτα 

ἐνέβαλε τὸ μέν. τοῦτο γὰρ οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον. φαί- 
verat ἐμβεβλῆσϑαι, ἐὰν μή τις ὑπολάβῃ πρὸς τὸ τοῦ 
Πιττακοῦ ῥῆμα ὥςπερ ἐρίζοντα λέγειν τὸν Σιμωνίδην" 

λέγοντος τοῦ Πιττακοῦ, ὅτι Χαλοπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι, 

ἀμφιςβητοῦντα εἰπεῖν, ὅτι Οὔκ, ἀλλὰ γενέσϑαι μὲν χα- 

πε- 
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| λεπὸν ἄνδρα ἀγαϑόν ἐστιν, ὦ Πιττακέ, ὡς αληϑῶς, 

— οὐκ ἀληϑείᾳ ἀγαϑόν, οὐκ ἐπὶ τούτῳ λέγει τὴν 
ἀλήϑειαν, og! ἄρα ὄντων τινῶν τῶν μὲν ὡς ἀλη- 

ϑῶς ἀγαϑῶν, τῶν δὲ ἀγαϑῶν μέν, οὐ ' μέντοι ana: 

εὔηϑες γὰρ τοῦτό ys φανείη ἂν καὶ ov Σιμωνίδου: 
ἀλλ ὑπερβατὸν δεῖ ϑεῖναι ἐν τῷ ἄσματι τὸ ἀλα- 

ϑέως, οὑτωσί πως ὑπεισεόντα τὸ τοῦ Πιττακοῦ, ὡς- 

περ ἂν εἰ ϑείημεν αὐτὸν λέγοντα τὸν Πιττακὸν καὶ 

Zur ἀποκρινόμενον, εἰπόντα" Ὦ ἄνϑρωποι, χα- 
λεπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι, τὸν δὲ ἀποκρινόμενον, ὅτι Ὦ, 
Πατακέ, * οὐκ ἀληϑῆ λέγεις" οὐ γὰρ εἶναι, ἀλλὰ ys- 

νέσϑαι μὲν ἐστιν ἄνδρα ἀγαθὸν χερσί τὸ καὶ ποσὶ 
καὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ ψόγου τετυγμένον, χαλεπὸν 

ἀλαϑέως. οὕτω φαΐνεται [τὸ] πρὸς λόγον τὸ μὲν 

ἐμβεβλημένον καὶ τὸ ἀλαϑέως ὀρϑῶς ἐπὶ ἐσχάτῳ 
κείμενον. xai τὰ ἐπιόντα πάντα τούτῳ μαρτυρεῖ, ὅτι 
οὕτως εἴρηται. πολλὰ μὲν γὰρ ἔστι καὶ περὶ ἑκάστου 

τῶν ἐν τῷ ἄσματι εἰρημένων ἀποδεῖξαι, ὡς εὖ ! πε- 
ποίηται" πάνυ γὰρ χαριέντως καὶ μεμελημένως ἔχει" 
ἀλλὰ μακρὸν ἄν εἴη αὐτὸ οὕτω διελϑεῖν. ἀλλὰ τὸν 
τύπον αὐτοῦ τὸν ὅλον διεξξέλϑωμεν καὶ τὴν βούλησιν, 
ὅτι παντὸς μᾶλλον ἔλεγχός ἐστι τοῦ Πιττακείου ῥή- 

ματος διὰ παντὸς τοῦ ᾷσματος. ΧΧΧ. ΖΔέγει γὰρ 

μετὰ τοῦτο ὀλίγα διελϑών, ὡς ἄν εἰ λέγοι λόγον, ὅτι 

γενέσϑαι μὲν ἄνδρα ᾿ἀγαϑὸν χαλεπὸν ἀλαϑέως, οἷόν 

T8 μέντοι ἐπί ya χθόνον τινά" γενόμενον. δὲ διαμένειν 
ἐν ταύτῃ τῇ ἕξει χαὶ εἶναι ! ἄνδρα ἀγαϑόν, ὡς σὺ λέ- 

γεις, ὦ Παιτακέ, ἀδύνατον καὶ οὐκ ἀνθρώπειον, ἀλλὰ 
ϑεὸς ἂν μόνος τοῦτο ἔχοι τὸ γέρας, ἄνδρα δὲ οὐκ 
ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι, ὃν ἂν ἀμήχανος 
συμφορὰ καϑέλῃ. τίνα οὖν ἀμήχανος “συμφορὰ xa- 
ϑαιρεῖ ἐν πλοίου ἀρχῇ; δηλον ὅτι οὐ τὸν ἰδιώτην" ὃ 
μὲν γὰρ ἰδιώτης ἀεὶ καϑήρηται. ὥςπερ οὐν οὐ τὸν 
κείμενόν τις ἄν χαταβαάλοι, ἀλλὰ τὸν μὲν ἑστῶτα ποτε 

καταβάλοι ἂν τις, Gers κείμενον ποιῆσαι, τὸν δὲ κεί- 

μενον οὔ, οὕτω καὶ τὸν ! εὐμήχαν ον. ὄντα ποτὲ ἀμή- 
χανος ἄν συμφορὰ καϑέλοι, τὸν δὲ ἀεὶ ἀμήχανον ὃν- 
τα οὔ καὶ τὸν ,χυβερνήτην μέγας χειμὼν ἐπιπεσὼν 
ἀμήχανον ἄν ποιήσειε, zal γεωργὸν χαλεπὴ ὥρα ἐπελ- 
ϑοῦσα ἀμήχανον ἄν ϑείη, καὶ ἰατρὸν ταὐτὰ ταῦτα. 

τῷ μὲν γὰρ ἐσϑλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσϑαι, ὥςπερ καὶ 

παρ ἄλλου ποιητοῦ μαρτυρεῖται τοῦ εἰπόντος" 

αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς τοτὲ μὲν zaz0c, ἄλλοτε δ᾽ ἐσϑλός" 

τῷ δὲ κακῷ οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσϑαι, ἀλλ᾿ ἀεὶ ' εἶναι 
AT z ἤν erae cir ᾿ : AE 
ἀνάγκη. ὥςτε τὸν μὲν εὐμήχανον xal σοφὸν καὶ ἀγα- 
ϑὸν ἐπειδὰν ἀμήχανος συμφορὰ καϑέλῃ, οὐκ ἔστι μὴ 
οὐ καχὸν ἔμμεναι. σὺ δὲ φής, ὦ Πιττακέ, χαλεπὸν 
ἐσθλὸν ἔμμεναι" τὸ δ᾽ ἔστι γενέσϑαι μὲν χαλεπόν, 
δυνατὸν δὲ ἐσθλόν" ἔμμεναι δὲ ἀδύνατον. πράξας 

μὲν γὰρ 8v πᾶς ἀνὴρ ἀγαϑός, κακὸς δ᾽ εἰ κα- 

κῶς. τίς οὖν εἰς γράμματα ἀγαϑὴ πρᾶξίς ἐστι, καὶ * 

τίς ἄνδρα ἀγαϑὸν ποιεῖ εἰς γράμματα; δῆλον ὅτι ἢ 
τούτων μάϑησις. τίς δὲ εὐπραγία ἀγαϑὸν ἰατρὸν 

ποιεῖ; δῆλον ὅτι ἢ τῶν καμνόντων τῆς ϑεραπείας μά- 
ϑησις. κακὸς δὲ κακῶς. τίς οὖν ἂν κακὸς ἰατρὸς γέ- 
YOLTO ; δῆλον ὅτι ᾧ πρῶτον μὲν ὑπάρχει ἰατρῷ εἶναι, 
neuro ἀγαϑῷ ἰατρῷ. οὗτος γὰρ ἄν καὶ κακὸς γένοι- 
το, ἡμεῖς δὲ οἱ ἰατρικῆς ἰδιῶται οὐκ ἂν ποτε γενοίμε- 
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Qa κακῶς πράξαντες ovr ἰατροὶ οὔτϑ τέκτονες OUTG 
ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων" ὅςτις ! δὲ μὴ ἰατρὸς ἂν γέ- 

yOLTO κακῶς πράξας, δῆλον ὅτι οὐδὲ κακὸς ἰατρός. 

οὕτω καὶ ὃ μὲν ἀγαϑὸς ἀνὴρ γένοιτ᾽ ἂν 7.018 καὶ χα- 
κὸς ἢ ὑπὸ χρόνου ἢ ὑπὸ πόνου ἢ ὑπὸ νόσου ἢ ὑπὸ 
ἄλλου τινὸς περιπτώματος — αὕτη γὰρ “μόνη ἐστὶ 

κακὴ πρᾶξις, ἐπιστήμης στερηϑῆναι —, ὃ δὲ καχὸς 
ἀνὴρ οὐκ ἂν ποτϑ γένοιτο κακός" ἔστι γὰρ ἀεὶ" ἀλλ᾽ 

εἰ μέλλει κακὸς γενέσθαι; δεῖ αὐτὸν πρότερον ἀγαϑὸν 

γενέσϑαι. dere καὶ τοῦτο TOU ἄσματος πρὸς τοῦτο 
τεΐνει, ὅτι ' eivat μὲν ἄνδρα ἀγαϑὸν ovy οἷόν 18 δια- 

τελοῦντα ἀγαϑόν, γενέσϑαι δὲ ἀγαϑὸν οἷόν τε, καὶ 

κακόν ve τὸν αὐτὸν τοῦτον" ἐπὶ πλεῖστον δὲ καὶ 
ἀριστοὶ δίσιν ovs ἂν οἵ ϑϑεοὶ φιλῶσι. XXXI. 
Ταῦτά ve οὖν πάντα “πρὸς τὸν Πιττακὸν εἴρηται, καὶ 

τὰ ἐπιόντα γ8 TOU ἄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ. φησὶ 
γάρ: Tovvsxev oU ποτ᾿ ἐγὼ τὸ μὴ yevéa 9 «t δυ- 
varóv διζήμενος κενδὰν ἐς ἄπρακτον ἐλπίδα 
μοῖραν αἰῶνος βαλέω, πανάμωμον ἄνϑρωπον, 
εὐρυεδοὺῦς ὅσοι καρπὸν αἰνύμεϑα χϑονός" 
ἔπειϑ᾽ ὑμῖν εὑρὼν ! ἀπαγγελέω, φησίν. οὕτω 
σφόδρα καὶ δὶ ὅλου τοῦ ἄσματος ἐπεξέρχεται τῷ τοῦ 
Πιττακοῦ ῥήματι. πάντας δὲ ἐπαΐνημι καὶ φιλέω 

ἑκὼν ὅςτις ἕρδη μηδὲν αἰσχρόν" ἀνάγκῃ δ᾽ ov- 
δὲ ϑεοὶ μάχονται. καὶ τοῦτ ἐστὶ πρὸς τὸ αὐτὸ 
τοῦτο εἰρημένον. οὐ γὰρ οὕτως ἀπαίδευτος ἦν Xiuo- 
»ἔδης, ὥςτε τούτους φάναι ἐπαινεῖν, ὃς ἂν ἑκὼν μηδὲν 
κακὸν ποιῇ, ὡς ὄντων τινῶν, οἱ ἑκόντες κακὰ ποιοῦ- 
σιν. ἐγὼ γὰρ σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο, ὅτι οὐδεὶς τῶν 
σοφῶν. ἀνδρῶν ἡγεῖται οὐδένα ἀνϑρώπων ἑκόντα ἐξ- 
αμαρτάνϑι», οὐδὲ αἰσχρά τϑ καὶ κακὰ ! ἑκόντα ἐργά- 
ζεσϑαι, ἀλλ᾿ εὖ ἴσασιν, ὅτι πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ χαὶ 

κακὰ ποιοῦντες ἄκοντδς ποιοῦσι. καὶ δὴ καὶ ὃ ΣΙιμω- 
γίδης οὐχ ὃς ἂν μὴ κακὰ ποιῇ ἑκών, τούτων φησὶν 
ἐπαινέτης βῖναι, ἀλλὰ περὶ ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο τὸ ἑχών. 
ἡγοῖτο γὰρ ἄνδρα καλὸν καγαϑὸν πολλάκις αὑτὸν 

ἐπαναγκαζϑειν φίλον τινὲ γίγνεσϑαι καὶ * ἐπαινέτην 

ἰφιλεῖν καὶ ἐπαινεῖν, οἷον ἀνδρὶ πολλάκις συμβῆναι 
μητέρα ἢ πατέρα ἀλλόκοτον ἢ 7 πατρίδα ἢ ἢ ἀλλο τι τῶν 
τοιούτων. τοὺς μὲν οὖν πονηρούς, ὅταν τοιοῦτόν τι 
αὐτοῖς συμβῇ, ὥςπερ ἀσμένους ὁρᾶν καὶ ψέγοντας ἐπι- 
δεικνύναι καὶ κατηγορεῖν τὴν πονηρίαν τῶν γονέων ἢ 
πατρίδος, ἵνα αὐτοῖς ἀμελοῦσιν αὐτῶν μὴ ἐγκαλῶσιν 
οἵ ὄἄνϑρωποι μηδ᾽ ὀνβιδίζωσιν, ὅτι ἀμελοῦσιν, ὡςτϑ ἔτι 

μᾶλλον ψέγϑιν τε ! αὐτοὺς καὶ ἔχϑρας ἑκουσίους πρὸς 
ταῖς ἀναγκαίαις προςτίϑεσϑαι" τοὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς ἐπι- 

κρύπτεσϑαΐ τε καὶ ἐπαινεῖν ἀναγκάζεσϑαι, καὶ ἐάν τι 

ὀργισϑῶσι τοῖς γονεῦσιν ἢ πατρίδι ἀδικηϑέντες, cv- 
τοὺς ἑαυτοὺς παραμυϑεῖσϑαι καὶ διαλλάττεσϑαι προς- 

αναγκάζοντας ἑαυτοὺς φιλεῖν τοὺς ἑαυτῶν καὶ ἐπαι- 

γεῖν. πολλάκις δέ, οἶμαι, καὶ Σιμωνίδης ἡγήσατο καὶ 

αὐτὸς ἢ τύραννον ἢ ἄλλον τινὰ τῶν τοιούτων ἐπαινέ- 
σαι καὶ ἐγκωμιάσαι οὐχ ἑκών, ἀλλ᾽ ἀναγκαζόμενος. ! 

ταῦτα δὴ καὶ τῷ Πιττακῷ λέγει, ὅ OTL Eyó ὦ Πιττακέ, 

οὐ διὰ ταῦτά σε ψέγω, ὅτι εἰμὶ φιλόψογος" ἐπεὶ 
ἔμοιγϑ ἐξαρκεῖ ὃς ἄν μὴ κακὸς ἢ μηδ᾽ ἄγαν 
ἀπάλαμνος, εἰδώς T ὀνησίπολιν δίκαν ὑγιὴς 

ἀνήρ᾽ ov μιν ἐγὼ μωμήσομαι. οὐ γάρ εἶμι φι- 
λόμωμος" τῶν γὰρ ἡλιϑίων ἀπείρων γϑνέϑλα, 

der εἴ τις χαίρει ψέγων, ἐμπλησϑείη ἂν ἐκείνους μεμ- 

φόμενος. πάντα τοι καλά, τοῖσί T αἰσχρὰ E 
μέμικται. οὐ τοῦτο λέγει, ὥρπερ ἄν εἰ ἔλεγε, πάντα | 
τοι ! λευκά, οἷς μέλανα μὴ μέμωαιται" γελοῖον γὰρ ἂν ν | 

εἴη πολλαχῇ" ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς καὶ τὰ μέσα ἀποδέχεται, 

ὥςτε μὴ ψέγειν. καὶ οὐ ζητῶ, ἔφη, πανάμωμον ἂν- 
ϑρῶπον, ᾿εὑρυεδοῦς ὅσοι καρπὸν αἰνύμοϑα χϑονός" 
ἔπευϑ᾽ ὑμῖν εὑρὼν ἀπαγγελέω. ὥςτε τούτου Tr ἕνεχα 
οὐδένα ἐπαινέσομαι, ἀλλά μοι ἐξαρχεῖ, ἂν ἢ μέσος καὶ 

μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς ἐγὼ πάντας φιλέω καὶ ἐπαίνημι 
— καὶ τῇ φωνῇ ἐνταῦϑα κέχρηται τῇ τῶν Μυτιλη- 
ναίων, ὡς πρὸς Πιττακὸν λέγων ! τὸ πάντας δὲ ἐπαΐ- E 

γημι καὶ φιλέω ἑχών (ἐνταῦϑα δεῖ ἐν τῷ ἑκών διαλα- 
βεῖν λέγοντα) ὅςτις ἕρδῃ μηδὲν αἰσχρόν, ἄχων δ᾽ ἔστιν 
οὗς ἐχὼ ἐπαινῶ καὶ φιλῶ. σὲ ov», καὶ εἰ μέσως ἔλεγες 
ἐπιεικῆ καὶ ἀληϑῆ, ὠ Ἱατακέ, * οὐκ ἂν ποτὲ ἔψεγον" 947 

γὺν δὲ — σφόδρα γὰρ καὶ περὲ τῶν “μεγίστων ψευ- 
δόμενος Ooxeic ἀληϑὴ λέγειν, διὰ ταῦτά cs ἐγὼ ψέγω. 

Ταῦτά μοι δοκεῖ, ὦ Πρόδικε καὶ Πρωταγόρα, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, Σιμωνίδης διανοούμενος πεποιηχέναι τοῦτο τὸ 
ᾧσμα. ΧΧΧΙΙ. Καὶ ὁ Ἱππίας, Εὐ μὲν μοι δοκεῖς, 

ἔφη» ὦ “Σώκρατες, καὶ σὺ περὶ τοῦ ἄσματος διδληλυ- 

ϑέναι" ἔστι μέντοι, ἔφη, καὶ ἐμοὶ λόγος πϑρὶ ! αὐτοῦ Β 

εὖ ἔχων, ὃν ὑμῖν ἐπιδείξω, ἂν βούλησϑε. Καὶ ὁ Ἀλ- 
κιβιάδης, INal, ἔφη, à Ἱππία, εἰςαῦϑίς ya: νῦν δὲ δί- 

καιόν ἐστιν ἃ ὡμολογησάτην πρὸς ἀλλήλω Πρωταγό- 
ρας xoi Σωχράτης, Πρωταγόρας μὲν εἰ ἔτι βούλεται 
ἐρωτᾶν, ἀποχρίνεσϑαι Σωκράτη, εἰ δὲ δὴ βούλεται 
Σωκράτει ἀποχρίνεσϑαι, ἐρωτᾶν τὸν ἕτερον. Καὶ ἐγὼ 
εἶπον" ᾿Επιτρέπω μὲν ἔγωγε “Πρωταγόρᾳ ὁπότερον αὖ- 
τῷ ἥδιον: εἰ δὲ ! βούλεται, περὶ μὲν ἀσμάτων τε καὶ C 
ἐπῶν ἐάσωμεν, περὶ δὲ ὧν τὸ πρῶτον ἐγώ σε ἡρώτη- 
σα, [5] Πρωταγόρα, ἡδέως ἂν ἐπὶ τέλος ἔλϑοιμι μετὰ 

σοῦ σκοπούμενος. καὶ γὰρ doxsi μοι τὸ περὶ ποιή- 3 
σϑως διαλέγεσθαι ὁμοιότατον εἶναι τοῖς συμποσίοις 

τοῖς τῶν φαύλων καὶ ἀγοραίων ἀνϑρώπων. καὶ γὰρ 
οὗτοι διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἀλλήλοις δι ἑαυτῶν συνεῖ- μ- 
vot ἕν τῷ πότῳ, μηδὲ διὰ τῆς ἑαυτῶν φωνῆς xai τῶν 
λόγων τῶν ἑαυτῶν ὑπὸ ἀπαιδευσίας ! τιμίας ποιοῦσι D 
τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ μισϑούμδνοι ἀλλοτρίαν φωνὴν 
τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ τῆς ἐχείνων φωνῆς ἀλλήλοις 
σύνεισιν. ὅπου δὲ καλοὶ κἀγαϑοὶ συμπόται καὶ πο 
παιδεουμένοι εἰσίν, οὐκ ἂν ἴδοις οὔτ᾽ αὐλητρίδας οὔτε 

ὀρχηστρίδας οὔτε ψαλτρίας, ἀλλ᾿ αὐτοὺς αὑτοῖς ixa- 
γνοὺς ὄντας συνεῖναι &yev τῶν λήρων τε καὶ παιδιῶν 
τούτων διὰ τῆς αὑτῶν φωνῆς, λέγοντάς τὸ καὶ ἀκού- 
οντας ἐν μέρει ἑαυτῶν κοσμίως, x&v πάνυ ! πολὺν οἷ- E 

vov πίωσιν. οὕτω δὲ καὶ αἵ τοιαΐδε συνουσίαι, ἐὰν 

μὲν λάβωνται ἀνδρῶν οἱοίπερ ἡμῶν. οἱ πολλοὶ φασιν 
εἶναι, οὐδὲν δέονται ἀλλοτρίας φωνῆς, οὐδὲ ποιητῶν, ..- 

OUG οὔτε ἀνερέσϑαι οἷόν v ἐστὲ περὶ ὧν λέγουσιν, 
ἐπαγόμενοί τε αὐτοὺς οἱ πολλοὶ ἐν τοῖς λόγοις oi μὲν 
ταῦτα φασι τὸν ποιητὴν νοεῖν, οἱ δ᾽ ἕτερα, περὶ πρά- 
γματος διαλεγόμενοι, 0 ἀδυνατοῦσιν ἐξελέγξαι; ἀλλὰ 

τὰς μὲν τοιαύτας συνουσίας ἐῶσι χαίρειν, αὐτοὶ δ᾽ 
ἑαυτοῖς σύνεισι δὶ * ἑαυτῶν, ἐν τοῖς δαυτῶν λόγοις 848 

πεῖραν ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ διδόντες. τοὺς τοιού- 
τοὺς μοι δοκεῖ χρῆναι μᾶλλον μιμεῖσϑαι ἐμέ τ καὶ 
σέ, καταϑεμένους τοὺς ποιητὰς αὐτοὺς δὶ ἡμῶν αὖ- 
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τῶν πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους ποιεῖσϑαι, τῆς ἀλη- 
ϑείας καὶ ἡμῶν αὐτῶν πεῖραν, λαμβάνοντας. κἂν μὲν 
βούλῃ ἔ ἔτι ἐρωτᾶν, ἕτοιμός eiui σοι παρέχειν ἀποκρι- 
»όμενος" ἐὰν δὲ βούλη, σὺ ἐμοὶ πάρασχε, περὶ ὧν με- 
ταξὺ ἐπαυσάμεϑα διεξιόντες, τούτοις τέλος ἐπιϑεῖναι. 

! , A&yovroc οὖν ἐμοῦ ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἄλλα, οὐδὲν 
ἀπεσάφει ὃ “Πρωταγόρας, ὁπότερα ποιήσοι. εἶπεν οὖν 
ὃ ἀἰλχιβιάδης πρὸς τὸν Καλλίαν βλέψας, Ὦ Καλλία, 
δοκεῖ σοι, ἔφη, καὶ νῦν καλῶς “Πρωταγόρας ποιεῖν, 

οὐκ ἐθέλων εἴτε δώσει λόγον εἴτε μὴ διασαφεῖν: ἐμοὶ 
γὰρ οὐ δοκεῖ. ἀλλ ἤτοι διαλεγέσϑω ἢ 7 εἰπέτω, ὅτι οὐκ 

ἐθέλει διαλέγεσθαι, ἵνα τούτῳ μὲν ταῦτα συνειδῶμεν, 
Σωκράτης δὲ ἄλλῳ τῳ διαλέγηται, ἢ ἄλλος ὅςτις ἂν 
βούληται ! ἄλλῳ. Καὶ 0 Πρωταγόρας αἰσχυνϑ είς, ὡς 
γὲ μοι ἔδοξε, τοῦ τε Ἀλκιβιάδου ταῦτα λέγοντος καὶ 
τοῦ “Καλλίου δεομένου καὶ τῶν ἄλλων σχεδόν τι τῶν 
παρόντων, μόγις προὐτρέπετο εἰς τὸ διαλέγεσϑαι καὶ 
ἐχέλδβυεν ἐρωτᾶν αὑτὸν ὡς ἀποκρινούμενος. XXXIII. 

Εἶπον δὴ ἐγώ, Ὦ, Πρωταγόρα, μὴ οἴου διαλέγεσϑαὶ 

ui σοι ἄλλο τι βουλόμενον ἢ KJ a αὐτὸς ἀπορῶ ἑχάστο- 
τὸ, ταῦτα διασκέψασϑαι. ἡγοῦμαι γὰρ πάνυ λέγειν τι 

τὸν Ὅμηρον τὸ σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, x«l τε 
πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν. εὐπορώτεροι γάρ πως ἅπαντές 
ἐσμεν oi ἄνϑρωποι πρὸς ἅπαν ἔργον καὶ λόγον xai 
διανόημα" μοῦνος δ᾽ εἴπερ τε »οήσῃ; αὐτίκα πε- 
ριϊὼν ζητεῖ ὅτῳ ἐπιδείξηται καὶ μεϑ᾽ ὅτου βεβαιώση- 
ται, ἕως ἄν ἐντύχη. ὥςπερ καὶ ἐγὼ ἕνεκα τούτου σοὶ 
ἡδέιος διαλέγομαι μᾶλλον ἢ ἄλλῳ τινί, ἡγούμενος σὲ 
Bii ay ἐπισχέψασϑαι χαὶ περὶ τῶν ἄλλων, περὶ 
ὧν εἰχὸς ' σκοπεῖσϑαι τὸν ἐπιβικῆ, καὶ δὴ καὶ περὶ 
ἀρετῆς. τίνα γὰρ ἄλλον ἢ σέ; ὃς 78 οὐ μόνον αὐτὸς 

οἴξι καλὸς καγαϑὸς εἶναι, ὥςπερ τινὲς ἄλλοι αὐτοὶ μὲν 

ἐπιεικεῖς εἶσιν, ἄλλους δὲ οὐ δύνανται ποιεῖν" σὺ δὲ 
χαὶ αὐτὸς ἀγαϑὸς εἶ καὶ ἄλλους οἷός T εἶ ποιεῖν ἀγα- 
ϑούς, χαὶ οὕτω πεπίστευκας σαυτῷ, ὥςτε χαὶ ἄλλων 

ταύτην τὴν πέχνην ἀποκρυπτομένων σύ y ἀναφανδὸν 
σεαυτὸν * ὑποκηρυξάμενος εἰς πάντας τοὺς Ἕλληνας, 

σοφιστὴν ἐπονομάσας, σεαυτὸν ἀπέφηνας παιδεύσεως 
xal ἀρετῆς διδάσκαλον, πρῶτος τούτου μισϑὸν ἀξιώ- 
σας ἄρνυσϑαι. πῶς οὖν οὐ σὲ χρῆν παρακαλεῖν ἐπὶ 

τὴν τούτων σχέψιν καὶ ἐρωτᾶν καὶ ἀνακοινοῦσϑαι; 
οὐκ ἔσϑ' ὅπως ov. καὶ νῦν δὴ ἐγὼ ἐχεῖνα, ἅπερ τὸ 
πρῶτον ἠρώτων περὶ τούτων, πάλιν ἐπιϑυμῶ ἐξ ἀρχῆς 
τὰ μὲν ἀναμνησϑῆναι παρὰ σοῦ, τὰ δὲ ! συνδιασκχέ- 
ψασϑαι. ἣν δέ, ὡς ἔγῳμαι, τὸ ἐρώτημα τόδε" σοφία 
καὶ σωφροσύνη za ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη καὶ ὁσιό- 
της, πότερον ταῦτα, πέντ ὄντα ὀνόματα, ἐπὶ ἑνὶ πρά- 
γματὶ ἐστιν, ἢ ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων τούτων ὑπύχει- 

ταὶ τις ἴδιος οὐσία καὶ πρᾶγμα ἔχον ἑαυτοῦ δύναμιν 
ἕκαστον, οὐκ ὃν οἷον τὸ ἕτερον αὐτῶν τὸ ἕτερον: 
ἔφησϑα οὖν σὺ οὐκ ὀγόματα ἐπὶ ἑνὶ εἶναι; ἀλλὰ fxa- 

στον ἰδίῳ πράγματι τῶν “ὀνομάτων ! τούτων ἐπικεῖ- 
σϑαι, πάντα δὲ ταῦτα μόρια εἶναι ἀρετῆς, οὐχ ὡς τὰ 
τοῦ χρυσοῦ μόρια. ὅμοιά ἐστιν ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ, 

οὗ μοριά ἐστιν, ἀλλ ὡς τὰ τοῦ προζώπου μόρια καὶ 
τῷ ὅλῳ, οὗ μόριά ἐστιν, καὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια, ἰδίαν 

ἕκαστα δύναμιν ἔχοντα. ταῦτα εἰ μέν σοι δοκεῖ ἔτι 
ὥςπερ τότε, qus εἰ δὲ ἄλλως πως, τοῦτο διόρισαι, 

ὡς ἔγωγε οὐδέν σοι ὑπόλογον τίϑεμαι, ἐάν πῃ Gm | 
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γὺν φήσῃς" οὐ “γὰρ ἄν ϑοτερζοων εἰ τότε ἀποπειρώ-. 
μενός μου ταῦτά πως ' ἔλεγες. Χχχιν. ἄλλ ἐγώ 
σοι, ἔφη»; λέγω, ὡ “Σώκρατες, ὅτι ταῦτα πάντα μόρια 
μέν ἐστιν ἀρετῆς, καὶ τὰ uiv τέτταρα αὐτῶν ἐπιεικῶς 
παραπλήσια ἀλλήλοις ἐστίν, ἡ δὲ ἀνδρεῖα πάνυ πολὺ 

Pune. πάντων τούτων. ὧδε δὲ γνώσει, ὅτι ἐγὼ ἀλη- 
97 λέγω" εὑρήσεις γὰρ πολλοὺς τῶν ἀνϑρώπων ἀδι- 
κωτάτους μὲν ὄντας καὶ ἀνοσιωτάτους καὶ ἀκολαστο- 
τάτους καὶ ἀμαϑεστάτους, ἀνδρειοτάτους δὲ διαφερόν- 
τως. "Eye δή, ἔφην ἐγώ" ἄξιον γάρ τοι ! ἐπισκέψα- 
σϑαι ὃ λέγεις" πότερον τοὺς ἀνδρείους ϑαῤῥαλέους 
λέγεις, ἢ ἄλλο τι; Καὶ ἴτας 78, ἔφη, ἐφ᾽ ἃ οἱ πολλοὶ 

φοβοῦνται i ἰέναι. Φέρε δή, τὴν ager καλὸν τι φὴς 
εἶναι, χαὶ ὡς καλοῦ ὄντος αὐτοῦ σὺ διδάσκαλον σαυ- 

τὸν παρέχεις; Κάλλιστον μὲν οὖν, & ἔφη, εἰ μὴ μαίνο- 
Dd 78. Πότερον οὐν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ μὲν τι αὐτοῦ 

αἰσχρόν, τὸ δέ τι καλόν, ἢ ὅλον καλόν; Ὅλον που κα- 

λὸν ὡς oio» τὸ μάλιστα. Οἶσϑα οὖν, τίνες εἰς τὰ 

φρέατα * κολυμβῶσι ϑαῤῥαλέως; Ἔγωγε, ὅτι oi κο- 
λυμβηταί. Πότερον διότι ἐπίστανται, ἢ δὶ ἄλλο τι; 
Ὅτι ἐπίστανται. Τίνες δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων πολεμεῖν 
ϑαῤῥαλέοι εἰσί; πότερον oi imzuxol, ἢ oi ἀφιπποι; 
Οἱ ἱἵππικοί. Τίνες δὲ πέλτας ἔχοντες; οἱ πελταστιχοΐ, 

ἢ oi μή; Oi πελταστικοί. καὶ ταλλά γ8 πάντα, εἰ 

τοῦτο ζητεῖς, ἔφη, oi ἐπιστήμονες τῶν μὴ ἐπισταμένων 
ϑαῤῥαλεώτεροί εἰσι, καὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν, ἐπειδὰν ' μά- 

Sow, ἢ πρὶν μαϑεῖν. Hn δέ τινας ἑώρακας, ἔφην, 

πάντων τούτων ἀνεπιστήμονας ὄντας, ϑαῤῥοῦντας δὲ 
πρὸς ἕχαστα τούτων; Ἔγωγϑ, η δ᾽ ὅς, xai λίαν 7ε 

ϑαῤῥοῦντας. Οὐχοῦν oi ϑαῤῥαλέοι οὗτοι καὶ ἀν- 
dgsiol εἰσιν; «Αἰσχρὸν μέντ᾽ ἂν, ἔφη, eim " ἀνδρεία" 

ἐπεὶ ovrol ve μαινόμενοΐ εἰσι. Πῶς οὖν, ἔφην ἐγώ, 
du ποὺς ἀνδρείους; οὐχὶ τοὺς “ϑαῤῥαλέους eivai; 

Καὶ νῦν y, ἔφη. ! Οὐκοῦν οὗτοι, zy» δ᾽ ἐγώ, οἵ οὕτω 
ϑαῤῥαλέοι ὄντες οὐκ ἀνδρεῖοι, ἀλλὰ μαινόμενοι φαί- 

γονται; καὶ ἐχδῖ αὖ oí σοφώτατοι οὗτοι καὶ ϑαῤ- 

ῥαλεώτατοί εἶσι, ϑαῤῥαλεώτατοι δὲ ὄντες ἀνδρειό- 

τατοι; xGl κατὰ τοῦτον τὸν λόγον 2 σοφία ἄν 
ἀνδρεία εἴη; Οὐ καλῶς, ἔφη, μνημονεύεις, ὦ Σώ- 
κρατες, ἃ ἔλεγόν τε καὶ ἀπεκρινόμην σοι. ἔγω- 
ys ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ σοῦ, 8L OL ἀνδρεῖοι ϑαῤῥαλέοι 

εἰσίν, ὡμολόγησα" εἰ δὲ καὶ οἵ ϑαῤῥαλέοι ἀνδρεῖοι, 

οὐκ ἠρωτήϑην" εἰ γάρ us τότε ἤρου, εἶπον ἂν, ὅτι 
οὐ πάντες. τοὺς δὲ ! ἀνδρείους ὡς οὐ ϑαῤῥαλέοι εἰ- 
ci, τὸ ἐμὸν ὁμολόγημα, οὐδαμοῦ ἐπέδειξας, ὡς ovx 

ὀρϑῶς ὡμολόγησα. ἔπειτα τοὺς ἐπισταμένους αὐτοὺς 
ἑαυτῶν ϑαῤῥαλεωτέρους ὄντας ἀποφαίνεις καὶ μὴ ἐπι- 
σταμένων ἄλλων, καὶ ἐν τούτῳ oisi τὴν ἀνδρείαν καὶ 
τὴν σοφίαν ταὐτὸν εἶναι. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ μετιὼν 
καὶ τὴν ἰσχὺν οἰηϑείης ἄν εἶναι σοφίαν. πρῶτον μὲν 
γὰρ εἰ οὕτω μετιὼν ἔροιό μ8, εἰ οἱ ἰσχυροὶ δυνατοί 
εἶσι, φαίην ἀν᾽ ἔπειτα, εἰ OL ! ἐπιστάμενοι παλαΐειν 
δυνατώτεροΐ εἰσι τῶν μὴ ἐπισταμένων παλαΐειν καὶ 
αὐτοὶ αὑτῶν, ἐπειδὰν μάϑωσιν, ἢ πρὶν μαϑεῖν, φαίην 
ἄν: ταῦτα δὲ ἐμοῦ ὁμολογήσαντος, ἐξείη ἂν σοι χρω- 
μένῳ τοῖς αὐτοῖς τεκμηρίοις τούτοις λέγειν, ὡς κατὰ 
τὴν ἐμὴν ὁμολογίαν ἡ σοφία ἐστὶν ἰσχύς. ἐγὼ δὲ οὐ- 
δαμοῦ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ὁμολογῶ τοὺς δυνατοὺς i ἰσχυροὺς 
εἶναι, τοὺς μέντοι ἰσχυροὺς δυνατούς" οὐ γὰρ * 1«v- 
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τὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ ἰσχύν, ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀπὸ 
ἐπιστήμης γίγνεσϑαι, τὴν δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανίας 18 
καὶ ἀπὸ ϑυμοῦ, ἰσχὺν δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας 

τῶν σωμάτων». οὕτω δὲ xaxsi οὐ ταὐτὸν εἶναι ϑάρσος 
15 καὶ ἀνδρείαν. Gere συμβαίνει τοὺς μὲν ἀνδρείους 
ϑαῤῥαλέους εἶναι, μὴ μέντοι τούς y ϑαῤῥαλέους ἀν- 

δρείους πάντας" ϑάρσος μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ τέχνης γί- 

perat ᾿ἀνϑρώποις καὶ ἀπὸ ϑυμοῦ τὸ καὶ ἀπὸ ! μα- 
γίας, ὥςπερ LÀ δύναμις, ἀνδρεία δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ 

εὐτροφίας τῶν ψυχῶν γίγνεται. XXXV. “ἔχεις δὲ 
τινας, ἔφην, ὦ ὦ Πρωταγόρα, τῶν ἀνϑρώπων εὖ ζῆν, 
τοὺς δὲ κακῶς; Ἔφη. "4g οὖν δοκεῖ σοι ἄνθρωπος 
ἂν εὖ ζῆν, εἰ ἀνιώμενός τϑ καὶ ὀδυνώμενος ζῴη; Οὐκ 
ἔφη. Τί δ᾽, εἰ ἡδέως βιοὺς τὸν βίον τελευτήσϑιεν, 
οὐκ εὖ ἂν σοι δοκοῖ οὕτως βεβιωκέναι; Ἔμοιγ,, ἔφη 
Τὸ μὲν ἄρα ἡδέως ζῆν ἀγαϑόν, τὸ δ᾽ ἀηδῶς xaxov. 
! Εἴπερ τοῖς καλοῖς y', ἔφη, ζῴη ἡδόμενος. Τί δή, 
ὦ Πρωταγόρα; μὴ καὶ σύ, ὥςπερ oí πολλοί, ἡδέα 

ἅττα καλεῖς xoxo καὶ ἀνιαρὰ ἀγαϑά; ἐχὼ γὰρ λέγω, 

καϑ' ὃ ἡδέα ἐστίν, ἄρα χατὰ τοῦτο οὐκ ἀγαϑά, εἰ 

μή τι ἀπὶ αὐτῶν ἀποβήσεται ἄλλο; zai αὖϑις αὖ τὰ 

ἀνιαρὰ ὡςαύτως οὕτως" οὐ καϑ᾽ ὅσον ἀνιαρά, κακά; 
Οὐκ οἶδα, Ga “Σώκρατες, ἔφη; ἁπλῶς οὕτως, ὡς σὺ 
ἐρωτᾷς, εἰ ἐμοὶ ἀποχριτέον ἐστίν, ὡς τὰ ! ἡδέα τὸ 
ἀγαϑά ἐστιν ἅπαντα καὶ τὰ ἀνιαρὰ κακά" ἀλλά μοι 

δοκεῖ οὐ μόν 0Y πρὸς τὴν νῦν ἀπόκρισιν ἐμοὶ ἀσφαλέ- 
στερον εἶναι ἀποκρίνασϑαι, ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα τὸν 

ἄλλον βίον τὸν ἐμόν, ὅτι ἔστι μὲν ἃ τῶν ἡδέων οὐχ 
ἔστιν ἀγαϑά, ἔστι δ᾽ αὐ καὶ ἃ τῶν ἀνιαρῶν οὐκ ἔστι 
κακά, ἔστι δ᾽ ἃ ἔστι, καὶ τρίτον ἃ οὐδέτερα, οὔτε κα- 
χὰ OUI ἀγαϑά. Ἡδέα δὲ καλεῖς, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ τὰ 

ἡδονῆς μετέχοντα ἢ ποιοῦντα Dori; ! Πάνυ 7; ἔφη. 
Τοῦτο τοΐνυν λέγω, xad ὅσον ἡδέα ἐστίν, εἰ οὐκ 

ἀγαϑά, τὴν ἡδονὴν αὐτὴν ἐρωτῶν εἰ οὐκ ἀγαϑόν 
ἐστιν. "aeneo σὺ λέγεις, ἔ ἔφη, ἑκάστοτε, ὦ “Σώκρατες, 
σκοπώμεϑα αὐτό, καὶ ἐὰν μὲν πρὸς λόγον δοχῇ εἶναι 

τὸ σκέμμα καὶ τὸ αὐτὸ φαίνηται ἡδύ τε καὶ ἀγαϑόν, 
συγχωρησόμεϑα" εἰ δὲ μή, τότ ἤδη ἀμφιςβητήσομεν. 
Πότερον οὔν, ἥν δ᾽ ἐγώ, σὺ βούλει ἡγεμονεύειν τῆς 
σχέψεως, ἢ ἢ ἐγὼ ἡγῶμαι; Δΐκαιος, ἔφη, σὺ ἡγεῖσϑαι" 

σὺ ,γὰρ καὶ κατάρχεις τοῦ λόγου. E ov, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, τῇδέ πῃ καταφανὲς * ἂν ἡμῖν γένοιτο; ὥςπερ εἴ 

τις ᾿ἄνϑρωπον σχοπῶν ἐκ τοῦ βἔδους ἢ ἢ πρὸς ὑχίθιαν ἢ 
πρὸς ἄλλο τι τῶν τοῦ σώματος ἔργων, ἰδὼν τὸ “πρός- 
ὥπον καὶ τὰς χεῖρας ἄκρας εἴποι, Ἴϑι δή μοι azoxa- 
λύψας καὶ τὰ στήϑη καὶ τὸ μετάφρενον ἐπίδειξον, ἵνα 

ἐπισκέψωμαι σαφέστερον" καὶ ἐχὼ τοιοῦτόν τι ποϑῶ 
πρὸς τὴν σκέψιν" “ϑεασάμενος, ὅτι οὕτως ἔχεις πρὸς 
τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ ἡδύ, ὡς φῇς, δέομαι τοιοῦτόν τι 
εἰπεῖν, ἼΠι δή μοι, ὦ Πρωταγόρα, xol τόδ τῆς δια- 

»νοἷας ἀποκάλυψον, ' πῶς ἔχεις πρὸς ἐπιστήμην; πό- 
τερον καὶ τοῦτό σοι δοκεῖ ὥςπερ τοῖς πολλοῖς ἀνϑρώ- 
ποις, ἢ ἄλλως; δοκεῖ δὲ τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης 
τοιοῦτόν τι, οὐκ ἰσχυρόν, οὐδ᾽ ἢ ἡγεμονικόν, οὐδ᾽ ἀρχι- 
κὸν εἶναι: οὐδὲ ὡς περὶ τοιούτου αὐτοῦ ὄντος δια- 
γοοῦνται, ἀλλ ἐνούσης πολλάκις ἀνϑρώπῳ ἐπιστήμης, 

οὐ τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ ἄρχειν, ἀλλ ἄλλο τι, τοτὲ 

μὲν ϑυμόν, τοτὲ δὲ ἡδονήν, τοτὲ δὲ λύπην, ἐνίοτε δὲ 
, H , z - 

ἔρωτα, πολλάκις δὲ φόβον, ἀτεχνῶς διανοούμενοι περὶ | 

ΡΙΚΑΙΤΟΝΕΡ 

τῆς ! ἐπιστήμης, ὥςπερ περὶ ἀνδραπόδου, ̓ περιελκομέ- 
νης ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ἀρ οὖν καὶ σοὶ τοιοῦ- 
τὸν τι περὶ αὐτῆς δοκεῖ, ἢ ἢ καλόν τὸ eivai 7 ἐπιστήμη 

καὶ οἷον ἄρχειν τοῦ ἀνϑρώπου, καὶ ἐάνπερ γιγνώσκῃ 

τις τἀγαϑὰ xol τὰ axe, μὴ ἄν πρατηϑῆναι ὑπὸ μη- 

δενός, ὥςτο ἀλλ ἅττα πράττειν ἢ ἃ ἂν ἡ ἐπιστήμη 

κελούη, ἀλλ ἱκανὴν εἶναι τὴν φρόνησιν βοηϑεῖν τῷ 

ἀνθρώπῳ; Καὶ δοκεῖ, ἔφη, ὥςπερ σὺ λέγεις, Q Σω- 

χρατες, καὶ ἅμα, εἴπερ 10 ἄλλῳ, αἰσχρόν ! ἐστι καὶ 

ἐμοὶ σοφίαν xoi ἐπιστήμην μὴ οὐχὶ πάντων χράτιστον 
φάναι εἶναι τῶν ἀνϑρωπείων πραγμάτων. Καλῶς re 

ἔφην ἐγώ, σὺ λέγων καὶ ἀληϑῆ. οἶσϑα οὗν, ὅτι oi 
πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐμοὶ τε καὶ σοὶ οὐ πείϑονται, 

ἀλλὰ πολλούς φασι γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα οὐκ 
ἐϑέλειν πράττειν, ἐξὸν αὐτοῖς, ἀλλὰ ἀλλα πράττειν. 
καὶ ὅσους δὴ ἐγὼ ἠρόμην, ὃ τι ποτὲ αἴτιόν ἐστι τού- 

του, ὑπὸ ἡδονῆς φασιν ἡττωμένους ἢ λύπης ἢ ὧν νῦν 

δὴ ! ἐγὼ ἔλεγον, ὑπό τινος τούτων κρατουμένους ταῦ- 
τα ποιεῖν τοὺς ποιοῦντας. Πολλὰ γὰρ οἶμαι, ἔφη, ὦ 

Σώχρατες, χαὶ ἀλλα ovx ὀρϑῶς λέγουσιν oi ἀνϑρω- 

ποι. Ἴϑι δὴ μετ ἐμοῦ ἐπιχείρησον πείϑειν τοὺς ay- 
ϑρώπους καὶ διδάσκειν ὃ ἔστιν αὐτοῖς τοῦτο τὸ πά- 

ϑος, ὃ φασιν ὑπὸ τῶν * ἡδονῶν ἡττᾶσϑαι καὶ οὐ 

πράττειν διὰ ταῦτα τὰ βέλτιστα, ἐπεὶ | γινώσκειν γ8 
cura. ἴσως γὰρ ἂν, λεγόντων ἡμῶν, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς 

λέγετε, ὦ ἄνϑρωποι, ἀλλὰ ψεύδεσϑε, & ἔροιντ᾽ ἄν ἡμᾶς 
Kp Πρωταγόρα τὸ καὶ Σώκρατες, εἰ μὴ ἔστι τοῦτο τὸ 

πάϑημα ἡδονῆς ἡττᾶσϑαι, ἀλλὰ τὶ mor ἐστί, καὶ τὶ 

ὑμεῖς αὐτό qure εἶναι; εἴπατον ἡμῖν. Ti δέ, ὦ Σώ- 

κρατες, δεῖ ἡμᾶς σκοπεῖσϑαι τὴν τῶν πολλῶν δόξαν 

ἀνϑρώπων, ot ὃ τι ἂν τύχωσι, τοῦτο λέγουσιν; ι Qi- 

μαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἶναί τι ἡμῖν. τοῦτο πρὸς τὸ ἐξευρεῖν 

περὶ ἀνδρείας, πρὸς τἄλλα μόρια τὰ τῆς ἀρετῆς πῶς 

ποτ ἔχει. εἰ οὖν σοι δοκεῖ ἐμμένειν οἷς ἄρτι ἔδοξεν 

ἡμῖν, ἐμὲ ἡγήσασϑαι, ἡ οἶμαι d» ἔγωγε κάλλιστα φα- 

νερὸν γενέσϑαι, ἕπου" εἰ δὲ μὴ βούλει, εἴ σοι φίλον, 

ἐῶ χαίρειν. Ἀλλ᾽, ἔφη, ὀρϑῶς λέγεις" καὶ πέραινε, 
ὥςπερ ἤρξω. XXXVI. Πάλιν τοίνυν, ἔφην. ἐγώ, εἰ 
ἔροιντο " ἡμᾶς, Τί οὖν φατε τοῦτο εἶναι, 0 ἡμεῖς ἥτ- 

τῶ εἶναι τῶν ἡδονῶν ἐλέγομεν: εἴποιμ ἄν ἔγωγε πρὸς 

αὐτοὺς ὧδ: Ἡκούετε δή" πειρασόμεϑα γὰρ ὑμῖν ἐγώ 

τὸ καὶ “Πρωταγόρας φράσαι. ἄλλο τι γάρ, ὦ ) ἄνϑρω- 
ποι, φατὲ ὑμῖν τοῦτο γίγνεσϑαι ἐν τοῖςδε; οἷον πολ- 

λάκις ὑπὸ σίτων καὶ ποτῶν καὶ ἀφροδισίων κρατού- 
μενοι ἡδέων ὄντων, γιγνώσκοντες, ὅτι πονηρά ἐστιν, 
[jJ 2 τὴ , “ » 3. a 3. 
DI UE ESRUDEESD Φαῖεν αν. | Ovxovy ἐροΐμοϑ' ἂν 
αὐτοὺς ἐγώ T8 καὶ σὺ πάλιν, Πονηρὰ δὲ αὐτὰ πῇ φα- 

τε εἶναι; πότερον ! ὅτι τὴν ἡδονὴν ταύτην. ἐν τῷ πα- 

θαχρῆμα παρέχει καὶ ἡδύ ἐστιν ἕχαστον αὐτῶν, ἢ ὅτι 

εἰς τὸν ὕστερον χρόνον νόσους τε ποιεῖ καὶ πενίας καὶ 

ἄλλα τοιαῦτα πολλὰ παρασκευάζει; ἢ κἂν εἴ τι τού- 

τῶν εἰς τὸ ὕστερον μηδὲν πε ρυ τιον; χαίρειν δὲ 
μόνον ποιεῖ, ὅμως δ᾽ ἄν κακὰ ἥν, ὃ τι μαϑόντα χαί- 

ρειν ποιεῖ καὶ ὁπῃοῦν; dg οἰόμεϑα. ἂν αὐτούς, ὦ 

“Πρωταγόρα, ἄλλο τι ἀποκρίνασϑαι, ἢ 7 ὅτι OU κατὰ τὴν 

αὐτῆς τῆς ἡδονῆς τῆς παραχρῆμα ἐργασίαν κακά ἐστιν, 

! ἀλλὰ διὰ τὰ ὕστερον γιγνόμενα, γόσους r8 καὶ τὰλ- 

λα; Ἐγὼ μὲν οἶμαι, € ἔφη ὃ Πρωταγόρας, τοὺς πολλοὺς 

ἄν ταῦτα ἀποκρίνασϑαι. Οὐκοῦν νόσους ποιοῦντα 
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ἀνίας ποιεῖ, καὶ πϑνίας ποιοῦντα ἀνίας ποιεῖ; — ὅμο- 
λογοῖεν ἄν, ὡς ἐγῴμαι. Συνέφη ὃ Πιφωταγόρας. Qvx- 
οὔν φαίνεται, [ ἄνϑρωποι, ὑμῖν, ὡς φαμεν ἐγώ: a8 καὶ 
Πρωταγόρας, δι οὐδὲν ἀλλο ταῦτα κακὰ ὄντα ἢ διότι 

εἰς ἀνίας v8 ἀποτελδυτᾷ καὶ ἄλλων ἡδονῶν ἀποστερεῖ: 

-- OpoAoyoisy - ἂν. * Συνδδόκει ἡμῖν ἀμφοῖν. Οὐχ- 
οὖν πάλιν ἂν αὐτοὺς τὸ ἐναντίον εἰ ἐροίμεϑα, 4 Ὦ ἀ ἂν- 
ϑρῶποι, οἵ λέγοντος αὖ ἀγαϑὰ ἀνιαρὰ εἶναι, ἄρα οὐ 
τὰ τοιάδε AMyere, οἷον τά τ γυμνάσια καὶ τὰς στρα- 

τείας χαὶ τὰς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ϑεραπείας τὰς διὰ 

xovg» 1S καὶ τομῶν καὶ φαρμακειῶν καὶ λιμοχτο- 
γιῶν γινομένας, ὅτι ταῦτα ἀγαϑὰ μὲν ἐστιν, ἀνιαρὰ 

δέ; — φαῖεν ἄν. Συνεδόκει. Πότερον ! οὖν κατὰ 
τόδε ἀγαϑὰ αὐτὰ καλεῖτε, ὅτι ἐν τῷ παραχρῆμα ὀδύ- 
νας τὰς ἐσχάτας παρέχει καὶ ἀλγηδόνας, ἢ ὅτι 8ἰς τὸν 
ὕστερον χρόνον ὑγίδιαί 18 ἀπ αὐτῶν γίγνονται καὶ 
evello τῶν σωμάτων καὶ τῶν πόλεων σωτηρίαι καὶ 
ἄλλων ἀρχαὶ καὶ πλοῦτοι; — qois» ἂν, ὡς ἐγῴμαι. 

Συνεδόχθι. Ταῦτα δὲ ἀγαϑά ἐστι δ ἄλλο τι ἢ ὅτι 
εἰς ἡδονὰς ἀποτελευτᾷ καὶ λυπῶν ἀπαλλαγάς τε καὶ 
ἀποτροπᾶς; ἢ ἔχοτέ τι ἄλλο τέλος λέγειν, sig ὃ ἀπο- 
βλέψαντες αὐτὰ ' ̓ ἀγαϑὰ καλδῖτα, ἀλλ᾿ "ἢ" ἡδονάς τὸ 
καὶ λύπας; — οὐκ ἄν φαῖεν, ὡς ἐγῴμαι. Οὐδ᾽ ἐμοὶ 
δοχϑῖ, ἔφη ὃ Πρωταγόρας. Οὐκοῦν τὴν μὲν ἡδονὴν 

διώκετε ὡς ἀγαϑὸν ὃν, τὴν δὲ λύπην φεύγετε ὡς κα- 
κόν; Συνεδόκει. Τοῦτ ἄρα ἡγεῖσϑ'᾽ εἶναι κακόν, τὴν 
λύπην, καὶ ἀγαϑὸν τὴν ἡδονήν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ χαί- 
θειν τότϑ λέγετε κακὸν εἶναι, ὅταν μειζόνων ἡδονῶν 

ἀποστερῇ ἢ ὅσας αὐτὸ ἔχει, ἢ λύπας μείζους παρα- 
σχευάζῃ τῶν ἐν αὐτῷ ἡδονῶν᾽ ἐπεὶ εἰ κατ᾽ ἀλλο τι ! 
αὐτὸ τὸ χαίρει», κακὸν καλεῖτε καὶ εἰς ἀλλο τι τέλος 
ἀποβλέψαντες, ἔχοιτε ἂν καὶ ἡμῖν δἰπεῖν. αλλ ovy 

&bers. Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκοῦσιν, € ἔφη ὃ Πρωταγύρας. “4.- 

λο τι οὖν πάλιν καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ λυπεῖσϑαι ὁ αὐ- 
τὸς τρόπος; 1018 καλεῖτδ αὐτὸ TO λυπεῖσϑαι ἀγαϑόν, 

ὅταν ἢ μείζους. λύπας τῶν ἐν αὐτῷ οὐσῶν ἀπαλλάττῃ 

ἢ μείζους ἡδονὰς τῶν λυπῶν παρασχευάζῃ; ἐπεὶ εἰ 
πρὸς ἄλλο τι τέλος ἀποβλέπετε, ὅταν καλῆτ αὐτὸ τὸ 
λυπεῖσϑαι ἀγαϑόν, ἢ " πρὸς ὃ ἐγὼ λέγω, ἔχετε. ἡμῖν 

εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ovy ἕξετε. ᾿ληϑῆ, € ἔφη, λέγεις, ὃ ὃ Πρω- 

ταγόρας. Πάλιν τοίνυν, ἔφην ἐγώ, εἴ ue ἀνέροισϑε, 

ῶ ἄνθρωποι, Τίνος οὖν δήποτε ἕνεκα πολλὰ eu τού- 

fov λέγεις καὶ πολλαχῇ; συγγιγνώσκετέ μοι, φαίην ἄν 

ἔγωγϑ. πρῶτον μὲν γὰρ οὐ ῥάδιον ἀποδεῖξαι, τί ἔστι 

ποτὲ τοῦτο, ὃ ὑμεῖς καλεῖτε τῶν ἡδονῶν ἥττω εἶναι" 
ἔπειτα ἐν τούτῳ εἰσὶ πᾶσαι αἵ ἀποδείξεις. ἀλλ᾽ ἔτι 
καὶ νῦν ἀναϑέσϑαι ἔξεστιν, εἴ πῃ tysre ἄλλο τι φά- 

voL * εἶναι τὸ ἀγαϑὸν ἢ τὴν ἡδονήν, ἢ τὸ κακὸν ἀλ- 
lo τι ἢ τὴν ἀνίαν, ἢ ἀρκεῖ ὑμῖν. τὸ ἡδέως καταβιῶναι 
τὸν βίον à ἄνευ λυπῶν; εἰ δὲ ἀρκεῖ, καὶ μὴ ἔχετε μηδὲν 
ἄλλο φάναι εἶναι ἀγαϑὸν ἢ χκαχόν, ὃ μὴ εἰς ταῦτα 
τελευτᾷ, τὸ μετὰ τοῦτο ἀκούετε. φημὶ γὰρ ὑμῖν τού- 
του οὕτως ἔχοντος γϑλοῖον τὸν λόγον γίγνεσϑαι, ὅταν 

λέγητε, ὅτι πολλάκις γιγνώσκων τὰ κακὰ ἄνϑρωπος 

ὅτι xoxo ἐστιν, ὅμως πράττοι s ἐξὸν μὴ πράττει», 
ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀγόμενος καὶ ! ἐκπληττόμενος" καὶ 
αὖϑις αὖ λέγϑτα, ὅτι γιγνώσκων ὃ ἄνθρωπος τἀγαϑὰ 
πράττοιν οὐκ ἐθέλει διὰ τὰς παραχρῆμα ἡδονάς, ὑπὸ 

τούτων ἡττώμενος. XXXVIL Ὥς δὲ ταῦτα γελοῖά 
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ἐστι, κατάδηλον ἔσται, ἐὰν μὴ πολλοῖς ὀνόμασι χρώ- 
μεϑα ἀρα, ἡδεῖ τ καὶ ἀνιαρῷ καὶ ἀγαϑῷ καὶ καχῷ, 
ἀλλ ἐπϑιδὴ δύο ἐφάνη. ταῦτα, δυοῖν καὶ ὀνόμασι προς- 
αγορδύωμεν αὐτά, πρῶτον μὲν ἀγαϑῷ καὶ καχῷ, ἔπειτ᾽ 
αὐϑις ἡδεῖ 18 καὶ ἀνιαρῷ. ϑέμονοι δὴ οὕτω λέγωμεν, 

ὅτι ' γιγνώσκων. ὃ ἄνϑρωπος τὰ κακὰ ὅτι κακά ἐστιν, 
ὅμως αὐτὰ ποιεῖ. ἐὰν οὖν τις ἡμᾶς ἔρηται διὰ τί, jr- 
τώμενος φήσομεν. Ὑπὸ τοῦ; ἐκεῖνος ἐρήσϑται ἡμᾶς" 
ἡμῖν δὲ ὑπὸ μὲν ἡδονῆς οὐκέτι ἔξεστιν δἰπεῖν᾽ ἀλλο 
γὰρ ὄνομα μετείληφεν ἀντὶ τῆς ἡδονῆς, τὸ ἀγαϑόν. 
ἐκείνῳ δὴ ἀποκρινώμοϑα καὶ λέγωμεν, ὅτι ἡττώμενος 
ΞΞΞ Ὑπὸ τίνος; φήσει. τοῦ ἀγαϑοῦ, φήσομεν γὴ Δία. 

ἂν οὖν τύχῃ ὁ ἐρόμενος ἡμᾶς ὑβριστὴς ὦν, γελάσεται 
καὶ ἐρεῖ" Ἠ yehoioy Ayers πρᾶγμα, δἰ ! πράττϑι IG 

καχὰ γιγνώσκων, ὅτι κακά ἐστιν, οὐ δέον αὐτὰ πράτ- 
τειν» ἡττώμενος ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν. ἄρα, φήσει, οὐκ 
ἀξίων ὄντων νικᾶν ἐν ὑμῖν τῶν ἀγαϑῶν τὰ κακά, 3 

ἀξίων; φήσομεν δῆλον. ὅτι ἀποκρινόμενοι, ὅτι οὐκ 
ἀξίων ὄντων" οὐ γὰρ ἄν ἐξημάρτανεν ὃν φαμεν ἥττω 
εἶναι τῶν ἡδονῶν. Κατὰ τὶ δέ, φήσει ἴσως, ἀνάξιά 
ἐστι τἀγαϑὰ τῶν κακῶν, ἢ τὰ κακὰ τῶν ἀγαϑῶν; ἢ 

xar ἄλλο τι ἢ ὅταν τὰ μὲν μείζω, τὰ δὲ σμικρότερα 
ἢ; ἢ πλείω, τὰ δὲ ! ἐλάττω ἢ: - οὐχ ἕξομεν εἰπεῖν 

ἄλλο ἢ τοῦτο. “4ἤλον ἄρα, φήσει, ὅτι τὸ ἡττᾶσϑαι 
τοῦτο λέγετε, ἀντὶ ἐλαττόνων ἀγαϑῶν μείζω κακὰ 

λαμβάνειν. — Ταῦτα μὲν ovv οὕτω. μεταλάβωμεν δὴ 
τὰ ὀνόματα πάλιν τὸ ἡδύ τὸ καὶ ἀνιαρὸν ἐπὶ τοῖς αὖ- 
τοῖς τούτοις, καὶ λέγωμεν, ὅτι ἄνϑρωπος πράττει, τό- 
τϑ μὲν ἐλέγομεν τὰ κακά, γὺν δὲ λέγωμεν τὰ ἀνιαρά, 
γινώσκων, ὅτι vios ἐστιν, ἡττώμενος ὑπὸ τῶν 
ἡδέων, δῆλον ὅτι * ἀναξίων ὄντων νικᾶν. καὶ τίς ἀλλὴη 
ἀξία ἡδονῇ πρὸς λύπην ἐστὶν ἀλλ ἢ ὑπερβολὴ ἀλλή- 
λων καὶ ἔλλειψις; ταῦτα δ᾽ ἐστὶ μείζω τὸ καὶ σμικρό- 
τερὰ γιγνόμενα ἀλλήλων. καὶ πλείω καὶ ἐλάττω καὶ 

μᾶλλον καὶ ἧττον. δὶ. γάφ τις λέγοι, ὅτι Ἡλλὰ πολὺ 

διαφέρει, [5] “Σώκρατες, τὸ παραχρῆμα ἡδὺ τοῦ εἰς τὸν 

ὕστερον χρόνον καὶ ἡδέος καὶ λυπηροῦ, μῶν ἄλλῳ τῳ, 
᾿ » » “τς - ^ , 2 ' » JI. 

φαίην ἂν ἔγωγε, ἢ ἡδονῇ καὶ λύπῃ; ov γὰρ toO ὅτῳ 

! ἄλλῳ. ἀλλ᾿ ὥςπερ ἀγαϑὸς ἱστάναι ἄνϑρωπος, συν- 

ϑεὶς τὰ ἡδέα καὶ συνϑεὶς τὰ λυπηρά, καὶ τὸ ἐγγὺς 

καὶ τὸ πόῤῥω στήσας ἐν τῷ ζυγῷ, suns, πότερα πλείω 

ἐστίν. ἐὰν μὲν γὰρ ἡδέα πρὸς ἡδέα ἱστῇς, τὰ μείζω 

ἀεὶ καὶ mÀelo ληπτέα: ἐὰν δὲ λυπηρὰ πρὸς λυπηρά, 

τὰ ἐλάττω καὶ σμικρότερα. ἐὰν δὲ E πρὸς λυπηρά, 
ἐὰν μὲν τὰ ἀνιαρὰ ὑπερβάλληται ὑπὸ τῶν ἡδέων, ἐάν 

T8 τὰ ἐγγὺς ὑπὸ τῶν πόῤῥω ἐὰν r8 τὰ πόῤῥω ὑπὸ 
τῶν ἐγγύς, ταύτην τὴν πρᾶξιν πρακτέον, ἐν i y ! 
ταῦτ᾽ ἐνῇ" ἐὰν δὲ τὰ ἡδέα ὑπὸ τῶν ἀνιαρῶν, οὐ πρα- 
κτέα. μή πῃ ἄλλῃ ἔχει, φαίην ἄν, ταῦτα, ὦ ἀνϑρω- 

ποι; ol, ὅτι οὐκ ἂν ἔχοιδν ἄλλως λέγειν. Συνεδό- 
xL καὶ ἐκείνῳ: Ὅτε δὴ τοῦτο οὕτως Eye, τόδ μοι 
ἀποκρίνασϑε, φήσω. φαΐνεται ὑμῖν τῇ ὄψει τὰ αὐτὰ 

μεγέϑη ἐγγύϑεν μὲν μείζω, πόῤῥωθεν δὲ ἐλάττω" ἢ 

ov; Φήσουσι. Καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ πολλὰ ὡςαύ- 
τως; καὶ αἵ φωναὶ *oi* ἴσαι ἐγγύϑεν μὲν μείζους, 
πόῤῥωθεν. δὲ σμικρότοραι; doiey ἂν. Εἰ οὖν ! ἐν 
τούτῳ ἡμῖν ἦν τὸ &U πράττϑιν, ἐν τῷ τὰ μὲν μεγάλα 
μήκη xal πράττειν καὶ λαμβάνϑιν, τὰ δὲ σμικρὰ καὶ 
qgevysw καὶ μὴ πράττϑιν, τίς ἂν ἡμῖν σωτηρία ἐφά- 
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νη τοῦ βίου; ἄρα, "ü μετρητικὴ τέχνη, ἢ ἡ τοῦ φαι- 
γομένου δύναμις; ἢ αὕτη μὲν ἡμᾶς ἐπλάνα καὶ ἐποῖϑι 

ἄνω τῷ καὶ κάτω πολλάκις μεταλαμβάνειν ταὐτὰ καὶ 

μεταμέλειν καὶ ἐν ταῖς πράξεσι καὶ ἐν ταῖς αἱρέσεσι 

τῶν μεγάλων T8 καὶ σμικρῶν, ἡ δὲ μετρητικὴ ἄκυρον 
μὲν ἄν ἐποίησε τοῦτο τὸ ! φάντασμα, δηλώσασα δὲ 
τὸ ἀληϑὲς ἡσυχίαν ἄν ἐποίησεν ἔχειν τὴν ψυχὴν μέ- 
νουσαν ἐπὶ τῷ ἀληϑεῖ καὶ ἔσωσεν ἄν τὸν βίον; — 
vg ἂν ὁμολογοῖδν ἄνϑρωποι πρὸς ταῦτα ἡμᾶς τὴν 
μετρητικὴν σώζειν ἄν τέχνην, ἢ ἄλλην; Tiv μετρητι- 
κήν, ὡμολόγει. Ti δ᾽ , δἰ ἐν τῇ τοῦ περιττοῦ καὶ ἀρ- 
τίου αἱρέσει ἡμῖν ἦν ἡ σωτηρία τοῦ βίου, ὁπότε τὸ 
πλέον ὀρϑῶς ἔδει ἑλέσϑαι καὶ ὁπότε τὸ ἔλαττον, ἢ 

αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ ἢ τὸ ἕτερον πρὸς τὸ ἕτερον, εἴτ᾽ 
ἐγγὺς εἴτα πόῤῥω εἴη, τί ἂν footer 3 ἡμῖν τὸν βίον; e 
ap ἄν ovx ἐπιστήμη; καὶ de ἄν ov μετρητική τις, 
ἐπειδήπερ ὑπερβολῆς τε καὶ ἐνδείας ἐστὶν ἡ τέχνη; 
ἐπειδὴ δὲ περιττοῦ 18 καὶ ἀρτίου, ἄρα ἄλλη τις ἢ 
ἀριϑμητική; --- ὁμολογοῖεν ἂν ἡμῖν oi ἀνϑρωποι᾿ ἢ 

οὐ; "Eüoxovv ἂν καὶ τῷ Πρωταγόρᾳ ὁμολογεῖν. Εἶεν, 

e ἄνϑρωποι. ἐπειδὴ δὲ ἡδονῆς Te καὶ λύπης ἐν ὁρ- 
ϑῇ τῇ αἱρέσϑι ἐφάνη ἡμῖν ἢ σωτηρία τοῦ βίου οὖσα, 
τοῦ T8 πλέονος καὶ ἐλάττονος καὶ μείζονος xoi ! σμι- 
χροτέρου καὶ ποῤῥωτέρω καὶ ἐγγυτέρω, ἄρα πρῶτον 
μὲν ov μετρητικὴ φαίνεται, ὑπερβολῆς τϑ καὶ ἐνδείας 
οὖσα καὶ ἰσότητος πρὸς ἀλλήλας σκέψις; Ἀλλ᾿ ἀνάγ- 

κη. Ἐπεὶ δὲ μετρητική, ἀνάγκῃ δήπου τέχνη καὶ ἐπι- 
στήμη. Συμφήσουσιν. Ἥτις μὲν τοίνυν τέχνη καὶ 
ἐπιστήμη &criv αὕτη, εἰςαῦϑις σκεψόμεϑα᾽ ὅτι δὲ 
ἐπιστήμη ἐστί, τοσοῦτον ἐξαρκεῖ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, 
ἣν ἐμὲ δεῖ καὶ Πρωταγόραν ! ἀποδεῖξαι περὶ ὧν 
ἤρεσϑ'᾽ ἡμᾶς. ἤρεσϑε δέ, εἰ μέμνησθε, ἡνίκα ἡμεῖς 
ἀλλήλοις ὡμολογοῦμεν ἐπιστήμης μηδὲν εἶναι κρεῖτ- 
τον, ἀλλὰ τοῦτο Gs) κρατεῖν, ὅπου ἄν ἐνῇ, καὶ ἦδο- 

γῆς καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων᾽ ὑμεῖς δὲ δὴ ἔφατϑ τὴν 
ἡδονὴν πολλάκις κρατεῖν καὶ τοῦ εἰδότος ἀνϑρώπου, 

ἐπειδὴ δὲ ὑμῖν οὐχ ὡμολογοῦμεν, μετὰ τοῦτο ἤρεσϑε 
ἡμᾶς: Ὦ, Πρωταγόρα 18 καὶ Σώκρατες, εἰ μὴ ἔστι 

τοῦτο τὸ πάϑημα ἡδονῆς ἡττᾶσϑαι, ἀλλὰ τὶ mor 

ἐστὶ καὶ τί ! ὑμεῖς αὐτό gara εἶναι; εἴπετε ἡμῖν. εἰ 
μὲν οὖν τότε εὐϑὺς ὑμῖν εἴπομεν, ὅτι ἀμαϑία, κατε- 
γελᾶτε ἂν ἡμῶν" νῦν δὲ à» ἡμῶν καταγελᾶτε, καὶ 
ὑμῶν αὐτῶν καταγελάσεσϑε. καὶ γὰρ ὑμεῖς ὡμολογή- 

X08 ἐπιστήμης ἐνδείᾳ ἐξαμαρτάνειν περὶ τὴν τῶν 100- 
νῶν αἵρεσιν καὶ λυπῶν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας" ταῦτα 
δέ ἐστιν ἀγαϑά τὸ καὶ κακά. καὶ οὐ μόνον ἐπιστή- 
μης, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ πρόσϑεν ἔτι ὡμολογήκατε, ὅτι 

μετρητικῆς. ἡ δὲ ἐξαμαρτανομένη ! πρᾶξις Gvev ἐπι- 
στήμης ἴστε που καὶ αὐτοὶ ὅτι ἀμαϑίᾳ πράττεται. ὥς- 
τῷ τοῦτ ἐστὶ τὸ ἡδονῆς ἥττω εἶναι, ἃ ἀμαϑία 1 με- 
γίστη" ἧς Πρωταγόρας ὅδε φησὶν ἰατρὸς εἶναι καὶ 
Πρόδικος καὶ Ἱππίας" ὑμεῖς δὲ διὰ τὸ οἴεσϑαι ἀλλο 

τι ἢ ἀμαϑίαν εἶναι οὔτε αὐτοὶ οὔτε τοὺς ὑμετέρους 
παῖδας παρὰ τοὺς τούτων διδασκάλους τούςδε τοὺς 
σοφιστὰς πέμπετα, ὡς οὐ διδαχτοῦ ὄντος, ἀλλὰ κη- 
δόμενοι τοῦ ἀργυρίου καὶ οὐ διδόντες τούτοις κακῶς 
πράττετα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. ΧΧΧΥΠΠ. Ταῦτα 
μὲν τοῖς πολλοῖς ἀποκχοχριμένοι * ἄν ἦμεν. ὑμᾶς δὲ 
δὴ μετὰ Πρωταγόρου ἐρωτῶ, Ἱππία T8 καὶ Πρόδικϑ 
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— κοινὸς γὰρ δὴ ἔστω ὑμῖν ὃ λόγος —, πότερον 
δοκῶ ὑμῖν ἀληϑῆ λέγει», ἢ ψούδεσϑαι. Ὑπερφυῶς 
ἐδόκοι. ἅπασιν ἀληϑῆ εἶναι τὰ εἰρημένα. Ὁμολογεῖτε 

ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ μὲν ἡδὺ ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ ἃ ἁγια- 
ρὸν xaxov. τὴν δὲ Προδίκου. τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὁνο- 
μάτων παραιτοῦμαι" εἴτε γὰρ ἡδὺ εἴτε τερπγὸν λέγεις 
εἴτβ χαρτόν, ! εἴτε ὁπόϑεν καὶ ὅπως χαίρεις τὰ τοι- 

avra ὀνομάζων, o βέλτιστε Πρόδικε, τοῦτό μοι πρὸς 

0 βούλομαι ἀπόκριναι. Γελάσας οὖν ὃ Πρόδικος 

συνωμολόγησε, καὶ oi ἄλλοι. Τὶ δὲ δή, ὦ ἄνδρες, 

ἔφην ἐγώ, τὸ τοιόνδε; at ἐπὶ τούτου πράξεις ἁ ἅπασαι, 
ἐπὶ τοῦ ἀλύπως ζῆν καὶ ἡδέως, dp. οὐ καλαΐ [καὶ 

ὠφέλιμο]; καὶ τὸ καλὸν ἔργον ἀγαϑόν T8 καὶ ὠφέλι- 
; x P ᾿ : 

μον; Συνεδόκει. Εἰ ἄρα, ἔφην ἐγώ, τὸ ἡδὺ ἀγαϑόν 
B SEM rade rn MIS ἘΜῈ x 
ἐστιν, οὐδεὶς ovre εἰδὼς ovre οἰόμενος ἀλλα βελτίω 
* 9» c ^ ^ e , » - - ι 

εἶναι ἢ ἃ ποιεῖ καὶ δυνατά, ! ἔπειτα ποιεῖ ταῦτα, ἐξὸν 
i : Ss AG dece S 

τὰ βελτίω: οὐδὲ τὸ ἥττω εἶναι αὑτοῦ ἀλλο τι τοῦτ 
SURE UR ἢ SR : : DR » 
ἐστὶν ἢ ἀμαϑία, οὐδὲ xoslrro ἑαυτοῦ ἄλλο τι ἢ σο- 
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qio. Συνεδόκει πᾶσι. Τί δὲ δή; ἀμαϑίαν aga τὸ 

τοιόνδε λέγετε, τὸ ψευδὴ ἔχειν δόξαν καὶ ἐψεῦσϑαι 
περὶ τῶν πραγμάτων τῶν πολλοῦ ἀξίων; Καὶ τοῦτο 

πᾶσι συνεδόκει. ᾿4λλο τι οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπὶ ye τὰ 
* 2 ^ r3 » 2φι αι α ». ^ * 

xox& οὐδεὶς ἑχὼν ἔρχεται, οὐδὲ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἷ- 
38)? » ed € » 2 , , 

voci, οὐδ᾽ ἔστι τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐν ἀνϑρώπου φύ- 
ce Ü 3 

σει, ! ἐπὶ ἃ οἴξδται κακὰ εἶναι ἐθέλειν ἰέναι ἀντὶ τῶν Ὁ 
j 
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ἀγαϑῶν" ὅταν τὸ ἀναγκασϑῇ δυοῖν κακοῖν τὸ ἕτερον — 
αἱρεῖσϑαι, οὐδεὶς τὸ μεῖζον αἱρήσεται, ἐξὸν τὸ ἕλατ-" 

τον. Ἅπαντα ταῦτα συνεδόχει ἅπασιν ἡμῖν. Ti οὖν; 

ἔφην ἐγώ, καλεῖτέ τι δέος καὶ φόβον; καὶ ἄρα ὅπερ 
ἐγώ (πρὸς σὲ λέγω, ὦ Πρόδικε); προςδοκίαν τινὰ λέ- 
γω κακοῦ τοῦτο, eirs φύβον εἴτε δέος καλεῖτε. Ἐδό- 
κει Πρωταγόρᾳ μὲν καὶ Ἱππίᾳ δέος τε καὶ ' φόβος 
εἶναι τοῦτο, Προδίκῳ δὲ δέος, φόβος δ᾽ A 
οὐδέν, ἔφην ἐγώ, Ilgó0ue, διαφέρει" ἀλλὰ τόδε" εἰ 
ἀληϑῆ τὰ ἔμπροσϑέν ἐστιν, ἀρά τις ἀνϑρώπων ἐϑε- 
λήσει ἐπὶ ταῦτα ἰέναι, ἃ δέδοικεν, ἐξὸν ἐπὶ ἃ μή; ἢ 
ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων, ἃ γὰρ δέδοικεν, ὦμο- 

λόγηται ἡγεῖσϑαι κακὰ sivc ἃ δὲ ἡγεῖται κακά, οὐ- 
δένα οὔτε ἰέναι ἐπὶ ταῦτα οὔτε λαμβάνειν ἑκόντα. 
᾿Ἐδόκοι καὶ ταῦτα * πᾶσιν. ΧΧΧΙΧ. Οὕτω δὴ τού- 
TOY ὑποκειμένων, ἦν δ᾽ ἐγώ, Προόδικὲ τὸ xai Ἱππία, 

ἀπολογείσϑω ἡμῖν Πρωταγόρας ὅδε, ἃ τὸ πρῶτον 

ἀπεκρίνατο, πῶς ὀρϑῶς ἔχει, μὴ ἃ τὸ πρῶτον may- 
τάπασι" τότε μὲν γὰρ δὴ πέντε ὄντων μορίων τῆς 
ἀρετῆς οὐδὲν ἔφη εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον, 
ἰδίαν δὲ αὑτοῦ ἕκαστον ἔχειν δύναμιν" ἀλλ᾿ οὐ ταῦτα 
λέγω, ἀλλ᾿ ἃ τὸ ὕστερον εἶπϑ. τὸ γὰρ ὕστερον ἔφη τὰ 

μὲν τέτταρα ἐπιδικῶς παρατιλήσια ἀλλήλοις εἶναι, τὸ 

δὲ ἕν πάνυ πολὺ διαφέρειν τῶν ! ἄλλων, τὴν ἀνδρείαν. 
χνώσεσϑαι δὲ u ἔφη τϑαμηρίῳ τῷδε. εὑρήσεις γάρ, 
ὦ Σώκρατες, ἀνϑρώπους ἀνοσιωτάτους μὲν ὄντας καὶ 
ἀδικωτάτους καὶ ἀκολαστοτάτους καὶ ἀμαϑεστάτους, 

ἀνδρειοτάτους 6 ᾧ γνώσει, ὅτι πολὺ διαφέρει ἡ ἂν- 
δρεία τῶν ἄλλων μορίων τῆς ἀρετῆς. καὶ ἐγὼ εὐϑὺς 
TOTB πάνυ ἐθαύμασα. τὴν ἀπόκρισιν, καὶ ἔτι μᾶλλον, 
ἐπειδὴ ταῦτα μεϑ᾽ ὑμῶν διεξῆλϑον. ἠρόμην δ᾽ οὖν 
τοῦτον, 8i τοὺς ἀνδρείους Οἱ ϑαῤῥαλέους. ὁ δὲ Καὶ 
ἔτας 7. . ἔφη. μέμνησαι, zv δ᾽ ἐγώ, [o] Πρωταγόρα, 
ταῦτα ἀποκρινόμενος: Ὥμολόγει. Ἶ1ϑι δή, ἔφην ἐγώ, 

E 
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εἰπὲ ἡμῖν, ἐπὶ τίνα λέγεις ἴτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους; 
ἢ ἐφ ἅπερ oi δειλοί; Ovx ἔφη. Οὐκοῦν & ἕτερα. 
Nal, 1 δ᾽ ὅς. Πότερον oi μὲν δειλοὶ ἐπὶ τὰ ϑαῤ- 
ῥαλέα ἔρχονται; οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐπὶ τὰ δεινά; Aáyerei 
M ὦ Σώκρατες, οὕτως ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων. “Ἄλη- 

ἔφην ἐγώ, λέγεις" ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ 

σὺ mn ! τί φὴς ἔτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους; dg ἐπὶ 

τὰ δεινά, ἡγουμένους δεινὰ εἶναι, ἢ ἢ ἐπὶ τὰ μή; 2n- 
λὰ τοῦτό T5 ἔφη, ἐν οἷς σὺ ἔλεγες τοῖς λόγοις ἀπε- 
δείχϑη ἄρτι, ὅτι ἀδύνατον. Kai τοῦτο, ἔφην ἐγώ, 

ἀληϑὲς λέγεις. Or εἰ τοῦτο ὀρϑῶς ἀπεδείχϑη, ἐπὶ 
μὲν ἃ δεινὰ ἡγεῖται εἶναι οὐδεὶς ἔρχεται, ἐπϑβιδὴ τὸ 

ἥττω εἶναι ἑαυτοῦ εὑρέϑη ἀμαϑία οὖσα. Ὡμολόγει. 

Ἀλλὰ μὴν ἐπὶ ἅ γε ϑαῤῥοῦσι πάντες αὖ ἔρχονται, 

xai δειλοὶ xol ἀνδρεῖοι, χαὶ ταύτῃ ds ἐπὶ τὰ αὐτὰ 
ἔρχονται οἵ δειλοὶ τε καὶ oi ἀνδρεῖοι. " Ma μέντοι; 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, πᾶν 7γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ ἃ οἵ 
τε δειλοὶ ἔρχονται xal oi ἀνδρεῖοι. αὐτίκα εἰς τὸν 
πόλεμον oi μὲν ἐθέλουσιν i ἰέναι» oi δὲ οὐκ ἐθέλουσι. 
Πότερον, ἔφην ἐγώ, χαλὸν ὃν ἰέναι, ἢ αἰσχρόν; Ka- 

λόν, ἔφη. Οὐχοῦν εἴπερ καλόν, καὶ ἀγαϑὸν ὧμολο- 

χήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν; τὰς γὰρ καλὰς πράξεις 

ἁπάσας ἀγαϑὰς ὡμολογήσαμεν. Ἀληϑῆ λέγεις, καὶ 
aei ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. Ὀρϑῶς yes ἔφην ἐγώ. ἀλλὰ 
3 ποτέρους φὴς εἰς τὸν πόλεμον οὐκ, ἐθέλειν ἰέναι, 

καλὸν ὃν χαὶ ἀγαϑόν; Τοὺς δειλούς, ἡ δ᾽ Og. Οὐκ- 

οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἴπερ καλὸν καὶ ἀγαϑόν, καὶ ἡδύ; 
ἑὩμολόγηται γοῦν, ἔφη. "4p οὖν γιγνώσκοντες oi δει- 
Àol οὐχ ἐθέλουσιν ἰέναι ΠΣ xul» Ta xnl ἄμει- 
γον καὶ ἥδιον; Ἡλλὰ καὶ τοῦτο ἐὰν ὁμολογῶμεν, ἔφη, 

διαφϑεροῦμεν τὰς ἔμπροσϑεν ὁμολογίας. Τί δ᾽ ὃ 
ἀνδρεῖος; οὐκ ἐπὶ τὸ κάλλιόν τ καὶ ἄμεινον καὶ ἥδιον 

ἔρχεται; Ἀνάγκη, ἔφη, ὁμολογεῖν. ! Οὐκοῦν ὅλως oi 
ἀνδρεῖοι οὐκ αἰσχροὺς φόβους φοβοῦνται, ὅταν φο- 
Birres οὐδὲ αἰσχρὰ ϑάῤῥη ϑαῤῥοῦσιν; ᾿ληϑῆ, ἔφη. 
Εἰ δὲ μὴ αἰσχρά, ἀρ οὐ καλά; Ὡμολόγει. Εἰ δὲ 
καλά, καὶ ἀγαϑά; Ναΐ. Οὐκοῦν καὶ oi δειλοὶ καὶ 

oi ϑρασεῖς καὶ oi μαινόμενοι τοὐναντίον αἰσχρούς τὸ 
φόβους φοβοῦνται καὶ αἰσχρὰ ϑάῤῥη ϑαῤῥοῦσιν; 
Ὡμολόγει. ᾿Θαῤῥοῦσι δὲ τὰ αἰσχρὰ καὶ κακὰ δι ἀλ- 
λο τι ἢ δὶ ἄγνοιαν καὶ ἀμαϑίαν; ! Οὕτως ἔχει. ἔφη. 
Τί οὖν; τοῦτο, δὶ 0 δειλοί εἰσιν οἵ δειλοί, δειλίαν ἢ ἦ 

ἀνδρείαν χαλεῖς; Δειλίαν ἔγωγ, ἔφη. 4Δειλοὶ δὲ οὐ 

διὰ τὴν τῶν δεινῶν ἀμαϑίαν ἐφάνησαν ὄντες; Πά- 
»v y, ἔφη. Διὰ ταύτην ἄρα τὴν ἀμαϑίαν δειλοὶ εἰ- 
σιν; Ὥμολόγει. 4 0 δὲ δειλοὶ εἰσι, δειλία ὅμολο- 
γεῖται παρὰ σοῦ; Συνέφη. Οὐκοῦν ἢ τῶν δεινῶν καὶ 
μὴ δεινῶν ἀμαϑία δειλία ἄν εἴη; ᾿Επένευσεν. Ἀ)- 
λὰ μήν, mz» δ᾽ ἐγώ, ἐναντίον ' ἀνδρεία δειλίᾳ. Ἔφη. 
Οὐχοῦν ἡ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν σοφία ἐναντία 
τῇ τούτων ἀμαϑίᾳ ἐστί; Καὶ ἐνταῦϑα ἔτι ἐπένευσεν. 
'H δὲ τούτων ἀμαϑία δειλία; Πάνυ μόγις ἐνταῦϑα 
ἐπένευσεν. ἫἪ σοφία ἄρα τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν 
ἀνδρεία ἐστίν, ἐναντία οὖσα τῇ τούτων ἀμαϑίᾳ; Οὐχ- 
ὅτι ἐνταῦϑα οὔτ᾽ ἐπινεῦσαι ἠϑέλησεν, ἐσίγα τε. Καὶ 
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ἐγὼ εἶπον" Tl i, ὦ Πρωταγόρα, οὔτε σὺ φὴς ἃ 
ἐρωτῶ οὔτδ ἀπόφῃς; Αὐτός, ἔφη, πέρανον. Ἕν γ,! 
ἔφην ἐγώ, μόνον ἐρόμενος ἔτι gé, εἴ σοι ὥςπερ τὸ 
πρῶτον ἔτι δοκοῦσιν εἶναί τινες ἄνϑρωποι ἀμαϑέστα- 
τοι μέν, ἀνδρδιότατοι δέ. Φιλονεικεῖν μοι, ἔφη, δο- 

κεῖς, ὦ Σώκρατες, τὸν ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον. χα- 
ριοῦμαι οὖν GOL, καὶ λέγω, ὅτι ἐκ τῶν ὡμολογημένων 
ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι. — XL. Οὗτοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλ- 
λου ἕνεκα ἐρωτῶ πάντα ταῦτα ἢ σκέψασϑαι βουλό- 
uevos, πῶς ποτ᾽ ἔχει τὰ περὶ τῆς ἀρετῆς καὶ 1l ποῖ 
ἐστὶν αὐτό, 7j ἀρετή. οἶδα γὰρ ὅτι, τούτου φανεροῦ * 
γενομένου, μάλιστα ἂν κατάδηλον γένοιτο ἐκεῖνο, περὶ 

οὗ ἐγώ τε καὶ σὺ μαχρὸν λόγον ἑκάτερος ἀπετείΐνα- 
μεν, ἐγὼ μὲν λέγων, ὡς οὐ διδακτὸν ἀρετή, σὺ δ᾽, ὡς 

διδακτόν. καὶ μοι δοκεῖ ἡμῶν ἡ ἂρτι ἔξοδος τῶν Ào- 
rov ὧςπερ ἄνϑρωπος κατηγορεῖν 18 xoi καταγελᾶν, 
καὶ εἰ φωνὴν λάβοι, εἰπεῖν ἂν, ὅτι ᾿Αἁτοποὶ y ἐστέ, ὦ 
Σώκρατές τε καὶ Πρωταγόρα. σὺ μὲν λέγων, ὅτι οὐ 

διδακτόν ἐστιν ἀρετὴ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν, »ὖν σεαυτῷ 
τἀναντία σπεύδεις, ! ἐπιχειρῶν ἀποδεῖξαι, ὡς πάντα 
χρήματα ἐστὶν ἐπιστήμη, καὶ D δικαιοσύνη, xai ἡ σω- 
φροσύνη καὶ 7 ἀνδρεία, ᾧ τρόπῳ μάλιστ᾽ ἄν διδακτὸν 
φαγεΐη J ἀρετή. εἰ μὲν 7ὰρ ἀλλο τι ἦν ἢ ἐπιστήμη ἢ 
ἀρετή, ὥςπερ Πρωταγόρας ἐπεχείρει λέγειν, σαφῶς 
οὐκ ἄν ἦν διδακτόν" » δὲ & φανήσεται ἐπιστήμη 
ὅλον, ὡς σὺ σπεύδεις, ὦ Σώκρατες, ϑαυμάσιον & ἔσται 

μὴ διδακτὸν ὃν. Πρωταγόρας δ᾽ av διδαχτὸν τότε 
ὑποϑέμενος, γῦν τοὐναντίον ἔοικ σπεύδοντι, ! ὀλίγου 

πάντα μᾶλλον φανῆναι αὐτὸ ἢ ἐπιστήμην" καὶ οὕτως 
ay ἥκιστα εἴη διδακτόν. yo οὖν, à Πρωταγόρα, πᾶν- 

τα ταῦτα καϑορῶν ἄνω κάτω ταραττόμβνα δεινῶς, 
πᾶσαν προϑυμίαν ἐ ἔχω καταφανῆ αὐτὰ γενέσϑαι, καὶ 
βουλοίμην ἄν ταῦτα διεξελϑόντας ἡμᾶς ἐξελϑεῖν καὶ 
ἐπὶ τὴν ἀρετὴν 0 τι ἔστι, καὶ παλιν ὀπισκέψασϑαι 
περὶ αὐτοῦ, εἴτε διδακτὸν εἴτε μὴ διδακτόν, μὴ πολλά- 
κις ἡμᾶς ὃ ̓ Επιμηϑεὺς ἐκεῖνος καὶ ἐν τῇ σκέψει σφή- 
λῃ ! ἐξαπατήσας, ὥςπερ καὶ ὃν τῇ διανομῇ ἠμέλησεν 

ἡμῶν, ὡς φὴς σύ. ἤρεσεν οὖν μοι καὶ ἂν τῷ μύϑῳ ὃ 
Προμηϑεὺς μᾶλλον τοῦ Ἐπιμηϑέως" ᾧ χφώμενος ἐγὼ 

xal προμηϑούμενος ὑπὲρ τοῦ βίου τοῦ ἐμαυτοῦ παν- 
τός, πάντα ταῦτα πραγματεύομαι, καὶ εἰ σὺ ἐϑέλοις, 
ὅπερ καὶ xar ἀρχὰς ἔλεγον, μετὰ σοῦ ἂν ἥδιστα ταῦ- 
τα συνδιασκοποίην. Καὶ ὃ Πρωταγόρας, Ἐγὼ μέν, 

ἔφη, ὦ Σώχρατες, 8mauG σου τὴν προϑυμίαν καὶ τὴν 
διέξοδον τῶν λόγων. καὶ γὰρ ovre ' τάλλα οἶμαι χαχὺς 

εἶναι ἄνθρωπος, φϑονερός τε ἥκιστ᾽ ἂν ϑρώπων" δπεὶ 

καὶ περὶ σοῦ πρὸς πολλοὺς δὴ εἴρηκα, ὅτι ὧν ἐντυ)- 
χάνω πολὺ μάλιστα ἄγαμαι σὲ, τῶν μὲν τηλικούτω; 
καὶ πάνυ" καὶ λέγω γε, ὅτι οὐχ ἄν ϑαυμάζοιμι, εἰ 

10» δλλογίμων γϑοιο ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ. καὶ περὶ 
τούτων δὲ εἰφαῦϑις, ὅταν δούλῃ, διέξιμεν" γὺν δ᾽ ὥρα 

ἤδη καὶ δπ᾿ ἄλλο τι * τρέπεσϑαι. A, "m δ᾽ ἐγώ, 
οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἴ σοι δοκεῖ. καὶ γὰρ μοὶ οἷπερ 
ἔφην ἰέναι πάλαι doa, ἀλλὰ Καλλίᾳ τῷ καλῷ χαριζό- 
μδνος παρέμεινα. Ταῦτ᾽ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες ἀπῇμεν». 
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L * EY. “Σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷς, ὦ Σώχρατες, Ἵπ- 
πίου τοσαῦτα ἐπιδειξαμένου, καὶ οὐχὶ ἢ συνεπαινεῖς τι 

τῶν εἰρημένων ἢ καὶ ἐλέγχεις, εἴ τί σοι μὴ καλῶς δο- 
κεῖ εἰρηκέναι; ἄλλως r8 ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ λελείμμεϑα, 
ot μάλιστ᾽ ἂν ἀντιποιησαίΐμεϑα μετεῖναι ἡμῖν τῆς ἐν 
φιλοσοφίᾳ διατριβῆς. EQ. “Καὶ μήν, ὦ Εὔδικε, ἔστι 
y ἃ ἡδέως ἂν πυϑοίΐμην Ἱππίου ὧν νῦν δὴ ἔλεγε ! 
περὶ Ὁμήρου. καὶ γὰρ τοῦ σοῦ πατρὸς ᾿Ἵπημάντου 
ἤκουον, ὅτι ἡ Ἰλιὰς κάλλιον εἴη ποίημα. τῷ Ὁμήρῳ ἢ 

ἡ Ὀδύσσεια, τοσούτῳ δὲ κάλλιον, ὅσῳ ἀμείνων Ἡχιλ- 
λεὺς Ὀδυσσέως εἴη" ἑκάτερον γὰρ τῶν ποιημάτων τὸ 
μὲν εἰς Ὀδυσσέα “ἔφη πεποιῆσϑαι, τὸ δ᾽ εἰς Ἀχιλλέα. 
περὶ ἐχείνου ovv ἡδέως ἄν, εἰ βουλομένῳ ἐστὶν Innic, 
DERUDOAND, ὅπως αὐτῷ δοκεῖ περὶ τοῖν ἀνδροῖν τού- 
τοῖν, πότερον ἀμείνω φησὶν εἶναι, ἐπειδὴ ! καὶ ἄλλα 
πολλὰ καὶ παντοδαπὰ ἡμῖν ἐπιδέδεικται, καὶ περὶ ποι- 

IL. EY. ἀλλὰ δῆ- 

λον, ὅτι οὐ φϑονήσει Ἱππίας, ἐάν τι αὐτὸν ἐρωτᾷς, 
ἀποχρίνεσϑαι. EHI 740; ὦ Ἱππία, ἐάν τι ἐρωτᾷ σε 

Σωκράτης, ἀποκρινεῖ; ἢ πῶς ποιήσεις; 1Π. Καὶ γὰρ 
ὧν δεινὰ ποιοίην, [5] Εὔδικε, εἰ ᾿θλυμπίαζε μὲν εἰς τὴν 

τῶν Ἑλλήνων πανήγυριν, ὅταν τὰ Ὀλύμπια n ἀεὶ 

ἐπανιὼν οἴχοϑεν ἐξ Ἤλιδος εἰς τὸ ἱερὸν ! ! παρέχω 

ἐμαυτὸν καὶ λέγοντα ὃ τι ἄν τις βούληται ὧν ἂν μοι 
εἰς ἐπίδειξιν παρεσκευασμένων LE καὶ ἀποκρινόμενον 
τῷ βουλομένῳ ὃ 0 τι ἂν τις ἐρωτᾷ, νῦν δὲ τὴν “Σωκρά- 
τους ἐρώτησιν φύγοιμι. zQ. Μακάριόν ye a Ἱππία, 

πάϑος πέπονθας, * εἰ ἑκάστης ̓ Ολυμπιάδος οὕτως εὖ- 

ελπις ὧν περὶ τῆς ψυχῆς εἰς σοφίαν aquas εἰς τὸ 
ἱερόν" καὶ “ϑαυμάσαιμ᾽ ἂν, El τις τῶν περὶ τὸ σῶμα 
ἀϑλητῶν οὕτως ἀφόβως 18 καὶ πιστευτικῶς ἔχων τῷ 
σώματι ἔρχεται αὐτόσε ἀγωνιούμενος, ὥςπερ σὺ φὴς 
τῇ διανοίᾳ. 1Π. Εἰκότως, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ τοῦτο 
πέπονθα. ἐξ οὗ γὰρ ἤργμαι ̓ Ολυμπίασιν ἀγωνίζεσϑαι, 

οὐδενὶ πώποτε κρείττονι εἰς οὐδὲν ἐμαυτοῦ ἐνέτυχον. 
μι. EQ. Καλόν 78 λέγεις, à Ἱππία, καὶ τῇ ᾿Ηλείων " 

Ὁ » R IACTA 
τῶν τε ἄλλων καὶ περὶ Ὁμήρου. 

ZSQUK ῬΑ DO. x, | HEU A 

z0Às. τῆς σοφίας ἀνάϑημα τὴν δόξαν εἶναι τὴν σὴν 
καὶ τοῖς γονεῦσι τοῖς σοῖς. Ἀτὰρ τὶ δὴ λέγεις ἡμῖν 

περὶ τοῦ Ἰχώλέως τὸ καὶ τοῦ ̓ Οδυσσέως; πότερον 

ἀμείνω καὶ κατὰ τί φὴς εἶναι; ἡνίκα μὲν γὰρ πολλοὶ 
ἕνδον ἥμεν, καὶ σὺ τὴν ἐπέδειξιν ἐποιοῦ, ἀπελείφϑην 
cov τῶν λεγομένων᾽ ὥχγνουν γὰρ ἐπανερέσϑαι, διότι 
ὄχλος τε πολὺς ἔνδον ἦν, xol μή σοι ἐμποδὼν εἴην 
ἐρωτῶν τῇ ἐπιδείξει. νυνὶ δὲ ἐπειδὴ ἐλάττους τέ ἐσμὲν 
καὶ Εὔδικος ὅδε κελεύει ἐρέσϑαι, εἰπὲ TB ! xod δίδαξον 

ἡμᾶς σαφῶς, τί ἔλεγες περὶ τούτοιν τοῖν ἀνδροῖν; πῶς 
διέκρινες αὐτούς; IL ἄλλ᾽ ἐγώ σοι, a “Σώκρατες, 

ἐθέλω ἔτι σαφέστερον ἢ τότε διελϑεῖν ἃ λέγω καὶ περὶ 
τούτων καὶ ἄλλων. φημὶ γὰρ Ὅμηρον πεποιηκέναι ἄρι- 
στον μὲν ἄνδρα Myilée τῶν εἰς Τροίαν ἀφικομένων, 
σοφώτατον δὲ Nécroga, πολυτροπώτατον δὲ Ὀδυσσέα. 
zo. Βαβαί, ὦ Ἱππία! ἀρ ἂν τὶ μοι χαρίσαιο τοιόν- 
δὲ, μή pov καταγελᾶν, ἐὰν “μόγις μανϑάνω τὰ λεγό- 
μενα ' καὶ πολλάκις ἀνερωτῶ; ἀλλά μοι πειρῶ πράως 
τε καὶ εὐχόλως ἀποκρίνεσϑαι. 1Π. Αἰσχρὸν γὰρ ἄν 

εἴη, ὦ ) Σώκρατες, εἰ ἄλλους μὲν αὐτὰ ταῦτα παιδεύω, 

χαὶ ἀξιῶ διὰ ταῦτα ᾿ζρήματα λαμβάνειν, αὐτὸς δὲ v ὑπὸ 

σοῦ ἐρωτώμενος μὴ συγγνώμην T ἔχοιμι καὶ πράως 
ἀποκρινοΐμην. IV. EQ. Πάνυ καλῶς λέγεις. ἐγὼ γάρ 
τοι, ἡνίχα μὲν ἄριστον τὸν Ἀχιλλέα ἔφησϑα πεποιῆ- 

σϑαι, ἐδόκουν cov μανϑάνειν ὃ τι ἔλεγες, καὶ ἡνίκα 
τὸν ἹἸΝέστορα σοφώτατον" ἐπειδὴ δὲ τὸν Ὀδυσσέα εἷ- 
πες ὅτι ! πεποιηκὼς εἴη ὁ ποιητὴς πολυτροπώτατον, 
τοῦτο δ᾽, ὡς γε πρὸς σὲ τἀληϑῆ εἰρῆσϑαι, παντάπα- 

σιν ovx οἷδ᾽ ὃ τι λέγεις" καὶ μοι εἶπέ, ἂν τι ἐνθένδε 

μᾶλλον μάϑω" ὁ ᾿χιλλεὺς οὐ πολύτροπος. τῷ Ὁμήρῳ 
πεποίηται; 1Π. Ἥκιστα γε, ὦ “Σώκρατες, ἀλλ ἁπλοῦ: 
στατος, ἐπεὶ καὶ ἐν Διταῖς, ἡνίκα πρὸς ἀλλήλους ποιδῖ 

αὐτοὺς διαλεγομένους, λέγει αὐτῷ ὃ Ἡχιλλεὺς πρὸς τὸν 
Ὀδυσσέα, 

x* Διογενὲς “Δαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῖ, 
χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦϑον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 



Ἔχει οὕτω. 
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ὥςπερ δὴ κρανέω τε καὶ ὡς τελέεσθαι ὀΐω. 

ἐχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς zd loo πύλῃσιν, 
ὅς y ἕτερον [μὲν] κεύϑῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπη. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται. 

ἐν τούτοις δηλοὶ τοῖς ἔπεσι τὸν τρόπον ἑκατέρου τοῦ 
ἀνδρός, ὡς ὃ uiv Ἡχιλλεὺς εἴη ἀληϑής τε καὶ ἁπλοῦς, 
ó δὲ Ὀδυσσεὺς πολύτροπός τε καὶ ψευδής" ποιεῖ γὰρ 
τὸν Ἡχιλλέα εἰς τὸν Ὀδυσσέα λέγοντα ταῦτα τὰ ἔπη. 
EQ. Νῦν ἤδη, ὦ Ἱππία, κινδυνεύω μανϑάνειν 0 λέ- 
yes τὸν πολύτροπον ψευδῆ λέγεις, ὡς ve φαίνεται. ! 
IH. Μάλιστα, 0 Σώκρατες" τοιοῦτον γὰρ πεποΐηκθ 
τὸν Ὀδυσσέα Ὅμηρος πολλαχοῦ καὶ ἐν Ἰλιάδι καὶ ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ. EQ. ᾿Ἐδόκεδι ἄρα, ὡς ἔοικεν, Ὁμήρῳ ἕτερος 
μὲν βἶναι ἀνὴρ ἀληϑής, ἕτερος δὲ ψευδής, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ 
αὐτός. IH. πῶς γὰρ οὐ μέλλει, [5] Σώκρατες; Zo. 

Ἦ καὶ σοὶ δοκεῖ, αὐτῷ, o Ἱππία; 1Π. Πάντων μά- 

Aure: καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, εἰ μή. V. EQ. Τὸν μὲν 
Ὅμηρον τοίνυν ἐάσωμεν, ἐπειδὴ καὶ ἀδύνατον ἐπανερέ- 
σϑαι, τί ποτ ! νοῶν ταῦτα ἐποίησϑ τὰ ἔπη" σὺ δ᾽ 
ἐπειδὴ φαΐνοι ἀναδεχόμενος τὴν αἰτίαν, καὶ σοὶ συν- 
δοκεῖ ταῦτα, ἅπερ φὴς Ὅμηρον λέγειν, ἀπόκριναι xot- 
γνῇ ὑπὲρ Ὁμήρου τὸ καὶ σαυτοῦ. 1Π. Ἔσται ταῦτα. 

ἀλλ᾽ ἐρώτα ἐν βραχεῖ ὃ τι βούλει. ΣΩ. Τοὺς ψευδεῖς 
λέγεις οἷον ἀδυνάτους τι ποιεῖν, ὥςπερ τοὺς χκάμνον- 

τας, ἢ δυνατούς τι ποιεῖν; 1Π. Δυνατοὺς ἔγωγϑ8 καὶ 

μάλα σφόδρα ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἐξαπατᾶν ἀνϑρώ- 

πους. EQ. Δυνατοὶ μὲν δή, ! ὡς fouxev, eigi κατὰ 

τὸν σὸν λόγον καὶ πολύτροποι. ἡ γάρ; 1Π. INod. 
EQ. πολύτροποι δ᾽ εἰσὶ καὶ ἀπατεῶνες ὑπὸ ἠλιϑιό- 
τητος χαὶ ἀφροσύνης, ἢ ὑπὸ πανουργίας καὶ φρονή- 
σεώς τινος; ll. Ὑπὸ πανουργίας πάντων μάλιστα 

καὶ φρονήσεως. EQ. Φρόνιμοι μὲν coe εἰσίν, ὡς ἔοι- 

xs. 1Π. IVal μὰ Δία, λίαν γε. EQ. Φρόνιμοι δὲ 
ὄντες οὐκ ἐπίστανται ὃ τι ποιοῦσιν, ἢ ἐπίστανται; 

II. Καὶ μάλα σφόδρα ἐπίστανται" διὰ ταῦτα καὶ κα- 
κουργοῦσιν. ΣΩ. ᾿Ἐπιστάμενοι δὲ ταῦτα, ἃ ἐπίσταν- 
ται, πότερον ἀμαϑεῖς εἰσιν ἢ cogoí; 1Π. Xogoi μὲν 
οὖν αὐτά 7ε ταῦτα, * ἐξαπατᾶν. νι. EQ. "Eye δή" 
ἀναμνησϑῶμεν, τὶ ἐστιν ὃ λέγεις. τοὺς ψευδεῖς φὴς εἷ- 
vat δυνατοὺς καὶ φρονίμους καὶ ἐπιστήμονας καὶ σο- 
φοὺς εἰς ἅπερ ψευδεῖς; 1Π. Φημὶ γὰρ οὖν. EQ. 4λ- 
λους δὲ τοὺς ἀληϑεῖς τε καὶ ψευδεῖς, καὶ ἐναντιωτά- 

τους ἀλλήλοις; 1Π. Ayo ταῦτα. EQ. Φέρε δή" τῶν 
μὲν δυνατῶν τινες καὶ σοφῶν, ὡς ἔοικεν, εἰσὶν οἵ ψευ- 
δεῖς x«r& τὸν σὸν λόγον. IL. Μίαλιστά γε. EQ. 
Ὅταν δὲ λέγῃς δυνατοὺς καὶ ! σοφοὺς εἶναι τοὺς ψευ- 
δεῖς εἰς αὐτὰ ταῦτα, πότερον λέγεις δυνατοὺς εἶναι 

ψεύδεσθαι, ἐὰν βούλωνται, ἢ ἀδυνάτους εἰς ταῦτα, 
ἅπερ ψεύδονται; 1Π. “υνατοὺς ἔγωγε. EQ. Ὡς ἐν 
κεφαλαίῳ ἄρα εἰρῆσϑαι, oi ψευδεῖς εἰσι σοφοί τε καὶ 
δυνατοὶ ψεύδεσϑαι. 1Π. INal. EQ. Ἀδύνατος ἄρα 

ψεύδεσϑαι ἀνὴρ καὶ ἀμαϑὴς οὐκ ἄν εἴη ψευδής. 1Π. 
EQ. Δυνατὸς δὲ y ἐστὶν ἕκαστος ἄρα, 

ὃς ἂν ποιῇ τότε ὃ ἂν βούληται, ὅταν βούληται. ! οὐχ 
ὑπὸ νόσου λέγω ἐξειργόμενον οὐδὲ τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ 

ὥςπερ σὺ δυνατὸς εἶ γράψαι τοὐμὸν ὄνομα, ὅταν βού- 
λῃ, οὕτω λέγω. ἢ οὐχ ὃς ἄν οὕτως ἔχῃ καλεῖς σὺ δυ- 

γατόν; ML Ναί. VIL EQ. “έγε δή μοι, ὦ Ἱππία, 

οὐ σὺ μέντοι ἔμπειρος εἶ λογισμῶν καὶ λογιστικῆς; 
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II. Πάντων μάλιστα, à Σώκρατες. EQ. Οὐκοῦν εἰ 

καὶ τίς σε ἔροιτο τὰ τρὶς ἑπτακόσια ὁπόσος ἐστὶν 
ἀριϑμός, εἰ βούλοιο, πάντων τάχιστα καὶ μάλιστ᾽ ἂν 
εἴποις ! τἀληϑῆ περὶ τούτου; HL Πάνυ ye. EQ. 
"Aga ὅτι δυνατώτατός 18 εἶ καὶ σοφώτατος κατὰ ταῦ- 
τα; HIE. yo. XQ, Πότερον οὖν σοφώτατός τϑ εἰ 

καὶ δυνατώτατος μόνον, ἢ καὶ ἄριστος ταῦτα, ἅπερ 
δυνατώτατός T8 καὶ σοφώτατος, τὰ λογιστικά; 1Π. 

Καὶ ἄριστος δήπου, ὦ Σώκρατες. EQ. Τὰ μὲν δὴ 
ἀληϑῆ σὺ ἄν δυνατώτατα εἴποις περὶ τούτων. ἢ γάρ; 

lI. Οἶμαι ἔγωγε. EQ. ! Τί δὲ τὰ ψευδὴ περὶ τῶν 
αὐτῶν τούτων; καὶ μοι, ὥςπερ τὰ πρότερα, γενναίως 
καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀπόκριναι, ὦ Ἱππία. εἴ τὶς σε 
ἔροιτο τὰ τρὶς ἑπτακόσια πόσα ἐστί, πότερον σὺ ἂν 

μάλιστα ψεύδοιο καὶ cel κατὰ ταὐτὰ ψευδὴ λέγοις 

πϑρὶ τούτων, βουλόμενος ψεύδεσϑαι καὶ μηδέποτε ἀλη- 
ϑὴ ἀποκρίνεσϑαι, ἢ ὃ ἀμαϑὴς * εἰς λογισμοὺς δύ- 
voir ἂν σοῦ μᾶλλον ψεύδεσϑαι βουλομένου; ἢ ὁ μὲν 
ἀμαϑὴς πολλάκις ἂν βουλόμενος ψευδῆ λέγειν τἀληϑὴ 

ἄν εἴποι ἄκων, 8βἰ τύχοι, διὰ τὸ μὴ εἰδέναι, σὺ δὲ ὁ 

σοφός, εἴπδρ βούλοιο ψεύδεσϑαι, ἀδὶ ἂν κατὰ τὰ αὐ- 

τὰ ψεύδοιο; 1Π. Ναί, οὕτως ἔχει, ὡς σὺ λέγεις. XQ. 

Ὁ ψευδὴς οὖν πότερα περὶ μὲν τάλλα ψευδής. ἐστιν, 

οὐ μέντοι περὶ ἀριϑμόν; οὐδὲ ἀριϑμῶν ἄν ψεύσαιτο; 
IH. Kol ναὶ uà Alla περὶ ἀριϑμόν. vil. ΣΩ. Θῶ- 

μδν ἄρα καὶ τοῦτο, ὦ Ἱππία, περὲ λογισμὸν καὶ ἀρι- 
ϑμὸν εἶναί Tu ! | ἄνϑρωπον ψευδῆ. 1Π. Nol. zQ. 
Tig οὖν ἂν εἴη οὗτος; οὐχὶ δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ, εἴπερ 
μέλλει ψευδὴς ἔσεσϑαι, ὡς σὺ ἄρτι ὡμολόγεις, δυνατὸν 
εἶναι ψεύδεσϑαι; ὃ γὰρ ἀδύνατος ψεύδεσϑαι, εἰ μέ- 
μνῆσαι, ὑπὸ σοῦ ἐλέγετο ὅτι οὐκ ἂν ποτβ ψευδὴς γό- 
γοιτο. rm. ἀλλὰ μέμνημαι, καὶ ἐλέχϑη οὕτως. ΣΏ. 

Οὐκοῦν ἄρτι ἐφάνης σὺ δυνατώτατος ὧν ψεύδεσϑαι 
πϑρὶ “λογισμῶν; II. Not, ἐλέχϑη γὲ τοι καὶ τοῦτο. 

EQ. 4g ov» καὶ δυνατώτατος ! si ἀληϑῆ λέγειν περὶ 

λογισμῶν; III. Πάνυ m EQ. Οὐκοῦν ὁ αὐτὸς ψευ- 

05 καὶ ἀληϑὴ λέγειν. περὶ λογισμῶν δυνατός" οὗτος δ᾽ 
ἐστὲν ὃ ἀγαϑὸς περὶ τούτων, ὃ λογιστικός. IH. ᾿γαί. 

ΣΩ. Τίς οὖν ψευδὴς περὶ λογισμῶν γίγνεται, ὦ Ἵπ- 

πία, ἄλλος ἢ ὁ ἀγαϑός; οὗτος γὰρ χαὶ δυνατός" οὗ- 

τος δὲ καὶ ἀληϑής. IL. Φαΐνεται. EQ. Ὁρᾷς QU, 
ὅτι ὃ αὐτὸς ψευδής τε καὶ ἀληϑὴς negli τούτων, καὶ 
οὐδὲν ἀμείνων ὃ ἀληϑὴς τοῦ ψευδοῦς" ι ὃ αὐτὸς γὰρ 
δήπου ἐστὲ καὶ οὐκ ἐναντιώτατα ἔχει, ὥςπερ σὺ ᾧου 
ἄρτι. 1π. Οὐ φαίνεται ἐνταῦϑαά ye. EQ. Βούλει 

οὖν σχεψώμεϑα καὶ ἀλλοϑι; IH. Εἰ ἄλλως ye σὺ 
βούλει. ΙΧ. EQ. Οὐκοῦν καὶ γϑωμδτρίας ἔμπειρος εἷ; 
1Ππ. Ἔγωγε. EQ. Τί ov»; οὐ καὶ ἐν γεωμϑτρίᾳ οὕτως 

ἔχει; ὃ αὐτὸς δυνατώτατος ψούδεσϑαι καὶ ἀληϑὴ À&- 
yew zt8pl TOY διαγραμμάτων, ὃ γϑωμετρικός; 1Π. 

Ναί. ΣΩ. Περὶ ταῦτα οὖν ἀγαϑὸς ἄλλος τις ἢ οὗ- 
τος; ! 1Π. Οὐκ ἄλλος. EQ. Οὐκοῦν ὃ ἀγαϑὸς καὶ 

σοφὸς γεωμέτρης δυνατώτατός γ8 ἀμφότερα; καὶ εἴπερ 
τις ἄλλος ψευδὴς περὶ διαγράμματα, οὗτος ἂν εἴη, ὁ 
ἀγαϑός; οὗτος γὰρ δυνατός, ὁ ὃ δὲ κακὸς ἀδύνατος ὴν 

ψούδεσθϑαι" dere οὐκ ἂν γένοιτο ψϑουδὴς ὃ μὴ δυνάμε- 

γος ψεύδεσθαι, ὡς ὡμολόγηται. 1Π. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Ἔτι τοίνυν καὶ τὸν τρίτον ἐπισχκαψώμεϑα, τὸν 

ἀστρονόμον" ἧς αὖ σὺ τέχνης ἔτι μᾶλλον ἐπιστήμων 
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οἴδι εἶναι * ἢ τῶν ἔμπροσϑεν. ἢ γάρ, ὦ Ἱππία; II. 
Nal. XQ. Οὐκοῦν καὶ ἐν ἀστρονομίᾳ ταὐτὰ ταῦτά 
ἐστιν. 1Π. Εἰκός 7γε. ὦ Σώκρατες. EQ. Koi ἐν 
ἀστρονομίᾳ ἄρα εἴπερ τις καὶ ἄλλος ψευδής, ὁ ἀγα- 

Soc ἀστρονόμος ψευδὴς ἔσται, 0 δυνατὸς ψεύδεσϑαι. 
οὐ γὰρ ὃ γε ἀδύνατος" ἀμαϑὴς γάρ. IL. Φαίνεται 
οὕτως. EQ. Ὁ αὐτὸς ἄρα καὶ ἐν ἀστρονομίᾳ ἀληϑής 
18 καὶ ψευδὴς ἔσται. 1Π. Ἔοικεν. X. EQ. Ἴϑι δή, 
ὦ Ἱππία, ἀνέδην οὑτωσὶ ἐπίσκεψαι ' κατὰ πασῶν τῶν 
ἐπιστημῶν, εἴ πού ἐστιν ἄλλως ἔχον ἢ οὕτως. πάντως 
δὲ πλείστας τέχνας πάντων σοφώτατος εἷ ἀνϑρώπων, 

ὡς ἐγώ ποτὲ cov ἤχουον μεγαλαυχουμένου, πολλὴν 
σοφίαν καὶ ζηλωτὴν σαυτοῦ διεξιόντος ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ 
ταῖς τραπέζαις. ἔφησϑα δὲ ἀφικέσϑαι ποτὲ εἰς OÀvu- 
πίαν ἃ εἶχες περὶ τὸ σῶμα ἅπαντα σαυτοῦ ἔργα 
ἔχων: πρῶτον μὲν δακτύλιον — ἐντεῦϑεν γὰρ ἤρχου 
— ὃν εἶχες σαυτοῦ ἔχειν ἔργον ὡς ἐπιστάμενος ! δα- 
χτυλίους γλύφειν, καὶ ἄλλην σφραγῖδα σὸν ἔργον, καὶ 

στ Da καὶ λήκυϑον, ἃ αὐτὸς εἰργάσω" ἔπειτα ὑπο- 

δήματα ἃ εἶχες ἔφησϑα αὐτὸς σκυτοτομῆσαι, καὶ τὸ 
ἱμάτιον ὑφῆναι καὶ τὸν χιτωνίσκον" καὶ 0 ye πᾶσιν 
ἔδοξεν ἀτοπώτατον καὶ σοφίας πλείστης ἐπίδειγμα, 

ἐπειδὴ τὴν ζώνην ἔφησϑα τοῦ χιτωνίσκου, ἣν εἶχες, 
sivo. μὲν οἷαι oi Περσικαὶ τῶν πολυτελῶν, ταύτην δὲ 

αὐτὸς πλέξαι᾽ πρὸς δὲ τούτοις ποιήματα ἔχων ἐλϑεῖν, 

καὶ ἔπη καὶ τραγῳδίας καὶ διϑυράμβους, καὶ καταλο- 

γάδην ' πολλοὺς λόγους καὶ παντοδαποὺς συγκδιμέ- 
vovc* καὶ πϑρὲ τῶν τεχνῶν δὴ ὧν ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον 
ἐπιστήμων ἀφικέσϑαι διαφερόντως τῶν ἄλλων, καὶ πϑ- 
oi ῥυϑμῶν καὶ ἁρμονιῶν καὶ γραμμάτων ὀρϑότητος, 
xal ἀλλα ἔτι πρὸς τούτοις πάνυ πολλά, ὡς ἐγὼ δοκῶ 
μνημονούειν. καίτοι τό ye. μνημονικὸν ἐπελαϑόμην σου, 
ὡς ἔοικδ, τέχνημα, ἐν à σὺ ol& λαμπρότατος εἶναι" 
οἶμαι δὲ καὶ ἄλλα πάμπολλα ἐπιλελῆσϑαι. ! ἀλλ᾿ ὅπερ 
ἐγὼ λέγω, καὶ εἰς τὰς σαυτοῦ τέχνας βλέψας — ἵκα- 
vai δέ — καὶ εἰς τὰς τῶν ἄλλων εἰπέ μοι, ἐάν που 

εὕρῃς ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐμοὶ r8 καὶ σοὶ, ὅπου 

ἐστὶν ὃ μὲν ̓ἀληϑής, ὃ δὲ ψευδὴς χωρὶς καὶ οὐχ ὃ 
αὐτός; ἐν ἧτινι βούλει σοφίᾳ τοῦτο σχέψαι ἢ παν- 
ουργίᾳ * ἢ ὁτιοῦν χαίρεις ὀνομάζων. αλλ οὐχ εὑρή- 
σεις, ὦ ὅταῖρϑ᾽ οὐ γὰρ ἔστιν" ἐπεὶ σὺ εἰπέ. XI. III. 

MÀX οὐκ ἔχω, ὦ “Σώκρατες, γῦν y οὕτως. EQ. Οὐδέ 

ye ἕξεις, ὡς ἐγῴμαι. εἰ δ᾽ ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω, μέμνησαι 
ὃ ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τοῦ λόγου, ὦ Ἱππία. 1π. Ov 

πάνυ τι ἐννοῶ, 6) Σώκρατες, ὃ λέγεις. EQ. Νυνὶ γὰρ 
ἴσως ov χρῇ τῷ μνημονικῷ τεχνήματι" δῆλον γάρ, ὅτι 
ovx ole. δεῖν. ἀλλ᾽ ἐγώ σε ὑπομνήσω. οἶσϑα, ὅτι τὸν 

uiv Ἡχιλλέα ἔρησϑα ἀληϑῆ sivc, τὸν δὲ ' Ὀδυσσέα 
ψουδῆ καὶ πολύτροπον; 1Π. Noi. EQ. Νῦν οὖν αἰ- 
σϑάνοι, ὅτι ἀναπέφανται 0 αὐτὸς ὧν ψευδής r8 καὶ 
ἀληϑής; ὥςτε εἰ wevünc ὁ Ὀδυσσεὺς ἦν, καὶ ἀληϑὴς 
γίγνοται, καὶ εἰ ἀληϑὴς 0 Ἡχιλλούς, καὶ ψευδής, καὶ 

οὐ διάφοροι. ἀλλήλων οἵ ἄνδρες οὐδ᾽ ἐναντίοι, ἀλλ 

ὅμοιοι. 1Π. Ὦ Σώκρατες, ael σύ τινας τοιούτους zÀE- 
κοις λόγους, καὶ ἀπολαμβάνων 0 ἂν ἢ δυςχερέστατον 
τοῦ λόγου, τούτου ἔχϑι κατὰ ! σμικρὸν ἐφαπτόμενος, 
καὶ οὐχ ὅλῳ ἀγωνίξει τῷ πράγματι, περὶ ὅτου ἂν ὃ 
λόγος ἤ᾽ ἐπεὶ καὶ νῦν, ἐὰν βούλῃ, ἐπὶ πολλῶν τεχμη- 
olov ἀποδείξω σοι ἱκανῷ λόγῳ Ὅμηρον Ἠχιλλέα πε- 

ΡΉΧΑ ἘΙΘῚΝ ΕΒ 

ποιηχέναι ἀμείνω Ὀδυσσέως καὶ ἀψευδῆ, τὸν δὲ δολε- 

gov τῷ καὶ πολλὰ ψευδόμενον καὶ χείρω Ἀχιλλέως. εἰ 
δὲ βούλει, σὺ αὖ ἀντιπαράβαλε λόγον παρὰ λόγον, ὡς 
ὃ ἕτερος ἀμείνων ἐστί" καὶ μᾶλλον εἴσονται οὗτοι, 
ὁπότερος ἄμεινον λέγει. ΧΙ. EQ. :2 Ἱππία, ἐγώ τοι 
! ovx ἀμφιςβητῶ μὴ οὐχὶ σὲ εἶναι σοφώτερον ἢ ἐμέ" 
ἀλλ᾽ ἀεὶ εἴωϑα, ἐπειδάν τις λέγῃ τι, προςέχειν τὸν 

γοῦν" ἄλλως τὸ καὶ ἐπειδάν μοι δοκῇ σοφὸς βἶναι ὁ 
λέγων, καὶ ἐπιϑυμῶν μαϑεῖν ὃ τι λέγει διαπυνϑάνο- 
μαι καὶ ἐπανασκοπῶ καὶ συμβιβάζω τὰ λεγόμενα, ἵνα 
μάϑω" ἐὰν δὲ φαῦλος δοκῇ μοι εἶναι ὁ λέγων, οὔτϑ 
ἐπανερωτῶ, οὔτε EL μέλει ὧν dee. χαὶ γνώσει τού- 
τῳ, οὖς ἂν ἐγὼ ἡγῶμαι σοφοὺς βἶναι" εὑρήσεις γάρ με 
λιπαρῆ ὄντα περὶ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τούτου ! καὶ πυν- 

ϑανόμενον παρ αὐτοῦ, ἵνα uaódy. TL ὠφεληϑῶ. ἐπεὶ 

καὶ νῦν ἐγνενόηχα σοῦ λέγοντος, ὅτι ἐν τοῖς ἔπεσιν, 
οἷς σὺ ἄρτι ἔλεγες ἐνδεικνύμενος τὸν Ἀχιλλέα εἰς τὸν 
Ὀδυσσέα λέγειν ὡς ἀλαζόνα ὄντα, ἄτοπόν μοι δοκεῖ 

εἶναι, εἰ σὺ ἀληϑῆ λέγεις, ὅτι ὃ μὲν ᾿Οδυσσεὺς οὐδα- 

μοῦ " φαίνεται ψευσάμενος, ὃ πολύτροπος, ὁ δὲ Ἡχιλ- 
λεὺς πολύτροπός τις φαίνεται χατὰ τὸν σὸν λόγον" 

ψεύδεται γοῦν. προειπὼν γὰρ ταῦτα τὰ ἔπη, ἅπερ καὶ 
σὺ εἶπες ἄρτι, 

ἐχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿ΔἼδαο πύλησιν, 
ὅς χ' ἕτερον μὲν Eum evi ΠΟ ΕΟ; ἄλλο δὲ εἴπη, 

ὀλίγον V ὕστερον λέγει, ὡς ovr ἂν ἀναπεισϑείη ! ὑπὸ 

τοῦ Ὀδυσσέως τὸ καὶ τοῦ Mycusurovoc ovre μένοι τὸ 
παράπαν ἐν τῇ Τροίᾳ, ἀλλ᾽ 

αὔριον ἱρὰ “ει ῥέξας, φησί, καὶ πᾶσι ϑεοῖσι, 
νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω, 
ὄψεαι, αἴ x ἐϑέλησϑα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλ An, 
ἦρι μάλ᾽ Ἑλλήςποντον ἐπὶ ἰχϑυόεντα πλεούσας 

! νῆας ἐμάς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας. 
εἰ δέ κεν εὐπλοΐην δώῃ κλυτὸς Ἐννοσίγαιος, 
ἡματέ xev τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

ἔτι δὲ πρότερον τούτων πρὸς τὸν Ἡγαμέμνονα λοιδο- 
ρούμενος εἶπϑ 

νῦν δ᾽ εἶμι Φϑίηνδ᾽, ἐπειὴ πολὺ λώϊόν ἐστιν 
οἴκαδ᾽ ἔμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν. οὐδέ o ὀΐω 

! ἐνθάδ᾽, ἄτιμος ἐών, ἄφενος καὶ πλοῦτον & capu 

ταῦτα εἰπὼν τοτὲ uiv ἐναντίον τῆς στρατιᾶς ἁπάσης, 
τοτὲ δὲ πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ ἑταίρους, οὐδαμοῦ φαίνεται 
οὔτε παρεσκευασμένος οὔτ᾽ ἐπιχειρήσας καϑέλκειν τὰς 

ναῦς ὡς ἀποπλευσούμενος οἴκαδε, ἀλλὰ πάνυ γϑναίως 

ὀλιγωρῶν τοῦ τἀληϑῆ, λέγειν. ἐγὼ μὲν οὖν, c Ἱππία, 
καὶ ἐξ ἀρχῆς 98 ἠρόμην, ἀπορῶν ὁπότερος τούτοιν 
τοῖν ἀνδροῖν ἀμείνων πεποίηται τῷ ποιητῇ, καὶ ἡγού- 
μενος ! ἀμφοτέρω ἀρίστω εἶναι καὶ δύοκριτον ὃ ὁπότερος 
ἀμείνων εἴη καὶ περὶ ψεύδους καὶ ἀληϑείας καὶ τῆς 
ἄλλης ἀρετῆς" ἀμφοτέρω γὰρ καὶ κατὰ τοῦτο παρα- 
πλησίω ἐστόν. ΧΙΠ. 1Π. Οὐ γὰρ καλῶς σκοπεῖς, ὦ 

Σώκρατες. ἃ μὲν γὰρ ὃ Ἀχιλλεὺς ψεύδεται, οὐκ ἐξ 

ἐπιβουλῆς φαίνεται ψευδόμενος, ἀλλ ἄκων, διὰ τὴν 
συμφορὰν τὴν τοῦ στρατοπέδου ἀναγκασϑεὶς κατα- 
μεῖναι καὶ βοηϑῆσαι᾽ ἃ δὲ ὃ Ὀδυσσεύς, ἑκών Te καὶ 
ἐξ ἐπιβουλῆς. EQ. ᾿Ἐξαπατᾷς us, ὠ φίλτατα Ἱππία, 
καὶ αὐτὸς τὸν Ὀδυσσέα μιμεῖ. II. Οὐδαμῶς, * o 
EuqcES. λέγεις δὲ δὴ τί καὶ πρὸς τί; ΣΏΩ. Ὅτι οὐκ 
ἐξ ἐπιβουλῆς φὴς τὸν Ἀχιλλέα ψούδεσϑαι, ὃς ἦν οὕτω 

εὐ καὶ ἐπίβουλος πρὸς τῇ ἀλαζονείᾳ, ὡς πεποίηκεν 
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Ἥκιστά y? δήπου, ὦ Σώχρατες. 

ΗΠῚΡ᾿ ΒΕ ΑΓΒ. MINOR 

Ὅμηρος, ders καὶ τοῦ ᾿Οδυσσέως τοσοῦτον φαίνεται 
φρονεῖν πλέον πρὸς τὸ ῥᾳδίως λανϑάνειν αὐτὸν ἀλα- 
ζονευόμενος, diere ἐναντίον αὐτοῦ αὐτὸς ἑαυτῷ ἐτόλμα 
ἐναντία λέγειν καὶ ἐλάνϑανε τὸν ᾿Οδυσσέα" οὐδὲν γοῦν 
φαίνεται εἰπὼν πρὸς αὐτὸν ὡς αἰσθανόμενος αὐτοῦ ! 
ψευδομένου ὁ Ὀδυσσεύς. IL Ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, 
ὦ Σώκρατες; EQ. Owx οἶσϑα , ὅτι λέγων ὕστερόν 
πῶς πρὸς τὸν Ὀδυσσέα ἔφη ἅμα τῇ ἠοῖ ἀποπλευσεῖ- 
σϑαι, πρὸς τὸν Αἴαντα δὲ οὐκ αὖ φησιν ἀποτιλευσεῖς- 
σϑαι, ἀλλὰ ἄλλα λέγει. 1Π. Ποῦ δή; EQ. Ἐν oic λέγει 

οὐ γὰ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι «αἱματόεντος, 
! πρίν γ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος," Ἕχτορα ὅτον, 
Μυρμιδόνων ἐπίτε κλ ἐσίας καὶ νῆας ἱκέσϑαι 
“τείνοντ᾽ "Aoysfovs, χατά Tt φλέξαι πυρὲ νῆας. 

ἀμφὶ δέ μιν τὴ "dj z iati xai yn μελαίνη 
Ἕ»τορα καὶ μεμαῶτα μάχης σχήσεσϑαι ὀΐω. 

σὺ δὴ οὖν, à Ἱππία, πότερον οὕτως ἐπιλήσμονα οἴξι 

εἶναι τὸν τῆς Θέτιδός τε καὶ ὑπὸ τοῦ ! σοφωτάτου 
Χείρωνος πεπαιδευμένον, ὥςτε ὀλίγον πρότερον λοιδο- 
ροῦντα τοὺς ἀλαζόνας τῇ ἐσχάτῃ λοιδορίᾳ αὐτὸν πα- 
ραχρῆμα πρὸς μὲν τὸν Ὀδυσσέα φάναι ἀποπλευσεῖ- 
σϑαι, πρὸς δὲ τὸν “Αἴαντα μενεῖν, &ÀX οὐκ ἐπιβου- 
λεύοντά τε καὶ ἡγούμενον, ἀρχαῖον. εἶναι τὸν ᾿Οδυσσέα, 
καὶ αὐτοῦ αὐτῷ τούτῳ τῷ τεχνάζειν τε χαὶ ψεύδεσϑαι 
περιέσεσϑαι; XIV. III. Οὔκουν ἔ ἕμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώ- 

χρατες᾽ ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ταῦτα ὑπὸ εὐηϑείας ἀναπει- 

σϑεὶς ! πρὸς τὸν Αἴαντα ἀλλα εἶπεν ἢ πρὸς τὸν 'O- 
δυσσέα. ὃ δὲ Οδυσσεὺς & τε ἀληϑῆ λέγει, ἐπιβουλεύ- 
σας ἀεὶ λέγει, καὶ ὅσα ψεύδεται, ὡςαύτως. ΣΩ. uet- 

»o» ἀρ ἐστίν, ὡς ἔοικεν, ὃ Ὀδυσσεὺς Myülioc. III. 

ΣΩ. Τί δέ; οὐκ dp- 
τι ἐφάνησαν oi ἑκόντες ψευδόμενοι βελτίους ἢ 5 oi ἄκον- 
186; III. Koi πῶς ἂν, [5] Σώκρατες, οἵ ἑκόντες ἀδι- 

κοῦντες χαὶ ἑκόντες ὩΣ ἐπιβουλεύσαντες καὶ κακὰ ἐργα- 
σάμενοι βελτίους ἃ ἂν εἶεν τῶν ἀκόντων; οἷς πολλὴ δο- 

κεῖ συγγνώμη εἶναι, ἐὰν μὴ εἰδώς τις ἀδικήσῃ ἢ ἢ ψεύ- 
σηται ἢ ἄλλο τι κακὸν ποιήσῃ" καὶ οἵ Tue δήπου 

πολὺ χαλεπώτεροί εἰσι τοῖς ἑχοῦσι κακὰ ἐργαξομένοις 
χαὶ ψευδομένοις ἢ ἢ τοῖς ἄκουσιν. XV. EQ. Ὁρᾷς, ὦ 
Ἱππία, ὅτι ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω, λέγων ὡς λιπαρής εἶμι 

πρὸς ! τὰς ἐρωτήσεις τῶν σοφῶν, καὶ κινδυνεύω ἕν 
μόνον ἔχειν τοῦτο ἀγαϑόν, τἄλλα ἔχων πάνυ φαῦλα. 

τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων ἦ ἔχει ἔσφαλμαι, καὶ οὐκ 
οἷδ᾽ ὅπῃ ἐστί. τεχμήριον. δὲ μοι τούτου ἱκανόν, ὅτι, 
ἐπειδὰν συγγένωμαί τῳ ὑμῶν τῶν εὐδοκιμούντων ἐπὶ 
σοφίᾳ xci oic ot Ἕλληνες πάντες μάρτυρές εἰσι τῆς 
σοφίας, φαίνομαι οὐδὲν εἰδώς" οὐδὲν γάρ μοι δοκεῖ 
τῶν αὐτῶν καὶ ὑμῖν, ὡς ἔπος εἰπεῖν. καΐτοι τὶ μεῖζον 
ἀμαϑίας τεκμήριον ἢ ἐπειδάν τις ! σοφοῖς ἀνδράσι 
διαφέρηται; 8 ἕν δὲ τοῦτο ϑαυμάσιον i ἔχω ἀγαϑόν, 0 μὲ 

σώζει" οὐ γὰρ αἰσχύνομαι μανϑάνων, ἀλλὰ πυνϑάνο- 

αι, καὶ ἐρωτῶ, καὶ χάριν πολλὴν ἔχω τῷ ἀποκρινο- 
μένῳ, xai οὐδένα πώποτε ἀπεστέρησα χάριτος. οὐ γὰρ 
πώποτ ἔξαρνος ἐγενόμην μαϑών τι, ἐμαυτοῦ ποιού- 
μενος τὸ μάϑημα εἶναι ὡς εὕρημα, ἀλλ ἐγκωμιάζω 
τὸν διδάξαντά ua ὡς σοφὸν ὄντα, ἀποφαίνων ἃ ἔμα- 

Sov παρ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ νῦν ἃ σὺ λέγεις οὐχ 
ὁμολογῶ σοι, ! ἀλλὰ διαφέρομαι πάνυ σφόδρα. χαὶ 

τοῦτ᾽ εὖ οἶδα ὅτι δὶ ἐμὲ γίγνεται, ὅτι τοιοῦτός εἰμι 

οἵοςπέρ εἶμι, ἵνα μηδὲν ἐμαυτὸν μεῖζον εἴπω. ἐμοὶ γὰρ 
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φαίνεται, ὦ Ἱππία, πᾶν τοὐναντίον ἢ ὃ σὺ λέγεις" oi 
βλάπτοντες τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδικοῦντες καὶ ψευ- 
δόμενοι καὶ ἐξαπατῶντες καὶ ἁμαρτάνοντες ἑκόντες, 

ἀλλὰ μὴ ἄκοντες, βελτίους εἶναι ἢ ot ἄκοντες. ἐνίοτϑ 
μέντοι καὶ τοὐναντίον δοκεῖ μοι τούτων, καὶ πλανῶμαι 
περὶ ταῦτα, δῆλον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι. 1 νυνὶ δὲ ἐν 
τῷ παρόντε μοι ὥςπερ sotapoln περιελήλυϑε, καὶ δο- 
χκοῦσὶί μοι οἱ ἑκόντες ἐξαμαρτάνοντες περὶ τι βελαίους 

εἶναι τῶν ἀκόντων. αἰτιῶμαι δὲ τοῦ νῦν παρόντος 

παϑήματος τοὺς ἔμπροσϑεν λόγους αἰτίους εἶναι, ὥς- 

TE φαίνεσϑαι γῦν ἐν τῷ παρόντι τοὺς ἄκοντας τούτων 

ἕκαστα ποιοῦντας πονηροτέρους ἢ τοὺς ἑκόντας. σὺ 

οὖν χάρισαι, καὶ μὴ φϑονήσῃς ἰάσασϑαι τὴν ψυχήν 
pov: πολὺ γάρ TOL μεῖζόν us ,ἀγαϑὸν ἐργάσει ἀμα- 

ϑίας παύσας * τὴν ψυχὴν ἢ νόσου τὸ σῶμα. μακρὸν 

μὲν οὖν λόγον δἰ ϑέλεις λέγειν, προλέγω σοι; ὅτι οὐκ 

ἂν με ἰάσαιο — ov γὰρ ἄν ἀχολουϑήσαιμι m ὥς- 

περ δὲ ἄρτι εἰ ϑέλεις μοι ἀποχρίνεσϑαι, πάνυ ὀνή- 
σβις" οἶμαι δὲ οὐδ᾽ αὐτὸν σὲ βλαβήσεσϑαι. δικαίως δ᾽ 

ἄν χαὶ σὲ παρακαλοΐην, ὦ παῖ Ἀπημάντου" σὺ γάρ 

με ἐπῆρας Ἱππίᾳ διαλέγεσϑαι" καὶ n», ἐὰν μή μοι 
ἐθϑέλη Ἱππίας ἀποκρίνεσϑαι, δέου αὐτοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ. 

EY. MAX, o Σώκρατες, οἶμαι οὐδὲν δοήσεσϑαι Ἵπ- 

πίαν τῆς ἡμδτέρας δεήσεως. ! ov γὰρ τοιαῦτα αὐτῷ 

ἐστι τὰ προειρημένα, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδενὸς ἂν φύγοι. ἀν- 
δρὸς ἐρώτησιν. Ἠ γάρ, ὡ Ἱππία; οὐ ταῦτα ἣν & 

ἔλεγες; 1Π. Ἔχγωγϑε. ἀλλὰ Σωκράτης, ὦ o Εὔδικε, ἀεὶ 

ταράττει ἐν τοῖς λόγοις καὶ ξοικεν ὥςπερ κακουρχοῦν- 

τι. ΣΏ. Ὦ, βέλτιστε Ἱππία, OU TL ἑχών 78 ταῦτα ἐγὼ 

ποιῶ — σοφὸς γὰρ &y ἣν καὶ δεινὸς κατὰ τὸν σὸν 

λόγον Ἐ- ἀλλ ἄκων, Gere μοι συγγνώμην ἔχε᾽ gc 

γὰρ αὖ δεῖν, ὃς ἂν κακουργῇ ἄκων, συγγνώμην ἔχειν. 

EY. Καὶ μηδαμῶς γε, ὦ Ἱππία, ! ἄλλως ποίει, ἀλλὰ 

καὶ ἡμῶν ἕνεκα καὶ τῶν προειρημένων σοι λόγων ἀπο- 
χρίνου ἃ ἂν σὲ ἐρωτᾷ Σωχράτης. 1Π. MAX ἀποκρι- 

γοῦμαι, σοῦ γε δεομένου MAL ἐρώτα ὅ τι βούλει. 

XVIL EQ. Καὶ μὴν σφόδρα ye ἐπιϑυμῶ, o Ἱππία, 

διασχέψασϑαι τὸ vv δὴ λεγόμενον, πότεροἱΐ ποτε 

ἀμείνους, οἵ ἑχόντες ἢ οἵ ἄκοντες. ἁμαρτάνοντες. οἶμαι 

οὖν ἐπὶ τὴν σχέψιν ὀρϑότατ ἄν ὧδε Ss ἀλλ᾿ 

ἀπόχριναι" χαλεῖς τινα δρομέα ἀγαϑόν; ! II. "Eyoye. 

II. £Naí EQ. Οὐκοῦν ἀγαϑὸς 

μὲν ὃ εὖ ϑέων, καχὸς δὲ ὁ χαχῶς; 1Π. Υαί. EQ. 

Οὐκοῦν ὁ βραδέως ϑέων κακῶς ái, ὃ δὲ ταχέως εὖ; 

IIL 1γαί. ΣΩ. Ἐν δρόμῳ μὲν ἄρα καὶ τῷ ϑεῖν τά- 
χος μὲν ἀγαϑόν, βραδυτὴς δὲ χακόν; 1Π. Aa τί 

μέλλει; EQ. Πότερος ovy ἀμείνων δρομεύς, ὃ ἑχὼν 

2 
EQ. Καὶ κακόν; 

βραδέως ϑέων, ἦ ὃ ἄχων; 1Π. Ὁ ἑχών. ΣΩ. "Ag 
οὖν οὐ ποιεῖν τί ἐστι τὸ ϑεῖν; 1Π. Ποιεῖν μὲν ovv. 

EQ. Ei δὲ ποιεῖν, οὐ καὶ ! ἐργαζεσϑαΐ τι; 1Π. Nal, 

ΣῺ: Ὁ κακῶς ἄρα ϑέων καχὸν καὶ αἰσχρὸν ἐν δρόμῳ 
τοῦτο ἐργάζεται: II. Καχκόν. πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. 

Κακῶς δὲ Os ὃ βραδέως ϑέων; 1Π. Noi EQ. 
Οὐχοῦν ὃ μὲν ἀγαϑὸς δρομεὺς ἑκὼν τὸ κακὸν τοῦτο 

ἐργάζεται xal τὸ αἰσχρόν, 0 δὲ κακὸς ἄκων; Vil. 

Ἔοιχέ ys. EQ. Ἔν δρόμῳ μὲν ἄρα πονηρύτερος ὃ 
ἄκων κακὰ ἐργαζόμενος ἢ ὁ ἑκών; 1Π. Ἔν δρόμῳ y8. 

* EO. Τί δ᾽ ἐν πάλῃ; πότερος παλαιστὴς ἀμείνων, ὃ 
II. Ὁ ἑκών, ὡς ἔοικε. EQ. 
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Πονηρότερον δὲ καὶ αἴσχιον ἐν πάλῃ τὸ πίπτειν, ἢ τὸ 
καταβάλλϑιν; IL. Τὸ πίπτειν. EQ. Καὶ ἐν πάλῃ ἄρα 
ὃ ἑκὼν τὰ πονηρὰ καὶ αἰσχρὰ ἐργαζόμενος βελτίων πα- 
λαιστὴς ἢ ὃ ἄκων. 1Π. Ἔοικε. EQ. Τί δὲ ἐν τῇ ἀλλῃ 

πάσῃ τῇ τοῦ σώματος χρείᾳ; οὐχ ὃ βελτίων τὸ σῶμα 
δύναται ἀμφότερα ἐργάζεσϑαι, καὶ τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ 

ἀσϑενῆ, xol! τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ καλά; ὥςτδ ὅταν xa- 
τὰ TO σῶμα πονηρὰ ἐργάζηται, ὁκὼν ἐργάζεται ὃ βελ- 
τίων τὸ σῶμα, ὃ δὲ πονηρότερος ἄχων; In Ἔοικε 

κατὰ τὴν ἰσχὺν οὕτως ἔχειν. EQ. Τί δὲ κατ εὐσχη- 

μοσύνην, [5] Ἱππία; οὐ τοῦ βελτίονος σώματός ἐστιν 

ἑκόντος τὰ αἰσχρὰ καὶ πονηρὰ σχήματα σχηματίζειν, 
τοῦ δὲ πονηροτέρου ἄκοντος; ἢ πῶς σοι δοκεῖ; lI. 

Οὕτω. EQ. Καὶ ἀσχημοσύνη, ἄρα 7 uiv ἑκούσιος 

πρὸς ἀρετῆς ἐστίν, ἢ δὲ ἀκούσιος ' πρὸς πονηρίας 
σώματος. 1Π. Φαίνεται. ΣΩ. Τί δὲ φωνῆς πέρι λέ- 

γεις; ποτέραν φὴς εἶναι βελτίω, τὴν ἑχουσίως ἀπᾷδου- 

σαν, ἢ τὴν ἀκουσίως; 1Π. Τὴν ἑκουσίως. EQ. Mo- 

X ηθοτίρον δὲ τὴν ἀκουσίως; IL Ναί. EQ. 4ἑ- 

ξαιο δ᾽ ἂν πότερον τἀγαϑὰ κεκτῆσϑαι, ἢ τὰ κακά; 
lI. Τάγαϑά. EQ. Πότερον οὖν ἂν δέξαιο πόδας 
κεκτῆσϑαι ἑκουσίως χωλαΐνοντας, ἢ ἀκουσίως; 1Π. 

Exovaloc. EQ. Χωλεία δὲ ποδῶν ovyi ' πονηρία καὶ 
ἀσχημοσύνη ἐστί; IM. Nol. ΣΩ. Τί δέ; ἀμβλυωπία 
οὐ πονηρία ὀφϑαλμῶν; II. Ναί. EQ. Ilorégovc 
οὖν ἂν βούλοιο ὀφϑαλμοὺς κεχκτῆσϑαι καὶ ποτέροις 
συνεῖναι; οἷς ἑκὼν ἂν τις ἀμβλυώττοι καὶ παρορῴη, ἢ 
οἷς ἄκων; IL Οἷς ἑκών. EQ. Βελτίω ἄρα ἥγησαι 

τῶν σαυτοῦ τὰ ἑκουσίως πονηρὰ ἐργαζόμενα, ἢ τὰ 
ἀκουσίως; II. Τὰ γοῦν τοιαῦτα. EQ. Οὐκοῦν πάν- 

τα, οἷον καὶ ὦτα καὶ divas καὶ στόμα καὶ πάσας τὰς 
αἰσϑήσεις, εἷς λόγος συνέχϑι, τὰς μὲν ἀκόντως ! κακὰ 
ἐργαζομένας ἀκτήτους εἶναι ὡς πονηρὰς οὔσας, τὰς δὲ 
ἑκουσίως χτητὰς ὡς ἀγαϑὰς οὔσας. 1Π. Ἔμοιγε δο- 

κεῖ. XVIL ΣΩ. Τί δέ; ὀργάνων ποτέρων βελτίων ἡ 
κοινωνία; οἷς ἑκών τις κακὰ ἐργάζεται, ἢ οἷς ἄκων; 
οἷον πηδάλιον, à à ἄκων κακῶς τις κυβερνήσοι, βέλτιον, 
ἢ ᾧ ἑκών; 1Π. Ὧηι ἑκών. EQ. Ov καὶ τόξον Ggov- 

τῶς καὶ λύρα καὶ αὐλοὶ καὶ τἄλλα ξύμπαντα; 1Π. 

ἀληϑῆ Aéyaw. * EQ. TI δέ; ψυχὴν κεκτῆσϑαι i ἵππου, 
E ἑχών τις κακῶς ἱπεπδύσει, ἄμεινον, ἢ ü ἄκων; 1Π. 

"Hi ἑχῶών. ΣΩ. ἀμείνων ἄρα ἐστί. MIL Nol. ΣΩ. 
Τῇ ἀμβίνονι ἄρα ψυχῇ ἵππου τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα ταύ- 

τὴς τὰ πονηρὰ ἑκουσίως ἂν ποιοῖ, τῇ δὲ τῆς πονηρᾶς 
ἀκουσίως; 1Π. Πάνυ ye EQ. Οὐκοῦν καὶ κυνὸς 

xoi τῶν ἄλλων ζώων πάντων; IL Nol EQ. Tl δὲ 
δή; ἀνϑρώπου ψυχὴν ἐχτῆσϑαι τοξότου aeo ἐστιν, 
ἥτις ἑκουσίως ἁμαρτάνει τοῦ σκοποῦ, 7 ἥτις ! ἀχου- 
σίως; 1Π. Ἥτις ἑχουσίως. EQ. Οὐκοῦν αὕτη ἀμεί- 
vo» εἰς τοξικήν ἐστι; 1Π. INod. EQ. Καὶ ψυχὴ ἀρα 
ἀκουσίως ἁμαρτάνουσα πογηροτέρα T ἑκουσίως. III. 

"Ev τοξικῇ ye. EQ. Τί δ᾽ ἐν ἰατρικῇ; οὐχὲ ἡ ἑκοῦσα 
κακὰ ἐργαζομένη περὶ τὰ σώματα ἰατρικωτέρα; 1Π. 

Nol. XQ. Ἀμείνων ἄρα αὕτη ἐν ταύτῃ τῇ τέχνῃ τῆς 

π εΞϑοφος.»«Ψ5..-- — l A AME 

PLATONIS HIPPIAS MINOR. 

μὴ [ἰατρικῆς]. IH. Musivov. EQ. Τί δέ; ἡ 7 κιϑαρι- 
στικωτέρα καὶ αὐλητικωτέρα καὶ τἄλλα πάντα τὰ κα- 

τὰ τὰς ! τέχν ας τ καὶ τὰς ἐπιστήμας οὐχὶ ἢ ἀμείνων 
ἑκοῦσα τὰ κακὰ ἐργάζεται καὶ τὰ αἰσχρὰ καὶ ἐξαμαρ- 
τάγϑι, 1 δὲ πονηροτέρα ἄκουσα; 1Π. Φαΐνεται. ΣΏ. 

λλὰ μήν mov τάς ye τῶν δούλων ψυχὰς κεκτῆσϑαι 
δεξαίμεϑ᾽ ἄν μᾶλλον τὰς ἑκουσίως ἢ τὰς ἀκουσίως 
ἁμαρτανούσας r8 καὶ κακουργούσας, ὡς ἀμείνους οὐ- 
σας εἰς ταῦτα. 1Π. Ναί. EQ. Τί δέ; τὴν ἡμετέραν 
αὐτῶν οὐ βουλοίμεϑ᾽ ἂν ὡς βελτίστην ὀπῆσϑαι; 1Π. 

Nol. EQ. Οὐκοῦν βελτίων ἐ ἔσται, ἐὰν ! ἑκοῦσα κα- 

κουργῇ Te καὶ ἐξαμαρτάνῃ, ἢ ἐὰν ἄκουσα; IH. Zfei- 

γὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, Ga “Σώκρατες, εἰ OL ἑκόντες ἀδικοῦν- 
τὸς βελτίους ἔσονται ἢ οἵ ἄκοντες. EQ. MÀ μὴν 
φαίνεταί ye ἐκ τῶν εἰρημένων. 1Π. Οὔκουν ἔμοιγε. 
xvii. ΣΩ. Ἐγὼ δ᾽ gui, ὦ Ἱππία, καὶ σοὶ φανῆ- 

vot. πάλιν δ᾽ ἀπόκριναι" à δικαιοσύνη οὐχὶ ἢ δύναμίς 
τίς ἐστιν, ἢ ἐπιστήμη, 7 ἀμφότερα; ἢ οὐκ ἀνάγκη ἕν 
γέ τι τούτων εἶναι τὴν δικαιοσύνην; ! IH. Noi. XQ. 

Οὐχοῦν εἰ μὲν δύναμίς. ἐστι τῆς ψυχῆς 7 δικαιοσύνη, 
7 δυνατωτέρα, ψυχὴ καὶ δικαιοτέρα ἐστί; βελτίων γάρ 
E ἡμῖν ἐφάνη, [7] ἄριστε, 7 τοιαύτη. 1Π. Ἐφάνη 

γάρ. EQ. Τί δ᾽ εἰ ἐπιστήμη; οὐχ 7| σοφωτέρα ψυχὴ 
δικαιοτέρα, ἡ δὲ ἀμαϑεστέρα ἀδικωτέρα; 1Π. * (Nol. 
EQ. Τί δ᾽ εἰ ἀμφότερα; οὐχ ἢ ἀμφοτέρας ἔχουσα, 
ἐπιστήμην καὶ δύναμιν, δικαιοτέρα, ἢ δὲ ἀμαϑεστέρα 
ἀδικωτέρα; οὐχ οὕτως ἀνάγκη ἔχειν; 1Π. Φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐκοῦν U δυνατωτέρα καὶ σοφωτέρα αὕτη ἀμεί- 

»Gy οὐσα ἐφάνη καὶ ἀμφότερα μᾶλλον. δυναμένη ποι- 
εἴν, καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ αἰσχρά, περὶ πᾶσαν ἐργα- 
clay; * YII. Ναί. EQ. Ὅταν ἄρα τὰ αἰσχρὰ ἐργά- 

ζηται, ἑκοῦσα ἐργάζοται διὰ δύναμιν καὶ τέχνην. ταῦ- 
τα δὲ δικαιοσύνης φαΐνεται, ἤτοι ἀμφότερα, ἢ τὸ 
ἕτερον. 1Π. Ἔοικε. EQ. Καὶ τὸ μέν ys ἀδικεῖν κα- 
κὰ ποιεῖν ἐστι, τὸ δὲ μὴ ἀδικεῖν καλά. 1Π. Nol. 

EQ. Οὐκοῦν ἡ δυνατωτέρα καὶ ἀμείνων ψυχή, ὅταν 
περ ἀδικῇ, ἑκοῦσα ἀδικήσει, ἡ δὲ πονηρὰ ἀκουσα; 
II. Φαΐνεται. ΣΩ. Οὐκοῦν ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὁ τὴν ! 
ἀγαϑὴν ψυχὴν ἔχων, κακὸς δὲ ὃ τὴν κακήν; 1Π. 
Nol. ZQ. Ἡγαϑοῦ μὲν «ga ἀνδρός ἐστιν ἑχόντα 
ἀδικεῖν, χακοῦ δὲ ἄκοντα, δἴπερ ὃ ἀγαϑὸς ἀγαϑὴν 

ψυχὴν, ἔχϑι. 1Π. ἀλλὰ μὴν ἔχει ye ΣΩ. Ὁ ἄρα 
ἑκὼν ἁμαρτάνων καὶ αἰσχρὰ καὶ ἄδικα ποιῶν, ὦ Ἵπ- 
πία, εἴπερ τὶς ἐστιν οὗτος, οὐκ ἂν ἄλλος δἴη ἢ ὁ ἀγα- 

ϑός. 1Π. Οὐκ ἔχω ὅπως σοι συγχωρήσω, e Σώκρα- 
τες, ταῦτα. EQ. Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ ἐμοί, ὦ Ἱππία" αλλ 

ἀναγκαῖον οὕτω ! φαίνεσϑαι νῦν 78 ἡμῖν ἐκ τοῦ λό- 
yov. ὅπερ μέντοι πάλαι ἔλεγον, ἐγὼ περὶ ταῦτα ἄνω 
καὶ κάτω πλανῶμαι καὶ οὐδέποτε ταὐτά μοι δοκεῖ. 
καὶ ἐμὲ μὲν οὐδὲν ϑαυμαστὸν πλανᾶσϑαι οὐδὲ ἄλλον 
ἰδιώτην" εἰ δὲ καὶ ὑμεῖς πλανήσεσϑε οἱ σοφοῖ, τοῦ- 
τὸ ἤδη καὶ ἡμῖν δεινόν, εἰ μηδὲ παρ᾽ ὑμᾶς ἀφικόμε- 
νοι παυσόμεϑα τῆς πλάνης. 
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* EPM. Βούλει ov καὶ Σωκράτει τῷδε ἀνα- 
COMM τὸν λόγον; KP. Εἴ σοι δοκεῖ. EPM. 

Kgaróloc φησὶν ὅδε, o Σώκρατες, ὀνόματος ὀρϑότη- 
τα εἶναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει πεφυκυῖαν, καὶ οὐ 
τοῦτο εἶναι 0: ὄνομα, ὃ ἂν τινες, ξυνϑέμενοι καλεῖν, κα- 

λῶσι, τῆς αὑτῶν φωνῆς μόριον ἐπιφϑεγγόμενοι, ἀλλὰ 

ὀρϑότητά τινα τῶν ὀνομάτων πεφυχέναι καὶ "Ela 
καὶ ] βαρβάροις τὴν αὐτὴν ἅπασιν. ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν 
ἐγώ, [s] αὐτῷ [πότερο» Κρατύλος τῇ cele. 0vyo- 
μά ἐστιν, ἢ ov: o δὲ ὁμολογεῖ [αὑτῷ 78 τοῦτο ὄνομα 

εἶναι]. Τί δὲ TUNE ἔφην ἐγώ. Σωκράτης, ἡ δ᾽ 
ὃς. Οὐκοῦν καὶ τοῖς ἄλλοις ̓ ἀνϑρώποις πᾶσιν», ὅπερ 

καλοῦμεν ὄνομα ἕκαστον, τοῦτ ἔστιν ἑκάστῳ ὄνομα; 
Ὁ δέ, Οὔχουν got 75 5 δ᾽ ὅς, ὄνομα Ἑρμογένης, οὐ- 

δὲ ἄν πάντες καλῶσιν ἄνϑρωποι. Καὶ ἐμοῦ ἐρωτῶν- 
Toc xci προϑυμουμένου εἰδέναι, ὅ τί ποτε λέγει, 
* οὔτε ἀποσαφεῖ οὐδέν, εἰρωνεύεταί τε πρός με, προς- 
ποιούμενός τι αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διανοεῖσϑαι ὡς εἰδὼς 
περὶ αὐτοῦ, ὃ εἰ βούλοιτο σαφῶς εἰπεῖν, ποιήσειεν ἄν 

καὶ ἐμὲ ὁμολογεῖν καὶ λέγειν ἅπερ αὐτὸς λέγει. εἰ οὖν 
πῃ ἔχεις συμβαλεῖν τὴν Κρατύλου μαντείαν, ἡδέως 

ἂν ἀχούσαιμι, μᾶλλον δὲ αὐτῷ σοι ὅπῃ δοκεῖ περὶ 
ὀνομάτων ὀρϑύτητος, ἔτι ἄν ἥδιον πυϑοίμην, εἴ σοι 
βουλομένῳ ἐστίν. ΣΩ. Ὦ, noi Ἱππονίχου Ἑρμόγενες, 

παλαιὰ παροιμία, ὅτι ' χαλεπὰ τὰ καλά ἐστιν ὅπῃ 
ἔχει μαϑεῖν" καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τῶν ὀνομάτων οὐ 

σμικρὸν τυγχάνει ὃν μάϑημα. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ἤδη 
ἀκηκόη παρὰ Προδίκου τὴν πεντηκοντάδραχμον ἐπί- 
δειξιν, ἣν ἀχούσαντι ὑπάρχει περὶ τοῦτο πεπαιδεῦ- 
σϑαι, ὥς φησιν ἐκεῖνος, οὐδὲν ἂν ἐχώλυέ cs αὐτίκα 
μάλα εἰδέναι τὴν ἀλήϑειαν περὶ ὀνομάτων ὀρϑύότητος" 
γὺν δὲ οὐκ ἀκήκοα, ἀλλὰ τὴν δραχμιαίαν: οὔκουν ol- 
δα, ! πῇ ποτε τὸ ἀληϑὲς ἔχει περὶ τῶν τοιούτων. συ- 
ζητεῖν μέντοι ἕτοιμός εἶμι καὶ σοὶ καὶ ᾿Κρατύλῳ κοινῇ. 
ὅτι δὲ οὔ φησὶ σοι Ἑρμογένη ὄνομα! εἶναι τῇ ἀληϑείᾳ, 
ὥςπερ v ὑποπτεύω αὐτὸν σκώπτειν" 

ΚιΡ AULA 002; 

οἴεται γὰρ ἴσως σ᾽ 

3 ΚΡ ΔΟΊΎΨΕΤΟΣΕ 

χρημάτων ἐφιέμενον κτήσεως ἀποτυγχάνειν ἑχάστοτε. 
ἀλλ, 0 νῦν δὴ ἔλεγον, εἰδέναι μὲν τὰ τοιαῦτα χαλε- 
πόν, εἰς τὸ κοινὸν δὲ καταϑέντας χρὴ σκοπεῖν, εἴτε 
ὡς σὺ λέγεις ἔχει, εἴτα ὡς Κρατύλος. 1. EPM. Kai 

μὴν ἔγωγε, ὦ ὦ Σώκρατες, πολλάκις δὴ καὶ τούτῳ δια- 

λεχϑεὶς καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ! οὐ δύναμαι πεισϑῆναι, 

ὡς ἄλλη τις ὀρϑύτης ὀνόματος ἢ ξυνϑήκη xai ὁμολο- 

γία. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὃ τι ἂν τίς TO ϑῆται ὄνομα, 

τοῦτο εἶναι τὸ ὀρϑόν᾽ καὶ à» αὐϑίς Nc ἕτερον μετα- 
ϑῆται, ἐκεῖνο δὲ μηκέτι καλῇ; οὐδὲν ἡ ἧττον τὸ ὕστερον 
ὀρϑῶς ἔχειν [τοῦ προτέρου], ὥρπερ. τοῖς οἰχέταις 
ἡμεῖς μετατιϑέμεϑα, οὐδὲν ἧττον τοῦτ᾽ εἶναι ὀρϑὸν 

τὸ μετατεϑὲν ᾿ τοῦ πρότερον χειμένου" οὐ γὰρ φύσει 
ἑχάστῳ ̓ πεφυκέναι ὄνομα οὐδὲν οὐδενί, ἀλλὰ νόμῳ καὶ 
ἔϑει τῶν ἐϑισάντων 8 καὶ καλούντων. εἰ δέ πῃ ἄλλῃ 

ἔχει, ἕτοιμος ἔγωγα ! καὶ μανϑάνειν καὶ ἀκούειν οὐ 
μόνον παρὰ Κρατύλου, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ ἄλλου ὁτουοῦν. 
ἘΠ ΣΩΣ: Ἴσως μέντοι τι λέγεις, [5] Ἑρμόγενες" σκεψώμε- 

Sc δέ. 0 ἄν Op καλεῖν τις ἕκαστον, τοῦϑ᾽ ἑκάστῳ 
ὄνομα; ἘΡΜ. '"Euowe δοκεῖ. EQ. Καὶ ἐὰν ἰδιώτης 

καλῇ, καὶ ἐὰν πόλις; ἘΡΜ. Φημί. EQ. TÍ οὖν, ἐὰν 

ἐγὼ καλῶ ὁτιοῦν τῶν ὄντων, οἷον ὃ νῦν καλοῦμεν ἀν- 

ϑρῶωπον, ἐὰν ἐγὼ τοῦτο ἵππον προςαγορδύω, ὃ δὲ νῦν 
ἵππον, ἄνϑρωπον, ἔσται δημοσίᾳ μὲν ὄνομα ἀνϑρω- 
πος τῷ αὐτῷ, ἰδίᾳ δὲ ἵππος; καὶ ἰδίᾳ μὲν αὖ ἀνϑρω- 
πος, δημοσίᾳ δὲ ἵππος; οὕτω λέγεις; ! EPM. Ἔμοιγε 
δοκεῖ. ΠΙ. EQ. Φέρε δή μοι τόδε εἰπέ. καλεῖς τι 
ἀληϑῆ λέγειν καὶ ψευδῆ; EPM. "Eyoys. EQ. Ovx- 
οὖν εἴη ἂν λόγος ἀληϑής, ὃ δὲ ψευδής; EPM. Πά- 
γυ γε. EQ. Ag ovy οὗτος, ὃς ἄν τὰ ὄντα λέγη ὡς 

ἔστιν, ἀληϑής" ὃς δ᾽ ἂν ὡς οὐκ ἔστι, ψευδής; ἘΡΜ. 
Nol. EQ. Ἔστιν ἄρα τοῦτο, λόγῳ λέγειν τὰ ὄντα 

τὸ καὶ μή; ἘΡΜ. Πάνυ 78. ΣῸ; Ὁ λόγος δ᾽ ἐστὶν 
ὃ ἀληϑὴς πότερον ὅλος μὲν ! ἀληϑής, τὰ μόρια δ᾽ 

αὐτοῦ οὐκ ἀληϑῆ; EPM. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ τὰ μόρια. 

EQ. Πότερον δὲ τὰ μὲν μεγάλα μόρια ἀληϑῆ, τὰ δὲ 
AT 
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σμικρότερα οὖ; ἢ πάντα; EPM. Πάντα, οἶμαι ἔγωγε. 

ΣΩ. Ἔστιν οὖν ὃ τι λέγεις λόγου σμικρότερον μόριον 

ἄλλο ἢ ὄνομα; ΕΡΜ. Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο σμιχρότατον. 

EQ. Καὶ τὸ ὄνομα ἄρα τὸ τοῦ ἀληϑοῦς λόγου λὲγε- 

ται; EPM. Noi. ΣΩ. Ἄληθϑές γε, ὡς φής. EPM. 
Nol. ΣΩ. Τὸ δὲ τοῦ ψευδοῦς μόριον οὐ ψεῦδος; 
EPM. Φημί. ΣΩ. Ἔστιν ἄρα ὄνομα ψευδὲς καὶ ἄλη- 
ϑὲς λέγειν, εἴπερ καὶ λόγον; ! EPM. πῶς γὰρ οὖ; 
ΣΩ. Ὃ ἂν ἄρα ἕκαστος φῇ τῷ Dus εἶναι, τοῦτό 

ἐστιν ἑκάστῳ ὄνομα; EPM. Nol. ΣΩ. Ἦ καὶ ὅπό- 

σα ἂν φῇ τις ἑχάστῳ ὀνόματα εἶναι, τοσαῦτα ἔσται; 
καὶ τότε, ὁπόταν φῆ; EPM. Οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε, o 

Σώκρατες, ὀνόματος ἄλλην ὀρϑότητα ἢ ταύτην, ἐμοὶ 

μὲν ἕτερον εἶναι καλεῖν ἑχάστῳ ὄνομα, ὃ ἐγὼ ἐθέμην, 

σοὶ δὲ ἕτερον, ὃ ἄν σύ. οὕτω δὲ καὶ ταῖς πόλεσιν 

ὁρῶ ἰδίᾳ ἑκάσταις ἐνίοτ᾽ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ! xelusva 

ὀνόματα, καὶ Ἕλλησι παρὰ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, καὶ 

Ἕλλησι παρὰ βαρβάρους. Iv. zo. Φέρε δὴ ἔδωμεν, 
ὠ Ἑρμόγενες, πότερον καὶ τὰ ὄντα οὕτως ἔχειν σοι 
φαίνεται, ἰδίᾳ αὐτῶν ἡ οὐσία εἶναι ἑκάστῳ, ὥςπερ 
“Πρωταγόρας ἔλεγε, λέγων πάντων χρημάτων μέτρον 
εἶναι * ἄνϑρωπον, ὡς ἄρα οἷα μὲν ay ἐμοὶ φαίνηται 
τὰ πράγματα εἶναι, τοιαῦτα μὲν ἔστιν uoi, οἷα δ᾽ ἄν 
σοΐ, τοιαῦτα δ᾽ αὐ aot ἢ ἔχειν δοκεῖ σοι αὐτὰ αὑτῶν 
τινα βεβαιότητα τῆς οὐσίας. EPM. Ἤδη ποτὲ ἔγωγε, 
ὦ Σώκρατες, ἀπορῶν: καὶ ἐνταῦϑα ἐξηνέχϑην, εἰς ἅπερ 

Πρωταγόρας λέγει" οὐ πάνυ τι μέντοι μοι δοκεῖ οὕτως 
ἔχειν. EQ. Ti δαΐ; ἐς τόδε ἤδη ἐξηνέχϑης, ὥςτε μὴ 
πάνυ σοι δοκεῖν εἶναί τινα ἄνϑρωπον ! πονηρόν; 

ἘΡΜ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἀλλὰ πολλάκις δὴ αὐτὸ πέπον- 
3α, ὥςτε μοι δοκεῖν πάνυ πονηροὺς εἶναί τινας av- 
ϑρώπους, καὶ μάλα συχνούς. EQ. Ti δέ; πάνυ χρη- 
στοὶ οὔπω σοι ἔδοξαν εἶναι ἄνϑρωποι; ἘΡΜ. Καὶ 

μάλα ὀλίγοι. EQ. Ἔδοξαν δ᾽ οὖν; EPM. Ἔμοιγε. 

ΣΩ. Πῶς οὖν τοῦτο τίϑεσαι; ἀφ᾽ ὧδε, τοὺς μὲν πάνυ 

χρηστοὺς πάνυ φρονίμους, τοὺς δὲ πάνυ πονηροὺς 
πάνυ ἄφρονας; EPM. Ἔμοιγε ! δοκεῖ οὕτως. EQ. 

Oióv τϑ ov» ἐστίν, εἰ, Ioonoy gos ἀληϑῆ EÀeye καὶ 
ἔστιν αὕτη ἢ ἀλήϑεια, τὸ οἵα ἄν δοκῇ ἕκαάστῳ τοιαῦ- 
τα καὶ εἶναι, τοὺς μὲν ἡμῶν φρονίμους εἶναι, τοὺς δὲ 

ἄφρονας; EPM. Ov δῆτα. zo. Καὶ ταῦτά 78, ὡς 
ἐγῴμαι, σοὶ πάνυ δοκεῖ, φρονήσεως οὔσης καὶ ἀφρο- 
σύνης, μὴ πάνυ δυνατὸν εἶναι Πρωταγόραν ἀληϑῆ λέ- 

γ8ιν. οὐδὲν γὰρ ἂν που τῇ αληϑείᾳ 0 ἕτερος τοῦ ἑτέ- 
ρου φρονιμώτερος εἴη, εἴπερ ἃ ἂν ἑχάστῳ δοκῇ, ἑχά- 
sio ! ἀληϑῆ ἔσται. ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. V. EQ. 
Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατ Εὐθύδημόν γε, οἶμαι, σοὶ δοκεῖ 
πᾶσι πάντα ὁμοίως εἶναι ἅμα καὶ ἀεί. οὐδὲ γὰρ ἂν 
οὕτως elev oi μὲν χρηστοί, oi δὲ πονηροί, εἰ ὁμοίως 
ἅπασι καὶ XL ἀρδτή T8 καὶ κακία εἴη. ἘΡΜ. ἤλη- 
ϑῆ λέγεις. EQ. Οὐκοῦν εἰ μήτ πᾶσι πάντα ἐστὶν 
ὁμοίως ἅμα καὶ ael, μήτε ἑκάστῳ ἰδίᾳ ἕκαστον τῶν 
ὄντων ἐστὶ, δῆλον δή, ὅτι αὐτὰ αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντά 
τινα βέβαιόν ἐστι τὰ ! πράγματα , οὐ πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ 
vg ἡμῶν, ἑλκόμενα ἄνω καὶ κάτω τῷ 7, ἡμετέρῳ φαντά- 
σματι, ἀλλὰ καϑ᾽ αὑτὰ πρὸς τὴν αὑτῶν οὐσίαν ἔχον- 
τα ἥπερ πέφυχΕ. ἘΡΜ. “4οκεῖ μοι, ὦ “Σώκρατες, ov- 

τως Eye. EQ. Πότερον οὖν αὐτὰ μὲν ἂν εἴη οὕτω 

πεφυκότα, ai δὲ πράξεις αὐτῶν οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν 

| τρύπον; ἢ οὐ καὶ αὗται ἕν τι εἶδος. τῶν 
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» » 
OYTOY εἰσίν, 

EQ. Κατὰ 
7 

πράττονται, 

αἵ πράξεις: EPM. Πάνυ 78 καὶ αὗται. 

* τὴν αὑτῶν ἄρα φύσιν καὶ oi πράξεις 
οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν. οἷον ἐάν τι  ἐπιχειρήσω- 

uer ἡμεῖς τῶν ὄντων τέμνειν, πότερον ἡμῖν τμητέον 
ἄν ἡμεῖς ̓ βουλώμεϑα καὶ ᾧ ἂν βουληϑῶ- 
μὲν κατὰ τὴν φύσιν βουληϑῶμεν ὃ ἕκαστον 

τέμνειν τοῦ τέμνειν τὸ καὶ τέμνεσϑαι καὶ ᾧ πέρυχε, 
τεμοῦμέν τε καὶ πλέον τι ἡμῖν ἔσται καὶ ὀρϑῶς πρά- 
ξομεν τοῦτο, ἐὰν δὲ παρὰ φύσιν, ἐξαμαρτησόμεϑά τε 
καὶ οὐδὲν πράξομεν; ! EPM. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. 

EQ. Οὐκοῦν καὶ ἐὰν κάειν τι ἐπιχειρήσωμεν, οὐ κατὰ 
πᾶσαν δόξαν δεῖ κάειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὀρϑήν; αὕτη 

ἕκαστον ὡς 

uev, ἢ ἐὰν 

δ᾽ ἐστὶν jj πέφυκεν ἕκαστον κάεσϑαΐ τε καὶ κάειν, xal 
ᾧ πέφυκεν; ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. EQ. Οὐκοῦν καὶ 

τάλλα οὕτω; ἘΡΜ. Πάνυ 78. VI. ΣΟ: "Ag οὖν οὐ 

χαὶ τὸ λέγειν μία τίς ἐστι τῶν πράξεων; EPM. al. 

EQ. Πότερον 0v», 9 ἂν τῷ δοκῇ λεκτέον εἶναι, “ταύτῃ 

λέγων ὀρϑῶς λέξει, ἢ ἐὰν μὲν ἧ πέφυκε τὰ πράγματα 

λέγειν τὸ ! χαὶ λέγεσϑαι καὶ ᾧ, ταύτῃ χαὶ τούτῳ λέ- 

71: πλέον τέ τι ποιήσει καὶ ἐρεῖ" ἐὰν δὲ μή, ἐξαμαρ- 

τήσεταί τε καὶ οὐδὲν ποιήσει; ἘΡΜ. Οὕτω μοι δο- 
κεῖ, ὡς λέγεις. ΣΏ. Οὐχοῦν τοῦ λέγειν μόριον τὸ 
ὀνομάζειν; ὀνομάζοντες γάρ που λέγουσι τοὺς λόγους. 

EPM. Πάνυ ye. EQ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὀνομάζειν πρᾶ- 

ξίς τίς ἐστιν, εἴπερ καὶ τὸ λέγειν πρᾶξις ἦν περὲ τὰ 

πράγματα; ΕΡΜ. INot. zo. Ai δὲ πράξεις ! ἐφά- 

γνησαν ἡμῖν οὐ πρὸς ἡμᾶς οὖσαι, ἀλλ᾿ αὑτῶν τινα 

ΕΡΜ. Ἔστι ταῦτα. EQ. Οὐκ- 

οὖν καὶ ὀνομαστέον jj πέφυκε τὰ πράγματα ὀνομάζειν 
τε καὶ ὀνομάζεσϑαι καὶ ᾧ, ἀλλ᾿ οὐχ ἡ ἂν ἡμεῖς βου- 

ληϑῶμεν, εἴπερ τι τοῖς ἔμπροσϑεν μέλλει ὁμολογού- 
μενον. εἶναι; καὶ οὕτω μὲν ἄν πλέον τι ποιοῖμεν καὶ 
ὀνομαζοιμεν, ἄλλως δὲ οὐ; EPM. Φαίνεταί μοι. — VH. 

EQ. Φέρε δή, ὃ ἔδει τέμνειν, ἔδει τῳ, φαμέν, τέμνειν; 
EPM. Ναί. EQ. Καὶ ὃ ἔδει 1 χερκίζϑιν, iei τῳ κερ- 

κίζειν; καὶ 0 ἔδει τρυπᾶν, ἔδει τῳ τρυπᾶν; EPM. 
Πάνυ γε. EQ. Καὶ 0 ἔδει δὴ ὀνομάζειν, ἔδει. τῳ 0»0- 

μάζειν; ἘΞΈΡΜ. Ἔστι ταῦτα. EQ. Τί δὲ ἦν ἐκεῖνο, 

ᾧ ἔδει τρυπᾶν; ἘΡΜ. Τρύπανον. ΣΩ. τί δέ, o 

κερχίζειν; ἘΡΜ. Κερκίς. EQ. Τί δὲ, ᾧ ὀνομάζειν; 

EPM. Ὄνομα. EQ. Ev λέγεις. ὄργανον ἄρα τὶ ἐστι 

καὶ τὸ ὄνομα. EPM. Πάνυ 78. zo. Ei οὖν ἐγὼ 
ἐροίμην: Τί ἦν ὄργανον T wegxic; οὐχ ᾧ κερχίζομεν; 

EPM. Noi. EQ. Κερκίζοντες δὲ τί δρῶμεν; ov τὴν ! 
χρόκην καὶ τοὺς στήμονας συγκεχυμένους διακρίνομεν; 

EPM. Ναί. EQ. Οὐχοῦν καὶ περὶ τρυπάνου ἕξεις 
οὕτως εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν ἄλλων; ἘΡΜ. Πανυ γε. 
zo. Ἔχεις. δὴ καὶ περὶ ὀνόματος οὕτως εἰπεῖν; ὀργά- 
γῷῳ ὄντι τῷ ὀνόματι ὀνομάζοντες τί ποιοῦμεν; ἘΡΜ. 

Οὐκ ἔχω λέγ ειν. EQ. "4g οὖν διδάσκομέν τι ἀλλή- 
λους, καὶ τὰ πράγματα διακρίνομεν, ἧ ἔχει; EPM. 

Πάνυ ys.  VHL EQ. Ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τὶ 
ἐστιν ὄργανον καὶ διακριτικὸν ! τῆς οὐσίας, ὥςπερ 
xspxic ὑφάσματος. EPM. Ναί. EQ. Ὑφαντικὸν δὲ 
ye ἡ κερκίς; ἘΡΜ. Πῶς δ᾽ οὔ; EQ. Ὑφαντικὸς 
uiv ἄρα κερκῖδι καλῶς χφήσεται" καλῶς δ᾽ ἐστὶν ὕφαν»- 
τικῶς" διδασχαλικὸς δὲ ὀνόματι καλῶς" καλῶς δ᾽ ἐστὲ 

διδασκαλικῶς. EPM. Nol. EQ. Τῷ τίνος οὖν ἔργῳ 

ἰδίαν φύσιν ἔχουσαι: 
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ὃ ὑφάντης καλῶς χρήσεται, ὅταν τῇ κερκίδι χρῆται; | 
EPM. Τῷ τοῦ τέκτονος. EQ. Πᾶς δὲ τέκτων ἢ ὁ τὴν 
τέχνην ἔχων; ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέχνη». EQ. Τῷ ! τίνος 
δὲ ἔς ἔργῳ ὃ τρυπητὴς καλῶς χρήσεται, ὅταν τῷ ̓τρυπά- 

vo χρῆται; EPM. Τῷ τοῦ χαλκέως. ΣΩ. ED οὖν 

πᾶς χαλκεύς, ἢ ἢ ὃ τὴν τέχνην ἔχων; ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέ- 

χνην. ΣΩ. Εἶδον. τῷ δὲ τίνος ἔργῳ ὃ διδασκαλικὸς 
χρήσεται, ὅταν τῷ ὀνόματι χρῆται; EPM. Οὐδὲ τοῦτ᾽ 

ἔχω. ΣΩ. Οὐδὲ τοῦτό γ᾽ ἔχεις εἰπεῖν, τίς παραδίδω- 
σιν ἡμῖν. τὰ ὀνόματα, οἷς χρώμεϑα; ἘΡΜ. Ov δῆτα. 

zo. 49 οὐχὶ ὃ νόμος δοκεῖ σοι εἶναι ὃ παραδιδοὺς 
αὐτά; EPM. "Eos. EQ. Nouo9érov ! ἄρα ἔργῳ 

χρήσεται 0 διδασκαλικός, ὅταν ὀνόματι χρῆται; EPM. 

Δοκεῖ uot. EQ. ἸΝομοϑέτης δὲ σοι δοκεῖ πᾶς εἶναι 

ἀνήρ, ἢ ὃ τὴν τέχνην ἔχων; ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέχνην. 
EQ. Ovx ἄρα παντὸς ἀνδρός, [ Ἑρμόγενες, ὄνομα 

ϑέσϑαι ἐστίν, ἀλλά τινος ὀνοματουργοῦ. * οὗτος δ᾽ 

ἐστίν, ὡς ἔοικεν, ὃ νομοϑέτης, ὃς δὴ τῶν δημιουργῶν 

σπανιώτατος ἐν ἀνϑρώποις γίγνεται. ἘΡΜ. Ἔοικεν. 
ΙΧ. ΣΩ. ἴϑι δή, ἐπίσκεψαι; noi βλέπων ὃ vouoO erue 
τὰ ὀνόματα τίϑοται; ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν δὲ ἀνάσκε- 

ψαι. ποῖ βλέπων δ τέκτων τὴν xsgxldo ποιεῖ; ἀρ οὐ 
πρὸς τοιοῦτόν TL ὃ πέφυχϑ κδρκέζειν:; EPM. Πάνυ 

ye. EQ. Τί δὲ; ἄν καταγῇ αὐτῷ ἡ κερκὶς ποιοῦντι, 

! πότερον πάλιν ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν κατεαγυῖαν 
βλέπων, ἢ πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶδος, πρὸς ὅπερ καὶ ἣν 
κατέαξεν ἐποίει; ἘΡΜ. Πρὸς ἐκεῖνο, ἕμοιγε δοκεῖ. 

EQ. Οὐκοῦν ἐχεῖνο δικαιότατ᾽ ἂν αὐτὸ ὃ ἔστι κερκὶς 
καλέσαιμεν; ἘΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. Οὐκοῦν ἐπει- 
δὰν δέη λεπτῷ ἱματίῳ ἢ παχεῖ ἢ λινῷ ἢ ἐρεῷ ἢ ὅποι- 
φοῦν τινι κερκίδα ποιεῖν, πάσας μὲν δεῖ τὸ τῆς κερκχί- 

δὸς ἔχειν εἶδος, οἵα δ᾽ ἑκάστῳ καλλίστη πέφυχϑ, ταύ- 
τὴν ' ἀποδιδόναι τὴν φύσιν εἰς τὸ ἔργον ἕκαστον; 
EPM. Ναί. EQ. Καὶ περὲ τῶν ἄλλων δὴ ὀργάνων ὁ 
αὐτὸς τρόπος τὸ φύσει ἑχάστῳ πεφυχὸς ὄργανον 
ἐξευρόντα δεῖ ἀποδοῦναι εἰς ἐχεῖνο, ἐξ οὗ ἂν ποιῇ τὸ 

ἔργον, ovy οἷον ἂν αὐτὸς βουληϑῇ, «AX οἷον πέφυχε. 
τὸ γὰρ φύσει ἑχάστῳ, ὡς ἔοικε, τρύπανον πεφυκὸς εἰς 
τὸν σίδηρον δεῖ ἐπίστασθαι τιϑέναι. ἘΡΜ. Πάνυ 

7: ΣΩ. Καὶ τὴν φύσει κερκίδα ἑχάστῳ πεφυκυῖαν 
εἰς τὸ ξύλον. EPM. Ἔστι ταῦτα. EQ. Φύσει γὰρ 
ἦν ἑχάστῳ ! εἴδει ὑφάσματος, ὡς ἔοικεν, ἑκάστη ερ- 
κίς, καὶ CAE οὕτως. EPM. Noi. ΣΩ. "Ao οὖν, C) 

βέλτιστε, καὶ τὸ ἑχάστῳ φύσει πεφυκὸς ὄνομα τὸν vo- 
μοϑέτην ἐκεῖνον εἰς τοὺς φϑόγγους καὶ τὰς συλλαβὰς 

δεῖ ἐπίστασϑαι τιϑέναι, καὶ βλέποντα πρὸς αὐτὸ ἐχεῖ- 

»o, ὃ ἔστιν ὄνομα, πάντα τὰ ὀνόματα ποιεῖν τε καὶ 

τίϑεσϑαι, εἰ μέλλει κύριος εἶναι ὀνομάτων ϑέτης; εἰ 
δὲ μὴ εἰς τὰς αὐτὰς συλλαβὰς ἕκαστος ὃ νομοϑέτης 
τίϑησιν, οὐδὲν δεῖ τοῦτο ἀγνοεῖν. οὐδὲ γὰρ εἷς τὸν 

αὐτὸν σίδηρον ! ἅπας χαλκεὺς τίϑησι, τοῦ αὐτοῦ ἕνε- 
κα ποιῶν τὸ αὐτὸ ὄργανον" ἀλλ᾽ ὅμως, ἕως ἂν τὴν 
αὐτὴν ἰδέαν ἀποδιδῷ, ἐάν τα ἐν ἄλλῳ * σιδήρῳ ὅμως 
ὀρϑῶς ἔχει τὸ ὄργανον, ἐάν T8 ἐνθάδε, ἐάν 18 ἐν 
βαρβάροις. τις ποιῇ. 1 γάρ; EPM. Πάνυ re. ΣΩ. 
Οὐκοῦν οὕτως ἀξιώσεις καὶ τὸν γομοϑέτην τόν τὸ ἐν- 

ϑάδε καὶ τὸν ἐν τοῖς βαρβάροις, ἕως ἂν τὸ τοῦ ὀνό- 

ματος εἶδος ἀποδιδῷ τὸ προςῆκον ἑκάστῳ ἐν ὅποιαις- 
οὖν συλλαβαῖς, οὐδὲν χείρω νομοϑέτην εἶναι τὸν ἐν- 

ϑάδε ἢ τὸν ὁπουοῦν ἄλλοϑι; EPM. Πάνυ γε. X. 
EQ. Τίς οὖν ὃ γνωσόμεγος, εἰ τὸ ! προζῆκον εἶδος 

χερχίδος ἐν ὁποιῳοῦν ξύλῳ κεῖται; ὃ ποιήσας, ὃ τέ- 
χτων, ἢ 0 χρησόμενος, ὁ ὑφάντης; EPM. Εἰκὸς μὲν 
μᾶλλον, ὦ “Σώκρατες, τὸν χφησόμενον. zo. Τίς οὖν 

ὃ τῷ τοῦ λυροποιοῦ ἔ ἔργῳ χρησόμεδνος; ἀφ οὐχ οὗτος, 
ὃς ἐπίσταιτο ἂν ἐργαζομένῳ κάλλιστα ἐπιστατεῖν καὶ 
εἰργασμένον γνοΐη ST εὖ εἴργασται εἴτ8 μή; EPM. 

Πάνυ 78. ΣΩ. Tí; EPM. Ὁ κιϑαριστής. ΣΙΩΝ 

Tí; δὲ 0 τῷ τοῦ ναυπηγοῦ; ! EPM. Κυβερνήτης. EQ. 
Τίς δὲ τῷ τοῦ »ομοϑέτου ἔργῳ ῳ ἐπιστατήσειἑξ τ ἄν 
χαλλιστα καὶ εἰργασμένον. κρίνξιδ χαὶ ἐνθάδε χαὲ £y 

τοῖς βαρβάροις; do οὐχ ὅςπϑο χφήσεται; ΕΡΜ. Nat. 

zQ. "Ap οὖν οὐχ ὁ ἐρωτᾶν ἐπιστάμενος οὗτός ἐστι; 

EPM. Πάνυ ye EQ. Ὁ δὲ αὐτὸς καὶ ἀποκχρίνεσϑαι; 

EPM. JVaí. EQ. Τὸν δὲ ἐρωτᾶν καὶ ἀποχρίνεσϑαι 

ἐπιστάμενον ἄλλο τι σὺ καλεῖς ἢ διαλεχτικόν; ἘΡΜ. 

Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτος. EQ. Τέχτονος μὲν ἄρα ! ἔργον 

ἐστὲ ποιῆσαι πηδάλιον, ἐπιστατοῦντος κυβερνήτου, εἰ 
μέλλει καλὸν εἶναι τὸ πηδάλιον.  EPM. Φαΐνεται. 
EQ. Νομοϑέτου δὲ γε, ὡς ἔοιχεν, ὄνομα, ἐπιστάτην 

ἔχοντος διαλεχτικὸν ἄνδρα, εἰ μέλλει καλῶς ὀνόματα 

ϑήσεσϑαι. ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. ΣΏ. Κινδυνεύει ἄρα, 

ὦ Ἑρμόγενες, εἶναι οὐ φαῦλον, ὡς σὺ οἶξι, ἡ τοῦ 0»0- 

ματος ϑέσις, οὐδὲ φαύλων ἀνδρῶν οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόν- 

τῶν. καὶ Κρατύλος ἀληϑῆ λέγοι; λέγων φύσει τὰ 0vo- 
ματα εἶναι τοῖς πράγμασι, ! xal οὐ πάντα δημιουργὸν 
ὀνομάτων εἶναι, ἀλλὰ μόνον ἐχεῖνον τὸν ἀποβλέποντα 
εἰς τὸ τῇ φύσει ὄνομα ὃν ἑκάστῳ καὶ δυνάμενον αὖ- 
τοῦ τὸ εἶδος τιϑέναι εἴς τε τὰ γράμματα καὶ τὰς συλ- 

λαβᾶς. EPM. Οὐκ ἔγω, ὦ “Σώκρατες, ὅπως χρὴ πρὸς 

ἃ λέγεις ἐναντιοῦσϑαι. ἴσως μέντοι ov jr ἐστιν 
οὕτως * ἐξαίφνης πεισϑῆναι, ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδε ἂν 
μᾶλλον. πεισϑήσεσϑαί σοι; εἴ μοι δείξειας, ἥντινα φὴς 

slvat τὴν φύσει ὀρϑότητα ὀνόματος. EQ. Ἐγὼ μέν, 
[ μακάριδ Ἑρμόγενες, οὐδεμίαν λέγω, ἀλλ᾿ ἐπελάϑου 
ye ὧν ὀλίγον πρότερον ἔλεγον, ὅτι οὐκ εἰδείην, ἀλλὰ 

σκεψοίμην μετὰ σοῦ. νῦν δὲ σκοπουμένοις ἡμῖν, ἐμοὶ 
T8 καὶ σοΐ, τοσοῦτον μὲν ἤδη φαίνεται παρὰ τὰ πρό- 
τορα, φύσει τὲ τινα ὀρϑότητα ἔχον εἶναι τὸ ὄνομα 
καὶ οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐπίστασϑαι ! καλῶς αὐτὸ πρά- 

γματι ὁτῳοῦν ϑέσϑαι. ἢ οὔ; EPM. Πάνυ ye. XI. 

EQ. Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο χρὴ ζητεῖν, εἴπερ ἐπιϑυ- 

μεῖς εἰδέναι, ἥτις ποῖ αὖ ἐστιν αὐτοῦ ἢ ὀρϑότης. 
EPM. Ἀλλὰ μὴν ἐπιϑυμῶ ys εἰδέναι. EQ. Σκόπει 
τοίνυν. EPM. Πῶς οὖν χρὴ σκοπεῖν; XQ. '0gdo- 
τάτη ui τῆς σκέψεως, ὦ ἑταῖρε, μετὰ τῶν ἐπισταμέ- 
Yay, χρήματα ἐχεΐνοις τελοῦντα καὶ χάριτας κατατι- 
ϑέμενον. εἰσὲ δὲ οὗτοι οἵ σοφισταί, οἵςπερ καὶ ὃ 
ἀδελφός σου Καλλίας ! πολλὰ τελέσας χρήματα σοφὸς 

δοκεῖ εἶναι. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐγκρατὴς εἶ τῶν πατρῴων, 
λιπαρεῖν χρὴ τὸν ἀδελφὸν xad δεῖσϑαι αὐτοῦ διδάξαι 
σε τὴν ὀρϑύτητα περὶ τῶν τοιούτων, ἣν ἔμαϑε παρὰ 

Πρωταγύρου. ΕΡΜ. "Aromoc μέντ᾽ ἂν ei μου, ὦ 

Σώκρατες, 7| δέησις, εἰ τὴν μὲν ἀλήϑειαν τὴν Πρωτα- 

γόρου ὅλως οὐκ ἀποδέχομαι, τὰ δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀλη- 
ϑείᾳ ῥηθέντα ἀγαπῴην ὥς του ἄξια. EQ. MV εἰ 
μὴ αὖ σε ταῦτα ἀρέσκει, παρ Ὁμήρου χρὴ ' μανϑά- 
vB» καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ποιητῶν. ἘΡΜ. Καὶ τὲ 
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λέγει, ὦ Σώκρατες, Ὅμηρος περὶ ὀνομάτων; καὶ ποῦ; 
EQ. Πολλαχοῦ" μέγιστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐν οἷς διορί- 

ζει ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς € 18 οἵ ἄνϑρωποι ὀνόματα καλοῦ- 
^ 3 "n 

σι καὶ oí ϑεοῖί. ἢ ovx οἴξι αὐτὸν μέγα τι καὶ ϑαυμά- 
LU LJ , - 

σιον λέγειν ἐν τούτοις περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος; δῆ- 
ΚΡ» WE SA Ξ Mr 

λον γὰρ δή, ὅτι οἵ ve ϑεοὶ αὐτὰ καλοῦσι πρὸς ορϑό- 

ἅπερ ἔστι φύσει ὀνόματα. ! ἢ σὺ οὐκ olii; 
EPM. Ev οἶδα μὲν οὖν ἔγωγε, εἴπερ καλοῦσιν, ὅτι 

ὀρϑῶς καλοῦσιν. ἀλλὰ ποῖα ταῦτα λέγεις; EQ. Ovx 

οἶσϑα, ὅτι mSpl τοῦ ποταμοῦ τοῦ fv τῇ Τροίᾳ, ὃς 
; i n δ Ὁ πῆ» , ; 

ἐμονομάχει τῷ Ἡφαίΐστῳ, ov Ξανϑον, φησὶ, καλέουσι 
ϑεοὶ, ἄνδρες. δὲ Σκάμανδρον; ΕΡΜ. "Eyoye. zQo. 
Τί ovr δή; οὐκ οἴξδι τοῦτο * σεμνόν τι εἶναι, γνῶναι 
ὅπῃ ποτὲ ὀρϑῶς ἔχει ἐκεῖνον τὸν ποταμὸν Ξάνϑον 
καλεῖν μᾶλλον ἢ Σκάμανδρον; εἰ δὲ βούλει, περὶ τῆς 
ὄρνιϑος, ἣν λέγει ὅτι 

τητα: 

χαλκίδα κικλήσκουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ κύμενδιν, 

» EON as - 
φαῦλον ἡγεῖ τὸ μάϑημα, ὅσῳ ὀρϑότερόν ἐστι καλεῖ- 

^ ' - » RS ' νι * ᾿ 

σϑαι χαλκὶς κυμίνδιδος τῷ αὐτῷ ὀρνέῳ; ἢ τὴν Βατί- 
΄ ν , NN D ' , - 

ειὰν τ xoi Μυρίνην, καὶ αλλα πολλὰ καὶ τούτου τοῦ 

ποιητοῦ καὶ ἄλλων; 1 Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως μείζω 

ἐστὲν ἢ κατ᾽ ἐμὲ τε καὶ σὲ ἐξευρεῖν" ὃ δὲ Σκαμανδριός 
τε καὶ ὃ Ἡστυαναξ ἀν ϑφωπινώτερον διασκέψασϑαι, 

ὡς ἐμοὶ δοκεῖν καὶ ῥᾷον, & φησιν ὀνόματα δῖναι τῷ 
τοῦ "Exrogoc υἱεῖ, τίνα ποτὲ λέγει τὴν ὀρϑότητα αὐ- 

τῶν. οἶσϑα γὰρ δήπου ταῦτα τὰ ἔπη, ἐν οἷς ἔνεστιν 

EPM. Πάνυ ye. EQ. Πότερον οὖν oi& 
τῶν ὀνομάτων κεῖσϑαι 
ἢ τὸν Σκχαμαάνδριον; ! 

ἃ ἐγὼ λέγω. 

τῷ παιδί, τὸν Ἡστυάναχκτα 
EPM. Οὐκ ἔχω λέγειν. XII. 

» , , c » , N De 
τις ἔροιτό σε, πότερον οἴει ὀρϑότερον καλεῖν τὰ Ovo- 
ματα τοὺς φρονιμωτέρους ἢ τοὺς ἀφρονεστέρους; 
EPM. 4ῆλον δή, ὅτι τοὺς φρονιμωτέρους φαίην ἂν. 

EQ. Πότερον οὖν oi γυναῖχες ἐν ταῖς πόλδσι φρονι- 

μώτεραΐ σοι δοκοῦσιν εἶναι ἢ oí ἄνδρες, ὡς τὸ ὅλον 

εἰπεῖν γένος; ἘΡΜ. Οἱ ἄνδρες. EQ. Οὐκοῦν οἶσϑα, 

ὅτι Ὅμηρος τὸ παιδίον 10 τοῦ Ἕκτορος ὑπὸ τῶν 
Τρώων φησὶ καλεῖσϑαι Ἡστυάνακτα, ! Σκαμάνδριον δὲ 
δῆλον ὅτι ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ἐπειδὴ οἵ γε ἄνδρες αὖ- 

τὸν Ἡστυάναχτα EPM. Ἔοικε γε. EQ. 
Οὐκοῦν καὶ Ὅμηρος τοὺς Τρῶας σοφωτέρους ἡγεῖτο ἢ 
τὰς γυναῖκας αὐτῶν; ἘΡΜ. Οἶμαι ἔγωγε. ΣΩ. Τὸν 

᾿Ἡστυάνακτα ἄρα ὀρϑότερον ᾧδτο κεῖσϑαι τῷ παιδὶ ἢ 

τὸν Σχαμάνδριον; ἘΡΜ. Φαΐνεται. EQ. Σκχοπῶμεν 
δή, διὰ τί ποτε; ἢ αὐτὸς ἡμῖν κάλλιστα ὑφηγεῖται τὸ 
διότι; φησὶ γάρ" 

: 
ἐχαλουν; 

! οἷος γάρ σφιν ἔρυτο πόλιν καὶ τείχεα μακρά. 

διὰ ταῦτα δή, ὡς ἔοικεν, ὀρϑῶς ys. καλεῖν τὸν τοῦ 
σωτῆρος υἱὸν Ἠστυάναχτα τούτου, ὃ ἔσωζεν ὃ πατὴρ 

αὐτοῦ, ὥς φησιν Ὅμηρος. EPM. Φαίνεταί μοι. EQ. 
Τί δή more; οὐ γάρ πω οὐδ᾽ αὐτὸς ἔγωγε μανϑάνω, 
ὦ Ἑρμόγενες" σὺ δὲ | μανϑάνεις; EPM. Μὰ Δἴ ovx 
Zyoys. * EQ. Ἀλλ ἀρα, ὦ ᾿᾽γαϑέ, καὶ τῷ Ἕκτορι ἐν 

τὸς ἔϑετο τὸ ὄνομα Ὅμηρος; ἘΡΜ. Τί δή; ΣΩ. 
Ὅτι μοι δοκεῖ καὶ τοῦτο παραπλήσιόν τι εἶναι τῷ 

» , S» € ^s - Or er 
στυανακτι, καὶ ἕξοικεν ᾿Ελληνικοῖς ταῦτα τὰ ὀνόματα 

c EUROS : ; 5 
— ὁ γὰρ ἄναξ καὶ 0 ἕχτωρ σχεδόν τι ταὐτὸν σημαΐ- 

EQ. Ὧδε δὴ σκόπει. εἴ 
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ye, — βασιλικὰ ἀμφότερα εἶναι τὰ ὀνόματα. οὗ γὰρ 
ἂν τις ἄναξ ἢ; καὶ ἕκτωρ. δήπου ἐστὶ τούτου: δῆλον 

γάρ, ὅτι κρατεῖ Te ! αὐτοῦ καὶ κέκτηται καὶ ἔχοι αὖ- 
τό. ἢ οὐδέν σοι δοκῶ λέγειν, ἀλλὰ λανϑάνω καὶ ἐμαυ- 

τὸν οἱόμενός τινος ὥοπερ ἴχνους ἐφάπτεσϑαι τῆς Ὁ- 
μήρου δόξης περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος; ἘΡΜ. Μὰ 
AU ov σύ γε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, ἀλλὰ ἴσως του ἐφράπτει. 
XII ZQ. δίκαιόν γέ τοὶ ἐστιν, ὡς ἐμοὶ φαΐνεται, τὸν 
λέοντος ἔκγονον λέοντα καλεῖν, καὶ τὸν ἵππου ἔκγονον 

ὕτπον. οὐ τι λέγω, ἐὰν ὥςπερ τέρας γένηται &i ἵππου 

ἄλλο τι ἢ ἵππος, ἀλλὰ οὗ ἄν. ἢ τοῦ γένους ἔχγονον 
τὴν ! φύσιν, τοῦτο λέγω" ἐὰν βοὸς ἔκγονον φύσει 
πος παρὰ φύσιν τόχῃ μόσχον, οὐ πῶλον κλητέον, 
λὰ μόσχον" οὐδ᾽ ἄν ἐξ ἀνϑρώπου, οἶμαι, μὴ τὸ 
ϑρώπου ἔχγονον γένηται, ἀλλ᾽ ἐὰν τὸ ἔχγονον, ἂν- 
ϑρωπος κληπέος. καὶ τὰ δένδρα ὡςαύτως καὶ τἄλλα 
ἅπαντα. ἢ οὐ ξυνδοκεῖ; EPM. Ξυνδοκεῖ. ΣΩ. Κα- 
λῶς λέγεις" φύλαττε γάρ u8, μή πῃ παραχρούσωμαϊΐ 
g8. κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον κἂν ἐκ βασιλέως γί- 
γνηταΐ τι ἔχγονον, βασιλεὺς κλητέος. ! εἰ δὲ ἐν ἑτέραις 
συλλαβαῖς ἢ ἐν ἑτέραις τὸ αὐτὸ σημαίνει, οὐδὲν πρᾶ- 
γμα. οὐδ᾽ εἰ πρόςκειταὶ τι γφάμμα ἢ ἀφήρηται, οὐδὲν 
οὐδὲ τοῦτο, ἕως ἂν ἐχκρατὴς ἤ ἡ οὐσία τοῦ πράγμα- 
τος δηλουμένη ἐν τῷ ὀνόματι. ἘΡΜ. Πῶς τοῦτο λέ- 
yes EQ. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ᾽ ὥςπερ τῶν στοιχείων 
οἶσϑα ὅτι ὀνόματα λέγομεν, ἀλλ᾿ οὐκ αὐτὰ τὰ στοι- 
χεῖα, πλὴν τεττάρων, TOU 8 καὶ TOU V καὶ τοῦ O καὶ 
τοῦ G. τοῖς δ᾽ ἄλλοις φωνήεσί re καὶ ἀφώνοις οἶσϑα 
! ὅτι ποριτιϑέντες ἄλλα χράμματα λέγομεν, ὀνόματα 
ποιοῦντες. ἀλλ ἕως ἂν αὐτοῦ δηλουμένην τὴν δύναμιν 

ἐντυϑῶμεν, ὀρϑῶς 8 ἔχει ἐκεῖνο τὸ ὄνομα καλεῖν, ὃ cv- 
τὸ ἡμῖν δηλώσει. οἷον τὸ βῆτα" ὁρᾷς, ὅτι τοῦ ἢ καὶ 
τοῦ τ καὶ τοῦ α προςτεϑέντων οὐδὲν ἐλύπησεν, ὥςτε 

μὴ οὐχὶ τὴν ἐχείνου τοῦ στοιχείου φύσιν δηλῶσαι ὅλῳ 
τῷ ὀνόματι, οὗ ἐβούλετο ὁ ,ομοϑέτης. οὕτως ἠπιστή- 

ϑὴ καλῶς ϑέσϑαι τοῖς γράμμασι τὰ ὀνόματα. ἘΡΜ. 

᾿ληϑῆ μοι δοκδῖς λέγειν. EQ. Οὐκοῦν καὶ περὲ βα- 
σιλέως ὃ αὐτὸς λόγος; * ἔσται γάρ ποτ᾽ ἐκ βασιλέως 
βασιλεύς, καὶ ἐξ ἀγαϑοῦ ἀγαϑός, καὶ ἐκ καλοῦ καλός, 

καὶ τἄλλα πάντα οὕτως, ἐξ ἑκάστου γένους ἕτερον 
τοιοῦτον ἔχγογον, ἐὰν μὴ τέρας γίγνηται" κλητέον δὴ 
ταὐτὰ ὀνόματα. ποικίλλειν δὲ ἔξεστι ταῖς συλλαβαῖς, 

ὥςτε δόξαι ἂν τῷ ἰδιωτικῶς ἔχοντι ἕτερα εἶναι ἀλλή- 

λων τὰ αὐτὰ ὄντα" ὥςπερ ἡμῖν τὰ τῶν ἰατρῶν φάρ- 
μακα, χρώμασιν ἢ ὀσμαῖς πεποικιλμένα, ἄλλα galvs- 

ται ταὐτὰ ὄντα, τῷ δὲ ye ἰατρῷ, ἅτε τὴν δύναμιν ! 
τῶν φαρμάχων σκοπουμένῳ, τὰ αὐτὰ φαΐνεται, καὶ 
οὐκ ἐχπλήττεται ὑπὸ τῶν προςόντων" οὕτω δὲ ἴσως 
καὶ ὃ ἐπιστάμενος περὶ ὀνομάτων τὴν δύναμιν αὐτῶν 

σκοπεῖ, xol οὐκ ἐκπλήττεται, Bb τι πρόρκειται γράμμα 

ἢ μετάκειται ἢ ἀφήρηται, 5 καὶ ἐν ἄλλοις “παντάπασι 
γραμμασΐν ἐστιν ἡ τοῦ ὀνόματος δύναμις. ὥςπερ, ὃ »ῦν 
δὴ ἐλέγομεν, ἩἩστυάναξ τὸ καὶ Ἕχτωρ οὐδὲν τῶν «v- 

τῶν γραμμάτων ἔχει πλὴν τοῦ τ, ἀλλ᾽ ὅμως ! ταὐτὸν 
σημαίνει. xci Ἡρχέπολίς γε τῶν μὲν γραμμάτων τὶ 
ἐπικοινωνεῖ; δηλοῖ δὲ ὅμως τὸ αὐτό: καὶ ἄλλα πολλά 
ἐστιν, ἃ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἢ βασιλέα σημαΐνει" καὶ ἄλλα 
αὖ στρατηγόν, οἷον p καὶ “Πολέμαρχος καὶ Εὐπό- 

Aguoz: καὶ ἰατρικά γε ἕτερα, ᾿Ἰατροκλῆς καὶ Mxeclu- 
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foorog" καὶ ἕτερα ἄν ἴσως συχνὰ εὕροιμεν ταῖς μὲν 
συλλαβαῖς καὶ τοῖς γράμμασι διαφωνοῦντα, τῇ δὲ δυ- 
γάμει ταὐτὸν φϑεγγόμενα. φαίνεται οὕτως, ἢ οὔ; 

EPM. Πάνυ μὲν ovy. ! EQ. Τοῖς μὲν δὴ κατὰ φύσιν 
γινομένοις ταὐτὰ ἀποδοτέον ὀνόματα. EPM. Πάνυ 

γε. XIV. Τί δαὶ τοῖς παρὰ φύσιν, οἱ ἄν ἐν τέρατος 
εἴδει γένωνται; οἷον ὅταν. ἐξ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ xol Dag? 
σεβοῦς ἀσεβὴς γένηται, dg οὐχ ὥςπερ ἐν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν κἄν ἵππος βοὸς & ἔχγονον τέχῃ, οὐ τοῦ τεκόντος 
δήπου ἔδει τὴν ἐπωνυμίαν ἔχειν, ἀλλὰ τοῦ γένους, οὗ 

εἴη; EPM. Πάνυ γε. EQ. Καὶ τῷ ἐκ τοῦ ! εὐσε- 

βοῦς ἄρα γενομένῳ ἀσεβεῖ τὸ τοῦ γένους ὄνομα ἀπο- 
δοτέον. ἘΡΜ. Ἔστι reVra. EQ. Οὐ Θεόφιλον, ὡς 
ἔοικεν, οὐδὲ Μνησίϑεον οὐδὲ τῶν τοιούτων οὐδέν, 
ἀλλ ὃ τι τἀναντία τούτοις, σημαΐνει, ἐάνπερ τῆς ὁρ- 

ϑότητος τυγχάνῃ τὰ ὀνόματα. EPM. Iayróc Ts 
μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. EQ. Ὥςπερ, ys καὶ ὁ Ὀρέστης, 
a Ἑρμόγενες, κινδυνεύει ὀρϑῶς ἔχειν, εἴτε τις τύχη 
ἔϑετο αὐτῷ τὸ ὄνομα, εἴτε xoi ποιητής τις, τὸ η- 

φιῶϑες τῆς φύσεως καὶ τὸ ἄγριον αὐτοῦ καὶ τὸ ὄρει- 
γὸν ἐνδεικνύμενος τῷ ὀνόματι. EPM. Φαίνεται * ov- 

τως, [n] Σώκρατες. EQ. Ἔοικε δὲ 78 καὶ τῷ πατρὶ 

αὐτοῦ κατὰ φύσιν τὸ ὄνομα εἶναι. ἘΡΜ. Φαΐνεται. 

EQ. Κινδυνεύει γὰρ τοιοῦτος τις εἶναι ὃ γαμέμνων, 

οἷος ἂν δόξειεν αὐτῷ διαπονεῖσϑαι καὶ καρτερεῖν, τέ- 

λος ἐπιτυϑεὶς τοῖς δόξασι δι᾿ ἀρετήν. σημεῖον δ᾽ αὐτοῦ 

7 ἐν “Τροΐᾳ μονὴ τοῦ πλήϑους τὰ χαὶ καρτερίας. ὅτι 

οὖν ἀγαστὸς κατὰ τὴν ἐπιμονὴν οὗτος ὃ ἀνήρ, ὄση- 
μαίνει τὸ ὄνομα ὃ ᾿Ιγαμέμνων. ! Ἴσως δὲ καὶ ὃ 
"trgevc ὀρϑῶς ἔχει. 0 18 γὰρ τοῦ Χρυσίππου αὐτῷ 

φόνος καὶ ἃ ἃ πρὸς τὸν Θυέστην ὡς ὠμὰ διεπράττετο, 
πάντα ταῦτα npo καὶ ἀτηρὰ πρὸς ἀρετήν. ἢ οὖν 

τοῦ ὀνόματος ἐπωνυμία σμικρὸν παρακλίνει καὶ ἐπικε- 
κάλυπται, ὥςτε μὴ πᾶσι δηλοῦν τὴν φύσιν τοῦ ἀνδρός" 
τοῖς δ᾽ ἐπαΐουσι περὶ ὀνομάτων ἱκανῶς δηλοῖ ὃ ὃ βού- 
λεται ὃ 0 "reels. xoci γὰρ κατὰ τὸ ἀτειρὲς καὶ χατὰ τὸ 

! ἄτρεστον καὶ κατὰ τὸ ἀτηρόν, πανταχῇ ὀρϑῶς αὐτῷ 
τὸ ὄνομα κεῖται. — Zoxsi δὲ μοι xoi τῷ Πέλοπι τὸ 
ὄνομα. ἐμμέτρως χεῖσθαι" σημαίνει γὰρ τοῦτο τοὔνομα 
τὸν τὰ ἐγγὺς ὁρῶντα καὶ ἄξιον εἶναι ταύτης τῆς ἐπω- 

γυμίας. EPM. Πῶς δή; EQ. Οἱόν που καὶ κατ 

ἐχείνου λέγεται τοῦ ἀνδρὸς ἐν τῷ τοῦ Μυρτίλου φόνῳ 

οὐδὲν οἵου τε γενέσϑαι: προνοηϑῆναι οὐδὲ προϊδεῖν 
τῶν πόῤῥω τῶν εἰς τὸ πᾶν γένος, ὅσης αὐτὸ δυοτυχίας 
ἐνεπίμπλη, τὸ ἐγγὺς μόνον ὁρῶν xci ! τὸ παραχρῆμα 

— τοῦτο δ᾽ ἐστὶ πέλας — ἡνίκα προεϑυμεῖτο λαβεῖν 
παντὶ τρόπῳ τὸν τῆς Ἱπποδαμείας γάμον. Τῷ δὲ 
Ταγτάλῳ καὶ πᾶς ἂν ἡγήσαιτο τοὔνομα ὀρϑῶς καὶ 
κατὰ φύσιν τεϑῆναι, εἰ ἀληϑῆ τὰ περὶ αὐτὸν λεγόμε- 
γα. EPM. Τὰ ποῖα ταῦτα; EQ. Ἅ τὲ που ἔτι ζῶντι 

δυοτυχήματα ἐγένετο πολλὰ καὶ δεινά, ὧν καὶ τέλος ἢ 
πατρὶς αὐτοῦ ὅλη ἀνετράπετο, καὶ τολευτήσαντι ἐν 
Ἅιδου ἡ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τοῦ λίϑου ταλαντεία ϑαυ- 
μαστὴ ! ὡς σύμφωνος τῷ ὀνόματι. καὶ ἀτεχνῶς ἔοι- 
x&v, ὥςπερ ἄν εἴ τις βουλόμενος ταλάντατον ὀνομάσαι, 
ἀποχρυπτόμενος ὀνομάσειξ καὶ εἴποι ἀντ᾽ ἐκείνου Tav- 
ταλον, τοιοῦτόν τι καὶ τούτῳ τὸ ὄνομα ἔοικεν ἐχπο- 
ρίσαι 5, 7 τύχη τῆς φήμης. Φαίνεται δὲ καὶ τῷ πατρὶ 
αὐτοῦ λεγομένῳ τῷ A παγκάλως τὸ ὄνομα * χεῖ- 
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σϑαι" ἔστι δὲ ov Quy κατανοῆσαι. ἀτεχνῶς γάρ 

ἐστιν οἷον λόγος τὸ τοῦ Διὸς ὄνομα" διελόντες δὲ αὐ- 

τὸ διχῇ oi μὲν τῷ ἑτέρῳ μέρει, oí δὲ τῷ ἑτέρῳ χρώ- 
μεϑα. οἵ μὲν γὰρ Ζῆνα, oi δὲ Δία καλοῦσι. συντιϑέ- 
μενα δ᾽ εἰς ἕν δηλοῖ τὴν φύσι» τοῦ ϑεοῦ, ὃ δὴ προς- 

ἤκειν φαμὲν ὀνόματι οἵῳ τε εἶναι ἀπεργάζεσϑαι. οὐ 
γὰρ ἔστιν ἡμῖν καὶ τοῖς ἀλλ toig πᾶσιν, ὅςτις ἐστὶν oi- 

τιος μᾶλλον τοῦ Uy» ἢ ὃ ἄρχων τε καὶ βασιλεὺς τῶν 
πάντων. συμβαίνει οὖν ὀρϑῶς I ὀνομάξεσϑαι οὗτος ó 

ϑεὸς εἶναι, δί ὃν ζῆν ἀεὶ πᾶσι τοῖς ζῶσιν ὑπάρχει. 
διείληπται δὲ δίχα, ὥςπερ λέγω, ἕν ὃν τὸ ὄνομα, τῷ 

Ai xol τῷ Zw. Τοῦτον δὲ Κρόνου υἱὸν εἶναι ὕβρι- 
στικὸν μὲν ἂν τι δύξδιεν εἶναι ἀκούσαντι ἐξαίφνης, εὖ- 
λογον δέ, μεγάλης τινὸς διανοίας ἔκγονον εἶναι τὸν 

Alo: κόρον γὰρ σημαίνει, οὐ παῖδα, ἀλλὰ τὸ καϑα- 

ρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκήρατον. τοῦ νοῦ. Ἔστι δὲ οὗτος 
Οὐρανοῦ υἱός, ὡς λόγος. ἢ δὲ αὐ ἐς τὸ ἄνω ὄψις xa- 
λῶς € ἔχει τοῦτο τὸ ὄνομα καλεῖσϑαι, ! οὐρανία, ὁρῶσα 

τὰ ἄνω" ὅϑεν δὴ καὶ φασι», ὠ Ἑρμόγενες, τὸν καϑα- 
ρὸν νοῦν παραγίγνεσϑαι oi μετεωρολήγοι, καὶ τῷ οὐ- 

θανῷ ὀρϑῶς τὸ ὄνομα κεῖσϑαι. Εἰ δ᾽ ἐμεμνήμην τὴν 
Ἡσιόδου γενβαλογίαν, τίνας ἔτι τοὺς ἀνωτέρω προγό- 
νους λέγει τούτων, οὐκ ἂν ἐπαυόμην διεξιών, ὡς ὁρ- 

ϑῶς αὐτοῖς τὰ ὀνόματα κεῖται, ἕως ἀπεπειράϑην τῆς 
σοφίας ταυτησί, τί «ποιήσει, εἰ ἄρα ἀπερεῖ 7 οὔ, 1] 
ἐμοὶ ἐξαίφνης νῦν οὑτωσὶ προςπέπτωκεν ἄρτι, οὐκ oi 
! ὁπόϑεν. EPM. Καὶ μὲν δή, ὦ “Σώκρατες, ἀτεχνῶς 

γέ μοι δοκεῖς ὥςπερ oí ἐνθουσιῶντες ἐξαίφνης χρη- 
σμῳδεῖν. xv. ΣΩ. Koi αἰτιῶμαὶ 78, ὦ Ἑρμόγενες, 

μάλιστα αὐτὴν ἀπὸ Εὐθύφρονος τοῦ Προςπαλτίου 

προςπεπτωκέναι μοι. ἕωϑεν γὰρ πολλὰ αὐτῷ συνῆν 
xai παρεῖχον τὰ ὦτα. κινδυνεύει ovv ἐνθουσιῶν οὐ 
μόνον τὰ ὠτά μου ἐμπλῆσαι τῆς δαιμονίας σοφίας, 
ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπειλῆφϑαι. δοκεῖ οὖν "μοι χρῆναι 

οὑτωσὶν ἡμᾶς ποιῆσαι, τὸ ui! τήμερον εἶναι χρήσα- 
σϑαι αὐτῇ καὶ τὰ λοιπὰ περὶ τῶν ὀνομάτων émigzi- 
aya 9o αὔριον. δ᾽ ἐὰν καὶ ὑμῖν ξυνδοκῇ, ἀποδιοπομ- 
πησόμεϑά τε αὐτὴν καὶ καϑαρούμεϑα ἐξευρόντες, ὃς- 

τις τὰ τοιαῦτα δεινὸς καϑαίρειν, εἴτε τῶν ἱερέων τις * 
eite τῶν σοφιστῶν. EPM. Ἀλλ ἐγὼ μὲν Ἐυγχωρῶ" 
πάνυ γὰρ ἄν ἡδέως τὰ ἐπίλοιπα περὶ τῶν ὀνομάτων 
ἀκούσαιμι. EQ. MA χρὴ οὕτω ποιεῖν. Πόϑεν οὖν 

βούλει ἀρξώμεϑα διασκοποῦντες, inei teg εἰς τύπον 

τινὰ ἐμβεβήκαμεν, à ἵνα εἰδῶμεν, εἰ ἄρα ἡμῖν ἐπιμαρτυ- 

φήσει αὐτὰ τὰ ὀνόματα μὴ πάνυ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου 
οὕτως ἕκαστα κεῖσϑαι, ἀλλ ἔχειν τινὰ ὀρϑότητα; 
μὲν ovy ! τῶν ἡρώων xai ἀνϑρώπων λεγόμενα ὀνόμα- 

τα ἴσως ἄν ἡμᾶς ἐξαπατήσειϑ. πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῶν 

χϑῖται κατὰ προγόνων ὁμωνυμίας, οὐδὲν προςῆκον ἐνί- 
οις, ὥςπερ xar ἀρχὰς ἐλέγομεν, πολλὰ δὲ ὥςπερ εὐ- 

χόμενοι τίϑενται, οἷον Εὐτυχίδην xal Σωσίαν καὶ Θεύ- 
φιλον καὶ ἄλλα πολλά. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα δοκεῖ μοι 
χρῆναι ἐᾶν᾽ εἰκὸς δὲ μάλιστα ἡμᾶς εὑρεῖν τὰ ὀρϑῶς 
κείμενα περὶ τὰ Gel ὄντα καὶ πεφυκότα. ἐσπουδάσϑαι 
γὰρ ἐνταῦϑα μάλιστα πρέπει τὴν ϑέσιν ! τῶν ὀνομά- 
των" ἴσως δ᾽ ἔνια αὐτῶν καὶ ὑπὸ ϑειοτέρας δυνάμεως 
ἢ τῆς τῶν ἀνϑρώπων ἐτέθη. ἘΡΜ. Δοκεῖς μοι κα- 
λῶς λέγειν, à Σώκρατες. XVI. ΣΩ. E οὖν ov δί- 
καιον ἀπὸ τῶν ϑεῶν ἄρχεσϑαι σχοπουμένους, πῇ πο- 
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τε αὐτὸ τοῦτο τὸ ὄνομα οἱ ϑεοὶ ὀρϑῶς ἐχλήϑησαν; 
EPM. Εἰκός γε. EQ. Τοιόνδε τοίνυν ἔγωγε ὑπο- 

πτεύω" φαίνονταί μοι oí πρῶτοι τῶν ἀνϑρώπων τῶν 
περὶ τὴν Ἑλλάδα τούτους μόνους τοὺς ϑεοὺς ἡγεῖ- 
σϑαι, οὕσπερ, vvv πολλοὶ τῶν ! βαρβάρων, ἥλιον καὶ 
σελήνην καὶ γὴν καὶ ἄστρα καὶ οὐρανόν" ἅτε οὖν αὖ- 
τὰ ὁρῶντες πάντα ἀεὶ ἰόντα δρόμῳ καὶ ϑέοντα, ἀπὸ 
ταύτης τῆς φύσεως τῆς τοῦ ϑεῖν ϑεοὺς αὐτοὺς ἐπονο- 
qug ou ὕστερον δὲ κατανοοῦντες τοὺς ἄλλους πάντας 

ἤδη τούτῳ τῷ ὀνόματι προςαγορεύειν. ἔοικέ τι ὃ λέγω 
τῇ ἀληϑείᾳ, ἢ οὐδέν; EPM. Πάνυ μὲν οὖν ἔοικε. 
EQ. Τί οὖν ἂν μετὰ τοῦτο σκοποῖμεν: ἢ δῆλον δή, 

ὅτι δαίμονάς τε καὶ ἥρωας καὶ ἀνθρώπους; EPM. 

Δαίμονας. ! zo. Koi ὡς ἀληϑῶς, à Ἑρμόγενες, τὶ ἂν 

ποτβ νοοῖ τὸ ὄνομα οἵ δαίμονες; σκέψαι, ἂν τὶ σοι 
δόξω εἰπεῖν. ἘΡΜ. «1έγε μόνον. EQ. Οἶσϑα ow, 

τίνας φησὶν Ἡσίοδος εἶναι τοὺς δαίμονας; EPM. Οὐχ 

ἐννοῶ. EQ. Οὐδὲ ὅτι χρυσοῦν γένος τὸ πρῶτον φησι 
γενέσϑαι τῶν ἀνϑρώπων; EPM. Οἶδα τοῦτό ye. EQ. 

““έγει τοίνυν περὶ αὐτοῦ, 

, αὐτὰρ ἐπειδὴ τοῦτο γένος χατὰ μοῖρ᾽ ἐκάλυψεν, 
* οἱ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχϑόνιοι ze ἕονται, 
ἐσϑλοί, ἀλεξίχακοι, φύλακες ϑνητῶν ἀνϑοώπων. 

EPM. Τί οὖν δή; EQ. Ὅτι οἶμαι ἐγὼ λέγειν αὐτὸν 
τὸ χρυσοῦν γένος οὐκ ἐκ χρυσοῦ πεφυκός, ἀλλ ἀγα- 
ϑόν τε καὶ καλόν. τεκμήριον δὲ uoi ἐστιν, ὅτι καὶ 
ἡμᾶς φησι σιδηροῦν εἶναι γένος. ἘΡΜ. 244597 λέ- 
γεις. EQ. Οὐκοῦν καὶ τῶν νῦν οἴει ἂν φάναι αὐτὸν 

εἴ τις ἀγαϑός ἐστιν, ! ἐκείνου τοῦ χρυσοῦ γένους εἰ- 

vui; EPM. Eixoc ye. EQ. Οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀλλο τι ἢ 

φρόνιμοι; EPM. Φρόνιμοι. EQ. Τοῦτο τοίνυν παν- 
τὸς μᾶλλον λέγει, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τοὺς δαίμονας" ὅτι 

φρόνιμοι καὶ δαήμονες ἦσαν, δαίμονας αὐτοὺς ὠνόμα- 
σε. καὶ ἔν 78 τῇ ἀρχαΐᾳ τῇ ἡμετέρᾳ φωνῇ αὐτὸ συμ- 
βαίνει τὸ ὄνομα. λέγει οὖν καλῶς χαὶ οὗτος καὶ ἀλλοι 

ποιηταὶ πολλοί, ὅσοι λέγουσιν, ὡς, ἐπειδᾶν τις ἀγαϑὸς 

ὧν τελευτήσῃ; μεγάλην μοῖραν xoi τιμὴν ἔχει καὶ Cun 

γνεται δαίμων, χατὰ ! τὴν τῆς φρονήσεως ἐπωνυμίαν. 

ταύτῃ οὖν τίϑεμαι xai ἐγώ, τὸν ̓ δαήμονα ἄνδρα, ὃς 
ἄν ἀγαϑὸς ἢ» δαιμόνιον εἶναι καὶ ζῶντα καὶ τελευτή- 

σαντα, καὶ ὀρϑῶς δαίμονα καλεῖσϑαι. ἘΡΜ. Καὶ 

ἐγώ μοι δοκῶ, ὦ Σώκρατες, τούτου πάνυ σοι σύμψη- 
qoc εἶναι. Ὁ δὲ δὴ ἥρως τί ἂν εἴη; EQ. Τοῦτο δὲ 
οὐ πάνυ χαλεπὸν ἐννοῆσαι. σμιχρὸν γὰρ παρῆκχται αὖ- 

τῶν τὸ ὄνομα, δηλοῦν τὴν ἐκ τοῦ ἔρωτος γένεσιν. 
EPM. Πῶς λέγεις; Eo. Ovx οἶσϑα, ὅτι ἡμίϑεοι οἵ 

ἥρωες; ἘΡΜ. TÍ οὖν; ! EQ. Πάντες δήπου γεγόνα- 
σιν ἐρασϑέντος ἢ ϑεοῦ ϑνητῆς ἢ ϑνητοῦ ϑεᾶς. ἐὰν 

οὖν σχοπῇς καὶ τοῦτο κατὰ τὴν Ἀττικὴν τὴν παλαιὰν 
φωνή», μᾶλλον εἴσει" δηλώσει γάρ σοὶ, ὅτι παρὰ τὸ 

τοῦ ἔρωτος ὄνομα, ὅϑεν γεγόνασιν οἵ ἥρωες, σμικρὸν 
παρηγμένον ἐστὶν ὀνόματος χάρι». x 0d. ἤτοι τοῦτο λέ- 
re τοὺς ἥρωας, ἢ ὅτι σοφοὶ ἦσαν καὶ ῥήτορες δεινοὶ 
καὶ διαλεκτικοί, ἐρωτᾶν ἱχανοὶ ὄντες᾽ τὸ γὰρ eie 
λέγειν ἐστίν. ὅπερ οὖν ἄρτι “λέγομεν, ἐν τῇ Ἀττικῇ 
φωνῇ λεγόμενοι οἵ ἥρωες ' ῥήτορές τινες καὶ ἐρωτητι- 
xoL συμβαίνουσιν, dere ῥητόρων καὶ σοφιστῶν γένος 
γίγνεται τὸ ἡρωϊχὸν φῦλον. XVII. Ἀλλὰ οὐ τοῦτο 

χαλεπόν ἐστιν ἐννοῆσαι, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τῶν ἀνθϑρώ- 
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πων, διὰ τί more ἄνϑρωποι καλοῦνται. σὺ ἔχεις εἰ- 

πεῖν; EPM. Πόϑεν, ὦ ᾿γαϑέ, ἔχω: οὐδ᾽ εἴ τι οἷός 

v ἂν εἴην εὑρεῖν, οὐ συντείνω, διὰ τὸ ἡγεῖσϑαι σὲ 
μᾶλλον εὑρήσειν ἢ ἐμαυτόν. * EQ. Τῇ τοῦ Εὐθϑύφρο- 
voc ἐπιπνοΐᾳ πιστεύεις, ὡς ἔοικας. ἘΡΜ. 4ῆλα δή. 

ΣΏ. Ὀρϑῶς γε σὺ πιστεύων: ὡς καὶ νῦν γέ μοι φαΐ- 
γομαι κομψῶς ἐννενοηκέναι, καὶ κινδυνεύσω, ἐὰν μὴ 
εὐλαβῶμαι, ἔτι τήμερον σοφώτερος τοῦ δέοντος γενέ- 

σϑαι. σκόπει δὴ ὃ λέγω. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ τοιόνδε 
δεῖ ἐννοῆσαι περὶ ERG ὅτι πολλάκις ἐπεμβάλλο- 
μεν respuere, τὰ δ᾽ ἐξαιροῦμεν, παρ᾽ ὃ βουλόμεϑα 

ὀνομάζοντες, zai τὰς ὀξύτητας μεταβάλλομεν. οἷον ! 

A φίλος" τοῦτο ἵνα ἀντὶ ῥήματος ὄνομα ἡμῖν γένη- 
ται, rO τε ἕτερον αὐτόϑεν ἰῶτα ἐξείλομεν καὶ ἀντὶ 

ὀξείας τῆς μέσης συλλαβῆς βαρεῖαν ἐφϑεγξάμεϑα. ἀλ- 
λων δὲ τοὐναντίον ἐμβάλλομεν γράμματα, τὰ δὲ βαρύ- 
Tego * ὀξύτερα " φϑεγγόμεϑα. EPM. AMij95 λέγεις. 
EQ. Τούτων roivv» ἕν καὶ τὸ τῶν ἀνϑρώπων ὄνομα 

πέπονθεν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. ἐκ γὰρ ῥήματος ὄνομα γέ- 
γονεν, ἑνὸς γράμματος τοῦ c ἐξαιρεϑέντος καὶ βαρυ- 

τέρας τῆς τελευτῆς γενομένης. ἘΡΜ. Πῶς λέγεις; ! 
EQ. δε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὃ ἄνϑρωπος, ὅτι 

τὰ μὲν ἄλλα ϑηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀνα- 
λογίζεται οὐδὲ ἀναϑρεῖ, ὃ δὲ ἄνϑρωπος ἅμα ἑώρακε 

— τοῦτο δ᾽ ἐστὲ τὸ ὄπωπε — καὶ ἀναϑρεῖ καὶ λο- 
γίζεται τοῦτο, 0 ὅπωπεν. ἐντεῦϑεν δὴ μόνον τῶν 9η- 
ρίων ὀρϑῶς ὃ ἄνϑρωπος ἄνϑρωπος ὠνομάσϑη, aya- 

Suy ἃ ὅπωπεν. EPM. Τί οὖν; τὸ μετὰ τοῦτο ἔρω- 

ΣΩ. Πάνυ 78: EPM. 

Ὥςπερ τοΐνυν μοι ! δοκεῖ τούτοις ἕξης sival τι χρῆμα.. 

ψυχὴν γάρ που καὶ σῶμά τι καλοῦμεν τοῦ ἀνϑρώπου. 
EQ. πὼς γὰρ οὔ; EPM. Πειρώμεϑα δὴ καὶ ταῦτα 

διελεῖν, ὥςπερ, τὰ ἔμπροσϑεν. ΣΩ. Ψυχὴν λέγεις ἐπι- 
σκέψασϑαι, ὡς εἰκότως τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχά- 
γει, ἔπειτ αὖ τὸ σῶμα; EPM. al. EQ. Ὡς μὲν 

τοΐνυν ἐκ TOU παραχρῆμα λέγειν, οἷμαΐ τι τοιοῦτον 
γοεῖν τοὺς τὴν ψυχὴν ὀνομάσαντας, ὡς τοῦτο ἄρα, 
ὅταν παρῇ τῷ σώματι: αἴτιόν ἐστι τοῦ ζῆν αὐτῷ, τὴν 
τοῦ ἀναπνεῖν ! δύναμιν παρέχον καὶ ἀναψῦχον, ἅμα 
δὲ ἐχλείποντος τοῦ ἀναψύχοντος τὸ σῶμα ἀπόλλυταϊΐ 
τε καὶ τελευτᾷ ὅϑεν δή μοι δοκοῦσιν αὐτὸ ψυχὴν κα- 
λέσαι. εἰ δὲ βούλει, ἔχε ἠρέμα: δοκῶ γάρ μοὶ τι κα- 
ϑορᾶν πιϑανώτερον τούτου τοῖς ἀμφὶ Εὐθύφρονα. * 
τούτου μὲν γάρ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, χαταφρονήσαιεν ἄν 

χαὶ ἡγήσαιντο φορτικὸν εἶναι" τόδε δὲ σκόπει, ἐὰν 
ἄρα xoci σοὶ ἀρέσῃ. EPM. Ae μόνον. ΣΩ. Τὴν 
"φύσιν παντὸς τοῦ σώματος, ὥςτε καὶ ζῆν καὶ ; περιϊέ- 
vci, τί σοι δοκεῖ ἔχειν τὸ καὶ ὀχεῖν ἀλλο ἢ ψυχή; 
EPM. Οὐδὲν ἀλλο. EQ. Ti δέ; καὶ τὴν τῶν ἄλλων 
ἁπάντων φύσιν οὐ πιστεύεις Ἀναξαγόρᾳ νοῦν τε καὶ 
ψυχὴν εἶναι τὴν διαχοσμοῦσαν καὶ ἔχουσαν; ἘΡΜ. 

EQ. Καλῶς ἄρα ἄν τὸ ὄνομα τοῦτο ἔχοι τῇ 
δυνάμει ! ταύτῃ, ἢ φύσιν ὀχεῖ xal ἔχει, φυσέχην ἐπο- 
γομάζειν. ἔξεστι δὲ καὶ ψυχὴν κομψευόμενον λέγειν. 
ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ δοκεῖ 5. os τοῦτο ἐκείνου 

τεχνικώτερον εἶναι. EQ. Καὶ γὰρ ἔστι" γελοῖον μέν- 

μαὶ σε, ὃ ἡδέως ἃ αν πυϑοίμην; 

|| τοι φαίνεται ὡς ἀληϑῶς ὀνομαζόμενον ὡς ἐτέϑη. EPM. 

Ἀλλὰ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο πῶς φῶμεν ἔχειν; EQ. Τὸ 

σῶμα λέγεις; ἘΡΜ. Nai. EQ. Πολλαχῇ μοι δοκεῖ 
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τοῖτό pe ἄν uiv, καὶ σμικρόν τις παρακλένῃ, καὶ πά- 
γυ. καὶ γὰρ σῆμά τιγές φασιν ! αὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς, 
ὡς τεϑαμμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι" καὶ διότι αὖ τού- 

τῷ σημαΐνει ἃ ἄν σημαίνῃ ἢ ψυχή, καὶ ταύτῃ σῆμα 
ὀρϑῶς καλεῖσϑαι. δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα ϑέ- 
σϑαι οἵ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, ὡς δίκην à- 
δούσης τῆς ψυχῆς, ὧν δὴ ἕνεκα δίδωσι" τοῦτον δὲ πε- 

φίβολον ἔ ἔχειν, ἵνα σώζηται, δεσμωτηρίου εἰκόνα" elvat 
οὖν τῆς ψυχῆς τοῦτο, ὥςπερ αὐτὸ ὀνομάζεται, ἕως ἂν 
ἐκτίσῃ τὰ ὀφειλόμενα, τὸ σῶμα, καὶ οὐδὲν δεῖν παρά- 
re οὐδὲ γφάμμα. XVIII. EPM. Ταῦτα μέν ! μοι δο- 
χϑὶ ἱκανῶς, ὦ “Σώκρατες, εἰρῆσϑαι" περὶ δὲ τῶν ϑεῶν 

τῶν ὀνομάτων, οἷον καὶ περὶ τοῦ dis vvy δὴ ἔλεγες, 

ἔχοιμεν ἂν ποὺ χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπισκέψα- 
σϑαι, κατὰ τίνα ποτὲ ὀρϑύτητα αὐτῶν τὰ ὀνόματα 

χεῖται; EQ. αὶ μὰ Δία ἡμεῖς re e “Ἑρμόγενες, εἷ- 

πϑρ 78 γοῦν ἔχοιμεν, ἕνα μὲν τὸν κάλλιστον τρόπον, 

ὅτι περὶ ϑεῶν οὐδὲν ἔσμεν, ovra περὶ αὐτῶν οὔτϑ πϑ8- 
ρὲ τῶν ὀνομάτων, ἅττα ποτὲ αὐτοὶ ἑαυτοὺς καλοῦσι" 
δῆλον. γάρ, ὅτι ἐκεῖνοί γ8 τἀληϑῆ καλοῦσι. ᾿δούτερος 

δ᾽ αὖ τρόπος ὀρϑότητος, ! ὥςπερ ἐν ταῖς εὐχαῖς νό- 
μος ἐστὶν ἡμῖν εὔχεσϑαι, οἵτινές τε καὶ ὅπόϑεν χαί- 

φουσιν ὀνομαζόμενοι, ταῦτα καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καλεῖν, 
ὡς ἄλλο μηδὲν * εἰδότας" καλῶς γὰρ δὴ ἢ ἔμοιγε δοκεῖ 
»ενομίσϑαι. εἰ οὐν βούλει, σχοπῶμϑν ὥςπερ προειπόν- 

τὸς τοῖς ϑεοῖς, ὅτι περὶ αὐτῶν οὐδὲν ἢ ἡμεῖς σκεψόμε- 
Su οὐ γὰρ ἀξιοῦμεν οἷοί r ἂν εἶναι σκοπεῖν, ἀλλὰ 

περὶ τῶν ἀνϑρώπων, ἥντινα ποτὲ δόξαν E ἔχοντες ἐτί- 
ϑέντο αὐτοῖς τὰ ὀνόματα" τοῦτο γὰρ ἀνεμέσητον. 
EPM. λλά μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, μετρίως λέγειν, 

καὶ οὕτω ποιῶμεν. ' EQ. Ἄλλο τι οὖν ἀφ Ἑστίας 
ἀρχώμοϑα χατὰ τὸν νόμον; EPM. Δίκαιον γοῦν. ΣΩ. 

Τί οὖν ἂν τις φαΐη διανοούμενον τὸν ὀνομάσαντα 
Ἑστίαν ὀνομάσαι; ἘΡΜ. Οὐ μὰ τὸν Δία οὐδὲ τοῦτο 
οἶμαι ὁάδιον εἶναι. EQ. Κινδυνεύουσι γοῦν, ὦ ᾿᾽γαϑὲ 
“Ἑρμόγενες, oí πρῶτοι τὰ ὀνόματα τιϑέμενοι οὐ φαῦ- 
λοι εἶναι, ἀλλὰ μετεωρολόγοι καὶ ἀδολέσχαι τινές. 
EPM. Τί δή; EQ. Καταφαίνεταί μοι ἡ ϑέσις τῶν 
ὀνομάτων τοιούτων τινῶν ἀνϑρώπων εἶναι. καὶ ἐάν τις 

τὰ ξενικὰ ὀνόματα ἀνασκοπῇ, ! οὐχ ἧττον ἀνευρίσκε- 
ται ὃ ἕχαστον βούλεται. οἷον xol ἐν τούτῳ, ὃ ἡμεῖς 
οὐσίαν καλοῦμεν, εἰσὶν οἱ ἐσίαν καλοῦσιν, ot δ᾽ αὐ 

ὠσίαν. πρῶτον μὲν οὖν κατὰ τὸ ἕτερον ὄνομα τούτων 
E] τῶν πραγμάτων οὐσία Ἑστία καλεῖσϑαι i ἔχει λόγον" 
xol ὅτι 78 αὖ ἡμεῖς τὸ τῆς οὐσίας μετέχον Ἑστίαν 
φαμέν, καὶ κατὰ τοῦτο ὀρϑῶς ἂν καλοῖτο Ἑστία. ἐοΐ- 
χαμὲν γὰρ καὶ ἡμεῖς τὸ παλαιὸν ἐσίαν καλεῖν τὴν οὐ- 
σίαν. ἔτι δὲ καὶ κατὰ τὰς ϑυσίας ἂν τις ἐγνοήσας 

ἡγήσαιτο ! οὕτω νοεῖν ταῦτα τοὺς τιϑεμένους" τὸ γὰρ 

πρὸ πάντων ϑεῶν τῇ Ἑστίᾳ πρώτη προϑύειν εἰκὸς 
ἐχείνους, οἵτινες τὴν πάντων οὐσίαν Ἑστίαν ἐπωνόμα- 

σαν. ὅσοι δ᾽ αὖ ὠσίαν, σχεδόν τι αὖ οὗτοι καϑ' Ἢ- 

ράχλειτον ἄν ἥγοῖντο τὰ ὄντα ἰέναι τε πάντα καὶ μέ- 
»e» οὐδέν" τὸ οὖν αἴτιον καὶ τὸ ἀρχηγὸν αὐτῶν εἶναι 
τὸ ὠϑοῦν, ὅϑεν δὴ καλῶς ἔχειν αὐτὸ gie» ὠνομά- 

σϑαι. ΧΙΧ. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ ὡς παρὰ μηδὲν 
εἰδότων εἰρήσϑω. ! μετὰ δ᾽ Ἑστίαν δίκαιον Ῥέαν καὶ 
Κρόνον ἐπισχέψασϑαι. καΐτοι τό ys τοῦ Κρόνου Ovo- 
μα ἤδη διήλθομεν. ἴσως μέντοι οὐδὲν λέγω. ἘΡΜ. 
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δή, ὦ Σώκρατες; EQ. Ὦ, ̓ γαϑέ, ἐννενόηκά τι 

σμῆνος σοφίας. EPM. Ποῖον δὴ τοῦτο; EQ. I*- 
λοῖον μὲν πάνυ εἰπεῖν, οἶμαι * μέντοι τινὰ πιϑανότη- 
τα ἔχον. EPM. Τίνα ταύτην; EQ. Τὸν Ἡράκλειτόν 
μοι δοχῶ καϑορᾶν παλαΐ Σᾷἄττα σοφὰ λέγοντα, ἀτε- 
χνῶς τὰ ἐπὶ Κρόνου καὶ Ῥέας, ἃ καὶ Ὅμηρος ἔλεγεν. 
EPM. πῶς τοῦτο λέγεις; ΣΩ. sy που Ἡράκλεις 

τος, ὅτι πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει, καὶ ποταμοῦ 
ὁοῇ ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει, ὡς δὶς ἐς τὸν αὐτὸν 

ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης. ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. ! EQ. 

Τί οὖν; δοκεῖ σοι ἀλλοιότερον Ἡρακλείτου γοϑῖν ὃ τι- 

ϑέμενος τοῖς τῶν ἄλλων ϑεῶν προγόνοις. Ῥέαν 18 καὶ 
Κρόνον; ἄρα οἶδι ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου αὐτὸν , ἀμφοτέ- 
ροις ῥουμάτων ὀνόματα ϑέσϑαι; ὥσπερ αὖ Ὅμηρος 
ἰὨχβανόν τ ϑεῶν γένεσίν φησι καὶ μητέρα Τηϑύν. 

οἶμαι δὲ καὶ Ἡσίοδος. λέγει δέ που καὶ ᾿Ορφεύς, ὅτι 

᾿Ὠκεανὸς πρῶτος καλλίῤῥοος ἦρξε γάμοιο, 

Ι ins ῥα γααρ ητῆν ὁμομήτορα Τηϑὺν ὄπυιεν. 

ταῦτ οὖν σχύπει ὅτι καὶ ἀλλήλοις συμφωνεῖ καὶ πρὸς 

τὰ τοῦ Ἡρακλείτου πάντα τεΐνει. ἘΡΜ. Φαΐνει τὶ 

μοι λέγειν, o “Σώχρατες" τὸ μέντοι τῆς Τηϑύος οὐκ 

ἐννοῶ ὄνομα τί βούλεται. EQ. Ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε 
ὀλίγου αὐτὸ λέγει, ὅτι πηγῆς ὄνομα ἐπικεκρυμμένον 

ἐστί. τὸ γὰρ διαττώμενον καὶ τὸ ἠἡϑούμενον | πηγῆς 
ἀπείκασμά ἐστιν ἐκ δὲ τούτων ἀμφοτέρων τῶν ὀνο- 
μάτων 3 Τηϑὺς τὸ ὄνομα ξύγκειται. ἘΡΜ. Τοῦτο 
μέν, ὦ Zi Σώκρατες, κομψόν. EQ. Τί δ᾽ ov μέλλει; 
“Ἀλλὰ τὶ τὸ μετὰ τοῦτο; τὸν μὲν Δία εἴπομεν. EPM. 

Noi. XQ. Τοὺς ἀδελφοὺς δὴ αὐτοῦ λέγωμεν, τὸν 18 

Ποσειδῶ καὶ τὸν Πλούτωνα καὶ τὸ ἕτερον ὄνομα, ὃ 
EPM. Πάνυ ye EQ. To μὲν 

τοίνυν τοῦ Ποσειδῶνός uot φαίνεται ὠνομάσϑαι, τοῦ 
πρώτου ὀνομάσαντος, ὅτι αὐτὸν ! βαδίζοντα ἐπέσχεν 

ἢ τῆς ϑαλάττης φύσις καὶ οὐκέτι εἴασε προελϑεῖν, 

ἀλλ ὥςπερ, δεσμὸς τῶν ποδῶν αὐτῷ ἐγένετο. τὸν οὖν 
ἄρχοντα τῆς δυνάμεως. “ταύτης ϑεὸν ὠνόμασε Ποσει- 
δῶνα, ὡς ποσίδεσμον ὁ ὄντα τὸ δὲ ε ἔγκδιται, ἴσως εὐ- 

πρεπείας ἕνεκα. τάχα δὲ οὐκ &y τοῦτο λέγοι, ἀλλ 
ἀντὶ τοῦ σῖγμα δύο λάβδα τὸ πρῶτον ἐλέγετο, ὡς 

πολλὰ * εἰδότος τοῦ ϑεοῦ. ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ cslew ὁ 
σείων ὠνόμασται" πρόςχβιται δὲ τὸ π καὶ τὸ δι Τὸ 

δὲ Πλούτωνος, τοῦτο μὲν κατὰ τὴν τοῦ πλούτου δό- 
σιν, ὅτι ἐκ τῆς γῆς κάτωϑεν ἀνίεται 0 πλοῦτος, ἐπω- 

γομάσϑη" o δὲ Ἅιδης, oi πολλοὶ uiv μοι. δοκοῦσιν 

ὑπολαμβάνειν τὸ ἀειδὲς προςειρῆσϑαι τῷ ὀνόματι τού- 
τῳ, καὶ φοβούμενοι τὸ ὄνομα Πλούτωνα καλοῦσιν αὖ- 
τόν. EPM. Σοὶ δὲ πῶς φαίνεται, !go Σώκρατες; 2 0.0 

EQ. Πολλαχῇ ἔμοιγε δοκοῦσιν oí ἀνϑρωποι διημαρ- 
τηχέναι περὶ τούτου τοῦ ϑεοῦ τῆς δυνάμεως, καὶ φο- 
βεῖσϑαι αὐτὸν οὐκ ἄξιον. ὅτι τ γάρ, ἐπειδὰν ἅπαξ 
τις ἡμῶν ἀποϑάνῃ, ael ἐκεῖ ἐστι, φοβοῦνται, xal ὅτι 

7 ψυχὴ γυμνὴ τοῦ σώματος mag éxgivov ἀπέρχεται, 
καὶ τοῦτο περφύβηνται" τὰ δ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ πάντα εἰς 

ταὐτόν τι συντδίνειν, καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ 
ὄνομα. ἘΡΜ. Πῶς δή; EQ. Ἐγώ σοι ἐρῶ, ἃ Ji 
μοι φαίνεται. εἰπὲ " γάρ μοι, δεσμὸς ζώῳ ὁτῳοῦν, ὥς- 
τὸ μένειν ὁπουοῦν, πότερος ἰσχυρότερός ἐστιν, ἀνάγκη 
ἢ ἐπιϑυμία; ἘΡΜ. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ 
ἐπιϑυμία. EQ. Ole οὖν τὸν “Ἴδην οὐκ ἄν πολλοὺς 
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ἐκφεύγειν, ei μὴ τῷ ἰσχυροτάτῳ δεσμῷ ἔδει τοὺς ἐχεῖ- 
ge ἰόντας; ἘΡΜ. 4ῆλα δή. EQ. ᾿Ἐπιϑυμίᾳ ἄρα τι- 
νὴ αὐτούς, ὡς ἔοικα, δεῖ, εἴπερ τῷ μεγίστῳ δεσμῷ δεῖ, 
καὶ οὐκ ἀνάγκῃ. ἘΡΜ. Φαΐνεται. — EQ. Οὐκοῦν ἐπι- 
ϑυμίαι αὖ πολλαὶ εἰσι; ἘΡΜ. INal. ! EQ. Τῇ μεγί- 
στῃ ἄρα ἐπιϑυμίᾳ τῶν ἐπιϑυμιῶν δεῖ αὐτούς, εἴπερ 
μέλλει τῷ μεγίστῳ δεσμῷ κατέχειν. ἘΡΜ. Nai. ΣΩ. 
Ἔστιν οὖν τις μείζων ἐπιϑυμία ἢ ὅταν τίς τῳ συνὼν 
οἴηται δι ἐκεῖνον ἔσεσϑαι ἀμείνων ἀνήρ; ἘΡΜ. Μὰ 
4r οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν, [3] Σώκρατες. EQ. Διὰ ταῦτα 

ἄρα φῶμεν, [5 Ἑρμόγενες, οὐδένα δεῦρο ἐθελῆσαι 
ἀπελϑεῖν τῶν ἐχεῖϑεον, οὐδὲ αὐτὰς τὰς Σειρῆνας, ἀλ- 

λὰ κατακεκηλῆσϑαι ἐκείνας 18 καὶ τοὺς ἄλλους ! πά»- 
τας" οὕτω χαλούς τινας, ὡς ἔοικεν, ἐπίσταται λόγους 

λέγειν ὃ Ἅιδης, καὶ ἔστιν, ὡς T ἐκ TOU λόγου τούτου, 

ὃ ϑεὸς οὗτος τέλεος σοφιστής 18 xol μέγας εὐεργέτης 
τῶν παρ᾽ αὐτῷ, ὃς γ8 καὶ τοῖς ἐνθάδε τοσαῦτα ἀγα- 
ϑὰ ἀνίησιν. οὕτω πολλὰ αὐτῷ τὰ περιόντα ἐκεῖ ἐστι, 

καὶ τὸν Πλούτωνα ἀπὸ τούτου ἔσχϑ τὸ ὄνομα. καὶ τὸ 
αὖ μὴ ἐϑέλειν συνεῖναι τοῖς ἀνθρώποις ἔχουσι τὰ 
σώματα, ἀλλὰ τότε συγγίγνεσθαι, ἐπειδὰν ἡ j ψυχὴ κα- 
ϑαρὰ ἢ πάντων τῶν * περὶ τὸ σῶμα κακῶν. καὶ ἐπι- 
ϑυμιῶν, οὐ φιλόσοφον δοκεῖ σοι εἶναι καὶ εὖ ἐντεϑυ- 
μημένον, ὅτι οὕτω μὲν ἄν κατέχοι αὐτοὺς δήσας τῇ 
περὶ ἀρετὴν ἐπιϑυμίᾳ, ἔχοντας δὲ τὴν τοῦ σώματος 
πτόησιν καὶ μανίαν, οὐδ᾽ ἂν ὁ Κρόνος δύναιτο ὃ πα- 
τὴρ συγκατέχειν αὑτῷ ἐν τοῖς δεσμοῖς δήσας τοῖς αὖ- 

τοῦ Ἰπηομθιοιος ΕΡΜ. Κινδυνεύεις τι λέγειν, ΌΣΟΙ 

κρατες. EQ. ! Καὶ τό γε ὄνομα 0 "Aime o "Eouó- 

γενες, πολλοῦ δεῖ ἀπὸ τοῦ ἀειδοῦς ἐπωνομάσϑαι, ἀλ- 

λὰ πολὺ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ καλὰ εἰδέναι, ἀπὸ 
τούτου ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου "imc ἐχλήϑη. ΧΧΙ. 
EPM. Εἶεν. τί δὲ δὴ Δήμητραν τὸ καὶ Ἥραν καὶ 
πόλλω xoi ϑηνὰν καὶ Ἥφαιστον καὶ "Aor καὶ τοὺς 
ἄλλους ϑεούς, πῶς λέγομεν; EQ. “ημήτηρ μὲν φαΐ- 
γεται κατὰ τὴν δόσιν τῆς ἐδωδῆς διδοῦσα ὡς μήτηρ 
χεκλῆσϑαι" Ἥρα δὲ ἐρατή TUS, ! ὥςπερ οὖν καὶ λέγε- 
ται ὃ Ζεὺς αὐτῆς ἐρασϑεὶς ἔχειν. ἴσως δὲ μετεωρολο- 

γῶν ὃ νομοϑέτης τὸν ἀέρα Ἥραν ὠνόμασεν ἐπικρυ- 
πτόμενος, ϑεὶς τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τὴν τϑλευτήν᾽ γνοίης δ᾽ 

ἂν, εἰ πολλάκις λέγοις τὸ τῆς Ἥρας ὄνομα. Φεῤῥέ- 

φαττα δέ, πολλοὶ μὲν καὶ τοῦτο φοβοῦνται τὸ ὄνομα 
καὶ τὸν ἠπόλλω, ὑπὸ ἀπειρίας, ὡς ἔοικεν, ὀνομάτων 

ὀρϑύτητος. καὶ γὰρ μεταβάλλοντες σχοποῦνται τὴν 
Φερσεφόνην, καὶ δεινὸν αὐτοῖς φαίνεται" τὸ δὲ μηνύδι 
σοφὴν εἶναι ! τὴν Se: &T8 γὰρ φερομένων τῶν πρα- 
γμάτων, τὸ ἐφαπτόμενον καὶ ἐπαφῶν καὶ δυνάμενον 
ἐπακολουϑεῖν σοφία ἂν εἴη. Φερέπαφα οὖν διὰ τὴν 
σοφίαν καὶ τὴν ἐπαφὴν τοῦ φερομένου n ϑεὸς ἄν ὁρ- 
ϑῶς καλοῖτο, ἢ τοιοῦτόν τι" δι᾿ ὃ ὅπερ καὶ σύνεστιν 
αὐτῇ ὃ “Ἅιδης σοφὸς Qv, διότι. τοιαύτη ἐστί. νῦν δὲ 
αὐτῆς ἐκκλίνουσι τὸ ὄνομα, εὐστομίαν περὶ πλείονος 

ποιούμενοι τῆς ἀληϑείας, ders Φεῤῥέφατταν αὐτὴν 
καλεῖν. ταὐτὸν δὲ καὶ περὶ τὸν Ἡπόλλω, ! ὅπερ λέγω, 

πολλοὶ πεφύβηνται περὶ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ, Oc τι 
δεινὸν μηνύοντος. ἢ οὐκ ἤσϑησαι; ἘΡΜ. Πάνυ μὲν 
οὖν, καὶ ἀληϑῆ λέγεις. EQ. Τὸ δὲ f ἐστίν, ὡς ἐμοὶ 

δοκεῖ, κάλλιστα κείμενον πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ. 

EPM. Πῶς δή; EQ. 'Eyo πειράσομαι φράσαι 0 y$ 

PLATONIS 

μοι φαΐνεται" οὐ γὰρ ἔστιν * ὅ τι ἂν μᾶλλον ὄνομα 
ἥρμοσεν ἕν ὃν τέτταρσι δυνάμεσι ταῖς τοῦ ϑεοῦ, ὡς- 
τὸ πασῶν ἐφάπτεσϑαι καὶ δηλοῦν τρόπον. τινὰ μου- 
σικήν T8 καὶ μαντικὴν καὶ ἰατρικὴν καὶ τοξικήν. EPM. 
Aéye δή" ἄτοπον γάρ τὶ μοι λέγεις τὸ ὄνομα εἶναι. 
ΧΧΗ. EQ. Βὐάρμοστον μὲν οὔν, ἅτε μουσικοῦ ὄντος 

τοῦ ϑεοῦ. πρῶτον μὲν γὰρ 7 κάϑαρσις καὶ oi χκα- 
ϑαρμοὶ καὶ κατὰ τὴν ἰατρικὴν καὶ κατὰ τὴν μαντικὴν. 
καὶ αἵ τοῖς ἰατρικοῖς φαρμάκοις καὶ τοῖς μαντικοῖς ! 
περιϑειώσεις τ καὶ τὰ λουτρὰ τὰ ἐν τοῖς τοιούτοις 

καὶ αἵ περιῤῥάνσεις, πάντα ἕν τι ταῦτα δύναιτ᾽ ἂν, 
καϑαρὸν παρέχϑιν τὸν ἄνϑρωπον καὶ κατὰ τὸ σῶμα 

καὶ κατὰ τὴν ψυχήν. ἢ ov; ἘΕΕΝ Πάνυ μὲν. οὐν. 

ΣΏ. Οὐκοῦν ὃ καϑαίρων ϑεὸς καὶ ὃ ἀπολούων T8 καὶ 

ἀπολύων τῶν τοιούτων κακῶν οὗτος ἂν εἴη; ἘΡΜ. 

Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Κατὰ μὲν τοίνυν τὰς ἀπολύσεις 

18 καὶ ἀπολούσεις, ὡς ἰατρὸς ὧν τῶν τοιούτων, ἤπο- 

λούων ! ἂν ὀρϑῶς καλοῖτο" κατὰ δὲ τὴν μαντικὴν καὶ 
τὸ ἀληϑές T8 καὶ τὸ ἁπλοῦν (ταὐτὸν, γάρ ἐστιν» dc- 

περ οὖν οἵ Θετταλοὶ καλοῦσιν αὐτόν, ὀρϑότατ᾽ ἂν 

xoÀoiro: Ἡπλῶν γάρ φασι πάντες Θετταλοὶ τοῦτον 
τὸν ϑεόν. διὰ δὲ τὸ ἀεὶ βολῶν ἐγκρατὴς εἶναι τοξικῇ 

ἀεὶ βάλλων ἐστί. κατὰ δὲ τὴν μουσικὴν δεῖ. ὑπολα- 
βεῖν, ὥςπερ τὸν ἀκόλουθόν re καὶ τὴν ἄκοιτιν, ὅτι τὸ 

ἃ σημαΐνϑι πολλαχοῦ τὸ ὁμοῦ, καὶ ἐνταῦϑα τὴν ὁμοῦ 
πόλησιν καὶ περὶ τὸν οὐρανόν, οὕς δὴ πόλους. καλοῦ- 

σι, καὶ [vuv] περὲ ! τὴν ἐν τῇ oon ἁρμονίαν, 7 δὴ 
συμφωνία καλεῖται, ὅτι ταῦτα πάντα, ὡς φασιν οὗ 
κομψοὶ περὶ μουσικὴν καὶ ἀστρονομίαν, ἁρμονίᾳ un 
πολδὶ ἅμα πᾶντα. ἐπιστατεῖ δὲ οὗτος ὁ ϑεὸς τῇ ἀρ- 

μονίᾳ ὁμοπολῶν αὐτὰ πάντα καὶ κατὰ ϑεοὺς καὶ κατ᾽ 

ἀνϑρώπους. ὥρπερ οὖν τὸν ὁμοκέλευϑον καὶ ὁμόκοι- 
τιν ἀχόλουϑον καὶ ἄχοιτιν ἐκαλέσαμεν, μεταβαλόντες 
ἀντὲ τοῦ O α, οὕτω καὶ Ἠπόλλωνα ἐχαλέσαμεν, ὃς ἣν 

ὁμοπολῶν, ἕτερον ὁ ἐμβαλόντες, ὅτι ὁμώνυμον ! éyl- 
γνετο τῷ χαλεπῷ ὀνόματι. ὅπερ καὶ νῦν ὑποπτεύον- 
τές τινες διὰ τὸ μὴ ὀρϑῶς. σκοπεῖσϑαι τὴν δύναμιν 
τοῦ ὀνόματος φοβοῦνται αὐτὸ ὡς σημαῖνον φϑοράν 
τινα. τὸ δὲ πολύ, ὥςπερ ἄρτι ἐλέγετο, πασῶν ἐφα- 
πτόμενον * κϑῖται τῶν τοῦ ϑεοῦ δυνάμδων, ἁπλοῦ, 

ἀεὶ βάλλοντος, ἀπολούοντος, ὁμοπολοῦντος. Τὰς δὲ 

Μούσας τὸ καὶ ὅλως τὴν μουσικὴν ἀπὸ τοῦ μῶσϑαι, 
ὡς toux, καὶ τῆς ζητήσεώς 8 καὶ φιλοσοφίας τὸ Ov0- 
μα τοῦτο ἐπωνόμασεν. Agro) δὲ ἀπὸ τῆς πραότητος 
τῆς ϑεοῦ, κατὰ τὸ ἐϑελήμονα εἶναι ὧν ἂν τις δέηται. 

ἔσως δὲ ὡς oi ξένοι, καλοῦσι" πολλοὶ γὰρ “ηϑὼ. κα- 

λοῦσι»" ἔοικεν οὖν πρὸς τὸ μὴ τραχὺ τοῦ ἤϑους ἀλλ 
ἥμερόν τε καὶ λεῖον 290 κεκλῆσϑαι ὑπὸ ! τῶν τοῦ- 
τὸ καλούντων. ᾿ἄρτεμις δὲ τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται. καὶξ δ, 

τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρϑενίας ἐπιϑυμίαν. ἴσως 
δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν ϑεὸν ἐκάλεσεν ὃ καλέσας, τάχα 

δ᾽ dv καὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν. 
γυναικί" ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνο- 
μα τοῦτο ὃ τιϑέμενος ἔϑετο τῇ Ded. XXIII EPM. 
Τί δὲ ὃ Διόνυσός 18 καὶ ἡ Ἀφροδίτη;  ZQ. Μεγάλα," 
ὦ παῖ Ἱππονίκου, ἐρωτᾷς. ἀλλ ἔστι γὰρ καὶ Mec 

δαίως εἰρημένος ὃ τρόπος τῶν ὀνομάτων τούτοις ! τοῖς C - 

ϑεοῖς καὶ παιδικῶς. τὸν μὲν οὖν σπουδαῖον ἄλλους 

τινὰς ἐρώτα, τὸν δὲ παιδικὸν οὐδὲν κωλύει διολϑεῖν" 
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φιλοπαίσμονες γὰρ καὶ οἱ ϑεοί. 0 re γὰρ Διόνυσος 
εἴη ἄν 0 διδοὺς τὸν οἶνον, Διδοίνυσος ἐν παιδιᾷ κα- 
λούμενος" οἶνος “δ᾽, ὅτι οἴεσϑαι νοῦν ἔχειν ποιεῖ τῶν 
πινόντων τοὺς πολλοὺς οὐκ ἔχοντας, οἰόνους δικαιό- 

Tar ἂν καλούμενος. περὶ δὲ Ἀφροδίτης οὐκ ἄξιον 
Ἡσιόδῳ ἀντιλέγειν, ἀλλὰ ξυγχωρεῖν, ὅτι διὰ τὴν τοῦ 
ἀφροῦ γένεσιν -“Ἀφροδίτη ' ἐκλήϑη. EPM. Ἄλλα μὴν 
οὐδ᾽ ᾿ϑηνᾶς ᾿ϑηναῖός r Gv, ὦ Σώκρατες, ἐπιλήσει, 

οὐδ᾽ Ἡφαίστου τὸ καὶ ᾿ἄρεως. EQ. Οὐδὲ εἰκός γε. 
EPM. Οὐ γάρ. EQ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἕτερον ὄνομα 
αὐτῆς οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν διὸ κεῖται. ἘΡΜ. Τὸ ποῖ- 
ον; EQ. Παλλάδα που αὐτὴν καλοῦμεν. ἘΡΜ. Πῶς 

γὰρ οὔ; ΣΏ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς 
ὅπλοις ὀρχήσεως ! ἡγούμενοι τεϑῆναι ὀρϑῶς ἄν, ὡς 
ἐγῴμαι, ἡγχοίμεϑα" τὸ 79 που ἢ αὑτὸν 3 τι ἄλλο με- 
τεωρίζειν ἢ ἀπὸ τῆς γῆς. ἢ ἐν ταῖς χερσὶ * πάλλειν τὸ 
καὶ πάλλεσϑαι καὶ ὀρχεῖν καὶ ὀρχεῖσϑαι καλοῦμεν. 
ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. XQ. Παλλάδα μὲν τοίνυν ταύ- 
1j. EPM. “Καὶ ὀρϑῶς 7ε. ἀλλὰ δὴ τὸ ἕτερον πῶς 

λέγεις; EO. "Τὸ "τῆς ᾿ϑηνᾶς; EPM. zo. 
Τοῦτο ἐμβοιϑέστερον, o φίλε. ἐοίκασι δὴ καὶ oi πα- 

λαιοὶ τὴν ᾿᾿Ηϑηνᾶν γομίζειν ὥςπερ oi νῦν περὶ Ὅμηρον 
δεινοί. καὶ γὰρ τούτων oi πολλοὶ ἐξηγούμενοι τὸν 

ποιητήν φασι τὴν ! Ηϑηνᾶν αὐτὸν νοῦν rs καὶ διά- 
γοίαν πεποιηχέναι, καὶ ὁ τὰ ὀνόματα ποιῶν ἔοικβ 
τοιοῦτόν τι περὶ αὐτῆς διανοεῖσθαι, ἔτι δὲ μειξόνως 
λέγων ϑεοῦ νόησιν ὡςπδρεὶ λέγει; ὅτι ἃ ϑεονόα ἐστὶν 
αὕτη, τῷ α ξενικῶς ἀντὶ τοῦ ἢ χρησάμενος καὶ τὸ ( 

χαὶ τὸ σ ἀφελών. ἴσως δὲ οὐδὲ ταύτῃ; ἀλλ᾿ ὡς τὰ 

ϑεῖα νοούσης αὐτῆς διαφερόντως τῶν ἄλλων Θεονόην 
ἐκάλεσεν. οὐδὲν δὲ ἀπέχει καὶ τὴν ἐν τῷ ἤϑει νόησιν, 
ὡς οὖσαν τὴν ϑεὸν ταύτην, Ἡϑονόην μὲν ' βούλε- 
σϑαι προςειπεῖν" παραγαγὼν δὲ ἢ αὐτὸς 7| τινες ὕστε- 
ρον ἐπὶ τὸ κάλλιον, ὡς ᾧοντο, ᾿ιϑηνᾶν ἐκάλεσαν. 

EPM. Τί δὲ δὴ τὸν Ἥφαιστον; πῇ λέγεις; ΣΩ. Ἦ 
τὸν γενναῖον τὸν φάεος ἵστορα ἐρωτᾷς; EPM. Ἔοι- 

χα. EQ. OvxoUv οὗτος μὲν παντὶ δῆλος Φαῖστος àv, 
τὸ ἢ προςελκυσάμενος; ΕΡΜ. Κινδυνεύει, ἐὰν μή πῇ 

σοι, ὡς ἔοικεν, ἔτι ἄλλη δύξη. EQ. MAX ἵνα μὴ δό- 

Ep, τὸν "Agr ἐρώτα. EPM. Ἐρωτῶ. EQ. Οὐχοῦν, εἰ 
μὲν βούλει, κατὰ ! τὸ ἄῤῥεν τὸ καὶ κατὰ τὸ ἀνδρεῖον 

"Agne ἄν εἴη" εἰ δ᾽ αὖ, κατὰ τὸ σχληρόν τε καὶ ἀμε- 
τάστροφον, 9 δὴ ἄῤῥατον καλεῖται, καὶ ταύτῃ ἄν 
πανταχῇ πολεμικῷ ϑεῷ πρέποι "Aen χκαλεῖσϑαι. EPM. 

Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Ἐκ μὲν οὖν τῶν ϑεῶν πρὸς 
ϑεῶν ἀπαλλαγῶμεν- ὡς ἐγὼ δέδοικα περὶ αὐτῶν δια- 
λέγεσθαι" περὶ δὲ ἄλλων εἴ τινων βούλει, πρόβαλλέ 
μοι, ὄφρα ἴδηαι οἷοι Εὐϑύφρονος ἵπποι. ἘΡΜ. MÀ- 
λὰ ! ποιήσω ταῦτα, ἔτι .γ8 ἕν ἐρόμενός σε περὶ Ee- 
μοῦ, ἐπειδή ue xoi oU φησι Κρατύλος "Eguoy évr εἶναι. 
πειρώμεϑα οὖν τὸν Ἑρμῆν σχέψασϑαι, τί xoi νοεῖ TO 
ὄνομα,. ἵνα καὶ εἰδῶμεν, s τι 00e λέγει. EQ. Mia 

μὴν τοῦτό ye ἔοικε περὶ λόγον τι εἶναι, ὁ ὃ Ἑρμῆς, καὶ 
τὸ ἑρμηνέα εἶναι καὶ τὸ ἄγγελον καὶ τὸ κλοπικόν T8 
καὶ τὸ ἀπατηλὸν " ἐν λύγοις καὶ τὸ ἀγοραστικόν, πε- 

ρὲ λόγου δύναμίν ἐστι πᾶσα αὕτη ἡ πραγματεία. ὅπερ 
οὖν καὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, τὸ εἴρειν λόγου 
χρεία ἐστί, τὸ δὲ, oiov καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ λέγει, 
ἐμήσατο φησί, τοῦτο δὲ μηχανήσασϑαϊ ἐστιν. ἐξ ἀμ- 

Ἰναί. 

139 

φοτέρων οὖν τούτων τὸν τὸ λέγειν τὸ καὶ τὸν λόγον 
μησάμενον [ro δὲ λέγειν δή ἐστιν eios] τοῦτον τὸν 
ϑεὸν ὡςπερεὶ ἐπιτάττει ἡμῖν ὃ γνομοϑέτης, ED ἄνϑρω- 
ποι, ὃς ! τὸ εἴρειν ἐμήσατο, δικαίως ἂν καλοῖτο ὑπὸ 
ὑμῶν Εἰρέμης. vv» δὲ ἡμεῖς, ὡς οἰόμεϑα, καλλωπίξον- 
τες τὸ ὄνομα Ἑρμῆν καλοῦμεν. [καὶ 7 ye Ἶρις ἀπὸ 
τοῦ εἴρειν ἔοικ  κεκλημένη, ὅτι ἄγγελος ἦν] EPM. 
Νὴ τὸν Δία, εὖ ἄρα μοι δοκεῖ “Κρατύλος λέγειν τὸ 
ἐμὲ μὴ εἶναι Ἑρμογένη" οὔχουν εὐμήχανός γέ εἰμι λό- 

rov. XXIV. EQ. Koi τό 79 τὸν Πᾶνα τοῦ Ἑρμοῦ 

εἶναι υἱὸν διφυῆ ἐ ἔχει τὸ εἰκός, [ ἑταῖρε. EPM. ! πῶς 

δή; EQ. Οἶσϑα, ὅτι ὃ λόγος τὸ πᾶν σημαίνει καὶ 

κυχλεῖ καὶ πολεῖ ἀεὶ, καί ἐστι διπλοῦς, ἀληϑής τὸ καὶ 

ψευδής. ἘΡΜ. Πάνυ 7s ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἀλη- 

ϑὲς αὐτοῦ λεῖον καὶ ϑεῖον καὶ ἄνω οἰκοῦν ἐν τοῖς 

ϑεοῖς, τὸ δὲ ψεῦδος κάτω ἐν τοῖς πολλοῖς τῶν a»- 

ϑρώπων, καὶ τραχὺ καὶ τραγικόν" ἐνταῦϑα γὰρ πλεῖ- 
στοι οἵ μῦϑοϊΐ τε καὶ τὰ ψεύδη ἐστί, περὶ τὸν τραγι- 
κὸν βίον. ἘΡΜ. Πάνυ ye. EQ. Ὀρϑῶς ἄρα ὃ πᾶν 
μηνύων καὶ asi πολῶν Πὰν ' αἰπόλος si, διφυὴς Eg- 
μοῦ υἷός, τὰ μὲν ἄνωϑεν λεῖος, τὰ δὲ κάτωϑεν τρα- 

χὺς καὶ τραγοειδής. καὶ ἔστιν ἤτοι λόγος ἢ λόγου 
ἀδελφὸς ὁ Πάν, εἴπερ "Eouov viog ἐστιν᾿ ἀδελφῷ δὲ 
ἐοικέναι ἀδελφὸν οὐδὲν ϑαυμαστόν. Ἀλλ᾿ ὅπερ ἐχὼ 
ἔλεγον, ὦ μακάριε x ἀπαλλαγῶμεν ἐκ τῶν ϑεῶν. EPM. 

Τῶν γε τοιούτων, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει. περὶ δὲ τῶν 
τοιῶνδε τί σα κωλύει διελϑεῖν, οἷον ἡλίου t8 καὶ σε- 

λήνης καὶ ἄστρων καὶ γῆς καὶ αἰϑέρος καὶ ἀέρος καὶ 

πυρὸς καὶ ' ὕδατος καὶ ὡρῶν καὶ ἐνιαυτοῦ; EQ. Συ- 

χνὰ μέν μοι προςτάττεις, ὅμως δὲ εἴπερ σοι κεχαρι- 

σμένον ἔσται, ἐθέλω. ἘΡΜ. Καὶ μὴν χαριεῖ. EQ. 
Τί δὴ οὖν πρῶτον βούλει; ἢ ὥςπερ εἶπες, τὸν ἥλιον 
διέλϑωμεν; ἘΡΜ. Πάνυ γε. EQ. Ἔοιχδ τοίνυν κα- 
τάδηλον γενόμενον ἄν μᾶλλον, εἰ τῷ Δωριχῷ τις ὀνό- 
ματι * χρῷτο. ἅλιον γὰρ καλοῦσιν oi “4ωριεῖς. ἅλιος 
οὖν εἴη μὲν ἄν κατὰ τὸ ἁλίζειν εἰς ταὐτὸ τοὺς ἂν- 
ϑρώπους, ἐπειδὰν ἀνατείλῃ, εἴη δ᾽ ἄν καὶ τῷ περὲ τὴν 

γῆν ἀεὶ εἱλεῖν ἰών, ἐοΐκοι δ᾽ ἄν καὶ ὅτι ποικίλλει ἰὼν 

τὰ γιγνόμενα ἐκ τῆς γῆς" τὸ δὲ ποικίλλειν καὶ αἰολεῖν 

ταὐτόν. ἘΡΜ. Τί 'δὲ ἡ σελήνη; ΣΩ. Τοῦτο δὲ τὸ 
ὄνομα φαίνεται τὸν Ἡναξαγόραν πιέζειν. ἘΡΜ. Τί 
δή; ΣΏ. Ἔοικε δηλοῦντι παλαιότερον ὃ ἐχεῖνος νεω- 

cii ἔλεγεν, ὅτι ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου ' ἔχει τὸ φῶς. 
EPM. Πῶς δή; EQ. Τὸ μέν που σέλας καὶ τὸ φῶς 
ταὐτόν. EPM. Nai. EQ. Νέον δὲ που καὶ ἕἔνον ἀεὶ 
ἐστι περὶ τὴν σελήνην τοῦτο τὸ φῶς, εἴπερ ἀληϑῆ οἱ 
«ναξαγόρειοι. λέγουσι" κύκλῳ γάρ που ἀεὶ αὐτὴν πε- 
gay γέον ἀεὶ ἐπιβάλλει, i ivo» δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προ- 
τέροῦ μηνός. EPM. Πάνυ ys. EQ. Σελαναΐαν a 7ε 
καλοῦσιν αὐτὴν πολλοί. EPM. Πάνυ ye. EQ. Ὅτι 
δὲ σέλας νέον τὸ καὶ ἕνον ἔχει ἀεί, σϑλαδβνονεοάξια μὲν 

! δικαιότατ᾽ ἂν τῶν ὀνομάτων καλοῖτο, συγκεχροτημέ- 

yov δὲ σελαναΐα reram. EPM. “ιϑυραμβῶδές ye 

τοῦτο τοὔνομα, o Σώκρατες. ἀλλὰ τὸν μῆνα καὶ τὰ 
ἄστρα πῶς λέγεις; EQ. Ὅ μὲν μεὶς ἀπὸ τοῦ μειοῦ- 

σϑαι εἴη ἂν μείης ὀρϑῶς κδχλημένος, τὰ δ᾽ ἄστρα 
ἔοικ τῆς ἀστραπῆς ἐπωνυμίαν ἔχειν. j δὲ ἀστραπή, 

ὅτι τὰ ὦπα ἀναστρέφει, ἀναστρωπὴ ἄν εἴη, vev δὲ 
ἀστραπὴ καλλωπισϑεῖσα κέκληται. ἘΡΜ. Τί δὲ τὸ 
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πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ; EQ. Τὸ πῦρ ! ἀπορῶ" καὶ κινδυ- 
vevet Jin ἡ τοῦ Εὐθύφρονός us μοῦσα ἐπιλδλοιπέναι, 
ἢ τοῦτό τι παγχάλεπον εἶναι. σκέψαι οὖν ἣν εἰςζάγω 
μηχανὴν ἐπὶ πᾶντα τὰ τοιαῦτα, ἃ ἂν ἀπορῶ. EPM. 

Τίνα δή; ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ. ἀπόκριναι γάρ μοι" 

ἔχοις ἄν εἰπεῖν πῦρ κατὰ τίνα τρόπον καλεῖται; EPM. 

Mà AU ovx ἔγωγε. XXV. Z Q. Σκέψαι δὴ 0 ἐγὼ ὑποπτεύω 
περὶ αὐτοῦ. ἐννοῶ γάρ, ὅτι πολλὰ οἵ Ἕλληνες ovó- 

ματα, ἄλλως τὸ καὶ οἱ ὑπὸ ! τοῖς βαρβάροις οἰκοῦν- 

τες, παρὰ τῶν βαρβάρων εἰλήφασι. ΕΡΜ. Τί οὖν δή; 
EQ. Εἴ τις ζητοῖ ταῦτα χατὰ τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν ὡς 

εἰκότως xéirat, ἀλλὰ μὴ xar ἐκείνην, ἐξ ἧς τὸ ὄνομα 

τυγχάνει ὃν, οἶσϑα ὅτι ἀποροῖ ἂν. EPM. Εἰκότως 

γ8. * EQ. Ὅρα τοίνυν καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὸ πῦρ μή 
τι βαρβαρικὸν 4j. τοῦτο γὰρ ovre ῥᾷδιον προφάψαι 
ἐστὶν Ἑλληνικῇ φωνῇ, φανεροὶ Y εἰσὶν οὕτως αὐτὸ κα- 
λοῦντες Φρύγες, σμιχρόν τι παρακλίνοντες" καὶ τό γ8 
ὕδωρ καὶ τὰς κύνας καὶ ἀλλα πολλά. EPM. Ἔστι 

ταῦτα. EQ. Οὐ τοίνυν δεῖ ταῦτα προςβιάζεσϑαι" ἐπεὶ 

ἔχοι γ᾽ ἂν τις εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. Τὸ μὲν οὖν πῦρ 
καὶ τὸ ὕδωρ ταύτῃ ἀπωϑοῦμαι" ! ὃ δὲ δὴ ἀὴρ ἀρὰ γε, 
o Ἑρμόγενες, ὅτι αἶρει τὰ ἀπὸ τῆς γῆς, ἀὴρ κἔχληται; 
ἢ ὅτι asi ῥεῖ; ἢ ὅτι πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ γίγνδται ῥέον- 
τος; οἱ γὰρ ποιηταί που τὰ πνεύματα ἀήτας καλοῦ- 
civ ἴσως οὖν λέγει, ὥςπερ ἂν εἰ εἴποι πγευματόῤῥουν, 
ἀητόῤῥουν [ὅϑεν δὴ βούλεται αὐτὸν οὕτως εἰπεῖν, ὅτι 
ἐστὶν ἀήρ]. Τὸν δὲ αἰϑέρα τῇδέ πῃ ὑπολαμβάνω, 
ὅτι el ϑεῖ περὶ τὸν ἀέρα ὑέων, ἀευϑϑὴρ δικαίως ἂν 
καλοῖτο. Γὴ ἢ δὲ μᾶλλον σημαίνει ὃ io βούλεται, ἐάν τις 
γαῖαν ! ὀνομάσῃ. γαῖα γὰρ γεννήτειρα ἄν δἴη ὀρϑὼς 
κεχλημένη, ὡς φησιν Ὅμηρος" τὸ γὰρ γεγάασι γεγεννῆ- 
σϑαι λέγει. EPM. Εἶεν. EQ. Τί ovy ἡμῖν ἣν τὸ μετὰ 
τοῦτο; EPM. Ὧραι, [5] Σώκρατες, καὶ ἐνιαυτὸς καὶ ἔτος. 

EQ. AL μὲν δὴ ὦ CUP “ττικιστὲ ὡς τὸ παλαιὸν ῥητέον, 

εἴπερ βούλει. τὸ δἰκὸς εἰδέναι. ὅραι γάρ εἰσι διὰ τὸ 
ὁρίζειν, χϑιμῶνάς T8 καὶ ϑέρη καὶ πνϑεύματα καὶ τοὺς 
καρποὺς τοὺς ἐκ τῆς γῆς ὁρίζουσαι δὲ δικαίως ἂν ὅραι 
καλοῖντο. ᾿Ενιαυτὸς δὲ ' καὶ ἔτος κινδυνεύει ἕν τι εἷ- 
ναι. τὸ γὰρ τὰ φυόμενα καὶ τὰ γιγνόμενα ἐν μέρει 
ἕκαστον moodyov εἰς φῶς καὶ αὐτὸ ἐν αὑτῷ ἐξετάζον, 
τοῦτο, ὥςπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν τὸ τοῦ Διὸς ὄνομα δί- 

χα διῃρημένον oí μὲν Ζῆνα, οἵ δὲ Δία ἐκάλουν, οὕτω 

καὶ ἐνταῦϑα oi μὲν ἐνιαυτόν, ὅτι ἐν ἑαυτῷ, οἱ δὲ ἔτος, 
ὅτι ἐτάζει, 0 δὲ ὅλος λόγος ἐστὶ τὸ ἐν αὑτῷ ἐτάζον 

τοῦτο προςαγορεύεσϑαι ἕν ὃν δίχα, ὥςτε δύο ὀνόματα 
γεγονέναι, ἐνιαυτόν. τ καὶ ἔτος, ἐξ ἑνὸς ! λόγου. 
EPM. AAA δῆτα, ὦ Σώκρατες, πολὺ ἐπιδίδως. EQ. 

πόῤῥω ἤδη, οἶμαι, φαίνομαι σοφίας ἐλαύνειν. ἘΡΜ. 

Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Τάχα μᾶλλον φήσεις. XXVI. * 
EPM. λλὰ μετὰ τοῦτο τὸ εἶδος ἔγωγε ἡδέως ἂν ϑεα- 
σαίμην ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα τίνι ποτὲ ὀρϑύότητι 
κεῖται, τὰ περὶ τὴν ἀρετήν, oiov φρόνησίς 18 καὶ σύν- 
σις καὶ δικαιοσύνη καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα πάντα. 
EQ. ᾿Ἐγεΐρϑις μέν, ὦ ἑταῖρε, οὐ φαῦλον γένος ὀνομά- 
10»' ὅμως δέ, ἐπειδήπερ τὴν λδοντὴν ἐνδέδυκα, οὐκ 
ἀποδειλιατέον, ἀλλ᾽ ἐπισκεπτέον, ὡς ἔοικ, φρόνησιν 

καὶ σύνεσιν καὶ γνώμην καὶ ἐπιστήμην καὶ τάλλα δὴ ἃ 

φὴς πάντα ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα. ! EPM. Πάνυ 

μὲν ovy οὐ δεῖ ἡμᾶς προαποστῆναι. EQ. Καὶ μήν, 

ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

yj τὸν κύνα, δοχῶ yt “μοι οὐ κακῶς μαντούεσϑαι ὃ 
xoi νῦν δὴ ἐνενόησα, ὅτι οἵ πάνυ παλαιοὶ ἄνθρωποι 

OL τιϑέμενοι τὰ ὀνόματα παντὸς μᾶλλον, ὥςπερ καὶ 

τῶν νῦν οἵ πολλοὶ τῶν σοφῶν, ὑπὸ τοῦ πυχνὰ πϑρι- 

στρέφεσϑαι ζητοῦντες, ὅπῃ ἔχει τὰ ὄντα, ἀεὶ ἰλιγγιῶ- 
σι, κἄπειτα αὐτοῖς φαΐνδται ! περιφέρεσϑαι τὰ πρά- 
γματα καὶ πάντως φέρεσϑαι. αἰτιῶνται δὴ οὐ τὸ ἔν- 

δὸν τὸ παρὰ σφίσι πάϑος αἴτιον εἶναι ταύτης τῆς δό- 

Bu ἀλλ᾿ αὐτὰ τὰ πράγματα οὕτω πεφυκέναι, οὐδὲν 

αὐτῶν μόνιμον εἶναι οὐδὲ βέβαιον, ἀλλὰ ῥεῖν καὶ φέ- 
φεσϑαι καὶ μεστὰ εἶναι πάσης φορᾶς καὶ γενέσεως 
ael, λέγω δὲ ἐννοήσας πρὸς πάντα τὰ νῦν δὴ ὁ ὀνόμα- 

EPM. Πῶς δὴ τοῦτο, ὦ Σώκρατες; EQ. Qv 

κατενόησας ἴσως τὰ ἄρτι λεγόμενα, ὅτι παντάπασιν 
ὡς φερομένοις 8 χαὶ ῥέουσι καὶ γιγνομένοις, τοῖς πρά- 
γμᾶσι τὰ ὀνύματα ἐπίκειται. ἘΡΜ. Οὐ πάνυ ἐνδϑυ- 

μήϑην. ' EQ. Καὶ μὴν πρῶτον μὲν τοῦτο, ὃ πρῶτον 

BOB, παντάπασιν ὡς ἐπὲ τοιούτων ἐστί. ΕΡΜ. Τὸ 

ποῖον; ΣΩ. H φρόνησις" φορᾶς γάρ ἐστι καὶ ῥοῦ 
νόησις. εἴη δ᾽ ἂν καὶ ὄνησιν ὑπολαβεῖν φορᾶς" ἀλλ 
οὖν πϑρὶ 78 τὸ φέρεσϑαίΐ ἐστιν. εἰ δὲ βούλει, ἡ 7] γνώ- 
μὴ παντάπασι δηλοῖ γονῆς σκέψιν καὶ voungu- τὸ 
γὰρ γωμᾶν xal τὸ σχοπεῖν ταὐτόν. εἰ δὲ βούλει, αὐ- 

τὸ 1j »όησις τοῦ νέου ἐστὶν Bow: τὸ δὲ νέα εἶναι τὰ 
ὄντα σημαίνει γιγνόμενα, ἀεὶ εἶναι. τούτου οὖν &ple- 
σϑαι τὴν o! ψυχὴν μηνύδι τὸ ὄνομα ὁ ϑέμδνος τὴν 
γϑόεσιν. οὐ γὰρ γόησις τὸ ἀρχαῖον ἐκαλεῖτο, ἀλλ᾽ ἀν- 
τὶ τοῦ ἢ 8t ἔδδι λέγειν δύο, νϑβύδβσιν. σωφροσύνη δὲ 

σωτηρία οὗ νῦν δὴ ἐσκέμμεϑα, φρονήσεως. * xol μὴν 
i 78 ἐπιστήμη μηνύει. ὡς φερομένοις τοῖς πράγμασιν 
ἑπομένης τῆς ψυχῆς τῆς ἀξίας λόγου, καὶ ovre ἀπο- 

λβιπομένης OUIB προϑεούσης. διὸ δὴ ἐκβάλλοντας | δεῖ 
τὸ B. πιστήμην αὐτὴν ὀνομάζειν. σύνεσις δ᾽ αὐ οὕτω 
μὲν δόξειεν ἂν ὥςπερ συλλογισμὸς εἶναι" ὅταν δὲ συν- 
ιἕναι λέγῃ» ταὐτὸν παντάπασι τῷ ἐπίστασϑαι συμβαί- 
γει λεγόμενον" συμπορεύεσϑαι γὰρ λέγϑι τὴν ψυχὴν 
τοῖς ! "gay oca τὸ συνιέναι. —MÀÀa μὴν ἢ ys σοφία 
φορᾶς ἐφάπτεσϑαι σημαίνει. σκοτωδέστερον. δὲ τοῦτο 
καὶ ξενικώτερον" ἀλλὰ δεῖ ἐκ τῶν ποιητῶν ἀναμιμνή- 

σκεσϑαι, ὅτι πολλαχοῦ λέγουσι περὶ ὅτου ἄν τύχωσι 

τῶν ἀρχομένων ταχὺ προϊέναι, ἐσύϑη φασί. “Τακωνι- 

κῷ δὲ ἀνδρὶ τῶν εὐδοκίμων καὶ ὄνομα ἣν Σοῦς" τὴν 
γὰρ ταχεῖαν ὁρμὴν οἵ “Τακεδαιμόνιοι τοῦτο καλοῦσι. 
ταύτης οὖν τῆς φορὰς ἐπαφὴν σημαΐνει 7 σοφία, ὡς 
φερομένων τῶν ὄντων. Καὶ μὴν τό γ8 ἀγαϑόν, ᾿ 

τοῦτο τῆς φύσδβως πάσης, τῷ ἀγαστῷ βούλεται τὸ ὁνο- 
μα ἐπικεῖσϑαι. ἐπειδὴ γὰρ πορδύεται. τὰ ὄντα, ἔνι μὲν 
dp αὐτοῖς τάχος, ἔνι δὲ βραδυτής. ἔστιν οὖν οὐ πᾶν 
τὸ ταχύ, ἀλλά TL αὐτοῦ ἀγαστόν. τούτῳ οὖν δὴ τῷ 
ἀγαστῷ αὕτη ἣ ἐπωνυμία ἐστί, τὸ ἀγαϑόν. XXVII. 

Δικαιοσύνη δὲ, ὅτι μὲν ἐπὲ τῇ τοῦ δικαίου συνέσει 
τοῦτο κεῖται τὸ ὄνομα, ῥάδιον συμβαλεῖν" αὐτὸ δὲ τὸ 
δίκαιον χαλεπόν. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἔοικε μέχρι μὲν vov 
ὁμολογεῖσϑαι παρὰ πολλῶν, ἔπειτα δὲ ἀμφιςβητεῖς- 

σϑαι. ! ὅσοι γὰρ ἡγοῦνται τὸ πᾶν εἶναι ἐν πορδίᾳ, 1 τὸ 
μὲν πολὺ αὐτοῦ ὑπολαμβάνουσι τοιοῦτόν τι εἶναι; οἷον 
οὐδὲν ἀλλο ἢ χωρεῖν, διὰ δὲ τούτου παντὸς slvol τι 
διοξιόν, δὶ οὗ πάντα τὰ γιγνόμενα γίγνεσϑαι. εἶναι 

οὐ γὰρ ἄν δύνα- 

τα. 

δὲ τάχιστον τοῦτο καὶ λεπτότατον" 

E 
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σϑαι ἄλλως διὰ τοῦ ἰόντος ἰέναι παντός, εἰ μὴ λε- 

πτότατόν 18 ἤν, dere. αὐτὸ μηδὲν στέγει», καὶ τάχι- 
στον, ὥςτε χρῆσϑαι ὥςπερ ἑστῶσι τοῖς ἄλλοις. ἐπεὶ δ᾽ 
οὖν ἐπιτροπϑύδι τὰ ἄλλα πάντα διαϊόν, τοῦτο τὸ ὅνο- 
μα! ἐχλήϑη ὀρϑῶς δίκαιον, εὐστομίας ἕνεκα τὴν τοῦ 
x δύναμιν προςλαβόν. μέχρι μὲν οὖν ἐνταῦϑα, ὃ νῦν 
δὴ ἐἰεχομεν; παρὰ πολλῶν ὁμολογεῖται τοῦτο εἶναι τὸ 
δίκαιον" * ἐγὼ δέ, ὦ Ἑρμόγενες, ἅτε λιπιαρὴς ay “περὶ 
αὐτοῦ, ταῦτα μὲν πάντα διαπέπυσμαι ἐν ἀποῤῥήτοις, 
ὅτι τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ αἴτιον — δί ὃ γὰρ 
γίγνεται, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ αἴτιον — καὶ ἰδίᾳ καλεῖν ἔφη 
τις τοῦτο ὀρϑῶς ἔχειν διὰ ταῦτα ἐπειδὰν E ἠρέμα 
αὐτοὺς ἐπανερωτῶ ἀκούσας ταῦτα μηδὲν ἦττον, τί 
οὖν ποτ᾽ ἔστιν, ὦ ἄριστε, δίκαιον, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει; 
δοχῶ 1s ἤδη μακρότερα τοῦ προφήκοντος ἐρωτᾶν καὶ 

ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα ἄλλεσϑαι. ἱκανῶς ! γάρ μὲ φασι 
πεπύσϑαι καὶ ἀκηκοέναι, καὶ ἐπιχειροῦσι, βουλόμενοι 
ἀποπιμπλάναι ue ἄλλος ἄλλα ἤδη λέγειν, καὶ οὐκέτι 
συμφωνοῦσι». ὃ μὲν γάρ, τίς φησι τοῦτο εἶναι δίκαιον, 

τὸν ἥλιον" τοῦτον γὰρ μόνον διαϊόντα καὶ κάοντα, ἐπι- 

τροπεύειν τὰ ὄντα. ἐπειδὰν οὖν τῳ λέγω αὐτὸ ἄσμε- 
γος ὡς καλὸν τι ἀκηκοώς, καταγελᾷ, μου οὗτος ἀκού- 
σας xal ἐρωτᾷ, εἰ οὐδὲν δίκαιον οἶμαι εἶναι ἐν τοῖς 
ἀνϑρώποις, ἐπειδὰν ὃ ἥλιος δύῃ. λιπαροῦντος οὖν 

ἐμοῦ 0 τι αὖ ἐκεῖνος λέγει, ! αὐτὸ τὸ πῦρ φησί" του- 
10 δὲ οὐ ῥάδιόν ἐστιν εἰδέναι. ὃ δὲ οὐχ αὐτὸ τὸ πῦρ 
φησίν, ἀλλ αὐτὸ τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ πυρὶ ἐνόν. ὁ δὲ 
τούτων uiv πάντων καταγελᾶν φησίν, εἶναι δὲ τὸ δί- 
χκαιον ὃ Mya Ἀναξαγόρας, γοῦν εἶναι τοῦτο᾽ αὐτο- 
κράτορα γὰρ αὐτὸν ὄντα καὶ οὐδενὶ μεμιγμένον πάν- 
τα φησὶν αὐτὸν κοσμεῖν. τὰ πράγματα διὰ πάντων 
ἰόντα. ἐνταῦϑα δὴ ἐγώ, ὦ φίλε, πολὺ ἐν πλδίονι ἀπο- 

els eiui ἢ πρὶν ἐπιχειρῆσαι μανϑάνειν. περὶ τοῦ δι- 
καίου, ὃ τί ποτ᾿ ἔστιν. ! ἀλλ᾽ οὖν οὗπερ ἕνεκα ἐσκο- 
ποῦμεν, TO y8 ὄνομα τοῦτο φαίνεται αὐτῷ διὰ ταῦτα 
χϑῖσϑαι. EPM. Φαίνει μοι, ὦ Σώκρατες, ταῦτα μὲν 
| ἀκηκοέναι του καὶ οὐκ αὐτοσχεδιάζειν. EQ. Τί δαὶ 
᾿τάλλα; EPM. Οὐ πάνυ, XXVIII EQ. "Axove δή: 

ἴσως γὰρ ἂν gs καὶ τὰ ἐπίλοιπα ἐξαπατήσαιμι, ὡς οὐκ 
ἀκηκοὼς λέγω. Μετὰ γὰρ δικαιοσύνην τὲ ἡμῖν λείπε- 
ται; ἀνδρείαν, οἶμαι, οὕπω διήλϑομεν. ἀδικία μὲν γὰρ 
δῆλον ὅτι ἐστὶν ὄντως ἐμπόδισμα TOU ! διαϊόντος, ἀγ- 
δρεία δὲ σημαίνει, ὡς ἐν μάχῃ ἐπονομαζομένης τῆς ay- 
Üoelas μάχην δ᾽ εἶναι ἐν τῷ ὄντι, εἴπερ ῥεῖ, οὐκ aÀ- 
Ào τι ἢ τὴν ἐναντίαν óomv: ἐὰν οὐν τις ἐξέλῃ τὸ ὃ 
τοῦ ὀνόματος. τῆς ἀνδρείας, αὐτὸ μηνύει τὸ yov τὸ 

ὄνομα à ἀνρεία. δῆλον OU, ὅτι οὐ πάσῃ gor ἢ ἐναν- 
τία dos ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ τῇ παρὰ τὸ δίκαιον ῥεού- 
oj. * οὐ χὰρ ἄν ἐπῃνεῖτο ἢ ἀνδρεία. καὶ τὸ ἄῤῥεν xai 
ὃ ἀνὴρ ἐπὶ παραπλησίῳ τινὶ τούτῳ ἐστὶ, τῇ ἄνω ῥοῇ. 
Γυνὴ δὲ γονή μοι φαίνεται, βούλεσϑαι εἶναι. Τὸ δὲ 
ϑῆλυ ἀπὸ τῆς ϑηλῆς τι φαίνεται ἐπωνομάσϑαι. à δὲ 

Su dod 78, ὦ Ἑρμόγενες, ὅτι τεϑηλέναι ποιεῖ, ὡς- 
περ τὰ ἀρδόμενα; EPM. Ἔοιχέ Te ὦ Σώκρατες. EQ. 

Καὶ μὴν αὐτό ys τὸ ϑάλλειν τὴν αὔξην μοι δοκεῖ 
ἀπεικαζριν τὴν τῶν. γέων, ὅτι ταχεῖα. καὶ ἐξαιφνιδία 

γίγνεται. οἵόνπερ οὐν ! μεμίμηται τῷ ὀνόματι, συναρ- 
μόσας ἀπὸ. τοῦ ϑεῖν καὶ ἄλλεαϑαι τὸ ὄνομα. E 
οὐ γὰρ ἐπισκοπεῖς ue ὥςπερ ἐκτὸς δρόμου φερόμενον, | 
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ἐπειδὰν λείου ἐπιλάβωμαι. λοιπὰ δὲ ἡμῖν ἔτι συχνά 

ἐστι τῶν δοκούντων σπουδαίων εἶναι. ἘΡΜ. ληϑῆ 
λέγεις. zo. Ὧν f ἔστιν ἕν καὶ τέχνην ἰδεῖν, 0 τι 
ποτὲ βούλεται εἶναι. EPM. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Οὐκ- 
OU» τοῦτό γ8 ἕξιν γοῦ σημαίνει; τὸ μὲν τ ἀφελόντι, 
ἐμβαλόντι δὲ τὸ o μεταξὺ τοῦ χὶ καὶ ! τοῦ vU καὶ τοῦ 
gu EPM. Καὶ μάλα 78 γλίσχρως, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. 

Kp μακάριε, οὐκ oic d, ὅτι τὰ πρῶτα ὀνόματα τεϑὲν- 

τὰ κατακέχωσται ἤδη ὑπὸ τῶν βουϊομένων τραγῳδεῖν 

αὐτά, περιτιϑέντων γθάμματα za ἐξαιρούντων εὐστο- 

μίας ἕνεχα καὶ πανταχῇ στρεφόντων xai ὑπὸ χκαλλω- 

πισμοῦ καὶ ὑπὸ χρόνου. ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ κατόπτρῳ οὐ 
δοκεῖ σοι ἄτοπον εἶναι τὸ ἐμβεβιῆσϑαι τὸ ῥῶ; ἀλλὰ 

τοιαῦτα, οἶμαι, ποιοῦσιν οἱ τῆς μὲν ἀληϑείας ! οὐδὲν 
φροντίζοντες, τὸ δὲ στόμα πλάττοντες, Or ἐπεμβαλ- 

λοντες πολλὰ ἐπὶ τὰ πρῶτα ὀνόματα τελευτῶντες ποι- 

οὖσι μηδ᾽ ἄν ἕνα ἀνϑρώπων συνεῖναι ὃ τι ποτὲ βού- 
λεται τὸ ὄνομα" ὥςπερ καὶ τὴν σφίγγα ἀντὶ φιγγὸς 
σφίγγα καλοῦσι, xai ἄλλα πολλά. ἘΡΜ. Ταῦτα μὲν 

ἔστιν οὕτως, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Εἰ δ᾽ αὖ τις ἐάσει 
καὶ ἐγτιϑέναι καὶ ἐξαιρεῖν ἅττ᾽ ἂν βούληταΐ τις εἰς τὰ 

ὀνόματα, πολλὴ εὐπορία ἔσται καὶ πᾶν ἄν παντί τις 

ὄνομα πράγματι προφαρμύσειεν. ! EPM. 20597) λέγεις. 
ΣΩ. ἄληϑη μέντοι. ἀλλὰ τὸ μέτριον, οἶμαι, δεῖ φυ- 
λάττειν καὶ τὸ εἰκὸς σὲ τὸν σοφὸν ἐπιστάτην. ΕΡΜ. 
Βουλοίμην ἄν. ΧΧΙΧ. ΣΩ. Καὶ ἐγώ σοι ξυμβούλο- 

μαι, [5] Ἑρμόγενες. ἀλλὰ E λίαν, ὦ δαιμόνιε, x ἀκρι- 

βολογοῦ, μή μ ἀπογυιώσῃς μένεος. ἔρχομαι γὰρ ἐπὶ 
τὴν κορυφὴν ὧν βἴρηκα, ἐπειδὰν μετὰ τέχνην μηχανὴν 
ἐπισχεψώμεϑα. μηχανὴ γάρ μοι δοκεῖ τοῦ ay&w ἐπὶ 
πολὺ edd δἶναι" τὸ γὰρ μῆχος πρὸς τὸ πολὺ ση- 
μαΐνει. ἐξ ἀμφοῖν οὖν τούτοιν ξύγκειται, μήκους 16 
καὶ τοῦ ἄγδιν, τὸ ὄνομα 1 μηχανή. Ἀλλ, ὅπερ vuv 
δὴ εἶπον, ἐπὶ τὴν κορυφὴν δεῖ τῶν εἰρημένων ἐλϑεῖν" 
ἀρετὴ γὰρ καὶ κακία ὅ τι βούλεται τὰ ὀνόματα ζητη- 
τέα. TO μὲν οὖν ! ἕτερον οὕπω καϑορῶ, τὸ δ᾽ ἕτερον 
δοκεῖ μοι κατάδηλον. εἶναι" ξυμφωνεῖ γὰρ τοῖς ἔμτιρο- 

σϑεν πᾶσιν. ἅτε γὰρ ἰόντων τῶν πραγμάτων, 
τὸ καχῶς ἰὸν κακία ἄν εἴη. τοῦτο δὲ ὅταν ἐν ψυχῇ 
ἢ» τὸ κακῶς ἰέναι ἐπὶ τὰ πράγματα, μάλιστα τὴν τοῦ 
ὅλου ἐπωνυμίαν ἔχει τῆς κακίας. τὸ δὲ κακῶς ἱέναι o 
τι ποτ ἔστι, δοκεῖ μοι δηλοῦν καὶ ἐν τῇ δειλίᾳ, ὃ οὔ- 
πῶ διήλϑομεν ἀλλ ὑπερέβημεν, δέον αὐτὸ μετὰ τὴν ' 
ἀνδρείαν σχέψασϑαι" δοκοῦμεν δὲ μοι καὶ ἄλλα πολλὰ 
ὑπερβεβηκέναι. ἢ δ᾽ οὖν δειλία τῆς ψυχῆς σημαίνει δε- 
σμὸν εἶναι ἰσχυρόν" τὸ γὰρ λίαν ἰσχύς τίς ἐστι" δε- 
σμὸς οὖν ὃ λίαν καὶ ὃ μέγιστος τῆς ψυχῆς à δειλία 
ἄν εἴη" ὥςπερ, y8 καὶ 1 ἀπορία, κακόν, καὶ πᾶν, ὡς 
ἔοικθν, ὅ τι ἄν ἐμποδὼν ῇ τῷ ἰέναι καὶ πορεύεσϑαι. 
TOUT QUY φαίνεται τὸ κακῶς ἱέναι δηλοῦν, τὸ ἰσχομέ- 
γῶς 18 καὶ ἐμποδιζομένως πορεύεσϑαι, ὃ ὃ δὴ “ψυχὴ ὅταν 
ἔχῃ; χκαχίας μεστὴ γίγνεται. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοιούτοις A xa- 
χία ἐστὶ τοὔνομα, τοὐναντίον τούτου ἢ ἀρετὴ ἂν εἴη, 
σημαῖνον πρῶτον μὲν εὐπορίαν, ! ἔπειτα λελυμένην τὴν 
ῥοὴν τῆς ἀγαϑῆς ψυχῆς εἶναι ἀεὶ, Ocr8 τὸ ἀσχέτως 
χαὶ τὸ ἀκωλύτως ἀεὶ ῥέον ἐπωνυμίαν εἴληφεν, ὡς ἔοι- 

48, τοῦτο τοὔνομα. ὀρθῶς μὲν ἔχει CURE καλεῖν, 

ἴσως δὲ αἱρετὴν λέγει, ὡς οὔσης ταύτης τῆς ἕξεως αἵ- 
ρϑτωτάτης᾽" ξυχγκδαρότηται δὲ καὶ καλεῖται ἀρετή. καὶ 
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ἴσως ps αὖ φήσεις πλάττειν" ἐγὼ δὲ φημι, εἴπερ ὃ 
ἔμπροσϑεν: εἶπον ὀρϑῶς ἔχοι, ἢ κακία, καὶ τοῦτο τὸ 

ὄνομα ! τὴν ἀρειὴν ὀρϑῶς ἔχειν. * EPM. Τὸ δὲ δὴ 

δὲ οὗ πολλὰ τῶν ἔμπιροσϑεν εἴρηκας, τὶ ἂν 
νοοῖ τοὔνομα; ΣΏ. Ἄτοπόν τι νὴ 4i ἔμοιγε δοκεῖ 
καὶ χαλεπὸν ξυμβαλεῖν. ἐπάγω οὖν καὶ τούτῳ ἐκείνην 
τὴν μηχανήν. ἘΡΜ. Ποίαν ταύτην; EQ. Τὴν τοῦ 
βαρβαρικόν τι καὶ τοῦτο φάναι εἶναι. ἘΡΜ. Καὶ ἔοι- 

κάς γε ὀρϑῶς λέγοντι. ἀλλ᾿ εἰ δοκεῖ, ταῦτα μὲν ἐῶ- 

μεν, τὸ δὲ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν πειρώμεϑα ἰδεῖν, πῇ 

εὐλόγως ἔχει. EQ. Τὸ μὲν τοίνυν αἰσχρὸν καὶ δὴ 
κατάδηλόν μοι φαίνεται 0 νοεῖ" καὶ τοῦτο γὰρ τοῖς 
ἔἕμπροσϑεν ὁμολογεῖται. τὸ γὰρ ! ἐμποδίζον καὶ ἴσχον 

τῆς δοῆς τὰ ὄντα λοιδορεῖν μοι φαΐνεται διὰ παντὸς ὃ 

ZaGxor, 

τὰ ὀνόματα τιϑεΐς, καὶ νῦν τῷ ἀεὶ ἔσχοντι τὸν δοῦν 
τοῦτο τοὔνομα ἔϑετο atigyopoUr' vUy δὲ συγκχροτή- 
σαντες αἰσχρὸν καλοῦσι. EPM. Τί δὲ τὸ καλόν; EQ. 
Τοῦτο χαλεπώτερον κατανοῆσαι. καίτοι λέγει γε αὐτὸ 
ἁρμονίᾳ μόνον, καὶ μήκει τοῦ οὐ παρῆκται. ἘΡΜ. 

Πῶς δή; ΣΩ. Τῆς διανοίας τις ἔοικεν ἐπωνυμία εἶναι 

τοῦτο τὸ ὄνομα. ἘΡΜ. Πῶς λέγεις: ' EQ. Φέρε, τὶ 

oie, σὺ εἶναι τὸ αἴτιον κληϑῆναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων; 
ag οὐκ ἐχεῖνο τὸ τὰ ὀνόματα ϑέμενον; EPM. Πάν- 

τως που. EQ. Οὐκοῦν διάνοια ἄν εἴη τοῦτο ἤτοι 
ϑεῶν ἢ ἀνϑρώπων ἢ ἀμφότερα; ἘΡΜ. Noi EQ. 
Οὐχοῦν τὸ καλέσαν τὰ πράγματα καὶ τὸ καλὸν ταὐὺ- 
τόν ἐστι τοῦτο, διάνοια; EPM. Φαΐνεται. EQ. Ovz- 
οὖν καὶ ὅσα μὲν ἄν νοῦς τε καὶ διάνοια ἐργάσηται, 

ταῦτά ἐστι τὰ ἐπαινετά; ' ἃ δὲ μή, ψεχτά; ἘΡΜ. 
Πάνυ γε. EQ. Τὸ οὖν ἰατρικὸν ἰατρικὰ ἐργάζεται 

καὶ τὸ τεχτογιχὸν τεχτονιχά; ἢ πῶς λέγεις; ἘΡΜ. 

Οὕτως ἔγωγε. EQ. Καὶ τὸ καλὸν ἄρα καλά; ἘΡΜ. 

Δεῖ γέ τοι. EQ. Ἔστι δὲ γε τοῦτο, ὥς φαμεν, διά- 

voix; ἘΡΜ. Πάνυ γε. EQ. Ὀρϑῶς ἄρα φρονήσεως 
αὕτη ἢ ἐπωνυμία ἐστί, τὸ καλόν, τῆς τὰ τοιαῦτα 
ἀπεργαζομένης, ἃ δὴ καλὰ φάσκοντες εἶναι ἀσπαζόμε- 

ϑα. EPM. Φαίνεται. ΧΧΧ. EQ. TÍ οὖν ἔτι ἡμῖν 
λοιπὸν τῶν ! τοιούτων; EPM. Ταῦτα τὰ περὶ τὸ ἀγα- 

ϑόν τὰ καὶ καλόν, ξυμφέροντά τε καὶ λυσιτελοῦντα * 

καὶ ὠφέλιμα καὶ κερδαλέα, καὶ τἀναντία τούτων. ΣΏ. 
Οὐκοῦν τὸ μὲν. ξυμφέρον ἤδη που κἂν σὺ εὕροις ἐκ 
τῶν προτέρων ἐπισκοπῶν" τῆς γὰρ ἐπιστήμης ἀδελφόν 
τι φαίνεται. οὐδὲν γὰρ ἄλλο δηλοῖ ἢ τὴν ἅμα φορὰν 

τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν πραγμάτων, καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ τοι- 
οὕτου πραττόμενα συμφέροντά τε καὶ σύμφορα κεχλῆ- 
σϑαι ἀπὸ τοῦ συμπεριφέρεσϑαι. ἘΡΜ. Ἔοικε. EQ. 

Τὸ δὲ γε κερδαλέον ἀπὸ τοῦ κέρδους. κέρδος δὲ νῦ 

ἀντὶ τοῦ δέλτα ! ἀποδιδόντι ἐς τὸ ὄνομα δηλοῖ ὃ βού- 
λεται" τὸ γὰρ ἀγαϑὸν κατ᾽ ἄλλον τρύπον ὀνομάζει. 

ὅτι γὰρ χεράννυται ἐς πάντα διεξιόν, ταύτην αὐτοῦ 

τὴν δύναμιν ἐπονομάζων ἔϑετο τοὔνομα" δέλτα "δ᾽" 
ἐνθεὶς ἀντὶ τοῦ vv κέρδος ἐφϑέγξατο. EPM. Zfvci- 

τελοῦν δὲ di δή; EQ. Ἔοικεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐχὶ κα- 

ϑάπερ oi κάπηλοι αὐτῷ χρῶνται, ἐὰν τὸ ἀνάλωμα 
ἀπολύῃ, οὐ ταύτῃ λέγειν μοι δοκεῖ τὸ λυσιτελοῦν, ἀλλ᾽ 
ὅτι τάχιστον ὃν τοῦ ὄντος ἵστασϑαι οὐκ ! ἐᾷ τὰ πρά- 
γματα, οὐδὲ τέλος λαβοῦσαν τὴν φορὰν τοῦ φέρεσϑαι 
στῆναί τε καὶ παύσασϑαι, ἀλλ᾽ cel λύει αὐτῆς, ἂν τι 

ἐπιχϑιρῇ τέλος ἐγγίγνεσϑαι, καὶ παρέχει ἄπαυστον καὶ 
L 
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ἀϑάνατον αὐτήν" ταύτῃ μοι δοκεῖ ἐπιφημίσαι" "τὸ &ya- | 
ϑὺὸν λυσιτελοῦν TO γὰρ τῆς φορᾶς λύον τὸ τέλος λυ- 

σιτελοῦν καλέσαι. Ἰῃφέλιμον δέ, ξενικὸν τοὔνομα, ᾧ 
καὶ Ὅμηρ /06 πολλαχοῦ χέχρηται, τῷ ὀφέλλειν" ἔστι δὲ 
τοῦτο τοῦ αὔξειν καὶ ποιεῖν ἐπωνύμία. XXXI. EPM. 
Τὰ ! δὲ δὴ τούτων ἐναντία πῶς ἔχει ἡμῖν; EQ."0ca 
μὲν ἀπόφησιν αὐτῶν, ὡς γὲ μοι δοκεῖ, οὐδὲν δεῖ ταῦ- 
τα διδξιέναι. ἘΡΜ. Ποῖα ταῦτα; EQ. ξύμφορον 

καὶ ἀνωφελὲς καὶ ἀλυσιτελὲς καὶ ἀκερδές. EPM. ἤλη- 
93 λέγεις. EQ. Ἡλλὰ βλαβερόν γε καὶ ζημιῶδες. EPM. 
Νιαΐ. EQ. Καὶ τὸ μέν 78 βλαβερὸν τὸ βλάπτον τὸν 
δοῦν εἶναι ! λέγει" τὸ δὲ βλάπτον αὖ σημαίνει βουλό- 
μενον ἅπτειν" τὸ δὲ ἅπτειν καὶ δεῖν ταὐτόν ἐστι, 'τοῦ- 
ro δὲ πανταχοῦ ψέγει. τὸ βουλόμενον οὖν ἅπτειν δοῦν 
ὀρϑότατα μὲν ἄν εἴη βουλαπτεροῦν, καλλωπισϑὲν δὲ 

καλεῖσϑαἱ μοι φαΐνεται βλαβερόν. EPM. “Ποικίλα γέ 
σοι, ὦ Σώκρατες, ἐκβαίνει τὰ ὀνόματα. καὶ γὰρ νῦν 
μοι ἔδοξας ὥςπερ, τοῦ τῆς ̓᾿ϑηναίας »όμου. προαύλιον Ἢ 
στομαυλῆσαι, τοῦτο "τὸ ὄνομα, προειπὼν τὸ * βουλα- 
πτεροῦ». ΣΩ. Οὐκ ἔγωγε; [5] "Eouoyevec, αἴτιος, ἀλλ᾽ 

οἵ ϑέμενοι τὸ ὄνομα. EPM. ᾿᾿ληϑὴ λέγεις" ἀλλὰ δὴ 
τὸ ζημιῶδες τί ἂν οἴη; ΣΩ. Τί δ᾽ ἂν εἴη ποτὲ ζη- 
μιώδες; ϑέασαι, o Ἑρμόγενες, ὡς ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω 

λέγων, ὅτι προςτιϑέντες γράμματα καὶ ἐξαιροῦντες 

σφόδρα ἀλλοιοῦσι τὰς τῶν ὀνομάτων διανοίας, οὕτως 

ὥςτε σμικρὰ πάνυ ! παραστρέφοντες ἐνίοτε τἀναντία 
ποιεῖν σημαΐνειν" οἷον καὶ ἐν τῷ δέοντι" ἐνενόησα γὰρ 

αὐτὸ καὶ ἀνεμνήσϑην ἄρτι ἀπὸ τοῦδε, ὃ ἔμελλόν σοι 

ἐρεῖν, ὅτι 7j μὲν νέα φωνὴ ἡμῖν ἡ καλὴ αὕτη καὶ τοὺ- 
γαντίον πϑριέτρεψε μηνύειν τὸ δέον καὶ τὸ ζημιῶδες, 
ἀφανίζουσα 0 τι νοεῖ, ἡ δὲ παλαιὰ ἀμφότερον δηλοῖ ὃ 
βούλεται τοὔνομα. EPM. Πῶς “λέγεις; ΣΩ. Ἐγώ σοι 
ἐρῶ. οἶσϑα, ὅτι οἵ παλαιοὶ οἵ ἡμέτεροι τῷ ἰῶτα καὶ 

τῷ δέλτα εὖ μάλα ἐχρῶντο. , καὶ οὐχ ἥκιστα αἵ γυναῖ- 

xEc, ! αἵστερ μάλιστα τὴν ἀρχαΐαν φωνὴν σώζουσι. γῦν 

δὲ ἀντὶ μὲν τοῦ ἰῶτα 5 & ἢ yita μεταστρέφουσι»," ἀν- 
τὶ δὲ τοῦ δέλτα ζῆτα, ὡς δὴ ̓ μεγαλοπρεπέστερα: ὄντα. 
EPM. Πῶς 0j; EQ. Οἷον oi μὲν ἀρχαιότατοι Ἱμέραν 

τὴν ἡμέραν ἐκάλουν, οἱ δὲ ἑμέραν, oi δὲ »ὺν ἡμέραν. 
EPM. Ἔστι ταῦτα. Eo Οἶσϑα ovy, ὅτι μόνον τοῦτο 

δηλοῖ τὸ ἀρχαῖον ὄνομα τὴν διάνοιαν τοῦ ϑεμένου; 

ὅτι γὰρ ἀσμένοις τοῖς ἀνϑρώποις καὶ ἱμείρουσιν ἐκ 
τοῦ σχότους ! τὸ φῶς ἐγίγνετο, ταύτῃ ὠνόμασαν ἵἱμέ- 
ραν. EPM. Φαΐνεται. ΣΏ. ἸΤνῦν δέ γε τετραγῳδημέ- 
vov οὐδ᾽ ἂν κατανοήσαις ὅ τι βούλεται ἢ ἡμέρα. καὶ- 
τοι τινὲς οἴονται, ὡς δὴ 7 ἡμέρα ἥμερα ποιεῖ, διὰ ταῦ- 
τα ὠνομάσϑαι αὐτὴν οὕτως. ἘΡΜ. Δοκεῖ μοι. EQ. 
Καὶ τό ys ζυγὸν οἶσϑα ὅτι δυογὸν oi παλαιοὶ ἐχά- 
λουν. EPM. Πάνυ ye. EQ. Καὶ τὸ μὲν ye ζυγὸν 
οὐδὲν δηλοῖ, τὸ δὲ τοῖν δυεῖν ἕνεκα τῆς δέσεως ἐς τὴν 
ἀγωγὴν ἐπωνόμασται ' δυογὸν δικαίως" νῦν δὲ ζυγόν. 

xol ἄλλα πάμπολλα οὕτως ἔχει. EPM. Φαΐνεται. EQ. 
Κατὰ ταῦτα τοΐνυν πρῶτον. μὲν τὸ δέον οὕτω λεγόμε- 
vov τοὐναντίον σημαίνει πᾶσι τοῖς περὶ τὸ ἀγαϑὸν 
ὀνόμασιν" ἀγαϑοῦ γὰρ ἰδέα οὖσα τὸ δέον φαίνεται 
δεσμὸς δἶναι καὶ κώλυμα φορᾶς, ὥςπερ ἀδελφὸν ὃν 
τοῦ βλαβεροῦ. ἘΡΜ. Καὶ “μάλα, ὦ Σώκρατες, ᾿οὕτω 

φαίνεται. EQ. HÀX οὐκ, ἐὰν τῷ ἀρχαίῳ ὀνόματι χρῇ» 
8 πολὺ μᾶλλον εἶκός ἐστιν ὀρθῶς κεῖσϑαι ἢ τὸ * νῦν, 

| 
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ἀλλ. ὁμολογήσει τοῖς πρόσϑεν ἀγαϑοῖς, ἐὰν. ἀντὲ τοῦ 
& τὸ ἰῶτα ἀποδιδῷς, ὥςπερ τὸ παλαιόν" διὸν γὰρ αὐ 

D 2e er τ : -j ps S » σημαΐνει, αλλ ov δέον, ταγαϑὸν, ὅπερ δὴ ἐπαινεῖ. καὶ 

οὕτως οὐκ ἐναντιοῦται αὐτὸς αὑτῷ ὁ τὰ ὀνόματα τι- 
ϑέμενος, ἀλλὰ δέον καὶ ὠφέλιμον καὶ λυσιτελοῦν καὶ 
κερδαλέον. καὶ ἀγαϑὸν καὶ “ξυμφέρον καὶ εὔπορον τὸ 
αὐτὸ φαίνεται, ἑτέροις, ὀνόμασι σημαῖνον τὸ διακο- 
σμοῦν καὶ ἰὸν πανταχοῦ ἐγκδκωμιασμένον, τὸ δὲ ἴσχον 
καὶ δοῦν. ψεγόμδνον. ' καὶ δὴ καὶ τὸ ζημιῶδες, ἐὰν κα- 
τὰ τὴν ἀρχαίαν φωνὴν ἀποδῷς ἀντὶ τοῦ ζῆτα δέλτα, 
φανεῖταί σοι κεῖσϑαι τὸ ὄνομα ἐπὶ τῷ δοῦντι τὸ ἰόν, 
ἐπονομασϑὲν δημιῶδες. ΧΧΧΙΙ. EPM. Τί δὲ δὴ ἡδο- 
γὴ καὶ λύπη καὶ ἐπιϑυμία καὶ τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρα- 
τες; EQ. Οὐ πάνυ χαλεπά μοι φαΐνεται, ὦ Ἑρμόγε- 

γες. ἥ τε γὰρ ἡδονή, ἡ πρὸς τὴν ὄνησιν touxe τείνου- 
σα πρᾶξις τοῦτο ἔχειν τὸ ὄνομα --- τὸ δέλτα δὲ ἔγ- 

κείται, Gere ἡδονὴ ἀντὶ ἡονῆς καλεῖται --- ἣ 18 λύπη 
ἀπὸ τῆς ! διαλύσεως τοῦ σώματος ἔοικεν ἐπονομα- 

σϑῆναι, ἣν ἐν τούτῳ τῷ πάϑει ἴσχει τὸ σῶμα. καὶ 
«“ 2e * 3 " -" 3, € * 2 * 

i ye ἀνία τὸ ἐμποδίζον τοῦ. ἰέναι. ἡ δὲ ἀλγηδὼν ξενι- 

xo» τι φαίνεταί μοι, ἀπὸ τοῦ ἀλγεινοῦ ὠνομασμένον. 
ὀδύνη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδύσδως τῆς λύπης κεκλημένη ἔοι- 
χεν. ἀχϑηδὼν δὲ, καὶ παντὲ δῆλον. ἀπεικασμένον τὸ 
ὄνομα τῷ τῆς φορᾶς βάρει. χαρὰ δὲ τῇ διαχύσει καὶ 
εὐπορίᾳ τῆς dos τῆς ψυχῆς ἔοικε κεκλημένη. τέρψις δὲ 
ἀπὸ ! τοῦ τερπνοῦ" τὸ δὲ τερπνὸν ἀπὸ τῆς διὰ τῆς 
ψυχῆς ἕρψεως πνοῇ ἀπεικασϑὲν κέχληται, ἐν δίκῃ μὲν 

ἄν ἕρπνουν καλούμενον, ὑπὸ χρόνου δὲ τερπνὸν παρη- 
γμένον. εὐφροσύνη δὲ οὐδὲν προςδεῖται τοῦ διότι ῥη- 
ϑῆναι" παντὶ χὰρ δῆλον, OTt ἀπὸ τοῦ EU τοῖς πρά- 
γμασι τὴν ψυχὴν ξυμφέρεσϑαι., τοῦτο ἔλαβε τὸ ὄνομα, 
εὐφεροσύνην, TO γε δίκαιον" ὅμως δὲ αὐτὸ καλοῦμεν 
εὐφροσύνην. οὐδ᾽ ἐπιϑυμία χαλεπόν" τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν 

T Hd ὃ E T UR eS : 
ϑυμὸν ἰούσῃ δυνάμει δῆλον Dx couv ἐκληϑὴ τὸ 
ὁγομα. ϑυμὸς δὲ ἀπὸ τῆς ϑύσεως καὶ ζέσεως τῆς ψυ- 

χῆς ἔχοι ὧν τοῦτο τὸ ὄνομα. ἀλλὰ μὴν ἵμερός. ys τῷ 
μάλιστα ἕλκοντι τὴν ψυχὴν ῥῷ ἐπωνομάσϑη" ὅτι γὰρ 
ἱέμενος ῥεῖ καὶ ἐφιέμενος * τῶν πραγμάτων, καὶ οὕτω 
δὴ ἐπισπᾷ σφόδρα τὴν ψυχὴν διὰ τὴν ἕσιν τῆς δοῆς, 
ἀπὸ ταύτης οὖν πάσης τῆς δυνάμϑως ἵμερος. ἐκλήϑη. 
καὶ μὴν πόϑος αὖ καλεῖται σημαίνων οὐ τοῦ παρόν- 

τος εἶναι [ἱμέρου 18 καὶ ῥεύματος], ἀλλὰ τοῦ ἀλλοϑὲ 

που ὄντος καὶ ἀπόντος, ὅϑεν πόϑος ἐπωνόμασται, ὃς 
τότε, ὅταν παρῇ οὗ Tu ἐφίετο, ἵμερος ἐκαλεῖτο" 
γενομένου δὲ ὁ. αὐτὸς οὗτος πόϑος ἐλήϑη. ἔρως δὲ, 

ὅτε ἐφρεῖ ἔξωϑεν καὶ ovx οἰκεία ἐστὶν ἢ ῥοὴ αὕτη τῷ 
ἔχοντι, ! ἀλλ ἐπείξακτος διὰ τῶν. ὀμμάτων, διὰ ταῦτα 
ἀπὸ τοῦ. ἐφρεῖν ἔξρος τό γε παλαιὸν ἐκαλεῖτο" τῷ γὰρ 
ου ἀντὶ. τοῦ o ἐχρώμεϑα" viv δ᾽ ἔρως κέκληται διὰ τὴν 
τοῦ ὦ ἀντὶ TOU OV μεταλλαγήν. Ἀλλὰ τὶ ἔτι οὐ λέ- 

γεις 0 τι σκοπῶμεν; ἘΡΜ. 4ὀξα καὶ τὰ τοιαῦτα πῇ 

σοι φαΐνεται; ΣΏ. Δόξα δὴ ἤτοι τῇ διώξει ἐπωνό- 
μασται, ἣν ἡ Ψυχὴ διώκουσα τὸ εἰδέναι, ὅπῃ ἔχει τὰ 
πράγματα, πορεύεται, ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ τόξου βολῇ. ἔοι- 
χϑ δὲ τούτῳ μᾶλλον. ἡ γοῦν οἴησις. τούτῳ ξυμφωνεῖ. 

ἀπο- 

^ οἷσιν γὰρ," τῆς ψυχῆς ἐπὶ τὸ πρᾶγμα, οἷόν ἐστιν ἕκα- 
5.5 ; ; Η τς 

στον τῶν ὄντων, δηλούσῃ προφέοικεν, ὥςπϑρ ye καὶ ἡ 
, * , E βουλὴ πρὸς τὴν βολήν, καὶ τὸ βούλεσϑαι τὸ ἐρίδσϑαι 

, SEA] , , , - , De 
σημαίνει, xol. τὸ βουλεύεσϑαι" πάντα ταῦτα 0055 Éxo- 
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μδν' ἄττα φαίνεται τῆς βολῆς ἀπϑικάσματα, ὥςπϑρ αὖ 
καὶ τοὐναντίον ἡ ἀβουλία ἀτυχία δοκεῖ εἶναι, ὡς οὐ 
βαλόντος οὐδὲ τυχόντος οὗ ἔβαλλέ τὸ καὶ ὃ ἐβούλετο 
καὶ περὶ οὗ ἐβουλεύθτο καὶ οὗ ἐφίετο. ! EPM. Ταῦτα 
ἤδη μοι δοκεῖς, ὦ “Σώκρατες, πυχνότερα ἐπάγειν. ΣΩ. 

Τέλος γὰρ ἤδη ϑέλω. ἀνάγκην δ᾽ οὖν ἔτι βούλομαι 
διαπερᾶναι, ὅτι τούτοις ἑξῆς ἐστί, καὶ τὸ ἑκούσιον. τὸ 

μὲν ovy ὁχούσιον, τὸ εἶκον καὺ μὴ ἀντιτυποῦν, ἀλλ, 
ὥςπερ λέγω, δἶχον τῷ ἰόντι δεδηλωμένον ἄν εἴη τούτῳ 
τῷ ὀνόματι, τῷ κατὰ τὴν βούλησιν γιγνομένῳ" τὸ δὲ 
ἀναγκαῖον. καὶ ἀντίτυτιον, παρὰ τὴν βούλησιν ὃν, τὸ 
περὶ τὴν ἁμαρτίαν ἄν εἴη καὶ ᾿ἀμαϑίαν, ἀπείκασται δὲ 
τῇ κατὰ τὰ ! ἄγκη πορείᾳ, ὅτι δύςπορα καὶ τραχέα 
καὶ λάσια ὄντα ἴσχει. τοῦ ἰξἔγαι. ἐντεῦϑεν 0v». ἴσως 

ἐχλήϑη ἀναγκαῖον, τῇ διὰ τοῦ ἀγκοὺυς ἀπεικασϑὲν 
πορείᾳ. Ἕως δὲ πάρεστιν ἡ ῥώμη, μὴ ἀνιῶμεν αὐτήν. 
ἀλλὰ καὶ σὺ μὴ avit, ἀλλ᾽ ἐρώτα. XXXIIL EPM. 
᾿Ερωτῶ δὴ τὰ μέγιστα καὶ τὰ “κάλλιστα, js τήν τὸ ἀλή- 

ϑειαν καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ὃν καὶ αὐτὸ τοῦτο, πρὶ 

0 νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐστίν, ὄνομα, διότι. τὸ ὄνομα ἔχει. 
EQ. Μαίεσϑαι οὖν xoàsig τι; ἘΡΜ. . Ἔγωγε, τό γε 

ζητεῖν. 
κροτημένῳ, 
ζήτημα, τὸ 
λέγομεν τὸ 

EQ. Ἔοικε τοίνυν ἐκ λόγου ὀνόματι guyxs- 

λέγοντος ὅτι TOUT ἐστὶν Ov, οὗ τυγχάνει 
ὄνομα. μᾶλλον δὲ ἂν αὐτὸ γνοίης ἐν ᾧ 

ὀνομαστόν" ἐνταῦϑα “γὰρ σαφῶς λέγει 
τοῦτο εἶναι Ov, οὗ μάσμα ἐστίν. ἡ δ᾽ ' ᾿ς Ὁ καὶ 
τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἔοικδ συγκεχροτῆσϑαι" 

τοῦ ὄντος φορὰ ἔοικϑ προςειρῆσϑαι τούτῳ τῷ ῥήματι, 
τῇ ἀληϑείᾳ, ὡς ϑεοία οὐσα ἄλη. τὸ δὲ ψεῦδος τοὺ- 
γαντίον τῇ φορᾷ" πάλιν γὰρ αὖ λοιδορούμενον 3 ἥκει τὸ 

ἰσχόμενον καὶ τὸ ἀγαγκαζόμενον ἡσυχάζειν, ἀπείκασται 
δὲ τοῖς καϑούδουσι" τὸ Wü δὲ πιροςγενόμενον ἐπικρύ- 

πτεὶ τὴν βούλησιν τοῦ ὀνόματος. τὸ δὲ ὃν καὶ ἢ οὐ- 

σία ὁμολογεῖ, τῷ ἀληϑεῖ, τὸ ἰῶτα ἀπολαβόν" ἰὸν 799 
σημαίνει" καὶ τὸ οὐκ ὃν αὖ, ὡς τινες καὶ ! ὀνομάζου- 

ἘΡΜ. Ταῦτα μέν μοι δοκεῖς, ὦ 
Σώκρατες, ἀνδρείως πάνυ διακεκροτηκέναι. εἰ δέ τις 
ἔροιτο τοῦτο τὸ ἰὸν καὶ τὸ ῥέον καὶ τὸ δοῦν, τίνα 
ἔχει ὀρϑύτητα ταῦτα τὰ ὀνόματα — ΣΩ. Τί ἂν «v- 

τῷ ἀποκριναίμοϑα, λέγεις; ἢ γώρ; ΕΡΜ. Πάνυ μὲν 

οὖν. EQ. Ἕν μὲν τοίνυν ἄρτι που ἐπορισάμεϑα, ὡς- 
τ8 δοκεῖν τι λέγειν ἀποκρινόμενοι. EPM. Τὸ ποῖον 

τοῦτο; ΣΩ. Φάναι, ὃ ἂν μὴ. γιγνώσκωμεν, βαρβαρι- 
κόν TL τοῦτ᾽ εἶναι. εἴη μὲν οὖν ἴσως ἂν τι ! τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ καὶ τοιοῦτον αὐτῶν, εἴη. δὲ κἂν ὑπὸ παλαιότητος 
τὰ πρῶτα τῶν ὀνομάτων ἀνεύρετα εἶναι" διὰ γὰρ τὸ 
πανταχῇ στρέφεσϑαι τὰ ὀνόματα οὐδὲν ϑαυμαστὸν 
&y εἴη, εἰ ἡ παλαιὰ φωνὴ πρὸς τὴν νυνὶ βαρβαρικῆς 
μηδὲν διαφέρει. ἘΡΜ. Καὶ οὐδέν ye ἀπο τρόπου λέ- 
yes. EQ. 4e γὰρ οὖν εἰκότα. οὐ μέντοι μοι δο- 

κεῖ προφάσεις ἀγὼν δέχεσϑαι, ἀλλὰ προϑυμητέον ταῦ- 

TX διασκέψασϑαι. ἐνθυμηϑῶμεν δέ, 8t τις ἀεί, δί ὧν 

ἂν λέγηται τὸ ! ὄνομα, ἐχδῖνα ἀνερήσϑται τὰ ῥήματα, 
καὶ o 9g αὖ, δι ὧν ἂν τὰ ῥήματα λεχϑῇ, ἐκεῖνα 
παύσεται; καὶ τοῦτο μὴ παύσεται ποιῶν, ἀρ οὐκ 
ἀνάγκη τϑλευτῶντα ἀπειπεῖν τὸν ἀποκρινόμενον; ΕΡΜ. 

"Euouye δοκεῖ. * ΣΩς Πότε p ἀπειπὼν ὃ ἀπαγο- 

φεύων δικαίως, παύοιτ᾽ ἂν; ἀρ οὐκ ἐπειδὰν ἐγ ἐχδίνοις 
γένηται τοῖς ὀνόμασιν, ἃ ὡςπερδὶ στοιχεῖα τῶν ἄλλων 

"Y ἀρ, ϑεία 

σιν αὐτὸ οὐκ ἰόν. 
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ἐστὶ καὶ λόγων καὶ ὀνομάτων; ταῦτα γάρ που οὐχέτι 

5 TM Ξ ; | 
δίκαιον φανῆναι ἐξ ἄλλων ὀνομάτων ξυγκείμενα, ἂν u , 

οὕτως ἔχῃ. oiov νῦν δὴ τὸ ἀγαϑὸν ἔφυμεν ἐκ τοῦ 
ἀγαστοῦ καὶ ἐκ τοῦ ϑοοῦ ξυγκεῖσϑαι" τὸ δὲ ϑοὸν 
ἴσως φαῖμεν ἂν ἐξ ἑτέρων, ἐχεῖνα δὲ ἐξ ἄλλων. ἀλλ᾽ 

ἐάν ποτέ ! γε λάβωμεν 0 οὐκέτι ἔκ τινων ἑτέρων ξύγ- 
κειται ὀνομάτων, δικαίως ἄν φαῖμεν ἐπὶ στοιχείῳ τε 
ἤδη εἶναι καὶ οὐχέτι τοῦτο ἡμᾶς δεῖν εἰς ἄλλα ὀνόμα- 
TC ἀναφέρειν. EPM. "Euotye. δοκεῖς ὀρϑῶς λέγειν. 

ΣΩ. Ap ovr xoi νῦν ἃ ἐρωτᾷς τὰ ὀνόματα στοιχεῖα 

ὄντα τυγχάνει, καὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλῳ τινὲ τρόπῳ ἤδη 

τὴν ὀρϑότητα ἐπισκέψασϑαι, ἥτις ἐστίν; ἘΡΜ. Εἰ- 

κός γε. EQ. Eixoc δῆτα, e Ἑρμόγενες" πάντα γοῦν 

φαίνεται τὰ ἔμπροσϑεν εἰς ταῦτ᾽ ἀνεληλυϑέναι. ! εἰ 

δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὡς “μοι δοκεῖ ἔχειν, δεῦρο αὖ 
συνεπίσκεψαι μετ᾽ ἐμοῦ, μή τι παραληρήσω λέγων οἵαν 

δεῖ τὴν τῶν πρώτων ὀνομάτων ὀρϑότητα δῖναι: EPM. 

Agye μόνον᾽ ὡς ὅσον 78 δυνάμεως παρ ἐμοὶ ἐστι 
; 

συνεπισκέψομαι. 
τις ἢ ὀρϑότης παντὸς ὀνόματος καὶ πρώτου καὶ ὑστά- 
του, καὶ οὐδὲν διαφέρει τῷ ὄνομα εἶναι οὐδὲν αὐτῶν, 
οἶμαι καὶ σοὶ ξυνδοκεῖ. ἘΡΜ. Πάνυ pe EQ. λλὰ 

μὴν ὧν ye νῦν διεληλύϑαμεν ! τῶν ὀνομάτων 5 0g 

XXXIV. EQ. Ὅτι μὲν τοίνυν μία γέ 

Sorge τοιαύτη τις ἐβούλετο εἶναι, οἵα δηλοῦν, οἷον 

ἕχαστον ἐστι τῶν ὄντων. EPM. πῶς γὰρ οὐ; ΣΩ. 

Τοῦτο μὲν ἄρα οὐδὲν ἧττον καὶ τὰ πρῶτα δεῖ ἔχειν 

x«i τὰ ὕστερα, εἴπερ ὀνόματα ἔσται.  EPM. Πάνυ 

7γ8. EQ. “ἀλλὰ δὴ τὰ uiv ὕστερα, ὡς ἔοικε, διὰ τῶν 

προτέρων οἷά τα ἣν τοῦτο ἀπεργάζεσϑαι EPM. Φαί- 

νεται. EQ. Εἶεν. τὰ δὲ δὴ πρῶτα, οἷς οὕπω ἕτερα 

ὑπόκειται, τίνι τρύπῳ χατὰ τὸ δυνατὸν ὃ τι μάλιστα 

φανερὰ ἡμῖν ποιήσει τὰ ! ὄντα, εἴπερ μέλλει ὀνόματα 
εἶναι; Ἠπόκριναι δὲ μοι τόδε᾽ εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν 
μηδὲ γλῶτταν, ἐβουλόμεϑα δὲ δηλοῦν ἀλλήλοις τὰ 
πράγματα, ep οὐκ ἂν, ὥρπερ vvv oi ἐνεοί, ἐπεχειροῦ- 
μεν ἂν “σημαίνειν ταῖς χερσὶ καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ 
ἄλλῳ σώματι; EPM. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως, ὦ Σώῶχρα- 

τος; * EQ. Ei μέν 75 οἶμαι, τὸ ἄνω καὶ τὸ κοῦφον 

ἐβουλόμεϑα δηλοῦν, ἤρομεν ἂν πρὸς τὸν οὐρανὸν 

τὴν χεῖρα, μιμούμενοι αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγμα- 
τ εἰ δὲ τὰ κάτω καὶ τὰ βαρέα, πρὸς τὴν γῆν. καὶ 

εἰ ἵππον ϑέοντα 5 τι ἄλλο τῶν ζώων ἐβουλόμεϑα 

δηλοῦν, οἶσϑ'᾽ ὅτι ὡς ὁμοιότατ' ἄν τὰ ἡμέτερα αὐτῶν 
σώματα καὶ σχήματα ἐποιοῦμεν ἐχδβίνοις. ἘΡΜ. Ztroy- 

x5 μοι δοκεῖ ὡς λέγεις ἔχειν. EQ. Οὕτω γὰρ ἂν, οἱἰ- 

μαι, hou του τῷ σώματι ἐγίγνετο, ! μιμησαμένου, 

ὡς ἔοικε, τοῦ σώματος ἐκεῖνο, ὃ ἐβούλετο δηλῶσαι. 

EPM. Nol ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ φωνῇ τε καὶ γλώττῃ καὶ 
στόματι βουλόμεϑα δηλοῦν, ἀρ οὐ τότε ἑκάστου δή- 
λωμα ἡμῖν ἔσται τὸ ἀπὸ τούτων γιγνόμενον, ὅταν μί- 
μημα γένηται διὰ τούτων περὶ ὁτιοῦν; ἘΡΜ. ἤἄναγ- 
xq μοι Óox&. EQ. "vo, ὁμα ἄρα ἐστίν, ὡς ἔοικε, μί- 

μημα φωνῆς ἐκείνου, ὃ ὃ μιμεῖται καὶ ὀνομάζει ὃ μιμού- 
μένος τῇ φωνῇ, ὅταν μιμῆται. EPM. Δοκεῖ μοι. EQ. 

Μὰ AU κι ἀλλ᾿ οὐκ ἐμοὶ no Ooxei καλῶς λέγεσϑαι, à 

ἑταῖρθ. EPM. Τί δή; ΣΩ. Τοὺς τὰ πρόβατα μι- 

μουμένους τούτους καὶ τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ τἄλλα 
ζῶα ἀναγκαζοίμεϑ᾽ ἄν ὁμολογεῖν ὀνομάζειν ταῦτα, 

ἅπερ μιμοῦνται. ἘΡΜ. ἠληϑὴ λέγεις. EQ. Καλῶς 

τος 
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οὖν £yew δοκεῖ σοι; ἘΡΜ. Οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ τὶς ἂν, 
à “Σώκρατες, μίμησις εἴη τὸ ὄνομα; ΣΩ. Πρῶτον 

μέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ἐάν, ̓καϑάπερ τῇ μουσικῇ μι- 

μούμεϑα ! τὰ πράγματα, οὕτω μιμώμεϑα, καΐτοι φω- 
νῇ γε καὶ τότε μιμούμεϑα" ἔπειτα οὐκ ἐάν, ἅπερ ἡ 
μουσικὴ μιμεῖται, καὶ ἡμεῖς μιμώμεϑα, οὔ μοι δοκοῦ- 
μὲν ὀνομάσειν. λέγω δὲ τι τοιοῦτον ἔστι τοῖς πρά- 

γμασι φωνὴ καὶ σχῆμα ἑχάστῳ, καὶ χρῶμά 78 πολ- 

λοῖς; ἘΡΜ. Πάνυ ye. EQ. "Eous τοίνυν οὐκ, ἐάν 

τις ταῦτα μιμῆται, οὐδὲ περὶ ταύτας τὰς μιμήσεις D 
τέχνη ὀνομαστικὴ εἶναι. αὗται μὲν γάρ εἰσιν ἢ μὲν 
μουσική, ἡ δὲ γφαφική. à γαρ; EPM. Nol. EQ. 

Ti. δαὶ δὴ τόδε; οὐ καὶ οὐσία δοκεῖ σοι εἶναι ἑκάστῳ, 
ὥςπερ καὶ χρῶμα καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν; πρῶτον αὖ- 
τῷ τῷ χφώματι. καὶ τῇ φωνῇ οὐκ ἔστιν οὐσία τις ἕχα- 

τέρῳ αὐτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, ὅσα ἠξίωται ταύ- 

της τῆς προςρήσεως τοῦ εἶναι; ! EPM. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

EQ. Τί ov»; εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσιϑαι δύναιτο, 

ἑκάστου τὴν οὐσίαν, γράμμασί τε καὶ συλλαβαῖς, ag. 
ovx ἄν δηλοῖ ἕκαστον, O ἔστιν; ἢ ov; * EPM. Πάνυ 
μὲν οὖν. EQ. Kol τί ἂν φαίης τὸν τοῦτο δυνάμενον, 
ὥςπερ τοὺς προτέρους τὸν μὲν μουσικὸν ἔφησϑα, τὸν 
δὲ γφαφικόν; τοῦτον δὲ τίνα; ἘΡΜ. Τοῦτο ἔμοιγε 
δοκεῖ, G “Σώκρατες, ὅπερ πάλαι ζητοῦμεν, οὗτος ἂν 

εἶναι ὃ ὀνομαστικός. XXXV 20: UE ἄρα τοῦτο 

ἀληϑές, ἤδη € ἔοικεν ἐπισκεπτέον περὶ ἐχείνων τῶν ὁνο- 

μάτων ὧν σὺ ἤρου, περὶ ῥοῆς τε καὶ τοῦ ἰέναι καὶ 

σχέσεως, εἰ τοῖς γράμμασι καὶ ταῖς συλλαβαῖς τοῦ ὃν- 
τὸς ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν, Ora ! ἀπομιμεῖσϑαι τὴν 

οὐσίαν, εἴτε καὶ ov. ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Φέ- 
QE δή, ἴδωμεν, πότερον, ἄρα ταῦτα μόνα ἐστὶ τῶν 

πρώτων ὀνομάτων ἢ καὶ ἀλλα πολλά. ἘΡΜ. Οἶμαι 

ἔγωγε καὶ ἀλλα. EQ. Εἰκὸς γάρ. ἀλλὰ τίς ἂν εἴη ὁ 

τρόπος τῆς «διαιρέσεως, ὅϑεν ἄρχεται μιμεῖσϑαι ὃ μι- 

μούμενος; ἄρα οὐκ ἐπείπερ, συλλαβαῖς τϑ καὶ γράμμα- 

σιν ἢ μίμησις τυγχάνει οὖσα τῆς οὐσίας, ὀρϑότατόν 

ἐστι διελέσϑαι τὰ στοιχεῖα πρῶτον, ὥςπερ oi ἐπιχει- 
ροῦντες ' τοῖς ῥυϑμοῖς τῶν στοιχείων πρῶτον τὰς δυ- 

γάμεις διείλοντο, ἔπειτα τῶν συλλαβῶν καὶ οὕτως ἤδη 
ἔρχονται ἐπὶ τοὺς ῥυϑμοὺς σχεψόμενοι, πρότερον δ᾽ 
οὔ; EPM. Noi. EQ. ᾿4ρ᾽ οὖν καὶ ἡμᾶς οὕτω δεῖ 
πρῶτον μὲν τὰ φωνήεντα διελέσϑαι, ἔπειτα TO ἑτέ- 
go» χατὰ εἴδη τά τε ἄφωνα καὶ ἀφϑογγα οὑτωσὶ 
γάρ που λέγουσιν οἱ δεινοὶ περὶ τούτων" καὶ τὰ αὖ 

φωνήεντα μὲν οὗ, οὐ μέντοι γ8 ἄφϑογγα; καὶ αὐτῶν 
τῶν φον εντῶ» ὅσα διάφορα εἴδη ἔχει ἀλλήλων; καὶ 
ἐπϑιδὰν ταῦτα ! διελώμεϑα [τὰ ὄντα] εὐ “πάντα, αὐ- 
ϑις δεῖ ὀνόματα ἐπιϑεῖναι, εἰ ἔστιν εἰς ἃ ἀναφέρεται 

, e E A πῶ id E eS ον 
πάντα, ὥςπερ τὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν αὐτά T8, | 

καὶ εἰ ἐν αὐτοῖς ἔνεστιν εἴδη κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, 
ὥςπερ ἐν τοῖς στοιχείοις" ταῦτα πάντα καλῶς διαϑεα- 

σαμένους ἐπίστασϑαι ἐπιφέρειν ἕκαστον κατὰ τὴν 
ὁμοιότητα, ἐάν τὸ ἕν ἑνὶ δέη ἐπιφέρειν, ἐάν 18 συγκε- 
φαννύντα πολλὰ ἑνί, ὥπερ 0L ζωγράφοι βουλόμενοι 
ἀφομοιοῦν ἐνίοτε μὲν ὄστρεον μόνον. ἐπήνεγκαν, ἐνίοτε 
δὲ ὁτιοῦν ἀλλο ! τῶν φαρμάκων, ἔστι δ᾽ Ore πολλὰ 
συγκεράσαντες, οἷον ὅταν ἀνδρείκελον σκευάζωσιν ἢ 
ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ὡς ἂν, οἶμαι, δοκῇ ἑχάστη ἡ 
εἰκὼν δεῖσθαι ἑκάστου φαρμάκου" οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς 
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τὰ στοιχεῖα ἐπὶ τὰ πράγματα ἐποίσομεν, καὶ ἕν ἐπὶ 
ἕν, οὗ ἂν δοκῇ δεῖν, καὶ σύμπολλα, ποιοῦντες ὃ δὴ 

συλλαβὰς καλοῦσι, καὶ συλλαβὰς αὖ συντιϑέντες, * ἐξ 

ὧν τά τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα συντέϑενται" καὶ 
πάλιν ἐκ τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων μέγα ἤδη τι καὶ 
καλὸν καὶ ὅλον συστήσομεν, ὥςπερ ἐχεῖ τὸ ζῶον τῇ 
γφαφικῇ, ἐνταῦϑα τὸν λόγον τῇ ὀνομαστικῇ ἢ ῥητο- 
ρικῇ ἢ ἥτις ἐστὶν ἡ τέχνη. μᾶλλον δὲ οὐχ ἡμεῖς, ἀλλὰ 

λέγων ἐξηνέχϑην. συνέϑεσαν μὲν γὰρ οὕτως, ἧπερ 

σύγκειται, οἱ παλαιοί" ἡμᾶς δὲ δεῖ, εἴπερ τεχνικῶς 
ἐπιστησόμεϑα σχοπεῖσϑαι αὐτὰ πάντα, οὕτω διελομέ- 
γους, ! εἶτε κατὰ τρόπον, τά T8 πρῶτα ὀνόματα κεῖ- 
ται χαὶ τὰ ὕστερα, εἴτε μή, οὕτω ϑεᾶσϑαι. ἄλλως δὲ 

συνείρειν μὴ φαῦλον ἢ καὶ ov καϑ' ὁδόν, ὦ φίλε Ἕρ- 
μόγενες. EPM. Ἴσως μὰ AU, ὦ Σώκρατες. XXXVI. 

EQ. Τί οὖν; σὺ πιστούεις σαυτῷ οἷός T ἂν εἶναι ταῦ- 

τα οὕτω διελέφϑαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὔ. ἘΡΜ. Πολλοῦ 
ἄρα δέω ἔγωγε. EQ. άσωμεν οὔν, ἢ ἢ βούλει οὕτως, 

ὅπως ἄν δυνώμεϑα, κἂν σμικρόν τι αὐτῶν οἷοί T 
ὦμεν κατιδεῖν, ἐπιχειρῶμεν, ! προειπόντες, ὥςπερ Ολέ- 
yov πρότερον τοῖς ϑεοῖς, ὅτι οὐδὲν εἰδότες τῆς ἀλη- 
ϑείας τὰ τῶν ἀνϑρώπων δόγματα περὲ αὐτῶν εἰκάζο- 
μεν, οὕτω δὲ καὶ νῦν αὖ εἰπόντες ἡμῖν αὐτοῖς ἴωμεν, 
ὅτι εἰ μέν τι χρηστὸν ἔδει αὐτὰ διελέσϑαι εἴτε ἄλλον 
ὁντινοῦν εἴτε ἡμᾶς, οὕτως ἔδει αὐτὰ διαιρεῖσϑαι, »ῦν 

δέ, τὸ λεγόμενον, κατὰ δύναμιν δεήσει ἡμᾶς περὶ αὐ- 
τῶν πραγματεύεσϑαι; δοκεῖ ταῦτα; ἢ πῶς λέγεις; 
ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν σφόδρα ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. Τὸ- 
λοῖα μὲν οἶμαι ! φανεῖσϑαι, [ Ἑρμόγενες, γράμμασι 
καὶ συλλαβαῖς τὰ πράγματα μεμιμημέμα κατάδηλα γι- 

γνόμενα" ὅμως δὲ ἀνάγκη. οὐ re ἔχομεν τούτου θέι- 
τιον, εἰς ὃ τι ἐπαγενέγχωμδν περὶ ἀληϑείας τῶν πρώ- 
τῶν ὀνομάτων, & μὴ ἄρα δή, ὥςπερ οἵ τραγῳδο 
ποιοΐ, ἐπειδάν τι ἀπορῶσιν, ἐπὶ τὰς μηχανὰς κατα- 
φεύγουσι ϑεοὺς αἴροντες, καὶ ἡμεῖς οὕτως εἰπόντες 
ἀπαλλαγ μεν, ὃτι τὰ πρῶτα ὀνόματα οἵ ϑεοὶ ἔϑεσαν 
καὶ διὰ ταῦτα ὀρϑῶς £ ἔχει. ἄρα καὶ ἡμῖν ! χράτιστος 
οὗτος τῶν λόγων; ἢ ἐκεῖνος, ὅτι παρὰ βαρβάρων τι- 
γῶν αὐτὰ παρειλήφαμεν, εἰσὶ δὲ ἡμῶν ἀρχαιότεροι 
βάρβαροι; ἢ ὅτι ὑπὸ παλαιότητος ἀδύνατον αὐτὰ * 
ἐπισκέψασϑαι, ὥοπερ καὶ τὰ βαρβαρικά; αὗται γὰρ 
ἄν πᾶσαι ἐχδύσεις εἶεν καὶ μάλα κομψαὶ τῷ μὴ ἐθϑὲ- 

λοντι λόγον διδόναι περὶ τῶν πρώτων ὀνομάτων, ὡς 

ὀρϑῶς κεῖται. καίτοι ὅτῳ τις τρόπῳ τῶν πρώτων 
ὀνομάτων τὴν ὀρϑότητα μὴ οἶδεν, ἀδύνατόν που τῶν 
78 ὑστέρων εἰδέναι, ἃ ἐξ ἐκείνων ἀγάγκη δηλοῦσϑαι, 
ὧν τις πέρι ps μηδὲν οἶδεν" ἀλλὰ δῆλον, à ὅτι τὸν φάσκον- 
τα περὶ αὐτῶν τεχνικὸν εἶναι περὶ τῶν πρώτων ὄνο- 
μάτων μάλιστά T8 καὶ καϑαρώτατα δεῖ ἔχειν ἀπο- 
δεῖξαι, ἢ οὺ εἰδέναι, ὅτι τά γε ὕστερα ἤδη niveis 
ἢ goi ἄλλως δοκεῖ; EPM. Οὐδ᾽ ὁπωρτιοῦν, ὠ Xd 

κρατες, ἄλλως. ΣΩ μὲν τοίνυν ἐγὼ ἤσϑημαι σεε- 

ρὲ τῶν πρώτων ὀνομάτων, πάνυ μοι δοκεῖ ὑβριστικὰ 
εἶναι καὶ γελοῖα. τούτων οὖν GOL μεταδώσω, ἄν βού- 
λῃ᾽ σὺ δ᾽ ἂν τι ἔχῃς βέλτιόν ποϑεν λαβεῖν, πειρα- 

σϑαι. καὶ ἐμοὶ μεταδιδόναι. ἘΡΜ. Ποιήσω ταῦτα. 
ἀλλὰ ϑαῤῥῶν λέγ. XXXVH. ! EQ. “πρῶτον μὲν 

τοίνυν τὸ Q ἔμοιγϑ φαίνεται ὥςπερ ὄργανον. εἶναι πά- 
σης τῆς κινήσεως, ἣν οὐδ᾽ εἴπομεν διότι ἔχει τοῦτο 
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τοὔνομα᾽ ἀλλὰ γὰρ δῆλον, ὅτι ἴξσις βούλεται εἶναι" οὐ 

γὰρ ἡ ἐχρώμεϑα ἀλλὰ 8 τὸ παλαιόν. T δὲ ἀρχὴ ἀπὸ 
τοῦ xit" ξεγικὸν δὲ vovvoua: τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἰέναι. 

&L οὖν τις τὸ παλαιὸν αὐτῆς εὕροι ὄνομα εἰς τὴν ἥμε- 
τέραν φωνὴν συμβαῖνον, ἴεσις ἂν ὀρϑῶς καλοῖτο᾽ νῦν 
δὲ ἀπό T8 τοῦ ξενικοῦ. τοῦ κίειν καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ ἢ 
μεταβολῆς καὶ τῆς τοῦ » ἐνθέσεως κίνησις κέκληται, 
ἔδει δὲ κιείνησιν ! καλεῖσϑαι ἢ εἶσιν. ἡ δὲ στάσις ἀπό- 
φασις τοῦ ἱέναι βούλεται εἶναι, διὰ δὲ τὸν καλλωπι- 

σμὸν στάσις ὠνόμασται. Τὸ δ᾽ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, 
ὥςπερ λέγω, καλὸν ἔδοξεν ὁ ὄργανον εἶναι τῆς κινήσεως 
τῷ τὰ ὀνόματα τυϑεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φο- 
φᾷ" πολλαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν" “πρῶτον 

μὲν ἐν αὐτῷ τῷ ῥεῖν καὶ dog lic soviroU xao γράμ- 
ματος τὴν φορὰν μιμεῖται, εἶτα ! ἐν τῷ τρόμῳ, εἶτα 
ἐν τῷ τραχεῖ, ἔτι δὲ ἐν τοῖς τοιοῖςδε ῥήμασιν, οἷον 
χρούειν, ᾿ϑραύειν, ἐρείκειν, ϑρύπτειν, κερματίζειν, ῥυμ- 
βεῖν" πάντα ταῦτα τὸ πολὺ ἀπεικάζει, διὰ τοῦ e. ἑώρα 
γάρ, οἶμαι, τὴν γλῶτταν ἐν τούτῳ ἥκιστα μένουσαν, 
μάλιστα δὲ σειομένην" διὸ φαίνεταί μοι τούτῳ πρὸς 

ταῦτα κατακεχρῆσϑαι. τῷ δ᾽ αὐ πρὸς τὰ λεπτὰ sri 
τα, ἃ δὴ μάλιστα διὰ πάντων ἴοι ἂν. διὰ ταῦτα τὸ 
* ἱέναι καὶ τὸ ἴδσϑαι διὰ τοῦ & ἀπομιμεῖται, ὥρπερ 
ye διὰ τοῦ q καὶ τοῦ v καὶ τοῦ σῖγμα καὶ TOU ζῆτα, 
ὅτι πνευματώδη τὰ γράμματα, πάντα τὰ τοιαῦτα με- 
μίμηται αὐτοῖς ὀνομάζων, οἷον τὸ ,ψυχρὸν χαὶ τὸ ζέον 
καὶ τὸ σείεσϑαι καὶ ὅλως σεισμόν. καὶ ὅταν που τὸ 
φυσῶδες μιμῆται, πανταχοῦ ἐνταῦϑα ὡς τὸ πολὺ τὰ 

τοιαῦτα γράμματα ἐπιφέρειν φαίνεται ὃ τὰ ὀνόματα 
τιϑέμενος. τῆς δ᾽ αὖ τοῦ ὃ συμπιέσεως καὶ τοῦ τ καὶ 
ἀπερείσεως τῆς γλώττης ' τὴν δύναμιν χρήσιμον φαΐ- 
νεται ἡγήσασϑαι πρὸς τὴν μίμησιν τοῦ δεσμοῦ καὶ 
τῆς στάσεως. ὅτι δὲ ὀλισϑάνει μάλιστα ἐν τῷ À ἡ 
γλῶττα κατιδών, ἀφομοιῶν ὠνόμασε τά τε λεῖα καὶ 
αὐτὸ τὸ ὀλισϑάνειν καὶ τὸ λιπαρὸν καὶ τὸ κολλῶδες 

καὶ τἄλλα πάντα τὰ τοιαῦτα. à δὲ ὀλισϑανούσης τῆς 
γλώττης ἀντιλαμβώνεται ἡ 7 τοῦ y δύναμις, τὸ rivos 
ἀπεμιμήσατο καὶ γλυκὺ καὶ γλοιῶδες. τοῦ | δ᾽ αὐν 

τὸ εἴσω αἰσϑόμενος τῆς φωνῆς, τὰ ἔνδον καὶ τὰ ἐν- 
τὸς ὠνόμασεν, ὡς ἀφομοιῶν τοῖς γράμμασι: τὰ ἔργα. 
τὸ δ᾽ av α τῷ μεγάλῳ ἀπέδωκε, καὶ τῷ μήκει τὸ 7» 
ὅτι μεγάλα τὰ γράμματα. εἰς δὲ τὸ γογγύλον» TOU 0 

δεόμενος σημείου, τοῦτο πλεῖστον αὐτῷ εἰς τὸ ὄνομα 
ἐνεκέρασε. καὶ τάλλα οὕτω φαΐνεται προςβιβάζειν καὶ 
κατὰ γράμματα καὶ κατὰ συλλαβὰς ἑκάστῳ τῶν ὄντων 
σημεῖόν τε καὶ ὄνομα ποιῶν 0 νομοϑέτης, ἐκ δὲ τού- 
τῶν τὰ λοιπὰ ἤδη αὐτοῖς τούτοις συντιϑέναι ἀπομι- 
μούμενος. αὕτη “μοι φαίνεται, ὡ Ἑρμόγενες, ' βού- 
λεσϑαι εἶναι ἡ τῶν ὀνομάτων ὀρϑότης, εἰ μή τι ἄλλο 

Κρατύλος ὃδε λέγει. XXXVHIL EPM. Καὶ μήν, o 

“Σώκρατες , πολλά ré μοι πολλάκις πράγματα παρέχει 

Κρατύλος, ὥςπερ κατ᾽ ἀρχὰς ἔλεγον, φάσκων μὲν ei- 
va ὀρϑότητα ὀνομάτων, ἥτις δ᾽ ἐστὶν οὐδὲν σαφὲς λέ- 

yov, Gre ue μὴ δύνασϑαι εἰδέγαι, “πότερον ἑκὼν ἢ 
ἄχων οὕτως ἀσαφῶς ἑκάστοτε περὲ αὐτῶν λέγει. Nov 
ovy μοι, e Κρατύλε, ἐναντίον “Σωχράτους ! εἰπέ, πό- 

τερον ἀρέσχει σοι jj ÀAéysu Σωκράτης περὶ ὀνομάτων, 
ἢ ἔχεις πῃ ἀλλῃ κάλλιον λέγειν; καὶ εἰ ἔχεις, λέγε, ἵνα 
ἤτοι μάϑῃς παρὰ Σωκράτους, ἢ διδάξῃς ἡμᾶς ἀμφο- 
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τέρους. ΚΡ. TI δαί, ὦ Ἑρμόγενες: δοκεὶ cot ῥάδιον 

sive. οὕτω ταχὺ μαϑεῖν τὸ καὶ διδάξαι ὁτιοῦν πρᾶ- 
ι e “ e * E - 

γμα, μὴ ὅτι τοσοῦτον, ὃ δὴ δοκεῖ ἐν τοῖς [μεγίστοις] 
μέγιστον εἶναι; ἘΡΜ. Μὰ * 4 οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ 

τὸ τοῦ Ἡσιόδου καλῶς μοι φαΐνεται ἔχειν τό" εἰ καὶ 
τις σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταϑείη, προὔργου εἶναι. εἰ 
ovy καὶ σμικρόν τι οἷός τ᾽ εἰ πλέον ποιῆσαι, μὴ ἀπό- 
appe, ἀλλ᾽ εὐεργέτει καὶ “Σωκράτη τόνδε, δίκαιος δ᾽ 

εἶ xoi ἐμέ. EQ. Καὶ μὲν δὴ ἐ ἔγωγε χαὶ αὐτός, ὦ 

Ἀρατύλε, οὐδὲν ἂν ἰσχυρισαίμην ὧν εἴρηκα, ἡ δὲ μοι 
ἐφαίνετο, usd Ἑρμογένους ἐπεσκεψάμην, ὥςτε τούτου 
ys ἕνεκα ϑαῤῥῶν λέγε, εἴ τι ' ἔχεις βέλτιον, ὡς ἐμοῦ 

ἐνδεξομένου. εἰ μέντοι ἔχεις τι σὺ κάλλιον τούτων λέ- 
οὐκ ἂν ϑαυμαζοιμι᾿ δοκεῖς γάρ μοι αὐτός τε 

ἐσκέφϑαι τὰ τοιαῦτα xal παρ᾽ ἄλλων μεμαϑηκέναι. 

ἐὰν οὖν λέγῃς τι κάλλιον, ἕνα τῶν μαϑητῶν περὲ ὁρ- 
ϑότητος ὀνομάτων καὶ ἐμὲ γράφου. ΚΡ. Mie μὲν 
δή, ὦ Σώκρατες, ὥςπερ σὺ λέγεις, μεμέληκέ τὲ μοι πε- 
ρὲ αὐτῶν καὶ ἴσως ἂν ce ποιησαίμην μαϑητήν. qo- 
βοῦμαι μέντοι, μὴ τούτου πᾶν τοὐναντίον ἡ, ! ὅτι μοὶ 
πῶς ἐπέρχεται λέγειν πρὸς σὲ τὸ τοῦ Ἠχιλλέως, ὃ ἐκεῖ- 

γος ἐν Διταὶς πρὸς τὸν Αἴαντα λέγει. qol δέ" 

yeu,» 

-Aiav Διογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
πάντα τί μοι κατὰ ϑυμὸν ἐείσω μυϑήσασϑαι. 

καὶ ἐμοὶ σύ, ὦ Σώκρατες, ἐπιεικῶς φαΐνει κατὰ νοῦν 
χφησμῳδεῖν, sis παρ Εὐϑύφρονος ἐπίπνους γενόμε- 

voc, εἴτε καὶ ἄλλη τις μοῦσα πάλαι σε ἐνοῦσα ἐλελή- 

Su. EQ. $2 qa8: Κρατύλε, ϑαυμάζω χαὶ αὐτὸς 

πάλαι τὴν ἐμαυτοῦ σοφίαν, καὶ ἀπιστῶ. δοκεῖ ovv μοι 

χρῆναι ἐπανασχέψασϑαι, τὶ καὶ λέγω. τὸ γὰρ ἔξαπα- 

τᾶσϑαι αὐτὸν ὑφ᾽ αὑτοῦ πάντων χαλεπώτατον" ὅταν 

γὰρ μηδὲ σμικρὸν ἀποστατῇ ἀλλ ἀεὶ παρῇ ὃ ἐξαπα- 

τήσων, πῶς οὐ δεινόν; δεῖ δή, ὡς ἔοιχε, ϑαμὰ μετα- 

ἐπὶ τὰ προειρημένα, καὶ πειρᾶσϑαι, τὸ 

ἐχείνου τοῦ ποιητοῦ, βλέπειν ἅμα πρόσσω καὶ Onic- 

σω. καὶ νῦν ἡμεῖς ἴδωμεν, τὶ ἡμῖν εἴρηται. 
ὀνόματος, ! φαμέν, ὀρϑότης ἐστὶν αὕτη, ἥτις ἐνδείξε- 
ται, οἷόν ἐστι τὸ πρᾶγμα. καὶ τοῦτο φῶμεν ἱκαγῶς 

στρέφεσϑαι 

καὶ δὴ 

- 2 * - , , 5 

εἰρῆσϑαι; ΚΡ. "Euol uiv δοκεῖ πάνυ σφόδρα, à Σώ- 
x d asn : 

χρατες. EQ. Διδασκαλίας ἄρα ἕνεκα τὰ ὀνόματα λὲ- 
; SUE 

γεται; ΚΡ. Πάνυ γε. EQ. OvxoUv φῶμεν xal ταύ- 
τὴν τέχνην εἶναι καὶ δημιουργοὺς αὐτῆς; ΚΡ. Πάνυ 

γ8. EQ. Τίνας; KP. Οὕςπερ * σὺ κατ᾽ ἀρχὰς ἕλε- 

γες, τοὺς νομοϑέτας. EQ. Πότερον οὖν καὶ ταύτην 
φῶμεν τὴν τέχνην ἐν τοῖς ἀνϑρώποις ἐγγίγνεσϑαι, ὥς- 
περ καὶ τὰς ἄλλας, ἢ μή; βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοι- 
ὄνδε. ζωγράφοι εἰσί που οἱ μὲν χείρους, οἵ δὲ ἀμεῖ- 
γους; ΚΡ. Πάνυ ys. EQ. Οὐχοῦν oi μὲν ἀμείνους 
τὰ αὑτῶν ἔργα καλλίω παρέχονται, τὰ ζῶα, oi δὲ 

φαυλότερα; καὶ οἰκοδόμοι ὡςαύτως oi μὲν καλλίους 
τὰς οἰχίας ἐργάζονται, οἵ δὲ αἰσχίους; KP. IVa. ! 

zu. "Ag οὖν xai »ομοϑέται oi μὲν καλλίω τὰ ἔργα 

αὑτῶν παρέχονται, οἱ δὲ αἰσχίω; ΚΡ. Ov μοι δοκεῖ 
τοῦτο ἔτι. EQ. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι νόμοι οἵ μὲν 
βελτίους, οἵ δὲ φαυλότεροι εἶναι; ΚΡ. Οὐ δῆτα. EQ. 
Οὐδὲ δὴ ὄνομα, ὡς foixs, δοκεῖ got κεῖσϑαι τὸ μὲν 

χεῖρον, τὸ δὲ ἄμεινον; ΚΡ. Οὐ δῆτα. EQ. Πάντα 
ἄρα τὰ ὀνόματα ὀρϑῶς κεῖται; ΚΡ. Ὅσα ys ὀνό- 
ματά ἐστι. EQ. Τί οὐν; ὃ καὶ ἄρτι ἐλέγετο, Ἕρμο- 

PLATONIS 

γένει τῷδε πότερον. μηδὲ ὁ ὄνομα ! τοῦτο κεῖσϑαι φῶ- 
μδν, 8i μή τι αὐτῷ Ἑρμοῦ γενέσεως προφήκει, ἢ κεῖ- 
σϑαι μέν, οὐ μέντοι ὀρϑῶς γε; ΚΡ. Οὐδὲ κεῖσϑαι 
ἔμοιγδ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ δοκεῖν κεῖσϑαι, εἶναι 

δὲ ἑτέρου τοῦτο τοὔνομα, οὗπερ καὶ ἡ φύσις à τὸ 
ὄνομα. δηλοῦσα. zo. “Πότερον οὐδὲ ψεύδεται, ὅταν 
τις φῇ ἙἝρμογένη αὐτὸν εἶναι; μὴ γὰρ οὐδὲ τοῦτο αὖ 
gj, τὸ τοῦτον φάναι Ἑρμογένη εἶναι, εἰ μὴ ἔστι; ΚΡ. 
Πῶς λέγεις; ΣΩ. Ἄρα ὅτι ψευδῆ λέγειν τὸ παράπαν 

οὐκ ! ἔστιν», ἄρα τοῦτο σοι δύναται ὃ λόγος; συχνοὶ 

γάρ τινες οἵ λέγοντες, eo φίλε Κρατύλε, καὶ yUr καὶ 

πάλαι. ΚΡ. Πῶς γὰρ ἂν, à Σώκρατες, λέγων γὲ τις 

τοῦτο, ὃ λέγει, μ μὴ τὸ ὄν λέγοι; ἢ οὐ τοῦτό ἐστι τὸ 

ψευδῆ λέγειν, τὸ μὴ τὰ ὄντα λέγειν; zo. Κομψότε- 
gos μὲν ὃ λόγος ἢ κατ΄ ἐμὲ καὶ κατὰ τὴν ἐμὴν ἥλι- 

κίαν, ὦ £roiige: ὁμῶς μέντοι εἰπέ μοι τοσόνδε, πότε- 
ρον λέγειν μὲν οὐ δοκεῖ σοι εἶναι ψευδῆ, ! φάναι δὲ; 
KP. Ov μοι δοκεῖ οὐδὲ φάναι. EQ. Οὐδὲ εἰπεῖν οὐ- 
δὲ προειπεῖν; οἷον εἴ τις ἀπαντήσας σοι ἐπὶ ξενίας, 
λαβόμενος τῆς χειρὸς εἴποι" Χαῖρε, ὦ ξένε ϑη- 
γαῖδ, υἱὲ Σμικρίωνος Ἑρμόγενες, οὗτος λέξειδν 

ἄν ταῦτα ἢ φαίη ἂν ταῦτα ἢ εἴποι ἄν ταῦτα ἢ προς- 
εἶποι ἂν οὕτω σὲ μὲν οὗ, Ἑρμογένη δὲ τόνδε; ἢ οὐ- 
δένα; ΚΡ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἄλλως ἂν 

οὗτος ταῦτα φϑέγξασϑαι. XQ 2 ἀγαπητὸν καὶ 

τοῦτο. πότερον γὰρ cq * ἂν φϑέγξαιτο ταῦτα ὃ 

φϑεγξάμενος ἢ ψευδῆ; ἢ τὸ μὲν τι αὐτῶν ἀληϑὲές, τὸ 

δὲ ψεῦδος; καὶ γὰρ ἂν xci τοῦτο ἐξαρκοῖ. ΚΡ. ψΨο- 

φεῖν ἔγωγ ἄν quein» τὸν τοιοῦτον, μάτην αὐτὸν ἕαυ- 
τὸν κινοῦντα, ὥςπερ ἂν εἴ τι χαλκεῖον κινήσειε χρού- 
σας. XXXIX. EQ. Φέρε δή, ἐὰν πῇ διαλλαχϑὦμεν, 

ὦ Κρατύλδε᾽ dg οὐκ ἄλλο μὲν ἄν φαΐης τὸ ὄνομα εἰ- 
γαι, ἄλλο δὲ ἐκεῖνο, οὗ τὸ Ovouc ἐστιν; ΚΡ. Ἔχγωγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὄνομα, ὁμολογεῖς μίμημα τι εἶναι 
τοῦ ' πράγματος; ΚΡ. Πάντων μάλιστα. EQ. Ovx- 

οὖν καὶ τὰ ζωγραφήματα τρόπον τινὰ ἄλλον λέγεις 

μιμήματα εἶναι zuspcr τινῶν: KP. Nol. EQ. 

dios δή" ἴσως γὰρ ἐγὼ οὐ μανϑάνω, ἅττα ποτ᾽ ἔστιν 
ἃ λέγεις, σὺ δὲ τάχ᾽ ἂν ὀρϑῶς λέγοις" ἔστι διανεῖμαι. 
xai προςενεγκεῖν ταῦτα ἀμφότερα τὰ μιμήματα, τά τὸ 
ζωγραφήματα κἀκεῖνα τὰ ὀνόματα, τοῖς πράγμασιν, ὧν 
μιμήματά ἐστιν, ἢ ov; ! ΚΡ. Ἔστι. EQ. “Πρῶτον μὲν 

δὴ σκόπει τόδε. ap ἂν τις τὴν μὲν τοῦ ἀνδρὸς εἰκό- 
να τῷ ἀνδρὶ ἀποδοίη, v τὴν δὲ τῆς γυναικὸς τῇ γυναικί, 
καὶ udo οὕτως; ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Owx- 

οὖν καὶ τοὐναντίον τὴν μὲν τοῦ ἀνδρὸς τῇ γυναικί, 
τὴν δὲ τῆς γυναικὸς τῷ ἀνδρί; ΚΡ. Ἔστι καὶ ταῦτα. 
ΣΩ. Ag οὖν αὗται αἵ διανομαὶ ἀμφότεραι ὀρϑαί, ἢ 

7 ἑτέρα; ΚΡ. Ἡ ἑτέρα. ΣΩ. Ἢ ἂν ἑχάστῳ, οἶμαι, 

τὸ προοῆκόν τὸ καὶ τὸ ὅμοιον ἀποδιδῷ. ΚΡ. Ἔμοιγε 
δοκεῖ. ! EQ. Ἵνα τοίνυν μὴ μαχώμεθα ἕν τοῖς λόγοις 

ἐγώ τϑ καὶ σύ, φίλοι ὄντες, ἀπόδεξαί μου ὃ λέγω. τὴν 

τοιαύτην γάρ, [o] ἑταῖρε, χαλῶ & ἔγωγε διανομὴν im ἀμ- 
φοτέροις μὲν τοῖς μιμήμασι, τοῖς τε ζώοις καὶ τοῖς 
ὀνόμασιν, ὀρϑήν, ἐπὶ δὲ τοῖς ὀνόμασι πρὸς τῷ ὀρϑὴν 

xol ἀληϑῆ; τὴν δ᾽ ἑτέραν, τὴν τοῦ ἀνομοίου δόσιν τὸ 
καὶ ἐπιφοράν, οὐκ ὀρϑήν, καὶ ψευδῆ, ὅταν ém ὀνό- 
μασιν ῇ. KP. MAI ὅπως un, ὦ Σώκρατες, ἐν μὲν 

τοῖς ζωγραφήμασιν ' ἢ τοῦτο, τὸ μὴ ὀρϑῶς διανέμειν, 
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ἐπὶ δὲ τοῖς ὀνόμασιν oV, ἀλλ᾿ ἀναγκαῖον ἢ ἀεὶ ὁρ- 
ϑῶς. ΣΩ. Πῶς λέγεις; τί τοῦτο ἐκείνου διαφέρει: 

dg οὐκ ἔστι  προςελϑόντα ἀνδρί τῳ εἰπεῖν ὅτι Τουτί 
ἐστι σὸν γφάμμα, καὶ δεῖξαι αὐτῷ, &v μὲν τύχῃ, ἐκεί- 
γου εἰκόνα, ἂν δὲ τύχῃ, γυναικός; τὸ δὲ δεῖξαι λέγω 

εἰς τὴν τῶν ὀφϑαλμῶν αἴσϑησιν καταστῆσαι. ΚΡ. 

Πάνυ ye. EQ. Ti δέ; πάλιν αὐτῷ τούτῳ προςελϑόν- 

τα εἰπεῖν ὅτι Τουτὶ ἐστι σὸν ὄνομα; ἔστι δὲ που καὶ 

τὸ ὄνομα μίμημα, ὥςπερ τὸ ζωγφάφημα. τοῦτο δὴ λέ- 
yo dp οὐχ ἂν εἴη αὐτῷ * εἰστεῖν ὅτι Τουτὶ ἐστι σὸν 

ὄνομα, καὶ μετὰ τοῦτο εἰς τὴν τῆς ἀχοῆς αὖ αἴσϑη- 
σιν καταστῆσαι, ἄν μὲν τύχῃ, τὸ ἐχείνου μίμημα, si- 
πόντα, ὅτι ἀνήρ, ἂν δὲ τύχῃ, τὸ τοῦ ELS TOU Gy- 
ϑρωπίνου γένους, εἰσιόντα, ὅτι γυνή; οὐ δοκεῖ σοι 
τοῦτο οἷόν T εἶναι καὶ γίγνεσθαι ἐνίοτε; ΚΡ. Ἐϑέ- 

λω σοι, ὦ Σώκρατες, ᾿ξυγχωρῆσαι, χαὶ ἔστω οὕτω. 

EQ. Καλῶς 78 σὺ ποιῶν, [5] φίλε, εἰ ἔστι τοῦτο OU- 

τῶς ἔχον" οὐδὲν γὰρ δεὶ νῦν πάνυ διαμάχεσϑαι περὶ 

αὐτοῦ. εἰ δ᾽ οὖν ἔστι τοιαύτη ! τις διαγομὴ καὶ ἐν- 
ταῦϑα, τὸ μὲν ἕτερον τούτων ἀληϑεύειν βουλόμεϑα 
καλεῖν, τὸ δ᾽ ἕτερον ψεύδεσθαι. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 

ἔχει, καὶ ἔστι μὴ ὀρϑῶς διανέμειν τὰ ὀνόματα μηδὲ 
ἀποδιδόναι τὰ προςήκοντα ἑχάστῳ, ἀλλ᾽ ἐνίοτε τὰ μὴ 
προςήχοντα, εἴη ἂν καὶ ῥήματα ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν. 

εἰ δὲ ῥήματα καὶ ὀνόματα ἔστιν οὕτω τιϑέναι, ἀνάγ- 
xm καὶ λόγους" λόγοι γάρ που, ὡς ἐγῴμαι, 7 τούτων 
ξυνϑεσίς ἐστιν. ἢ ' πῶς λέγεις, à Κρατύλε; KP. Ov- 

τω καλῶς γάρ “μοι δοκεῖς λέγειν. EQ. Οὐκοῦν εἰ 

γθάμμασιν αὖ τὰ πρῶτα ὀνόματα ἀπεικάζομεν, ἔστιν 
ὥςπερ ἐν τοῖς ζωγραφήμασι xol πάντα τὰ προφήκοντα 
χφώματά 18 καὶ σχήματα ἀποδοῦναι, καὶ μὴ πάντα 
αὖ, ἀλλ᾿ ἔνια ἐλλείπειν, ἔνια δὲ καὶ προςτιϑέναι, καὶ 

πλείω καὶ μείζω. ἢ οὐκ ἔστιν; ΚΡ. Ἔστιν. ΣΏ. 

Οὐχοῦν ὁ μὲν ἀποδιδοὺς πάντα καλὰ τὰ γράμμα- 
τὰ τὲ καὶ τὰς εἰκόνας ἀποδίδωσιν, ὃ δὲ ἢ προςτι- 
ϑεὶς ἢ ἀφαιρῶν γράμματα μὲν καὶ εἰκόνας ἐργάζε- 
ται καὶ οὗτος, ἀλλὰ | πονηράς; KP. Nol. ZQ. 

Ti δὲ ὃ διὰ τῶν ,δυλλαβῶν τὸ καὶ γϑαμμάτων τὴν 
οὐσίαν τῶν πραγμάτων ἀπομιμούμενος; ἄρα οὐ κα- 
τὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἄν μὲν πάντα ἀποδῷ τὰ προς- 
ἥκοντα, καλὴ ἡ εἰκὼν tcrct τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὄνομα᾽ 
ἐὰν δὲ σμικρὰ ἐλλείπῃ ἢ προςτιϑῇ ἐνίοτε, εἰκὼν μὲν 
γενήσεται, καλὴ δὲ οὔ; cre τὰ μὲν καλῶς εἰργασμένα 
ἔσται τῶν ὀνομάτων, τὰ δὲ κακῶς; ΚΡ. Ἴσως. EQ. 

Ἴσως ἄρα ἔσται ὃ μὲν ἀγαϑὸς δημιουργὸς ὀνομάτων, 
ὃ δὲ καχός; ΚΡ. Nai. EQ. Οὐκοῦν τούτῳ ὃ νομο- 
ϑέτης ἦν ὄνομα. ΚΡ. Nol. EQ. Ἴσως ἄρα νὴ 41 
ἔσται, ὥςπερ ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις, χαὶ »ομοϑέτης ὃ 

μὲν ἀγαϑός, ὃ δὲ κακός, ἐάνπερ τὰ ἔμπροσϑεν ἐκεῖ- 

vo ὁμολογηϑῇ ἡμῖν. ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλ᾽ δρᾷς, ὦ ὦ 
“Σώκρατες, ὅταν ταῦτα τὰ γράμματα, τό τε α καὶ τὸ 
β καὶ ἕν ἕχαστον τῶν στοιχείων, τοῖς ὀνόμασιν ἀπο- 
διδῶμεν τῇ γθαμματικῇ τέχνῃ» * ἐάν τι ἀφέλωμεν ἢ 

προςϑῶμεν ἢ μεταϑῶμέν τι; γέγφαπται, μὲν ἡμῖν τὸ 
ὄνομα, οὐ μέντοι ὀρϑῶς, ἀλλὰ τὸ παράπαν οὐδὲ γέ- 
γραπται, ἀλλ εὐϑὺς ἕτερόν ἐστιν, ἐάν τι τούτων πά- 
ϑῃ. EQ. Μὴ γὰρ οὐ καλῶς σχοπῶμεν οὕτω σκο- 
ποῦντες, ὦ Κρατύλε. ΚΡ. Πῶς δή; EQ. Ἴσως ὅσα 

ἔκ τινος ἀριϑμοῦ ἀγαγκαῖον εἶναι ἢ μὴ εἶναι, πάσχοι 
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ἄν τοῦτο ὃ σὺ λέγεις, ὥςπερ καὶ αὐτὰ τὰ δέκα ἢ ὃς- 

τις βούλει ἄλλος ἀριϑμός, ἐὰν ἀφέλης τι ἢ προφϑῇς, 
ἕτερος εὐθὺς γέγονε. ! τοῦ δὲ ποιοῦ τινος καὶ ξυμπά- 

σης εἰκόνος μὴ οὐχ αὕτη ü ὀρϑότης, ἀλλὰ τὸ &yay- 

τίον οὐδὲ τὸ παράπαν δέῃ πάντα ἀποδοῦναι, oiov 
ἐστιν ὃ εἰχάζει, εἰ μέλλει εἰκὼν εἶναι. σκόπει δέ, εἴ τι 
λέγω. &g ἂν δύο πράγματα εἴη τὰ τοιάδε, οἷον Κρα- 
τύλος καὶ Κρατύλου εἰκών, εἴ τις ϑεῶν μὴ μόνον τὸ 
σὸν χρῶμα καὶ σχῆμα ἀπεικάσειξν, ὥςπερ οἵ ζωγρά- 
qoi, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐντὸς πάντα τοιαῦτα ποιήσειεν, οἷά- 

περ τὰ σά, καὶ μαλαχότητας καὶ ϑερμότητας τὰς 
αὐτὰς ! ἀποδοίη, καὶ κίνησιν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν, 
οἵαπερ 7| παρὰ σοΐ, ἐνΘθεΐη αὐτοῖς; καὶ ἑνὲ λόγῳ πάν- 
τα ἅπερ σὺ ἔχεις, τοιαῦτα ἕτερα καταστήσειε πλησίον 
σου; πότερον Ἀρατύλος ἄν καὶ εἰκὼν Κρατύλου τότ᾽ 

εἴη τὸ τοιοῦτον, ἢ δύο Κρατύλοι; ΚΡ. Δύο ἔμοιγε 
δοκοῦσιν, [5] Σώκρατες, Κρατύλοι. XL. ΣΩ. Ὁρᾷς 

οὖν, ὦ φίλε, ὅτι ἄλλην χρὴ εἰκόνος ὀρϑότητα ζητεῖν 

καὶ ὧν γῦν δὴ ἐλέγομεν, καὶ οὐκ ἀναγκάζειν, ἐάν τι 
ἀπῇ ἢ προςῇ, ! μηκέτι αὐτὴν εἰκόνα εἶναι: 5 οὐχ Gi- 
σϑάνει, ὅσου ἐνδέουσιν αἱ εἰχόνες τὰ αὐτὰ ἔχειν ἐκεῖ- 
vois, KP. "Eyoye. EQ. Itàioic 

γοῦν, o Κρατύλε, ὑπὸ τῶν ὀνομάτων πάϑοι ἄν ἐχεῖ- 
ὧν εἰκόνες εἰσίν; 

να, ὧν ὀνόματά ἐστι τὰ ὀνόματα, & πάντα παγταχῇ 
αὐτοῖς ὁμοιωϑείη. διττὰ γὰρ ἂν που πᾶντα έροιτο, 
καὶ οὐκ ἂν ἔχοι. αὐτῶν εἰπεῖν οὐδέτερον, ὑπότερόν 
ἐστι τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ὁ ὄνομα. ΚΡ. Δληϑὴ λέγεις. 

ΣΩ. Θαῤῥῶν τοίνυν, o UELLE fa καὶ ὄνομα τὸ μὲν 

εὖ! κεῖσϑαι, τὸ δὲ μή, καὶ μὴ ἀνάγκαζε πάντ᾽ ἔχειν 

τὰ γφάμματα, ἵνα κομιδῇ ü τοιοῦτον οἷόνπερ οὗ ὃνο- 
μά ἐστιν, ἀλλ ἔα καὶ τὸ μὴ προςῆκον γφάμμα ἐπιφέ- 
gen. si δὲ γράμμα, xal ὄνομα ἐν λόγῳ" εἰ δὲ ὄνομα, 
καὶ λόγον ἐν λόγῳ μὴ προφήκοντα τοῖς πράγμασιν 
ἐπιφέρεσθαι, χαὶ μηδὲν ἧττον ,ὀνομάζεσϑαι τὸ πρᾶ- 

γμα χαὶ ἀρ σου ἕως ἂν ὃ τύπος ἐνῇ τοῦ den 

τος, περὶ οὗ ἂν ὃ λόγος Tb ὥςπερ ἐν τοῖς τῶν * στοι- 
χείων ὀνόμασιν, εἰ μέμνησαι ἃ νῦν δὴ ἐγὼ καὶ Ἕρμο- 
γένης ἐλέγομεν. KP. Ἄλλὰ μέμνημαι. EQ. Καλῶς 
τοίνυν. ὅταν γὰρ τοῦτο ἐνῇ, κἂν μὴ πάντα τὰ προς- 
ἥκοντα ἔχῃ» λελέξεταί γε τὸ πρᾶγμα, καλῶς, ὅταν 

πάντα, κακῶς δέ, ὅταν ολίγα. λέγεσϑαι δ᾽ οὖν, ὦ μα- 

κάριθ, ἐῶμεν, ἵνα μὴ ὄφλωμεν, ὥςπερ οἱ ἐν γίνῃ 
γνύχτωρ περιϊόντες ὀψὲ ὁδοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὰ πρά- 
γματα δόξωμεν αὐτῇ τῇ ἀληϑείᾳ οὕτω πὼς ἐληλυϑέ- 
γαι ὀψιαΐτερον ! τοῦ δέοντος. ἢ ζήτει τιν ἄλλην ονό- 
ματος ὀρϑότητα, χαὶ μὴ ὁμολόγει, δήλωμα συλλαβαῖς 
χαὶ γφάμμασι πράγματος ὁ ὄνομα εἶναι. εἶ γὰρ ταῦτα 
ἀμφότερα ἐρεῖς, οὐχ οἷός v ἔσει συμφωνεῖν σαυτῷ. 
KP. ἀλλά μοι δοκεῖς ys, ὦ Σώκχρατες, μετρίως λέγειν, 

καὶ οὕτω τίϑεμαι. EQ. Ἐπειδὴ τοίνυν ταῦτα ἡμῖν 
ξυνδοκεῖ, μετὰ ταῦτα τάδε σκοπῶμεν, εἰ μέλλει, φα- 

μέν, καλῶς κεῖσϑαι τὸ ὄνομα, τὰ προφήκοντα δεῖ αὐ- 
τὸ γράμματα ἔχειν; KP. Noi. EQ. Προοήκει ' δὲ 
τὰ ὅμοια τοῖς πράγμασι: ΚΡ. Πάνυ γε. ΣΩ. Τὰ 
μὲν ἄρα καλῶς κείμενα οὕτω κεῖται" εἰ δὲ μή τι χα- 
λῶς ἐτέϑη, τὸ μὲν ἂν πολὺ ἴσως ἐκ προςηκόντων εἴη 

γφαμμάτων καὶ | ὁμοίων, εἴπερ ἔσται εἰκών, ἔχοι δ᾽ ἂν 
τι καὶ οὐ προρῆκον, δὶ ὃ οὐχ ἂν καλὸν εἴη οὐδὲ κα- 
λῶς εἰργασμένον τὸ ὄνομα. οὕτω φαμέν, ἢ ἄλλως; 
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KP. Οὐδὲν δεῖ, οἶμαι, διαμάχεσϑαι, Σώκρατες" ἐπεὶ 
οὐκ ἀρέσχει γέ μὲ τὸ φάναι ὄνομα μὲν εἶναι, μὴ μέν- 
τοι καλῶς ye κεῖσϑαι. 

ἀρέσκει σε, τὸ εἶναι τὸ ὄνομα δήλωμα τοῦ πράγμα- 
τος; KP. "Eus γ8. EQ. Ἀλλὰ τὸ εἶναι τῶν ὀνομά- 

τῶν τὰ μὲν ἐκ προτέρων συγκείμενα, τὰ δὲ πρῶτα, οὐ 
καλῶς σοι δοκεῖ λέγεσϑαι; ΚΡ. Ἔμοιγε. ΣΏ. MA- 

λὰ τὰ πρῶτα εἰ μέλλει δηλώματαά τινων γίγνεσϑαι, 

ἔχεις τινὰ καλλίω τρόπον τοῦ Duero αὐτὰ γενέ- 
σϑαι ἄλλον, ἢ αὐτὰ ποιῆσαι ὅ τι μάλιστα τοιαῦτα, 

οἷα ἐκεῖνα, |! ἃ δεῖ δηλοῦν αὐτά; ἢ ὅδε μᾶλλόν σε 
ἀρέσκει ὃ τρόπος, ὃν Ἑρμογένης λέγδι καὶ ἄλλοι πολ- 

Aoi, τὸ συνϑήματα εἶναι τὰ ὀνόματα, καὶ δηλοῦν τοῖς 
συνϑεμένοις, προειδόσι δὲ τὰ πράγματα, καὶ εἶναι 
ταύτην ὀρϑότητα ὀνόματος, συνθήκην, διαφέρειν δὲ 

οὐδέν, ἐάν τὲ τις συνϑῆται ὥςπερ »vr ξύγκειται, ἐᾶν 
τῷ καὶ τοὐναντίον ἐπὶ uiv ᾧ νῦν σμικρόν, μέγα xa- 
λεῖν, ἐπὶ δὲ ᾧ μέγα, σμικρόν; πότερός σε ὃ τρόπος 
ἀρέσκει;, ΚΡ. Ὅλῳ καὶ * παντὲ διαφέρει, ὦ Σώχρα- 

τες, τὸ ὁμοιώματι δηλοῦν 0 τι ἂν τις δηλοῖ, ἀλλὰ μὴ 
τῷ ἐπιτυχόντι. ΣΩ. Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν εἴπερ 
ἔσται τὸ ὄνομα ὅμοιον τῷ πράγματι; ἀναγκαῖον πϑ- 
φυχέναι τὰ στοιχεῖα ὅμοια τοῖς πράγμασιν, ἐξ ὧν τὰ 
πρῶτα ὀνόματά τις ξυνϑήσει. ὧδε δὲ λέγω" ἀρά ποτ᾿ 
ἂν τις ξυνέϑηκεν ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν ἢ ζωγράφημα ὅμοιόν 

τῷ τῶν ὄντων, εἰ μὴ φύσει ὑπῆρχε φαρμακεῖα ὅμοια 
ὄντα, ἐξ ὧν ξυντίϑεται τὰ ! ζωγραφούμενα, ἐκείνοις, 
ἃ μιμεῖται 7 γρθαφική; ἢ ἀδύνατον; ΚΡ. δύνατον. 

EQ. Οὐκοῦν ὡςαύτως καὶ ὀνόματα οὐκ ἂν ποτδ ὅμοια 
γένοιτο οὐδενί, εἰ μὴ ὑπάρξει ἐκεῖνα πρῶτον ὁμοιότη- 
τά τινα ἔχοντα, ἐξ ὧν ξυντίϑεται τὰ ὀνόματα, ἐκεί- 
γοις, ὧν ἐστὲ τὰ ὀνόματα μιμήματα; ἔστι δέ, ἐξ ὧν 

συνϑετέον, στοιχεῖα; KP. Noi. XLL ΣΩ. Ἤδη 

τοίνυν καὶ σὺ κοινώνει τοῦ λόγου οὗπερ ἄρτι Ἔρμο- 
γένης. φέξε, καλῶς σοι ! δοκοῦμεν λέγειν, ὅτι τὸ 9 τῇ 

φορᾷ καὶ κινήσει καὶ σκληρότητι προςέοιχδν, ἢ ov κα- 
λῶς; ΚΡ. Καλῶς ἔμοιγε. EQ. Τὸ δὲ λαβδα τῷ 

λείῳ καὶ μαλακῷ καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλὲγ oue»; KP. INol. 
ZQ. Οἶσϑα ovv, ὅτι ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἡμεῖς μὲν φαμεν 

σκληρότης, ᾿Ερετριεῖς δὲ σαληφότηρ; KP. Πάνυ 7ε. 

ΣΩ. Πότερον. οὖν τό τ 9 καὶ τὸ σ ἔοικδν ἀμφότερα 

τῷ αὐτῷ, καὶ δηλοῖ ἐκβίνοις τε τὸ αὐτὸ τελευτῶντος 
τοῦ Q καὶ ἡμῖν τοῦ G, ἢ τοῖς ἑτέροις ἡμῶν οὐ δηλοῖ; 
! KP. noi μὲν οὖν ἀμφοτέροις. ΣΩ. Πότερον 7 

ὅμοια τυγχᾶνει ὄντα τὸ e καὶ τὸ G, ἢ à μή; ΚΡ. 

"Hi ὅμοια. ΣΩ. Ἦ ow ὅμοιά ἐστι πανταχῇ; ΚΡ. 

Πρός γε τὸ ἴσως φορὰν δηλοῦν. EQ. Ἢ καὶ τὸ λά- 

bo. ἐγκείμενον; οὐ τὸ ἐναντίον δηλοῖ σχληρότητος; 

ΚΡ. Ἴσως 199 οὐκ ὀρϑῶς ἐ ἔγκειται, ὦ Σώκρατες" ὡς- 

περ καὶ ἃ νῦν δὴ σὺ πρὸς ἝἙρμογένη ἔλεγες ἐξαιρῶν 

τε καὶ ἐγτιϑεὶς γφάμματα οὗ δέοι, καὶ ὀρϑῶς ἐδόκεις 

ἔμοιγε, χαὶ γὺν ἴσως ἀντὶ τοῦ À 0 0 δεῖ λέγειν. ΣΏΩ. 

Εὐ λέγεις. τί οὖν; νῦν ὡς λέγομεν, ! οὐδὲν μανϑάνο- 

uev ἀλλήλων, ἐπειδάν τις φῆ σχληρόν, οὐδὲ οἶσϑα σὺ 
νῦν ὃ τι ἐγὼ λέγω; ΚΡ. Ἔγωγε, διά γε τὸ ἔϑος, ὦ 
φίλτατε. ΣΩ. "ESoc δὲ λέγων οἴει τι διάφορον λέγειν 
ξυνϑήκης; ἢ ἄλλο τι λέγεις τὸ ἔϑος ἢ ὅτι ἐγώ, ὅταν 

τοῦτο φϑέγγωμαι, διανοοῦμαι ἐκεῖνο, σὺ δὲ γιγνώ- 
σκεις, ὅτι ἐκεῖνο διανοοῦμαι; οὐ τοῦτο λέγεις: * RP: 

EQ. Πότερον τοῦτο ovx | 
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Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ γιγνώσκεις ἐμοὺ φϑεγγομένου, 
δήλωμα σοι γίγνδται nag ἐμοῦ; KP. Nai. EQ. 
πὸ τοῦ ἀνομοίου 78 ἢ ὃ διανοούμενος φϑέγγομαι, 
εἴπερ τὸ λάβδα ἀνόμοιόν. ἐστι τῇ 7 φῇς σὺ σχληρό-. 
τητι. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, τί ἄλλο ἢ αὐτὸς σαυτῷ 

συνέϑου, καὶ σοι γίγνεται 5 ὀρϑότης τοῦ ὀνόματος 

ξυνϑήκη, ἐπειδή ys δηλοῖ καὶ τὰ ὅμοια καὶ τὰ ἀνό- 

pou γράμματα, ἔϑους τε χαὶ ξυνϑήκης τυχόντα. εἰ 

δ᾽ ὃ τι μάλιστα μή ἐστι τὸ ἔϑος ξυνϑήκη, ! οὐκ ἂν 

χαλῶς ἔτι ἔχοι λέγειν τὴν ὁμοιότητα δήλωμα εἶναι, 
ἀλλὰ τὸ ἔϑος" ἐκεῖνο γάρ, ὡς ἔοικε, καὶ ὁμοίῳ καὶ 
ἀνομοΐῳ δηλοῖ. ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ξυγχωροῦμεν, o Kga- 

τύλε, τὴν γὰρ σιγήν σου ξυγχώρησιν ϑήσω, ἀναγκαῖ- 

ὧν που καὶ ξυνϑήκην τι καὶ ἔϑος ξυμβάλλεσϑαι πρὸς 

δήλωσιν ὧν διανοούμενοι λέγομεν" ἐπεί, ὦ βέλτιστε, εἰ 
ϑέλεις ἐπὶ τὸν ἀριϑμὸν ἐλϑεῖν, πόϑεν οἴει ἕξειν OvO- 

ματα ὅμοια ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ! ἀριϑμῶν ἐπενεγκεῖν, 
ἐὰν μὴ ἐᾷς τι τὴν σὴν ὁμολογίαν καὶ ξυνϑήκην κῦρος 
ἔχειν τῶν ὀνομάτων ὀρϑύτητος πέρι; ἐμοὶ μὲν οὐν 
καὶ αὐτῷ ἀρέσκει μὲν κατὰ τὸ δυνατὸν ὁ ὅμοια εἶναι τὰ 
ὀνόματα τοῖς πράγμασιν" ἀλλὰ um ὡς ἀληϑῶς, τὸ 
τοῦ Ἑρμογένους, γλίσχρα ἦ E ὁλκὴ αὕτη τῆς ὁμοιότη- 
τος; ἀγαγκαῖον δὲ ἢ καὶ τῷ “φορτικῷ τούτῳ προεχρῆ- 
σϑαι, τῇ ξυνϑήκῃ, εἰς ὀνομάτων ὀρϑότητα᾽ ἐπεὶ ἴσως 

κατά γε τὸ δυνατὸν κάλλιστ ἂν λέγοιτο, ὅταν ἢ πᾶ- 
σιν ἢ ὡς πλείστοις ὁμοίοις λέγηται, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ 
προςήκουσιν, αἴσχιστα δὲ τοὐναντίον. τόδε δὲ ! μοι ἔτι 
εἰπὲ μετὰ ταῦτα, τίνα ἡμῖν δύναμιν ἔχει τὰ ὀνόματα 

χαὶ TL φῶμεν αὐτὰ καλὸν ἀπεργαζεσϑαι; XLII. KP. 

Διδάσκειν ἕ ἔμοιγε δοκεῖ, ὠ Σώκρατες, καὶ τοῦτο πάνυ 
ἁπλοῦν εἶναι, ὃς ἂν τὰ ὀνόματα ἐπίστηται, ἐπίστα- 

σϑαι καὶ τὰ πράγματα. EQ. Ἴσως γάρ, ὦ Κρατύ- 

λε, τὸ τοιῦνδε λέγεις, ὡς ἐπειδάν τις εἰδῇ τὸ ὄνομα, 

οἷόν ἐστιν — ἔστι δὲ οἷόνπερ, τὸ πρᾶγμα --- εἴσεται 
δὴ καὶ τὸ πρᾶγμα, ἐπείπερ ὅμοιον τυγχάνει ὃν τῷ 
ὀνόματι, τεχνῆ δὲ μία &g ἐστὶν ! ἡ αὐτὴ πάντων τῶν Ε 

ἀλλήλοις ὁμοίων. κατὰ τοῦτο δή μοι δοκεῖς λέγειν, ὡς, 

ὃς ἂν τὰ ὀνόματα εἰδῇ, εἴσεται καὶ τὰ τιράγματα. 
KP. ΖΙληϑέστατα λέγεις. EQ. Ἔχε δή, ἴδωμεν, τἰς 
ποτ ἂν εἴη ὃ τρόπος οὗτος τῆς διδασκαλίας τῶν ὃν- 
τῶν, ὃν σὺ λέγεις γῦν, καὶ πότερον. ἔστι μὲν καὶ αλ- 
λος, οὗτος μέντοι βελτίων, ἢ οὐδ᾽ ἔστιν ἄλλος ἢ οὗ- 
τος. ποτέρως οἴει; * ΚΡ. Οὕτως ἔγωγε, οὐ πάνυ τι 

εἶναι ἄλλον, τοῦτον δὲ καὶ “μόνον καὶ βέλτιστον. ΣΩ. 

Πότερον δὲ καὶ εὕρεσιν τῶν ὄντων τὴν αὐτὴν ταύτην 
εἶναι, τὸν τὰ ὀνόματα, εὑρόντα πακεῖνα εὑρηκέναι» ὧν 
ἐστι τὰ ὀνόματα; ἢ ζητεῖν μὲν καὶ εὑρίσκειν ἕτερον 
δεῖν τρόπον, μενϑάνειν δὲ τοῦτον; Xr. Πάντων μά- 

λιστα καὶ ζητεῖν καὶ εὑρίσκειν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦ- 
EQ. Φέρε δή, ἐννοήσωμεν, [] Κρα- 

τύλε, ei τις ζητῶν τὰ πράγματα ἀκολουϑοὶ τοῖς ὀνό- 

μασι, σχοπῶν ! οἷον ἕκαστον βούλεται εἶναι, ἀρ ἐν- 
γοεῖς, ὅτι οὐ σμιχρὸς κίνδυνός, ἐστιν ἐξαπατηϑῆναι; 
ΚΡ. Πῶς; zo. Δῆλον, ὅτι ὃ ϑέμενος πρῶτος τὰ 
ὀνόματα, οἷα ἡγεῖτο εἶναι τὰ πράγματα, τοιαῦτα ἐτί- 
ϑετο καὶ τὰ ὀνόματα, ὡς φαμδν. ἢ γαρ; ΚΡ. ἸΝαί. 

ΣΩ. Εἰ ovv ἐκδῖνος μὴ ὀρϑῶς ἡγεῖτο; ἔϑετο δὲ οἵα 

ἡγεῖτο, τί οἴει ἡμᾶς τοὺς ἀκολουϑοῦντας αὐτῷ πεῖσε- 
σϑαι; ἄλλο τι ἢ ἐξαπατηϑήσεσϑαι; ΚΡ. MAàa μὴ 

τον κατὰ ταὐτά. 
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CRATYLUS: 

οὐχ οὕτως ἔχη, ὦ Σώχρατες, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἢ εἰδότα 
! τίϑεσϑαι τὸν τυϑέμενον». τὰ ὀνόματα" εἰ δὲ μή, ὅπερ 
πάλαι ἐγὼ ἔλεγον, οὐδ᾽ ἂν ὀνόματα εἴη. μέγιστον δὲ 

got ἕστω τεκμήριον, 9n οὐκ ἔσφαλται τῆς ἀληϑείας ὃ 

τιϑέμενος" οὐ γὰρ ἂν ποτε οὕτω ξύμφωνα. ἦν αὐτῷ 
ἅπαντα. ἢ οὐκ ἐνενόεις αὐτὸς λέγων, ὡς πάντα κατὰ 

ταὐτὸν καὶ ἐπὶ ταὐτὸν ἐγίγνετο τὰ ὀνόματα; D 

Milia τοῦτο μέν, ὦ a8: Kgevvis, οὐδέν ἐστιν ἀπο- 

λόγημα. εἰ γὰρ τὸ πρῶτον σφαλεὶς ὃ τυϑέμενος τάλ- 

λα ἤδη πρὸς τοῦτ᾽ ἐβιάζετο xal! αὑτῷ ξυμφωνεῖν ἡνάγ- 
χκαζεν, οὐδὲν ἄτοπον, ὥςπερ τῶν διαγραμμάτων ἐνίοτε 

τοῦ πρώτου σμικροῦ καὶ ἀδήλου ψεύδους γενομένου, 

τὰ λοιπὰ πάμπολλα zn ὄντα ἑπόμενα ὁμολογεῖν ἀλ- 
λήλοις. δεῖ δὴ περὲ τῆς ἀρχῆς παντὸς πράγματος παν- 
τὶ ἀνδρὶ τὸν πολὺν λόγον. εἶναι καὶ τὴν πολλὴν σκέ- 

ψιν, εἴτε ὀρϑῶς εἴτε μὴ ὑπόχειται" ἐκείνης δὲ ἐξετα- 

σϑείσης ἱκανῶς, τὰ λοιπὰ φαίνεσϑαι ἐχείνῃ ἑπόμενα. 
οὐ μέντοι ἀλλὰ ! ϑαυμάζοιμὶ ἄν, εἰ καὶ τὰ ὀνόματα 

ξυμφωνεῖ αὐτὰ αὑτοῖς. πάλιν γὰρ ἐπισχεψώμεϑα ἃ τὸ 
πρότερον διήλϑομεν. ὡς τοῦ παντὸς ἰόντος τε καὶ 
pegousrov χαὶ ῥέοντος φαμὲν “σημαίνειν ἡμῖν τὴν οὐ- 

σίαν τὰ ὀνόματα. ἄλλο τι οὕτω σοι δοκεῖ δηλοῦν; 
ΚΡ. Πάνυ σφόδρα, καὶ ὀρϑῶς γε * σημαΐνει. EQ. 
ZxonGusv δὴ ἐξ αὐτῶν ἀναλαβόντες πρῶτον μὲν τοῦ- 
τὸ τὸ ὄνομα, τὴν ἐπιστήμην, ὡς ἀμφίβολόν ἐστι, καὶ 
μᾶλλον ἔοικε σημαίνοντι, ὅτι ἵστησιν ἡμῶν ἐπὶ τοῖς 
πράγμασι τὴν ψυχὴν ἢ ὅτι ξυμπεριφέρεται; καὶ ὀρϑό- 

τερύν ἐστιν ὥςπερ νῦν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν λέγειν μᾶλλον 

ἢ ἐχβάλλοντας τὸ 8 πιστήμην, ἀλλὰ τὴν ἐμβολὴν ποιή- 

σασϑαι ἀντὲ τῆς ἐν τῷ εἶ ἐν τῷ τ ἔπειτα τὸ βέβαιον; 
ὅτι βάσεώς τινός ἔστι καὶ στάσεως μίμημα, ἀλλ οὐ 

φορᾶς. ! ἔπειτα ἢ ἱστορία αὐτό που σημαίνει, ὅτι 
ἵστησι τὸν δοῦν. καὶ τὸ πιστὸν lor παντάπασι ση- 
μαίνει. ἔπειτα δὲ ἡ μνήμη παντὶ που μηνύει, ὅτι μο- 
»ή ἐστιν ἐν τῇ ψυχῆ, ἀλλ ov φορά. εἰ δὲ βούλει, ἢ 
ἁμαρτία xci ἡ ξυμφορά, εἰ κατὰ τὸ ὄνομά τις &X0- 
λουϑήσει, φανεῖται ταὐτὸν τῇ ξυνέσει ταύτῃ χαὶ ἐπι- 

στήμη καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς περὶ τὰ σπουδαῖα 
ὀνόμασιν. ἔτι τοίνυν ἡ ἀμαϑία καὶ ἢ ἀκολασία πα- 
φαπλησία τούτοις φαίνεται" ἢ μὲν γὰρ τοῦ ἅμα ϑεῷ 
ἰόντος ! πορεὶα φαΐνεται, 7 ἀμαϑία, ἡ δ᾽ πίστις 
παντάπασιν ἀκολουϑία τοῖς πράγμασι φαίνεται. καὶ 

οὕτως, ἃ νομίζομεν ἐπὶ τοῖς κακίστοις ὀνόματα εἶναι, 
ὁμοιότατ᾽ ἄν φαίνοιτο τοῖς ἐπὶ τοῖς καλλίστοις. τι 

δὲ xal ἀλλα πόλλ ἂν τις εὕροι, εἰ “πραγματεύοιτο, ἐξ 

ὧν οἰηϑείη ἂν αὖ πάλιν τὸν τὰ ὀνόματα τυϑέμενον 
οὐχὶ ἰόντα οὐδὲ φερόμενα, ἀλλὰ μένοντα τὰ πράγμα- 
τα σημαΐνειν. ΚΡ. ἀλλ, o Σώκρατες, ὁρᾷς,. ὅτι τὰ 

πολλὰ ἐκείνως ! ἐσήμαινε. EQ. Ti οὖν τοῦτο, e 

Ἀρατύλε; ὥςπερ ψήφους διαριϑμησόμεϑα τὰ ὀνόμα- 
τα, καὶ ἐν τούτῳ ἔσται D] ὀρϑύτης; ὁπότερα ἂν πλείω 

φαίνηται τὰ ὀνόματα σημαίνοντα, ταῦτα δὴ ἔσται τά- 
ληϑῆ; ΚΡ. Οὔκουν εἰκός re. xLuL EQ. Οὐδ᾽ ὁπως- 
τιοῦν, ὦ φίλε. xoi ταῦτα, μέν 78 αὐτοῦ ἐάσωμεν, τά- 

δὲ δὲ ἐπισχεψώμεϑα, εἰ ἡμῖν καὶ ! τῇδε ὁμολογεῖς εἴτε 
καὶ οὔ. φέρε, τοὺς τὰ ὀνόματα ἐν ταῖς πόλεσι τιϑε- 

μένους ἑχάστοτϑ, ἔν ts ταῖς Ἑλληνικαῖς καὶ βαρβαρι- 

καῖς, ovx ἀρτίως ὡμολογοῦμεν νομοϑέτας εἶναι καὶ 
τὴν τέχνην τὴν τοῦτο δυναμένην νομοϑετιχήν; ΚΡ. 
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Πάνυ ye. Eo. Aye δή, ot πρῶτοι γομοϑέται τὰ 

πρῶτα ὀνόματα πότερον γιγνώσκοντες τὰ πράγματα, 
ΚΡ. Οἶμαι μὲν 

ἐγώ, ὦ Σώχρατες, γινώσκοντες. * EQ. Οὗ γάρ που, 

[5] ἑταῖρε Κρατύλε, ἀγνοοῦντές γ KP: Ov μοι δοκεῖ. 

EQ. ᾿Ἐπανέλϑωμεν δὴ πάλιν ὅϑεν δεῦρο μετέβημεν. 
ἄρτι γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν, εἰ μέμνησαι, τὸν τιϑέμε- 
yov τὰ ὀνόματα ἀναγκαῖον ἔφησϑα εἶναι εἰδότα τί- 
ϑεσϑαὶ, οἷς ἐτέϑετο. πύτερον οὐν ἔτι σοι δοκεῖ οὕτως 

ἢ οὔ; ΚΡ. Ἔτι. ΣΩ. Ἦ καὶ τὸν τὰ πρῶτα τιϑέμε- 

γον εἰδότα φὴς τίϑεσϑαι; KP. Εἰδόται EQ. 'Ez 
ποίων οὖν ὀνομάτων ἢ μεμαϑηκὼς ἢ εὑρηκὼς ἦν τὰ 
πράγματα; ' εἴπερ τά ye πρῶτα μήπω ἔχειτο, μα- 
ϑεῖν δ᾽ αὖ φαμὲν τὰ πράγματα καὶ εὑρεῖν ἀδύνατον 
εἶναι ἄλλως ἢ τὰ ὀνόματα μαϑόντας ἢ αὐτοὺς ἐξευ- 
ρόντας οἷά ἐστι: KP. dozeiz τὶ μοι λέγειν; ὦ Σώ- 

χρατες. EQ. Tiva οὖν τρόπον φῶμεν αὐτοὺς εἰδότας 

ϑέσϑαι ἢ νομοϑέτας εἶναι, πρὶν καὶ ὁτιοῦν ὄνομα 
κεῖσϑαὶΐ τε καὶ ἐχείνους εἰδέναι, εἴπερ μὴ ἔστι τὰ πρά- 
γματα μαϑεῖν ἀλλ ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων: ΚΡ. Οἶμαι 
μὲν ἐγὼ τὸν ἘΠ o λόγον περὶ ! τούτων εἶναι, 

ὦ Σώκρατες, μείζω τινὰ δύναμιν εἶναι ἢ ἀνϑρωπείαν 

τὴν ϑεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῖς πράγμασιν, ὧς- 
τε ἀναγκαῖον. εἶναι αὐτὰ ὀρϑῶς ἔχειν. EQ. Εἶτα, 

οἴει, ἐναντία ἂν ἐτίϑετο αὐτὸς αὑτῷ ὁ ϑείς, ὧν δαί- 
pov τις ἢ ϑεός; ἢ οὐδέν σοι ἐδοκοῦμεν, ἄρτι λέγειν; 
KP. λλὰ μὴ οὐκ ἡ τούτων τὰ ἕτερα ὀνόματα. ro. 

Πότερα, ὦ ἄριστε, τὰ ἐπὶ τὴν στάσιν ἄγοντα, ἢ τὰ 
ἐπὶ τὴν φοράν; οὐ γάρ που κατὰ τὸ ἄρτι λεχϑὲν 
πλήϑει κριϑήσεται. ΚΡ. Οὗτοι ! δὴ δίκαιόν γε, ὦ ὦ 
Σώκρατες. EQ. Ὀνομάτων οὖν στασιασἄντων, καὶ 
τῶν μὲν φασχόντων ἑαυτὰ εἶναι τὰ ὅμοια τῇ ἀληϑείᾳ, 
τῶν δ᾽ ἑαυτά, τίνι ἔτι διακρινοῦμεν, ἢ ἐπὶ τί ἐλϑόν- 
τες; οὐ γάρ zov ἐπὶ ὀνόματά 7ε ἕτερα ἄλλα τούτων᾽ 

οἷς ἐτίϑεντο, ἐτίϑεντο ἢ ἀγνοοῦντες; 

οὐ γὰρ ἔστι», ἀλλὰ δῆλον, ὅτι ἀλλ᾿ ἄττα ζητητέα πλὴν 
ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν ἐμφανιεῖ ἄνευ ὀνομάτων, ὁπότερα 

τούτων ἐστὶ 161393, δείξαντα δῆλον ὅτε τὴν ἀλήϑειαν 
! τῶν ὄντων. ΚΡ. Δοκεῖ μοι οὕτως. ΣΩ. Ἔστιν 

ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὦ Κρατύλε, δυνατὸν μαϑεῖν ἄνευ 

ὀνομάτων τὰ ὄντα, εἴπερ ταῦτα οὕτως ἔχει. ΚΡ. 

Φαίνεται. ΣΏ. Διὰ τίνος ἄλλου οὖν ἔτι προςδοκᾷς 

ἂν αὐτὰ μαϑεῖν; ἄρα δὶ ἄλλου rov ἤ οὗπερ εἰκός τε 

xal δικαιότατον, Ót ἀλλήλων ye, & πῃ ξυγγενῆ ἐστί, 

καὶ αὐτὰ δὶ αὑτῶν; τὸ γάρ που ἕτερον ἐχείνων καὶ 

ἀλλοῖον ἕτερον ἂν τι καὶ ἀλλοῖον σημαΐνοι, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐχεῖνα. ΚΡ. Ἀληϑῆ μοι φαίνει λέγειν. * EQ. Ἔχε δὴ 
πρὸς Διός" τὰ δὲ ὀνόματα οὐ πολλάκις μέντοι ὧμο- 
λογήσαμεν τὰ καλῶς “κείμενα ἐοικότα εἶναι ἐκείνοις, 

ὧν ὀνόματα κεῖται, καὶ εἶναι εἰκόνας τῶν πραγμάτων; 
ΚΡ. Nai. EQ. Εἰ οὖν ἔστι μὲν δ᾽ τι μάλιστα δὲ 

ὀνομάτων τὰ πράγματα μανϑάνειν, ἔστι δὲ καὶ δὶ 
αὐτῶν, ποτέρα ἄν εἴη καλλίων καὶ σαφεστέρα 7 μά- 
ϑησις; ἐκ τῆς εἰκόνος μανϑάνειν αὐτήν τε αὐτήν, εἶ 

καλῶς εἴκασται, καὶ τὴν ἀλήϑειαν, ἧς ἦν ἡ εἰκών, ἢ ἐκ 

τῆς ἀληϑείας αὐτήν τὸ αὐτὴν καὶ τὴν ' εἰκόνα αὐτῆς, 
εἰ πρεπόντως εἴργασται; ΚΡ. Ἐκ τῆς ἀληϑείας μοι 

δοκεῖ ἀνάγκη εἶναι. EQ. Ὅντινα μὲν τοίνυν τρόπον 

δεῖ μανϑάνειν ἢ εὑρίσκειν τὰ ὄντα, μεῖζον ἴσως ἐστὶν 

ἐγνωκέναι ἢ κατ᾽ ἐμὲ καὶ g&£' ἀγαπητὸν δὲ καὶ τοῦτο 
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ὁμολογήσασϑαι, ὅτι οὐκ ἐξ ὀνομάτων, ἀλλὰ πολὺ 

μᾶλλον αὐτὰ ἐξ αὑτῶν καὶ μαϑητέον καὶ ζητητέον ἢ 

ἐκ τῶν ὀνομάτων. KP. Φαΐνδται, ὦ “Σώκρατες. XLIV. 

EQ. Ἔτι τοίνυν 1008 σχεψώμεϑα, ὅπως μὴ ἡμᾶς τὰ 

πολλὰ ταῦτα ὀνόματα ἐς ταὐτὸν τείνοντα ! ἐξαπατᾶ- 

ται. τῷ ὄντι μὲν οἱ ϑέμενοι αὐτὰ διανοηϑέντες ἔϑεντο 
ὡς ἰόντων ἁπάντων ἀεὶ καὶ ῥεόντων --- φαίνονται γὰρ 
ἔμοιγε καὶ αὐτοὶ οὕτω διανοηϑῆναι πῶ: τὸ δ᾽ ἢ εἰ ἔτυ- 

χεν, οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ οὗτοι αὐτοὶ τϑ ὥςπερ εἷς 

τινα δίνην ἐμπεσόντες κυκῶνται καὶ ἡμᾶς ἐφελκόμενοι 

προξομβάλλουσι. σκέψαι γάρ, ὦ ἡ ϑαυμάσιε Αρατύλε, ὃ 

ἔγωγϑ πολλάκις ὀνειρώττω. πότερον φῶμὲέν τι εἶναι αὖ- 

τὸ καλὸν χαὶ ἀγαϑὸν καὶ ἕν ἕκαστον τῶν ὄντων ! οὔ- 
τως, ἢ μή; ΚΡ. Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, εἶναι. ΣΏ. 

Αὐτὸ τοίνυν. ἐκεῖνο σχεψώμεϑα, μὴ εἰ πρόςφωπόν τὶ 

ἐστι καλὸν j τι τῶν τοιούτων, καὶ δοκεῖ ταῦτα πάντα 

ῥεῖν" ἀλλ᾽ αὐτὸ, φῶμεν, τὸ καλὸν οὐ τοιοῦτον el. ἐστιν, 

οἷόν ἐστιν; ΚΡ. ἀνάγκη. 

ὀρϑῶς, 

ΣΩ. "A. OU» οἷόν τὸ τὸθο- 
πο Το 

εἰπιδὶν αὐτὸ δἰ ἀεὶ ὑπεξέρχεται, πρῶτον μὲν ὅτι 

ἐκεῖνο ἐστιν, ἔπειτα ὅτι τοιοῦτον; ἢ ἀνάγκη ἅμα ἡμῶν 

λεγόντων ἀλλο αὐτὸ εὐϑὺς χίγνεσϑαι καὶ ὑπεξιέναι καὶ 

μηκέτι οὕτως ἔχειν; ΚΡ. voy. !z9. πῶς ovy ἂν 
εἴη τι ἐχεῖνο, ὃ μηδέποτε ὡφαυτως ἔχει; εἰ γάρ ποτε 

ὡςαύτως ἴσχει, ἕν n ἐχείνῳ τῷ χϑόνῳ δῆλον ὅτι οὐδὲν 
μεταβαίνει. εἰ δὲ ἀεὶ ὡφαύτως ἔχει καὶ τὸ αὐτό ἐστι; 

70; ἂν τοῦτο ys μεταβάλλοι ἢ κινοῖτο, μηδὲν ἐξιστά- 
μδνον τῆς αὑτοῦ ἰδέας; ΚΡ. Οὐδαμῶς. EQ. λλὰ 

μὴν οὐδ᾽ ἂν γνωσϑείη ye ὑπ οὐδενὸς. ἅμα γὰρ ἄν 

ἐπιόντος * TOU γνωσομένου ἄλλο καὶ ἀλλοῖον γίγνοιτο, 

ὥςτε οὐκ ἂν γνωσϑείη ἔτι, ὁποῖον γέ τὶ ἐστιν ἢ πῶς 

ἔχον. γνῶσις δὲ δή mov οὐδεμία γιγνώσκει, ὃ γιγνώ- 
UXEL, μηδαμῶς ἐ ἔχον. ΚΡ. Ἔστιν. ὡς λέγεις. EQ. MAX 

οὐδὲ γνῶσιν εἶναι φάναι εἰκός, C) “Κρατύλε, εἰ μεταπί- 

πτεὶ πάντα χρήματα καὶ μηδὲν μόνει. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ 

ΠΑ ΤΥ 5: 

τοῦτο, 2 γνῶσις, τοῦ γνῶσις εἶναι μὴ μδταπεῖπτοι, μέ- 
vo. τὲ ἂν ἀεὶ ἡ γνῶσις καὶ εἴη γνῶσις" δἰ δὲ καὶ αὐτὸ 
τὸ εἶδος μεταπίπτει ! τῆς γνώσεως, ἅμα T ἂν μετα- 
πίπτοι εἰς ἀλλο εἶδος γνώσεως καὶ οὐκ ἂν εἴη γνῶσις" 
εἰ δὲ cel μεταπίπτει, ἀεὶ ovx ἄν εἴη γνῶσις. καὶ ἐκ 
τούτου τοῦ λύγου οὔτε τὸ γνωσόμενον οὔτϑ τὸ γγω- 
σϑησόμενον ἂν εἴη. εἰ δὲ ἔστι μὲν ἀεὶ τὸ γιγνῶσκον, 
ἔστι δὲ τὸ γιγνωσκόμενον, ἔστι δὲ τὸ καλόν, ἔστι δὲ τὸ 
ἀγαϑόν, ἔστι δὲ ἕν ἕκαστον τῶν ὄντων, οὐ μοι φαίνε- 
ται ταῦτα ὅμοια ὄντα, ἃ νῦν ἡμεῖς λέγομεν, dog οὐδὲν 
οὐδὲ φορᾷ. ! Ταὺτ ovr πότερόν ποτε οὕτως ἔχει, ἢ 

ἐχείνως, ὡς οἱ περὶ “Ἡράκλειτόν τὸ λέγουσι xai ἄλλοι 

πολλοί, μὴ οὐ ῥῴδιον ῇ ἐπισκέψασϑαι, οὐδὲ πάνυ νοῦν 

ἔχοντος ἀνϑφώπου ἐπιτρέψαντα ὀνόμασιν αὑτὸν καὶ 
τὴν αὑτοῦ ψυχὴν ϑεραπεύειν, πεπιστευκότα ἐχδίνοις καὶ 
τοῖς ϑεμένοις αὐτά, διισχυρίζεσθαι ὡς τι δἰδύότα καὶ 

αὑτοῦ τε καὶ τῶν ὄντων καταγιγνώσκειν, ὡς οὐδὲν 
C gg » , 344 , e , za ἡ 
υγιὲς οὐδενός, αλλὰ πᾶάντα ὥςπερ κεράμια ῥεῖ, xoi. 

ἀτεχνῶς ὥςπερ oí κατάθῥῳ νοσοῦντες ἀνϑρωποι, QU- 
τως ! οἴεσϑαι καὶ τὰ πράγματα διακεῖσϑαι, ὑπὸ ῥού- 

ματός τε καὶ κατάῤῥου πάντα χφήματα ἔχεσϑαι. ἴσως 
μὲν οὖν δή, ὦ ὦ Κρατύλε, οὕτως ἔχει, ἴσως δὲ καὶ οὐ. 
σκοπεῖσθαι ovv χρὴ ἀνδρείως τε καὶ εὖ, καὶ μὴ ὑᾳ- 
δίως ἀποδέχεσϑαι — ἔτι γὰρ νέος &i καὶ ἡλικίαν ἔχεις 
- σαθψάμενον δέ, ἐὰν εὕρῃς, μεταδιδόναι, καὶ ἐμοί. 

KP. AMAA ποιήσω ταῦτα. εὖ μέντοι ἴσϑι, ὦ ΞΣώκρα- 

τες, ὅτι οὐδὲ νυνὲ ἀσκέπτως ἔχω, ἀλλά μοι σκοπουμέ- 

γῳ χαὶ πράγματα ἔχοντι πολὺ μᾶλλον ! ἐκδίνως φαΐνε- 

ται ἔχειν, ὡς Ἡράκλειτος λέγει. EQ. Εἰςαῦϑις τοίνυν 

μδι ὦ ἑταῖρδ, διδάξεις, ἐπειδὰν ἥκῃ" γῦν δέ, ὥςπερ 

παρεσχεύασαι, πορεύου εἰς ἀγρόν" προτιέμψει δὲ σδ 
καὶ Ἑρμογένης ὅδε. ΚΡ. Ταῦτ ἔσται, ὦ Σώκρατες" 
ἀλλὰ καὶ σὺ πειρῶ ἔτι ἐννοεῖν ταῦτα Ty]. 
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* Πἤολέμου καὶ μάχης φασὶ χρῆναι, ὦ Σώ- 
χρατες, οὕτω μεταλαγχάνειν. EQ Ἠλλ 5, τὸ λε- 
γόμενον, κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν καὶ ὑστεροῦμεν; ΚΑΛ. 
Καὶ μάλα ̓ qe ἀστείας ἑορτῆς" πολλὰ γὰρ καὶ καλὰ 

Τοργίας ἡμῖν ὀλίγον πρότερον ἐπεδείξατο. ΣΏ. Τού- 

τῶν μέντοι, o Καλλίκλεις, αἴτιος Χαιρεφῶν 008, ἐν 
ἀγορᾷ ἀναγκάσας ἡμᾶς ! διατρῖψαι. XAL Οὐδὲν 
πρᾶγμα, ῶ Σώκρατες" ἐγὼ γὰρ καὶ ἰάσομαι. φίλος 
γάρ μοι Γοργίας, der ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ μὲν δοκεῖ, 
γῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἐραῦϑις. KAA. Τί δαΐ, ὦ Χαιρε- 
φῶν; ἐπυϑυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦσαι T'ogytov; XAI Ex 

αὐτό yi τοι τοῦτο πάρεσμεν. ΚΑΛ. Οὐκοῦν ὅταν 

βούλησϑε παρ ἐμὲ ἥκειν οἴκαδε, — παρ᾽ ἐμοὶ γὰρ 
Γοργίας : node —— xal ἐπιδείξεται ὑμῖν. ΣΩ. Ev 
λέγεις, ὦ Καλλίχλεις. ἀλλ᾽ ἄρα ἐθελήσειεν ἂν ἡμῖν ' 

διαλεχϑῆναι; βούλομαι γὰρ πυϑέσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ, τίς 
ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί ἐστιν ὃ ἐπαγ- 
γέλλεταί 1e καὶ διδάσχει. τὴν δὲ ἀλλην ἐπίδειξιν ἐςαῦ- 
ϑις, ὥςπερ σὺ λέγεις, ποιησάσϑω. ΚΑΛ. Οὐδὲν οἷον 

τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, ὦ Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐτῷ 
τοῦτ ἣν τῆς ἐπιδείξεως" ἐκέλευδ γοῦν νῦν δὴ ἐρωτᾶν ὃ 

τὶ τις βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ πρὸς ἅπαντα 

e 
£r 

ἔφη ἀποκχρινεῖσϑαι. ΣΩ. Ἦ καλῶς λέγεις. Ὦ, Χαι- 
ρεφῶν, ἐροῦ αὐτόν. ΧΑΙ. Τί ἔρωμαι; EQ. Ὅετις 
ἐστί. XAI. Πῶς λέγεις; ! EQ. Ὥςπερ ὧν εἰ ἐτύγχα- 

YEY ὧν ὑποδημάτων δημιουργός, ἀπεκρίνατο ἄν δήπου 
σοι, ὅτι σκυτοτόμος. ἢ οὐ μανϑάνεις ὡς λέγω; II. 

XAIL Μανθάνω xoi ἐρήσομαι. — Εἰπέ μοι, ὦ Τορ- 

γία, ἀληϑῆ λέγει Καλλικλῆς ὅδε, ὅτι ἐπαγγέλλει ἀπο- 

κρίνεσϑαι 0 τι ἂν τίς σε ἐρωτᾷ: ΓΌΡ. ἤληϑη, 
Χαιρεφῶν». καὶ γὰρ νῦν δὴ αὐτὰ ταῦτα Eddy: 
xai λέγω, ὅ ὅτι οὐδείς μὲ πω ἡρώτηκε καινὸν οὐδὲν πολ- 

λῶν ἐτῶν. XAL Ἦ mov ἄρα ῥᾳδίως ἀποκρίνει, à 

Tooyía. TOP. Πάρεστι τούτου πεῖραν, ὦ “Χαιρεφῶν, 

λαμβάνειν. ΠΩΔΛ. Νὴ Δία: ἄν δὲ ye βούλῃ, ὦ Χαι- 
ρεφῶν, ἐμοῦ. Γοργίας μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι μοι 

ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΓΟΡΓΊΑΣ ΠΩΛΟΣ. 

δοκεῖ: πολλὰ γὰρ ἄρτι διελήλυϑε. XAL. Τί δαΐ, ὦ 
Πῶλε; οἴει σὺ κάλλιον ἄν Γοργίου ἀποχρίνασϑαι; 
ΠΩΔΛ. Τὶ δὲ τοῦτο, ἐὰν σοΐ ys ' ἱκανῶς;  XAI. Οὐ- 
δέν: ἀλλ ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀποκρίνου. IIQA. 'Egó- 

ΧΑΙ. Ἔρωτῶ δή. εἰ ἐτύγχανε Τοργίας ἐπιστήμων 

ὧν τῆς τέχνης ἧσπερ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόδικος, τίνα 

ἄν αὐτὸν ὠνομάζομεν δικαίως; οὐχ ὅπερ ἐχεῖνον; 
ΠΩΛ. Πάνυ γε. XAI. Ἰατρὸν ἄρα φάσχόντες αὐτὸν 
εἶναι καλῶς ἂν ἐλέγομεν. IIQA. ναί. ΧΑῚ Ei δὲ 
78 ἦςπερ “ἠριστοφῶν ὃ ̓ Ιγλαοφῶντος ἢ ἢ ὃ ἀδελφὸς αὐ- 

τοῦ ἔμπειρος mv τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν ὀρϑῶς ἐχκαλοῦ- 
μὲν; ΠΩΛ. ! 4ῆλον, ὅτι ζωγράφον». ΧΑΙ. Nov δ᾽ 

ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστί, τίνα ἄν καλοῦντες 
αὐτὸν ὀρϑῶς καλοῖμεν; ΠΩΛ. Ὦ Χαιρεφῶν, πολλαὶ 
τέχναι ἐν ἀνϑρώποις siglv ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως 
εὑρημέναι" ἐμπειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν 
πορεύεσϑαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ κατὰ τύχην. ἑκά- 
στῶν δὲ τούτων μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι ἄλλων ἄλλως, 
τῶν δὲ ἀρίστων οἵ ἄριστοι" ὧν καὶ Τοργίας ἐστὶν ὅδε, 
καὶ μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν. ΠΙ. EQ. ! 

Καλῶς ye, ὦ Γοργία, φαίνεται Πῶλος παρεσχευάσϑαι 
εἰς λόγους" ἀλλὰ γὰρ ὃ ὑπέσχετο Χαιρεφῶντι οὐ 
ποιεῖ. TOP. Τί μάλιστα, ὦ Σώκρατες; EQ. Τὸ 

ἐρωτώμενον οὐ πάνυ μοι φαίνεται ἀποχρίνεσϑαι. T OP. 

Ἀλλὰ σύ, εἰ βούλει, ἐροῦ αὐτόν. EQ. Οὔκ, εἰ αὐτῷ 
ys σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποχρίνεσϑαι, ἀλλὰ πολὺ ἂν 
ἥδιον σέ. δῆλος γάρ μοι Πῶλος καὶ ἐξ ὧν εἴρηκεν, ὅτι 
τὴν καλουμένην δητορικὴν μᾶλλον ! μεμελέτηκεν ἢ δια- 
λέγεσϑαι. ΠΩΛ. Τί δή, ὦ Σώχρατες; EQ. Ὅτι, ὦ 
Ilis, ἐρομένου Χαιρεφῶντος τίνος Γοργίας ἐπιστή- 

τα. 

] Ε , Δ ANIMS πον τὰ σ 
| uQY τέχνης, ἐγκωμιαζεις μὲν αὐτοῦ τὴν τέχνην, ὥςπερ 

τινὸς ψέγοντος, ἥτις δὲ ἐστιν, οὐκ ἀπεκρίνω. IIQ A. 

Ov γὰρ ἀπεκρινάμην, ὅτι εἴη T καλλίστη; EQ. Koi 
, 3432 3$ 3 ν᾽ ' » € , 

μᾶλα y8. ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐρωτᾷ, ποία τις εἴη ἡ Γοργίου 
; AU. Tr: FEES ; - 1 ' 

τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ ὅντινα δέοι καλεῖν τὸν Γοργίαν. 

ὥςπερ τὰ ἕμπροσϑέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν καὶ 

D 
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αὐτῷ καλῶς καὶ διὰ βραχέων ἀπεκρίνω, καὶ νῦν οὗ- 

τως εἰπέ, τίς ἢ τέχνη xol τίνα “Γοργίαν καλεῖν χρὴ 

ἡμᾶς. μᾶλλον δέ, ὦ T'ogyía, αὐτὸς ἡμῖν εἰπέ, τίνα σε 

χρὴ καλεῖν ὡς τίνος ἐπιστήμονα τέχνης. TOP. Τῆς 

ῥητορικῆς, ὦ Σώχρατες. EQ. Ῥήτορα ἄρα χρή σε 
καλεῖν; TOP. ἠγαϑόν ye, ὦ Σώκρατες, εἰ δὴ ὃ γε 
δύχομαι εἶναι, ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει us καλεῖν. EQ. 
Ἀλλὰ βούλομαι. TOP. Κάλει δή. XQ. Οὐκοῦν καὶ 
ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν δἶναι ! ποιεῖν; T OP. Ἐπαγ- 
γέλλομαὶ γε δὴ ταῦτα οὐ μόνον ἐνθάδε, ἀλλὰ καὶ ἀλ- 
Ào9i. EQ. "Ao ovr ἐθελήσαις ἂν, ὦ Togylo., ὥςπερ 

γῦν διαλεγόμεϑα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ᾽ 

ἀποκρινόμενος, τὸ δὲ μῆκος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον. καὶ 
πῶλος ἤρξατο, ἐςαῦϑις ἀποϑέσϑαι; ἀλλ, ὅπερ ὑπι- 

σχνεῖ, μὴ ψεύσῃ, ἀλλὰ ἐθέλησον κατὰ βραχὺ τὸ ἐρω- 

τώμενον ἀποκρίνεσϑαι. ΓΟΡ. Etcl μέν, o Σώκρατες, 

ἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων ἀναγκαῖαι διὰ μακρῶν τοὺς λό- 
γους ποιεῖσϑαι" οὐ μὴν ἀλλὰ πειράσομαί γε ὡς ! διὰ 
βραχυτάτων. καὶ γὰρ αὐ καὶ τοῦτο & ἐστιν ὧν φημι, 
μηδένα ἂν ἐν βοαχυτέροις ἐμοῦ τὰ αὐτὰ εἰπεῖν. zo. 

Tovrov μὴν δεῖ, ὦ Γοργία" xol μοι ἐπίδειξιν αὐτοῦ 

τούτου ποίησαι, τῆς βραχυλογίας, μακρολογίας δὲ ἐς- 
αὖϑις. TOP. ἤλλὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς φήσεις βρα- 

χυλογωτέρου ἀκοῦσαι. IV. EQ. Φέρε δή: — ῥητορι- 

κῆς γὰρ φὴς ἐπιστήμων τέχνης εἶναι καὶ ποιῆσαι ἂν 
καὶ ἄλλον ! ῥήτορα" -- ἢ ῥητορικὴ "egi τί τῶν ὄντων 
τυγχάνει οὖσα; 

τίων ἐργασίαν" ἡ γάρ; 
ς 

ὥςπερ D] ὑφαντικὴ περὶ τὴν τῶν ἵμα- 

ΓΟΡ. Ne. EQ. Οὐκοῦν καὶ 

j| μουσικὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν ποίησιν; ΓΟΡ. Ναί. 
EQ. Νὴ τὴν Ἥραν, [o Τοργία, ἀγαμαΐ γε τὰς ἀπο- 

κρίσεις, ὅτι ἀποκρίνει ὡς οἷόν τὸ διὰ βραχυτάτων. 

TOP. cvv γὰρ οἶμαι; Σώκρατες; ἐπιδικῶς τοῦτο 

ποιεῖν. EQ. Ev λέγεις. ἔϑι δή μοι ἀπόκριναι οὕτω 
καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς, περὶ τί τῶν ὄντων ἐστὶν ἐπι- 
στήμη; TOP. Ig λόγους. ! EQ. Ποίους τούτους, 

ὦ Γοργία; ἄρα οἱ δηλοῦσι τοὺς κάμνοντας ὡς ἂν δι- 

αἰτώμενοι ὑγιαίνοιεν; ΓΟΡ. OV. ZQ. Οὐκ ἄρα περὶ 

πάντας γ8 τοὺς λόγους 7 δητορική ἐστιν. TOP. Οὐ 
δῆτα. EQ. λλὰ μὴν λέγειν͵ γε ποιεῖ δυνατούς. ΓΟΡ. 
Noi. ΣΩ. Οὐκοῦν, περὶ ὧνπερ λέγειν, καὶ φρονεῖν; 

ΓΟΡ. πῶς γὰρ οὖ; EQ. "4g οὖν καὶ ἣν νῦν δὴ ἐλέ- 
fous, D] ἰατρική, * περὶ 

τοὺς εἶναι φρονεῖν καὶ λέγειν; 
τῶν χαμγνόντων ποιεῖ δυνα- 

TOP. ἄναγκη. ZQ. 

Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, περὶ λόγους ἐστί. TOP. 

Nol. ΣΩ. Τούς γε negl τὰ νοσήματα; TOP. 176- 
Mere. EQ. Οὐκοῦν καὶ ἢ γυμναστικὴ περὶ λόγους 
ἐστὶ τοὺς περὶ εὐεξίαν τε τῶν σωμάτων καὶ καχεξίαν: 

TOP. πάνυ 7ε. ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ αἵ ἄλλαι τέχναι, 
o Fogylo, οὕτως ἔχουσιν" ἑκάστη αὐτῶν περὶ ! λόγους 

ἐστὶ τούτους, οἵ τυγχάνουσιν ὄντες περὶ τὸ πρᾶγμα, 

οὗ ἑκάστη ἐστὶν D τέχνη. ΓΟΡ. Φαίνεται. EQ. Τί 

οὖν δή ποτε τὰς ἄλλας τέχνας οὐ δητορικὰς καλεῖς, 

οὖσας περὶ λόγους, εἴπερ ταύτην, ῥητορικὴν καλεῖς, ἢ 
ἄν n περὶ λόγους; TOP. Ὅτι, ὦ “Σώχρατες, τῶν μὲν 

ἄλλων τεχνῶν περὶ χβιρουργίας τε καὶ τοιαύτας πρά- 
ξεις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πᾶσά ἐστιν ἢ ἐπιστήμη, τῆς δὲ 

ῥητορικῆς οὐδέν ἐστι τοιοῦτον χειρούργημα, ἀλλὰ πᾶ- 
σα ἡ πρᾶξις καὶ ἡ κύρωσις διὰ ! λόγων ἐστί. διὰ ταῦτ᾽ 
ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἀξιῶ εἶναι περὶ λόγους, ὁρ- 
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ϑῶς λέγων, ὡς ἐγώ φημι. V. EQ. Ag οὖν μανϑάνω, 

οἵαν αὐτὴν βούλει ME τάχα δὲ εἴσομαι, σαφέστε- 
gov. ἀλλ᾽ ἀπόκριναι. εἰσὶν ἡμῖν τέχναι. ἡ γάρ; ΓΟΡ. 

Ναί. EQ. Πασῶν δὲ, οἶμαι, τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐρ- 

γασία τὸ πολύ ἐστι καὶ λόγου βραχέος δέονται, ἔνιαι 
δὲ οὐδενός, ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο &y καὶ διὰ 

σιγ ἧς, οἷον γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιΐα καὶ ἄλλαι πολ- 

λαί. τὰς ! τοιαύτας μοι 19 λέγειν, περὶ ἃς οὐ φὴς 

τὴν ῥητορικὴν εἶναι. ἢ οὔ; ΓῸΟΡ. Πάνυ μὲν οὖν κα- 

λῶς ὑπολαμβάνεις, o Σώκρατες. ΣΩ. Ἕτεραι δέ γέ 

εἰσι τῶν τεχνῶν, oi διὰ λόγου πᾶν περαΐνουσι, καὶ 
ἔργου, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἢ οὐδενὸς προςδέονται ἢ βοα- 
χέος πάνυ, οἷον ἀριϑμητικὴ καὶ λογιστικὴ καὶ 7ζεωμε- 
τρικὴ καὶ πεττευτική γε καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναι, ὧν 

ἔνιαι σχεδόν τι ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξε- 
σιν, αἵ δὲ πολλαὶ πλείους καὶ τὸ παράπαν πᾶσα ἡ 

πρᾶξις καὶ τὸ ! κῦρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστί. τῶν τοι- 

οὕτων τινά μοι δοκεῖς λέγειν τὴν ῥητορικήν. rOP. 

ELLE λέγεις. EQ. Ἀλλ᾿ οὗτοι τούτων γε οὐδεμίαν 
οἶμαί σε βούλεσϑαι ῥητορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ῥή- 

ματι οὕτως εἶπες, ὅτι ἡ διὰ “λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα 
ῥητορική ἐστι, καὶ ὑπολάβοι ἂν τις, εἰ βούλοιτο δυοχε- 
given, ἐν τοῖς λόγοις. Τὴν ἀριϑμητικὴν ἄρα ῥητορι- 

κήν, ὦ Γοργία, λέγεις; ἀλλ ovx οἷμαΐ σε οὔτε τὴν 

ἀριϑμητικὴν οὔτε τὴν γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέγϑιν. * 

ΓΟΡ. Ὀρϑῶς γὰρ olt ὦ Σώκρατες, καὶ δικαίως ὑπο- 

λαμβάνεις. νι. EQ. Ἴϑι yov καὶ σὺ τὴν ἀπόκρισιν, 
ἣν ἠρόμην, διαπέρανον. ἐπεὶ yog D] ῥητορικὴ τυγχάνει 
μὲν οὖσα τούτων τις τῶν τεχνῶν τῶν τὸ πολὺ λόγῳ 

τυγχάνουσι. δὲ καὶ ἀλλαι τοιαῦται οὖσαι, 

πειρῶ, εἰπεῖν, ἢ περὶ τέ ἐν λόγοις τὸ κῦρος ἔχουσα ῥη- 
τορική ἐστιν. ὥςπερ. ἄν εἴ τίς ue ἔροιτο ὧν γὺν δὴ 
ἔλεγον 5 περὶ ἡςτινοζοῦν τῶν τεχνῶν, 9 Σώκρατες, τίς 
ἐστιν D] ἀριϑμητικὴ τέχνη; εἴποιμ᾽ ! ἄν αὐτῷ, Genep 
σὺ ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λόγου τις τὸ κῦρος ἐχουσῶν. καὶ 
εἴ us ἐπανέροιτο" Tov περὶ τί; εἴποιμ ἄν, ὅτι τῶν 
περὶ τὸ ἀρτιόν τὸ καὶ περιττὸν [γγῶσις], ὅσα ἂν ἑκά- 
τερα τυγχάνοι ὄντα. εἰ δ᾽ αὖ ἔροιτο" Τὴν δὲ λογισεῖς 
κὴν τίνα καλεῖς τέχνην; εἴποιμ᾽ ἂν, ὅτι χαὶ αὕτη ἐστὶ 

τῶν λύγῳ τὸ πᾶν κυρουμένων. καὶ εἰ ἐπανέροιτο, Ἢ 

περὶ τί; εἴποιμ᾽ ἄν ὥςπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγχραφό- 
μενοι, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα καϑάπερ ἡ! ἀριϑμητικὴ ἡ ἢ λο- 

γιστικὴ ἔχει" περὶ τὸ αὐτὸ γάρ ἐστι, τό t6 ἄρτιον καὶ 
τὸ περιττόν" διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὖ- 
τὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πῶς ἔχει πλήϑους ἐπισκοπεῖ τὸ 
περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον ἡ λογιστική. καὶ εἴ τις τὴν 
ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, ἐμοὺ λέγοντος, ὅτι καὶ αὕτη 
λόγῳ κυροῦται. τὰ πάντα, OL δὲ λόγοι οἵ τῆς ἀστρο- 

νομέας, εἰ φαίη, περὶ τί εἰσιν, ὦ “Σώκρατες; εἴποιμ᾽ 
ἄν, ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ ἡλίου καὶ σε- 
λήνης, πῶς “πρὸς ἀλληλα τάχους ἔχει. TOP. Ὀρϑῶς 

γε λέγων σύ, ὦ Σώχρατες.ς EQ. Ἴ1ϑι δὴ καὶ σύ, ὦ 
Τοργία. ! τυγχάνει μὲν γὰρ δὴ ἡ ῥητορικὴ οὖσα τῶν 
λύγῳ τὰ πάντα διαπραττομένων a& καὶ πυρουμένων τις. 
ἢ γάρ; ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. ΣΩ. 4sye δὴ τῶν περὶ 
τὶ; "τὺ ἐστι τοῦτο τῶν ὄντων, περὶ οὗ οὗτοι οἱ λό- 
yo εἰσίν, οἷς ἡ δητορικὴ χφῆται; ΓΟΡ. Τὰ μέγιστα 

τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ὦ Σώκρατες, καὶ ἄρι- 
στα. VH. EQ. ᾿4λλ, ὦ Γοργία, ἀμφιςβητήσιμον καὶ 

χφωμένων, 
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τοῦτο λέγεις καὶ οὐδέν m σαφές. οἴομαι ! γάρ G8 
ἀκηκοέναι ἐν τοῖς συμποσίοις ἀδόντων ἀνθρώπων τοῦ- 
TO τὸ σκολιόν, ἐν ᾧ καταριϑμοῦνται ἄδοντες, ὅτι 
ὑγιαίνειν μὲν ἄριστόν ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον καλὸν γενέ- 
σϑαι, τρίτον δέ, ὥς φησιν 0 ποιητὴς τοῦ σκολιοῦ, τὸ 
πλουτεῖν ἀδόλως. TOP. ᾿ἠκήχοα γάρ᾽ ἀλλὰ πρὸς τί 
τοῦτο λέγεις; EQ. Ὅτι σοι αὐτίκ ἄν * παρασταῖεν 

οἵ δημιουργοὶ τούτων ὧν ἐπήνεσεν ὁ τὸ σκολιὸν ποιή- 
σας, ἰατρός 18 καὶ παιδοτρίβης xai χφηματιστής, καὶ 
εἴποι πρῶτον μὲν D iargós, ὅτι, Ὁ “Σώκρατες, ἔξαπα- 

τᾷ σε Γοργίας" οὐ γάρ ἔστιν 5 τούτου τέχνη, περὶ τὸ 

μέγιστον ἀγαϑὸν τοῖς ἀνϑρώποις, ἀλλ᾽ ἡ ἐμή. εἰ οὖν 

αὐτὸν ἐχὼ ἐροίμην, Σὺ δὲ τίς ὧν ταῦτα λέγεις; εἴποι 
ἄν ἴσως. ὅτι ατρός. Τί οὖν λέγεις; ἡ τὸ τῆς σῆς 

τέχνης ἔργον μέγιστόν ἐστιν ἀγαϑόν; πῶς γὰρ οὔ, 

φαίη ἂν ἴσως, ὦ Σώχρατες, ὑχίεια; τί δ᾽ ἐστὶ μεῖζον 
ἀγαϑὸν ' ἀνθρώποις ὑγιείας; Εἰ δ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον 
ὃ παιδοτρίβης εἴποι, ὅτι Θαυμάζοιμὲ y ἂν, ὦ Σώκρα- 
τες, καὶ αὐτός, εἴ σοι ἔχει Γοργίας μεῖζον ἀγαϑὸν 
ἐπιδεῖξαι τῆς αὑτοῦ τέχνης ἢ ἐγὼ τῆς ἐμῆς" εἴποιμ᾽ ἄν 
αὖ καὶ πρὸς τοῦτον" Σὺ δὲ δὴ τίς εἶ, ὦ ἄνϑρωπε; 
καὶ τί τὸ σὸν ἔργον; Παιδοτρίβης, φαίη ἄν, τὸ δ᾽ ἔρ- 
yov μού ἐστι καλούς τε καὶ ἰσχυροὺς ποιδὶν τοὺς ἀν- 

ϑρώπους τὰ σώματα." Μετὰ δὲ τὸν παιδοτρέβην. εἴποι 
ἄν ὃ χρηματιστής, ὡς ἐγῴμαι, πάνυ καταφρονῶν ἁπάν- 

τῶν, ! Σχόπει δῆτα, [^] Σώκρατες, ἐάν 704 πλούτου 

φανῇ τι μεῖζον ἀγαϑὸν ὃν ἢ παρὰ Τοργίᾳ ἢ παρ᾽ ἂλ- 

λῳ ὁτῳοῦν. φαῖμεν ἂν οὖν πρὸς αὐτόν: Τί δὲ FAM 
σὺ τούτου δημιουργός; Φαΐη ἄν. Τὶς ὧν; Χρηματι- 

στής. Τί οὖν; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνϑρώποις ἀγα- 
ϑὸν εἶναι πλοῦτον; φήσομεν. πῶς γὰρ οὔκ; ἐρεῖ. 

Καὶ μὴν ἀμφιςβητεῖ 78 Togyioc. ὅδε τὴν mag αὐτῷ 
τέχνην τ τ ἀγαϑοῦ αἰτίαν εἶναι ἢ τὴν σήν, φαῖ- 
μεν ἄν ἡμεῖς. δῆλον οὗν, ὅτι τὸ μετὰ τοῦτο ἔροιτ᾽ ἀν᾽ 
Kai τί ἐστι ! τοῦτο τὸ ἀγαϑόν; ἀποχρικάσϑω Top- 
χίας. ἴἾϑι οὖν ῥομίσας, [ Τοργία, ἐρωτᾶσϑαι καὶ 

wm ἐκείνων καὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀπόκριναι, τί ἐστι τοῦτο, ὃ 
φὴς σὺ μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναι τοῖς ἀνϑρώποις καὶ σὲ 
δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ. ΓΟΡ. Ὅπερ ἔστιν, ὦ Σώ- 
χρατες, τῇ ἀληϑείᾳ μέγιστον ἀγαϑὸν καὶ αἴτιον ἅμα 

μὲν ἐλευϑερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνϑρώποις, ἅμα δὲ τοῦ 
ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει ἑκάστῳ. ΣΩ. Ti 

ovr δὴ τοῦτο λέγεις; TOP. Τὸ πείϑειν ἔγωγ οἷόν t 
εἶναι τοῖς ' λόγοις καὶ ἐν δικαστηρίῳ δικαστὰς καὶ ἐν 
βουλευτηρίῳ βουλευτὰς καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐχπλησιαστὰς 
καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ παντί, ὅςτις ἄν πολιτικὸς ξύλλο- 
yos γίγνηται. καΐτοι ἐν ταύτῃ τῇ δυνάμει δοῦλον μὲν 
ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν παιδοτρίβην" ὁ δὲ χρη- 
pura οὗτος ἄλλῳ ἀναφανήσεται χφηματιζόμενος καὶ 
οὐχ αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ λέγειν χαὶ πεΐϑειν 

τὰ πλήϑη. VH ΣΩ. NV» μοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ 
Γοργία, ἐγγύτατα τὴν ῥητορικὴν * ἥντιγα τέχνην ἡγεῖ 
εἶναι, xal, εἴ τι ἐγὼ συνίημι, λέγεις, ὅτι πειϑοῦς δη- 
μιουργός ἐστιν 3j δητορική, καὶ ἡ πραγματεία αὐτῆς 
ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο τελευτᾷ. 7 ἔχεις τι 
λέγειν ἐπὶ πλέον τὴν ῥητορικὴν δύνασϑαι ἢ πειϑὼ τοῖς 

ἀκούουσιν ἐν τῇ ψυχῇ ποιεῖν; TOP. Οὐδαμῶς, ὦ 
“Σώκρατες, ἀλλά μοι δοχεῖς i ἱκανῶς ὁρίζεσθαι" ἔστι γὰρ 
τοῦτο τὸ χβράλαιον αὐτῆς. EQ. ἄκουσον δή, ὦ Γορ- 
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γία. ἐγὼ yàg εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι, ὡς ἐμαυτὸν πείϑω, εἴπερ ! 
τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλόμενος εἰδέναι αὐτὸ 
τοῦτο, ei ὅτου ὁ λόγος ἐστί, καὶ ἐμὲ εἶναι. τούτων 
ἕνα: ἀξιῶ δὲ καὶ σέ. TOP. Ti οὖν δή, [5] Σώκρατες; 

ΣΩ. Ἐγὼ ἐρῶ γῦν». ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πει- 
ϑώ, ἥτις ποτ ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ περὶ ovum» 

πραγμάτων ἐστὶ πειϑώ, σαφῶς “μὲν εὖ lg ὅτι οὐκ 
οἶδα, οὐ μὴν ἀλλ ὑποπτϑύω re ἣν οἶμαί σε λέγειν xai 

περὶ ὧν" οὐδὲν μέντοι ἧττον ἐρήξομαί ae, τίνα ποτὲ 
λέγεις τὴν πειϑὼ τὴν. ἀπὸ ec ῥητορικῆς, καὶ περὶ 
τίνων αὐτὴν εἶναι. τοῦ οὖν ἕνεκα δὴ αὐτὸς ὑποπτεύων 
σδ ἐρήσομαι, ἀλλ οὐχ αὐτὸς λέγω; οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλ- 

λὰ τοῦ λόγου, Ue οὕτω. προΐῃ, ὡς μάλιστ᾽ ἄν ἡμῖν 
καταφανὲς ποιοῖ περὶ ὅτου λέγεται. σκόπει γάρ, 8L σοι 

δοκῶ δικαίως & ἀνερωτᾶν. σε. ὥςπερ ἄν εἰ ἐτύγχανόν σε 
ἐρωτῶν, τίς ἐστι τῶν ζωχράφων. Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες, 
ὅτι ὃ τὰ ζῶα γράφων, «o οὐχ ἂν δικαίως σε ἠρόμην, 
ὃ τὰ ποῖα τῶν ζώων γράφων χαὶ zov; ΓΟΡ. Jlc»v 

χε. ΣΩ.' "49a διὰ τοῦτο, ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγρά- 

qo. γράφοντες ἄλλα πολλὰ ζῶα; TOP. No ΣΩ. 

Εἰ δὲ γε μηδεὶς ἄλλος ἢ Ζεῦξις ἔγραφε, καλῶς ἂν σοι 
ἀπεκέχριτο; TOP. Πῶς γὰρ ov; EQ. I9« δὴ καὶ 

περὶ τῆς ῥητορικῆς εἶπέ, πότερόν σοι δοκεῖ πειϑὼ 
ποιεῖν Tj ῥητορικὴ μόνη, ἢ καὶ ἄλλαι τέχναι; λέγω δὲ 
τὸ τοιόνδε" ὅςτις. διδάσκει ὅτιοῦν πρᾶγμα, πότερον δ 

διδάσκει, πείϑει, ἢ οὔ; TOP. Ou δῆτα, ᾧ Σώχρατες, 
ἀλλὰ πάντων μάμστα πείϑει. EQ. Πάλιν δ᾽ εἰ ἐπὶ 

τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν ὦνπερ γῦν δή, 1 ἀριϑμη- 
tun ov διδάσκει ἡμᾶς ὅσα ἐστὶ τὰ τοῦ ἀριϑμοῦ καὶ 
à ἀριϑμητικὸς ἄνϑρωπος; TOP. Πάνν ye. EQ. 

OvxoU» καὶ πείϑει; TOP. Noi. EQ. Πειϑοῦς aga 

δημιουργός ἔστι καὶ ἡ ἀριϑμητιχή. T OP. Φαίνεται. 

EQ. Οὐκοῦν ἐάν τις ἐρωτᾷ ἡμᾶς, ποίας πειϑοῦς καὶ 
περὶ τί, ἀποχρινούμεϑά zov αὐτῷ, ὅτι τῆς διδασχα- 
λικῆς τῆς περὶ 10 ἀρτιόν τε καὶ τὸ περιττὸν ὅσον 
ἐστί. " καὶ τὰς ἄλλας ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν τέχνας ἁπά- 

σας ἕξομεν ἀποδεῖξαι πειϑοὺς δημιουργοὺς οὔσας καὶ 

ἥςτιγος zai περὶ ὅ τι. ἢ o7; ΓΟΡ. Nol EQ. Οὐκ 

ἄρα ῥητορικὴ μόνη πειϑοῦς ἐστὲ δημιουργός. TOP. 
᾿᾿ληϑῆ λέγεις. IX. EQ. Ἐπειδὴ τοίνυν οὐ μόνη ἀπερ- 
γάζεται τοῦτο τὸ ἔργον, ἀλλὰ xai ἄλλαι, δικαίως, ὡς- 

περ περὶ τοῦ ζωγράφου, μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεϑ'᾽ ἄν 
τὸν λέγοντα, ποίας δὴ πειϑοῦς καὶ τῆς περὶ T πει- 
ϑοῦς ἡ ὑητορική ἐστι τέχνη; ἢ οὐ δοκεῖ σοι ! δίκαιον 
εἶναι  ἐπανερέσϑαι; ΓΌΡ. Ἔμοιγε. 2u0 ἀπόκριναι 

δή, ὦ Τοργία, ἐπειδή ye καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτω. ΓΟΡ. 

Ταύτης τοίνυν τῆς πειϑοῦς λέγω, Q X “Σώχρατες, τῆς ἐν 

δικαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις, ὥςπερ καὶ ἄρτι 
ἔλεγον, καὶ περὶ τούτων, ἃ ἐστι δίκαιά τε καὶ ἄδικα. 

ΣΩ. Καὶ ἐγώ τοι ὑπώπτευον ταύτην σε λέγειν τὴν 

πειϑὼ καὶ περὶ τούτων, ῶ Τοργία" αλλ iro μὴ ϑαυ- 
μάζης, ἐὰν ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀγέρωμαι, ὃ 
δοκεῖ ! μὲν δῆλον εἶναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ: ὅπερ γὰρ 
λέγω, τοῦ ἑξῆς ἕνεχα περαίνεσθαι τὸν λόγον ἐρωτῶ, 

οὐ σοῦ ἕνεκα, GÀX ἵγα μὴ ἐθιζώμεϑα ὑπονοοῦντες 

προαρπάζειν ἀλλήλων τὰ λεγόμενα, ἀλλὰ σὺ τὰ gav- 
τοῦ κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν ὅπως àv βούλῃ περαΐνῃς. 

ΓΟΡ. Καὶ ὀρϑῶς γὲ μοι δοκεῖς ποιεῖν, ὦ Σώκρατες. 
EQ. 15i δὴ καὶ τόδε ἐπισκειψψώμεϑα. καλεῖς τε μεμα- 
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ϑηκέναι; TOP. Καλῶ. EQ. Ti δέ; memwtevatvou; 
TOP. Eyoys. EQ. Πότερον ! οὖν ταὐτὸν δοχεῖ coL | 
εἶναι μεμαϑηκέναι καὶ ποπιστευχέναι, καὶ μάϑησις καὶ 

πίστις, ἢ ἀλλο τι; TOP. Οἴομαι μὲν ἔγωγϑ;, ὦ Σώ 

κρατες, ἄλλο. EQ. Καλῶς χὰρ οἴξι" γνώσει δὲ ἐν- 
ϑένδα. εἰ γάρ τίς σὲ ἔροιτο, 4g ἔστι τις, o Τοργία, 

πίστις ψευδὴς καὶ ἀληϑής; φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. 

ΓΟΡ. Nol. EQ. Τί δέ; ἐπιστήμη ἐστὶ ψευδὴς καὶ 

ἀληϑής; TOP. Οὐδαμῶς. ΣΩ. 4ῆλον γὰρ ov, ὅτι 
οὐ ταὐτόν ἐστιν. TOP. ᾿4ληϑῆ λέγεις. EQ. ᾿Αλλὰ 
μὴν οἵ τέ E μεμαϑηκότες ! σπδπεισμένοι εἰσὶ καὶ οἱ 
πεπιστευχύότες. TOP. Ἔστι ταῦτα. EQ. Βούλει οὖν 

δύο εἴδη ϑῶμεν πειϑοῦς, τὸ μὲν πίστιν παρεχόμενον 
&vev τοῦ εἰδέναι, τὸ δ᾽ ἐπιστήμην: ΓΟΡ. Πάνυ γ8. 
ΣΩ. Ποτέραν οὖν ἡ ῥητορικὴ πειϑὼ ποιεῖ ἐν δικαστη- 

gloi; T8 καὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις περὶ τῶν δικαίων τὰ 

καὶ ἀδίκων; ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν γίγνεται ἄνευ τοῦ εἰ- 
δέναι, ἢ ἐξ ἧς τὸ -δἰδέναι; TOP. Δῆλον δήπου, ὦ 
Σώκρατες, ὅτι ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν. EQ. "H ῥητορικὴ 

ἄρα, ὡς ἔοικε, πειϑοῦς * δημιουργός ἐστι πιστευτικῆς, 

ἀλλ᾽ οὐ διδασκαλικῆς περὶ τὸ δίκαιόν τε καὶ ἀδικον. 
TOP. Noi. ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα διδασκαλικὸς 0 ῥήτωρ 
ἐστὶ δικαστηρίων re καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων δικαίων r6 
πέρι καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ πιστικὸς μόνον. οὐ γὰρ δήπου 

ὄχλον y ἂν δύναιτο τοσοῦτον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ διδάξαι 
οὕτω μεγάλα πράγματα. TOP. Οὐ δῆτα. X. EQ. 

Φέρε δή, ἴδωμεν, τί ποτβ καὶ λέγομεν περὶ τῆς δητο- 
φικῆς" ἐγὼ μὲν γάρ τοι οὐδ᾽ ! αὐτός πω δύναμαι χα- 
τανοῆσαι, ὃ τι λέγω. ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως a τῇ 
πόλει σύλλογος, ἢ περὶ ναυπηγῶν, ἢ περὶ ἄλλου τινὸς 

δημιουργικοῦ ἔϑνους, ἀλλο τι ἢ τότε ὃ ῥητορικὸς ov 
συμβουλεύσει; δῆλον γάρ, ὅτι ἐν ἑκάστῃ αἱρέσει τὸν 

τεχγικώτατον δεῖ αἱρεῖσθαι" οὐδ᾽ ὅταν τειχῶν περὶ οἷ- 
κοδομήσϑως, ἢ λιμένων κατασκευῆς, ἢ νεωρίων, ἀλλ᾽ ot 

ἀρχιτέκτονες" οὐδ᾽ αὖ ὅταν στρατηγῶν αἱρέσεως πέρι, 

ἢ τάξεώς τινος πρὸς πολεμίους, ἢ χωρίων καταλήψεως 

' συμβουλὴ ἢ, αλλ οἱ στατηγικοὺ τότε συμβουλεύσου- 
σιν, οἵ ῥητορικοὶ δὲ οὐ. ἢ πῶς λέγεις, ὦ Τοργία, τὰ 
τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὰρ αὐτός T8 φῇς ῥήτωρ εἶναι καὶ 
ἄλλους ποιεῖν ῥητορικούς, δὺ ἔχει τὰ τῆς σῆς τέχνης 
παρὰ σοῦ πυνϑάνεσϑαι. καὶ ἐμὲ νῦν νόμισον καὶ τὸ 

1 ΄ » D ' D TN 
- gov σπεύδειν. σῶς yog xot τυγχάνει τις τῶν ἔνδον 

ὄντων μαϑητής σου βουλόμενος γενέσϑαι, ὡς ἐγώ τι- 

vac σχεδὸν καὶ συχνοὺς αἰσϑάνομαι, ot ἴσως αἰσχύ- 
your ἂν σα ἀνερέσϑαι. ὑπ ἐμοῦ οὖν ! ἀνερωτώμενος 
νόμισον καὶ ὑπ᾽ ἐχείνων ἀνερωτᾶσϑαι, Τὶ ἡμῖν, ὦ 
Γοργία, ἔσται, ἐάν σοι συνῶμεν; περὶ τίνων τῇ πόλδι 
συμβουλεύειν oiol τὸ ἐσόμοϑα; πότερον περὶ δικαίου 
μόνον καὶ ἀδίκου, ἢ καὶ περὶ ὧν νῦν δὴ “Σωκράτης 
ἔλεγε; πειρῶ οὖν αὐτοῖς ἀποκρίνεσϑαι. TOP. MAX 

ἐγώ σοι πειράσομαι, [] Σώκρατες, σαφῶς ἀποκαλύψαι 
τὴν τῆς ῥητορικῆς δύναμιν o ἅπασαν" αὐτὸς γὰρ καλῶς 
ὑφηγήσω. οἶσϑα γὰρ δήπου, ὅτι τὰ νεώρια ταῦτα καὶ 
τὰ τεΐχη τὰ ! ϑηναίων καὶ ἡ τῶν λιμένων κατασχευὴ 

ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους συμβουλῆς ysyove, τὰ δ᾽ ἐχ τῆς 
Περικλέους, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῶν δημιουργῶν. EQ. Afye- 
ται ταῦτα, e Γοργία, περὶ Θεμιστοκλέους" Πθρικλέους 
δὲ καὶ αὐτὸς ἤκουον, Ora συνεβούλευεν 7, ἡμῖν περὶ τοῦ 
διὰ μέσου τείχους. TOP. Καὶ ὅταν 7γὲ τις αἵρεσις ἢ 

ΡΠ ΟΥΝῪΒ 

ὧν δὴ * σὺ ἔλεγες, ὦ ὦ Σώκρατες, ὁρᾷς, ὅτι οἵ ῥήτορές 

εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες καὶ oi νικῶντες τὰς γγώμας 
περὶ τούτων. ΣΏ. Ταῦτα καὶ ϑαυμάζων, t) Γοργία, 

πάλαι ἐρωτῶ, τίς ποτβ ἢ δύναμίς ἐστι τῆς ῥητορικῆς. 

δαιμονία γάρ τις ἔμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεϑος οὔ- 
τῶ σκοποῦντι. ΧΙ. ΓΟΡ. Et πᾶντα 78 εἰδείης, o Σώ- 

κρατες, ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλ- 

λαβοῦσα ὑφ᾽ αὑτῇ ἔχει: μέγα δὲ ' σοι τεχμήριον ἐρῶ" 
πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ μετὰ 
τῶν ἄλλων ἰατρῶν εἰςελϑὼν παρά τινα TOY καμνόν- 

τῶν οὐχὶ ἐθέλοντα ἢ φάρμακον πιεῖν ἢ τεμεῖν ἢ καῦ- 

σαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ ἰατροῦ 
πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, ovx ἀλλῃ τέχνῃ ἢ τῇ ῥητορικῇ. 
φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅποι βούλει ἐλϑόντα ῥητορικὸν 
ἄνδρα καὶ ἰατρόν, εἰ δέοι λόγῳ διαγωνίζεσϑαι ἐν ἐκ- 

κλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἱρεϑῆ- 
ναι, ῥήτορα ἢ ! ἰατρόν, οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν ἰα- 

τρόν, ἀλλ᾽ αἱρεϑῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατόν, εἰ βού- 
λοιτο" xoi εἰ πρὸς ἀλλον ys δημιουργὸν ὁντιναοῦν 
ἀγωνίζοιτο, πείσειεν ἄν αὑτὸν ἑλέσϑαι ὃ ῥητορικὸς 
μᾶλλον ἢ ἄλλος ὁςτιςοῦν" οὐ γὰρ ἔστι περὶ ὅτου οὐκ 
ἄν πιϑανώτερον εἴποι ὃ δητορικὸς ἢ ἄλλος ὃςτιςοῦν 

τῶν δημιουργῶν ἐν πλήϑει. Ἢ μὲν ovy δύναμις το- 
σαύτη ἐστὶ καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης. δεῖ μέντοι, o Σώ- 
χρατες, τῇ ῥητορικῇ χρῆσϑαι ὥςπερ καὶ τῇ ἀλλῃ πά- 
σῃ ἀγωνίᾳ. καὶ γὰρ ! τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνε- 
κα δεῖ πρὸς ἅπαντας χρῆσϑαι ἀνϑρώπους, ὅτι ἔμαϑ8 
TUUXTSUBLP 18 καὶ παγκρατιάζειν καὶ ἐν ὅπλοις μάχε- 

σϑαι, dere κρείττων εἶναι καὶ φίλων καὶ ἐχϑρῶν᾽ οὐ 
τούτου ἕνεχα τοὺς φίλους δεῖ τύπτειν, οὐδὲ κεντεῖν τὸ 
καὶ ἀποκτιννύναι. οὐδέ y? μὰ Alo. ἐάν τις εἰς παλαΐί- 
στραν φοιτήσας, εὖ ἔχων τὸ σῶμα καὶ πυκτικὸς γενό- 
μβδνος, ἔπϑιτα τὸν πατέρα τύπτῃ καὶ τὴν μητέρα ἢ αλ- 
λον τινὰ τῶν oixslo» ἢ τῶν φίλων, οὐ ! τούτου ἕνεκα 
δεῖ τοὺς παιδοτρίβας καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὅπλοις διδά- 
σχοντας μάχεσϑαι μισεῖν v8 καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πό- 
λεων. ἐκδῖνοι μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίως χρῆ- 
σϑαι τούτοις πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδικοῦν- 
τας, ἀμυνομένους, μὴ ὑπάρχοντας" οἱ * δὲ μεταστρέ- 

"E 

- 
ψαντες χρῶνται τῇ ἰσχύϊ xol τῇ τέχνῃ, ovx OgOdQc.! 

x eeu MUS ede us wi 0 
ovxovr oi διδάξαντες πονηροΐ, οὐδὲ ἡ τέχνη ovra at- 
τία ovre πονηρὰ τούτου fvexc ἐστιν, ἀλλ οἵ μὴ χρώ- 
pievot, οἶμαι, ὀρϑῶς. ὃ αὐτὸς δὴ λόγος καὶ περὶ τῆς 

ῥητορικῆς. δυνατὸς μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντας ἐστιν ὃ ῥή- 
τῶρ καὶ περὶ παντὸς λέγειν, ὥςτε πιϑανώτερος εἶναι 

ἐν τοῖς πλήϑεσιν ἐμβραχὺ περὶ ὅτου ἄν βούληται" 
aS E Ξ iR des $e 
ἀλλ οὐδέν τι ! μᾶλλον τούτου ἕνεκα δεῖ ovre τοὺς ἰα- 

ἐλεσι ει προ τ κε, " We EIU Mii 
τροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσϑαι, ὅτι δύναιτο ἄν τοῦτο 
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ποιῆσαι; οὔτε τοὺς ἀλλους δημιουργούς, αλλὰ διιαίως 

καὶ τῇ ῥητορικῇ χρῆσϑαι, ὥςπερ καὶ τῇ ἀγωνίᾳ. ἐὰν 
δέ, οἶμαι, ῥητορικὸς γενόμενός τις κάτα ταύτῃ τῇ δυ- 
νάμϑι καὶ τῇ τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν 
T6 καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ 
δικαίᾳ χρείᾳ παρέδωχεν, ! ὃ δ᾽ ἐναντίως χρῆται. τὸν 
οὖν οὐκ ὀρϑῶς χφώμενον μισεῖν δίκαιον καὶ ἐχβάλλειν 
καὶ ἀποκτιννύναι, αλλ οὐ τὸν διδάξαντα. ΧΙ. EQ. 

Οἶμαι, ὦ Γοργία, καὶ σὲ ἔμπειρον εἶναι πολλῶν λό- 
2, LJ , 3 

yov καὶ καϑεωρακέναι ἐν αὐτοῖς τὸ τοιόνδδ, ὅτι OU 
ῥᾳδίως δύνανται περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσι διαλέγεσϑαι 
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διορισάμενοι πρὸς ἀλλήλους xoi μαϑόντες καὶ διδά- 
ξαντες ἑαυτοὺς οὕτω διαλύεσθαι τὰς συνουσίας, ! ἀλλ᾽ 

ἐὰν περὶ του ἀμφιςβητήσωσι καὶ μὴ φῇ ὃ ἕτερος τὸν 
ἕτερον ὀρϑῶς λέγειν ἢ ἢ μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί τε καὶ 

κατὰ φϑόνον οἴονται τὸν ἑαυτῶν iy φιλονεικοῦν- 

τας, ἀλλ οὐ ζητοῦντας τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ. 
καὶ ἔνιοΐ γε τελευτῶντες αἴσχιστα ἀπαλλάττονται, λοι- 
δορηϑέντες τε καὶ εἰπόντες καὶ ἀχούσαντες περὶ σφῶν 
αὐτῶν τοιαῦτα, οἷα καὶ τοὺς παρόντας ἄχϑεσϑαι ὑπὲρ 

σφῶν αὐτῶν, ὅτι τοιούτων ἀνϑρώπων ἠξίωσαν ! 

ἀχροαταὶ γενέσϑαι. Τοῦ δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι 
γῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ ἀκόλουϑα λέγειν, 0 οὐδὲ 
σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον ἔλεγες περὶ τῆς ῥητορικῆς. 
φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μή με ὑπολάβῃς οὐ πρὸς 
τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντα, λέγειν τοῦ καταφανὲς γενέ- 
σϑαι, ἀλλὰ πρὸς σέ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ σὺ εἶ τῶν 
ἀνϑρώπων. * ὧνπερ xoi qd ἡδέως ἄν σε διερωτῴην" 
εἰ δὲ μή, ἐῴην ἂν. ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν 

ἂν ἐλεγχϑέντων, εἴ τι μὴ ἀληϑὲς λέγω, ἡδέως δ᾽ ἂν 
ἐλεγξάντων, & τίς τι μὴ ἀληϑὲς λέγοι, οὐκ ἀηδέστερον 

μέντ᾽ ἄν ἐλεγχϑέντων 3 ἢ ἐλεγξάντων᾽" μεῖζον γὰρ αὐτὸ 

ἀγαϑὸν ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ μεῖζον ἀγαϑόν ἐστιν αὐτὸν 
ἀπαλλαγῆναι χκαχοῦ τοῦ μεγίστου ἢ ἄλλον ἀπαλλάξαι. 

οὐδὲν γὰρ οἶμαι τοσοῦτον κακὸν εἶναι , ἀνϑρώπῳ, ὅσον 
δόξα ! ψευδὴς περὶ ὧν τυγχάνει γὺν ἡμῖν ὃ λόγος ὦν. 

εἰ μὲν οὖν καὶ σὺ φὴς τοιοῦτος εἶναι, διαλεγώμεϑα" 
εἰ δὲ καὶ δοκεῖ χρῆναι ἐᾶν, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν καὶ δια- 

: λύωμεν τὸν λόγον. TOP. ἀλλὰ φημὶ μὲν ἔγωγε, ὦ 
“Σώκρατες, καὶ αὐτὸς τοιοῦτος εἶναι, οἷον σὺ ὑφηγεῖ" 
ἴσως μέντοι χρῆν ἐννοεῖν καὶ τὸ τῶν παρόντων. πάλαι 
γάρ τοι, πρὶν καὶ ὑμᾶς ἐλϑεῖν, ἐγὼ τοῖς παροῦσι πολ- 

λὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν ἴσως πόῤῥω ἀποτενοῦμεν, ἢν 

' διαλεγώμεϑα. σκοπεῖν oU» χρὴ καὶ τὸ τούτων, μή 
τινας αὐτῶν κατέχωμεν βουλομένους τι καὶ ἀλλο πράτ- 
τειν. ΧΠΙ. ΧΑῚ. Τοῦ μὲν ϑορύβου, ὦ Γοργία τε καὶ 

j Σώκρατες, αὐτοὶ ἀκούετε τούτων τῶν ἀνδρῶν, βουλο- 
μένων ἀκούειν, ἐάν τι λέγητε: ἐμοὶ ( δ᾽ οὖν καὶ αὐτῷ 

μὴ γένοιτο τοσαύτη ἀσχολία, ὥςτε τοιούτων λόγων καὶ 
οὕτω λεγομένων ἀφεμένῳ προὐργιαΐτερόν τι χενέσϑαι 
ἄλλο πράττειν, KAA. ! IN τοὺς ϑεούς, ὦ “Χαιρε- 

φῶν. xal μὲν δὴ καὶ αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις παρα- 
γενόμενος ovx οἷδ᾽ εἰ πώποτε ἥἤσϑην οὕτως, ὥςπερ 
γυνΐ, Gcr ἔμοιγε, κἂν τὴν ἡμέραν ὅλην ἐθέλητε διαλέ- 
γεσϑαι, χαριεῖσϑε. EQ. ἄλλὰ μήν, ὦ Καλλίκλεις, τό 

T ἐμὸν οὐδὲν χωλύει, εἴπερ ἐϑέλει Τοργίας. ΓΟΡ. 
«Αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, [5] Σώκρατες, γίγνεται ἐμὲ γ8 

μὴ ἐθέλειν, καὶ ταῦτα αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν 

ὅ τὶ τις βούλεται. ἀλλ δἰ ! δοκεῖ τουτοισί, -διαλέγου 
Té καὶ ἐρώτα 0 τι βούλει. EQ. Axove δή, ὦ ὦ Γοργία, 
& ϑαυμάζω ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπὸ σοῦ" ἴσως γάρ τοι 
σοῦ ὀρϑῶς “λέγοντος ἐχὼ οὐκ  ὀρϑῶς ὑπολαμβάνω. 
ῥητορικὸν φὴς ποιεῖν οἷός T εἶναι, ἐάν τις βούληται 
παρὰ σοῦ μανϑάνειν; TOP. Nol. EQ. Οὐκοῦν περὶ 

πάντων ὥςτ ἐν ὄχλῳ πιϑανὸν εἶναι, οὐ διδάσκοντα, 
ἀλλὰ πείϑοντα; * TOP. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Ἔλεγές 
τοι νῦν δή, ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑγιδινοῦ τοῦ ἰατροῦ πι- 
ϑανώτερος ἔσται 0 ῥήτωρ. T OP. Καὶ γὰρ ἔλεγον, ἕν 
qs ὄχλῳ. EQ. Οὐχοῦν τὸ ἐν ὄχλῳ τοῦτό ἐστιν ἐν τοῖς 
μὴ εἰδόσιν; οὐ γὰρ δήπου ἕν γε τοῖς εἰδόσι τοῦ ἰα- 
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τροῦ πιϑανώτερος ἔσται. TOP. Ἄληϑῆ λέγεις. EQ. 
Οὐκοῦν εἴπερ τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἔσται, τοῦ εἰ- 
δότος πυϑανώτερος 7ίγνεται; ΓΟΡ. Πάνυ γε. ΣΩ. 

Οὐκ ἰατρός ye ὦν" " γάρ; ' TOP. Ναί. ΣΩ. Ὁ δὲ 
μὴ ἰατρός γε δήπου ἀνεπιστήμων ὧν ὃ ἰατρὸς ἐπιστή- 
μων. LOP. 4ῆλον ὅτι. ΣΏ. Ὁ οὐκ εἰδὼς ἄρα τοῦ 
εἰδότος ἐν οὐκ εἰδόσι πιϑανώτερος ἔσται, ὅταν ὃ δή- 

τῶρ τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἡ. τοῦτο συμβαίνει, ἢ 
ἄλλο τι; TOP. Τοῦτο ἐνταῦϑά γε συμβαίνει. EQ. 
Οὐκοῦν καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡραύτως 

ἔχει ὃ ῥήτωρ καὶ ἡ ῥητορική᾽ αὐτὰ gi τὰ πράγματα 
οὐδὲν δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, ! μηχανὴν δέ τινα 
πειϑοῦς εὑρηκέναι, ὥςτε φαίνεσθαι τοῖς οὐχ εἰδόσι 

μᾶλλον εἰδέναι τῶν εἰδότων. XIV. ΓΟΡ. Οὐκοῦν πολ- 
λὴ ῥᾳστώνη, ὦ Σώκρατες, γίγνεται μὴ μαϑόντα τὰς 
ἄλλας τέχνας, ἀλλὰ μίαν ταύτην, μηδὲν ἐλαττοῦσϑαι 

τῶν δημιουργῶν; EQ. Εἰ μὲν ἐλαττοῦται ἢ μὴ ἐλατ- 
τοῦται ὃ ῥήτωρ τῶν ἄλλων διὰ τὸ οὕτως ἔχειν, αὐτίκα 

ἐπισκεψόμεϑα, ἐάν τι ἡμῖν πρὸς λόγου ἢ viv δὲ τόδε 
πρότερον σχεψώμεϑα, ἄρα ] τυγχάνει περὶ τὸ δίκαιον 
καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ αἰσχρὸν. καὶ τὸ καλὸν καὶ aya- 
ϑὸν καὶ κακὸν οὕτως ἔχων ὁ ῥητορικός, ὡς περὶ τὸ 
ὑγιεινὸν καὶ περὶ τὰ ἄλλα ὧν ai ἄλλαι τέχναι, αὐτὰ 
μὲν ovx εἰδώς, τί ἀγαθὸν ἢ τί κακόν ἐστιν, ἢ τί κα- 
λὸν ἢ τὶ αἰσχρόν, ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, πειϑὼ δὲ περὶ 
αὐτῶν μεμηχανημένος, ὥςτε δοκεῖν εἰδέναι οὐκ εἰδὼς 
ἐν οὐκ εἰδόσι μᾶλλον τοῦ εἰδότος; ἢ ἀνάγκη εἰδέγαι, 
καὶ δεῖ ! προεπιστάμενον ταῦτα ἀφικέσϑαι παρὰ σὲ 
τὸν μέλλοντα μαϑήσεσϑαι τὴν ῥητορικήν; εἰ δὲ μή, 

σὺ ὃ τῆς ῥητορικῆς διδάσκαλος τούτων μὲν οὐδὲν δι- 
δάξεις τὸν ἀφιαγούμενον" οὐ γὰρ σὸν ἔργον" ποιήσεις 
δ᾽ ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι αὐτὸν τὰ τοιαῦτα 
οὐκ εἰδότα καὶ δοκεῖν ἀγαϑὸν εἶναι οὐκ ὄντα; ἢ τὸ 

παράπαν οὐχ οἷός τὸ ἔσει αὐτὸν διδάξαι τὴν ῥητορι- 
κήν, ἐὰν μὴ προειδῇ περὶ τούτων τὴν ἀλήϑειαν; ἢ πῶς 
τὰ τοιαῦτα ἔχει, ὦ Τοργία; * xai πρὸς “ἰός, ὥςπερ 

ἄρτι εἶπες, ἀποκαλύψας τῆς ῥητορικῆς εἰπὲ τίς mod, 
5 δύναμίς ἐστιν. TOP. Ἀλλ ἐγὼ μέν, Ga Σώκρατες, 
οἶμαι, ἐὰν τύχῃ μὴ εἰδώς, καὶ ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαϑή- 
σεται. EQ. Ἔχε δή" καλῶς γὰρ λέγεις. ἐάνπερ δητο- 
ρικὸν σύ τινα ποιήσῃς, ἀνάγκη αὐτὸν εἰδέναι τὰ δὶ- 
χαια xai τὰ ἄδικα ἤτοι πρότερόν ye ἢ ὕστερον μα- 
ϑόντα παρὰ σοῦ. TOP. Πάνυ ys zo. Τί οὖν; ὁ 
τὰ ! τεχκτονικὰ μεμαϑηκὼς τεχτονικός, ἢ ov; TOP. 
Ναί. EQ. Οὐκοῦν καὶ ὃ τὰ μουσικὰ μουσικός; ΓΟΡ. 
Noi. EQ. Καὶ ὃ τὰ ἰατρικὰ ἰατρικός; καὶ τάλλα οὕ- 

10 κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον" ὃ μεμαϑηκὼς ἕχαστα τοι- 
οὗτός ἐστιν, οἷον ἢ ἐπιστήμη ἕχαστον ἀπεργάζεται; 
ΓΟΡ. Πάνυ ye. EQ. Οὐκοῦν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον 
καὶ ὃ τὰ δίκαια μεμαϑηκὼς δίκαιος: TOP. Πάντως 

δήπου. ΣΏ. Ὁ δὲ δίκαιος δίκαιά που πράττει. ΓΟΡ. 
EQ. Οὐκοῦν ἀνάγχη ! τὸν ῥητορικὸν δίκαιον 

εἶναι, τὸν δὲ δίκαιον βούλεσϑαι δίκαια πράττειν; ΓΟΡ. 

Φαίνεταί ys. EQ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὃ γε δί- 
καιος ἀδικεῖν. TOP. ἄνάγχη. EQ. Τὸν δὲ ῥητορι- 
κὸν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι. TOP. Nol. 
EQ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὁ δητορικὸς ἀδικεῖν. 
ΓΟΡ. Οὐ φαίνεταί 78. xv. EQ. Μέμνησαι οὖν λέγων 

ὀλίγῳ πρότερον, ὅτι ! ov δεῖ τοῖς παιδοτρίβαις ἐγκα- 
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λεῖν, οὐδ᾽ ἐχβἄλλειν ἐκ τῶν πόλεων, ἐὰν ὁ πύχτης τῇ 

πυχτικῇ χρῆταὶ τε καὶ ἀδικῇ; ὡςαύτως δὲ οὕτω xal 
ἐὰν o δήτωρ τῇ δητορικῇ ἀδίκως χρῆται, μὴ τῷ διδά- 
ξαντι ἐγκαλεῖν, μηδὲ ἐξελαύνειν ἐκ τῆς πόλεως, ἀλλὰ 

τῷ ἀδικοῦντι καὶ οὐκ ὀρϑῶς Ζρωμένῳ τῇ δηπορικῇ; 
ἐῤῥήθη. ταῦτα, ἢ οὐ; TOP. Ἐῤῥήϑη. ZO. Nor δέ 
78 ὃ αὐτὸς οὑτὸς φαΐνεται, Ó ! ῥητορικός, οὐκ ἂν πο- 
τε ἀδικήσας. ἢ οὔ; TOP. Φαίνεται. ΣΏ. Καὶ ἐν 

τοῖς πρώτοις γε, ὦ Γοργία, λόγοις ἐλέγετὸ, ὅτι ἡ δη- 
τὸρικὴ περὶ λόγους εἴη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτίου καὶ περίτ- 
τοῦ, ἀλλὰ τοὺς τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου. ἡ γάρ; TOP. 
Nl. EQ. Ἐγὼ τοίνυν σοῦ τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέ- 
λάβον, ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη ἡ ῥητορικὴ ἄδικον πρᾶγμα, 
0 y ἀεὶ περὶ δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται" 

δὴ δὲ ὀλίγον à ὕστερον ἔλεγες, ὅτι ὃ ῥήτωρ τῇ ῥητοριχῇ 
κἂν ἀδίκως χρῷτο, * οὕτω ϑαυμάσας καὶ ἡγησάμενος 
οὐ συνάδειν τὰ λεγόμενα ἐχδίνους εἶπον τοὺς λόγους, 

ὅτι, εἰ μὲν χκέρδὸς ἡγοῖο εἶναι τὸ ἐλέγχεσθαι, ὥςπερ 
ἐγώ, ἄξιον οἴη διαλέγεσθαι, εἰ δὲ μή, ἐᾶν χαίρειν. 

ὕστερον δὲ ἡμῶν ἐπισχοπουμένων, ὁρᾷς δὴ καὶ αὐτός, 
ὅτι αὐ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι αἀδὲ- 
oc χρῆσϑαι τῇ δητορίκῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. ταῦτα 

οὖν ὅπῃ ποτὲ Ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὦ Γοργία, οὐκ" 0M- 
γης συνουσίας ἐστίν, ὥςτε ἱκανῶς διασκέψασϑαι. XVI. 

HOA. Τὶ δαΐ, à Σώκρατες; οὕτω καὶ σὺ περὶ τῆς 

ῥητορικῆς δοξάζεις, ὥςπερ γῦν λέγεις; T» oier, ὅτι T'op- 

γίας ἤσχύνϑη σοι μὴ προςομολογῆσαι τὸν ῥητορικὸν 

dpa μὴ οὐχὶ χαὶ τὰ δίκαιὰ εἰδέναι καὶ τὰ καλὰ καὶ 

τὰ ἀγαϑά, χαὶ ἐὰν μὴ etd ταῦτα εἰδὼς παρ αὐτόν, 

αὐτὸς διδάξειν, ἔπειτα ἐκ ταύτης Ἰσὼς τῆς ὁμολογίας 

ἐναντίον τι συγέβη ἐν τοῖς ! λόγοις; τοῦϑ᾽ ὃ δὴ "ἄγα- 

πᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ τοιαῦτα ἐρωτήματα. ἐπεὶ τίνα 
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οἴξι ἀπαρνήσεσϑαι μὴ οὐχὶ καὶ αὐτὸν ἐπίστασϑαι τὰ 

δίκαια καὶ ἄλλους διδάξειν; ἀλλ᾽ εἰς τὰ τοιαῦτα ἄγειν 

πολλὴ ἀγροικία ἐστὶ τοὺς λόγους. ΣΏ. Ὦ καλλιστε 

“πῶλε, ἀλλά τοι ἐξεπίτηδες κτώμεϑα ἑταίρους καὶ υἱεῖς, 

"va, ἐπειδὰν αὐτοὶ πρεσβύτεροι γιγνόμενοι σφαλλώμε- 
So, παρόντες ὑμεῖς oi νεώτεροι ἐπανορϑοῖτε ἡμῶν τὸν 
Ῥίον xoi ἐν Ἔργοἷς xol ἐν λόγοις. καὶ νῦν εἴ τι ἐγὼ ! 

καὶ Τοργίας ἐν τοῖς λύγοις σφαλλόμεϑα, σὺ παρὼν 

ἐπανόρϑου: δίκαιος δ᾽ si. καὶ ἐγὼ ἐθέλω τῶν ὡμολο- 
γημένων, εἴ τί σοι δοχεὶ μὴ καλῶς ὡμολογῆσϑαι, ἀνὰ- 
ϑέσϑαι ὃ τι ἂν σὺ βούλῃ, ἐάν μοι ἕν uóvov φυλάτ- 
τῆς. πῶ Δ. τί τοῦτο λέγεις; Zo. Τὴν μαχρολογίαν, 
ὦ Πῶλε, ἢν χαϑείρξης, ἡ τὸ πρῶτον ἐτεχείθησας χρῆ- 

σϑαι. IIQA. Τί Oul; ovx ἐξέσται uot λέγειν. ὅπόσα 

ἂν βούλωμαι; EQ. Aeivo μέντ᾽ ἂν πάϑοις, "ὠ βέλτι- 
στε, EL! ϑήναζε ἀφικόμενος, οὗ τῆς Ἑλλάδος πλεί- 
στὴ ἐστὶν ἐξουσία τοῦ λέγειν, ἔπειτα σὺ ἐγταῦϑα τού- 
10v μόνος ἀτυχήσαις. ἀλλὰ ἀντίϑες TOv , Σοῦ μαχρὰ 

λέγοντος καὶ μὴ ἐθέλοντος τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνε- 

σϑαι, ov δεῖν ἂν αὐ ἐγὼ πάϑοιμι, εἰ μὴ ἐξέσται μοι 

ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούειν σου; * ἀλλ εἴ τι χήδει τοῦ 

λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ὀτανου ϑώσασϑαι αὐτὸν βού- 
λει, ὥςπερ vU» δὴ ἔλεγον, ἀναϑέμενος 0 τὶ σοι δοκεῖ, 

ἐν τῷ μέρει ἐρωτῶν τὸ xoi ἐρωτώμενος, ὥςπερ ἐγώ τε 

xol Τοργίας, ἔλεγχέ τε xal “ἐλέγχου. φὴς γὰρ δήπου 
xoi σὺ ἐπίστασϑαι ἅπερ Γοργίας. ἢ 0v; ΠΩΔ. Ἔ- 

EQ. Oxo)» καὶ σὺ κελεύεις σαυτὸν ἐρωτᾶν 
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ἑκάστοτε ὃ τι ἂν τις βούληται, ὡς ἐπιστάμενος 'ἀπο- 

κρίνεσϑαι; ΠΏΛ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Καὶ γνῦν δὴ 

τούτων ! ὁπότερον βούλει ποίϑι" ἐρώτα, ἢ ἀποχρίνον. 
XVI. ΠΏΛ. 244A ποιήσω ταῦτα. καί μοι ἀπύκριναι, 
[5 Σώκρατες. ἐπειδὴ Τοργίας ἀπορεῖν. σοι Óoxei περὶ 
τῆς δητορυτῆς, σὺ αὐτὴν τίνα φὴς εἶναι; EQ. Ago 

ἐρωτᾷς, ἥντινα τέχνην φημὶ εἶναι; HOA. Eyoys. zo. 

Οὐδεμέα $ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ὧς re πρὸς σὲ τἀληϑῆ 

εἰρῆσϑαι. ΠΩΛ. Ἀλλὰ τὶ σοι δοκεῖ ἢ ῥητορικὴ εἶναι; 
ΣΩ. “ρᾶγμα, ὃ φὴς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἐν τῷ ovy- 

γράμματι, ὃ ἐγὼ ὄναγχος, ! ἀνέγνων. ΠΩΛΔΛ. Τί τοῦτο 
λέγεις; EQ. Ἐμπειρίαν ἔγωγέ τινα. ΠΩ. "Euntipto 

ἄρα σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι; — EQ. "Euows, εἰ "μή 
τι σὺ ἀλλο λέγεις. ΠΩ Δ. Τίνος ἐμπειρία; EQ. Xa- 
οιτός τινος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας. ΠΩΛ. Οὐκοῦν 
χαλόν σὸι δοκεὶ ἢ ῥητορικὴ εἶναι, χαρίξεσϑαι οἷόν T 

εἶναι ̓ ἀνϑρώποις; EQ. τί δέ, ὦ Πῶλε; ἤδη πέπυσαι 
παρ᾿ ἐμοῦ, ὅ τι φημὶ αὐτὴν εἶναι, dere τὸ ! μετὰ τοῦ- 
τὸ ἐρωτᾷς, εἰ οὐ node] μοι δοκεῖ εἶναι; HQA. Οὐ γὰρ 

πέπυσμαι, ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν φὴς εἶναι; Σῶ. 
Βούλει ovr, ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ χαρίξζεσϑαι, σμικρόν τί 

μοὶ χαρίσασϑαι; ΠΩ ΔΛ. Ἔγωγε. XQ. Ἐροῦ νῦν με, 
ὀψοποιία ἥτις μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι. ΠΩΆ. Ἑρωτῶ 
δή, alc τέχνη ὀψοποιία; ΣΩ. Οὐδεμία, ὦ Πῶλε. 
IIQA. ἀλλὰ τί; φάϑι. EQ. Φημὶ δή, ἐμπειρία τις. 
IIQA. Τίνος; φάϑι. ΣΏ. Φημὶ δή, χάριτος καὶ ἢδο- 
νῆς ! ἀπεργασίας, ὦ Ilis. ΠΩΛ. Ταὐτὸν xg ἐστὶν 
ὀψοποιΐα καὶ ῥητορική; ΣΏ. Οὐδαμῶς ys, ᾿ἀλλὰ τῆς 
αὐτῆς μὲν ἐπιτηδεύσεως μόριον. ΠΏΛ. Τίνος λέγεις 

ταύτης; EQ. Μὴ ἀγροικότερον ἢ τὸ ἀληϑὲς εἰπεῖν" 

oxrG γὰρ Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί με διακω- 
μῳδεῖν τὸ ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα. ἐγὼ δέ, εἰ “μὲν τοῦτό 

ἐστιν à ῥητορική, ἣν * Togylac ἐπιτηδεύει, ovz οἶδα" 
xoi γὰρ ἄρτι ἐκ τοῦ λόγου οὐδὲν 7j ἡμῖν καταφανὲς ἐγέ- 
γετο, τί ποτβ οὗτος ἡγεῖται: ὃ δ᾽ ἐγὼ καλῷ τὴν ῥητο- 
ρικήν, πράγματός τινός ἐστι μόριον οὐδενὸς τῶν κὰ- 
λῶν. TOP. Τίνος, ὦ Σώκρατες; εἰπέ, μηδὲν ἐμὲ αἱ- 

σχυνϑείς. XVIH. EQ. Δοκεῖ τοίνυν μοι, ὦ Τοργία, 

εἶναί τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὐ, ψυχῆς δὲ 'στοχα- 
στικῆς καὶ ἀνδρείας xoi φύσει δεινῆς προςφομιλεῖν τοῖς 

ἀνϑρώποις" καλῶ δὲ αὐτοῦ ! ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολα- 
κεΐων. ταύτης μοι 'δοκεῖ τῆς ἐπιτηδεύσεως πολλὰ μὲν 
καὶ “ἄλλα μόρια εἶναι, ἕν δὲ καὶ ἡ ὀψοποιϊκή: δ᾽ δοκεῖ 
μὲν εἶναι τέγνη, ὡς 0: ὃ ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστι τέχνη, 
ἀλλ ἐμπειρία καὶ τριβή. ταύτης μύριον καὶ τὴν ῥητο- 
gua ἐγὼ καλῶ καὶ τήν 78 xo riae xal τὴν 'σοφι- n 
'στιπήν, τέτταρα ταῦτα μύρια ἐπὶ τέτταρσι πράγμασιν. 
εἰ οὖν βούλδεαι πῶλος πυνϑάνεσϑαι, πυνϑανέσϑω" 

οὐ γάρ πω πέπυσται, ὅποϊόν ' φημι ἐγὼ τῆς “κολα- 

κείας μύριον εἶναι τὴν ῥητορικήν, ἀλλ αὐτὸν λέληϑα 
οὔπω ἀποκεχριμένος, ὃ δὲ ἐπανερωτίᾷ, εἰ οὐ καλὸν 

ἡγοῦμαι εἶναι. ἐγὼ δὲ αὐτῷ οὐκ ἀποκχρινοῦμαι πρότε- 
gov, tite καλὸν εἴτε αἰσχρὸν ἡγοῦμαι εἶναι "τὴν ᾧηπο- 
quip , πρὶν '&y πρῶτον ἀποκρίνωμαι, ὃ TL ἐστίν. οὐ 
γὰρ δίκαιον, ὦ Ile ἀλλ᾿ δἴπερ βούλει πυϑέσϑαι, 
ἐρώτα, ὅποῖον μόριον τῆς "κολακείας φημὶ εἶναι τὴν 
δητορικήν. ΠΩ Λ. Ἐρωτῶ δή, καὶ ἀπύκριναι, ὁποῖον 
μύριον. !EQ. 49 οὖν ἂν μάϑοις ἀποκριναμένου; ἔστι 
γὰρ ἡ ῥητορικὴ χατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου 

di 
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εἴδωλον. ΠΩΔ. Τί οὖν; καλὸν ἢ αἰσχρὸν λέγεις αὖ- 
τὴν εἶναι; EQ. «Αἰσχρὸν ἔγωγϑ᾽ τὰ γὰρ κακὰ αἰσχρὰ 

χαλῶ᾽ ἐπειδὴ δεῖ σοι ἀποκρίνασϑαι, ὡς ἤδη εἰδότι, ἃ 

ἐγὼ λέγω. TOP. Μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἐγὼ 

οὐδὲ αὐτὸς συνίημι, ὃ τι! λέγεις. ΣΩ. Εἰχότως ye 

ὦ logyla: οὐδὲν γάρ πὼ σαφὲς λέγω, Πώλος δὲ ὅδε 
νέος ἐστὶ καὶ ὀξύς. ΓῸΡ. ἠλλὰ τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὶ 

δ᾽ εἰπέ, πῶς λέγεις πολιτικῆς μορίου εἴδωλον εἶναι τὴν 
ῥητορικήν. ΣΏ. MAE ἐγὼ πειράσομαι φράσαι, ὃ γὲ 

μοι φαΐνεται εἶναι ἢ δητορική. εἰ δὲ μὴ τυγχάνει ὃν 
τοῦτο, Πῶλος 00s ἐλέγξει. σῶμά που καλεῖς τι καὶ 

ψυχήν; ἘΤΌΡ. “Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ τού- 
τῶν οἷξι τινὰ εἶναι ἑκατέρου εὐεξίαν; ΓΟΡ. "Eyoye. 

EQ. Tí δέ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξέαν, οὖσαν δ᾽ οὖ; οἷον 

τοιόνδε λέγω" πολλοὶ δοκοῦσιν εὖ ἔχειν τὰ σώματα, 
οὺς οὐκ ἄν ῥᾳδίως αἴσϑοιτό τις ὅτι οὐκ sU ἔχουσιν 
ἄλλος ἢ ἰατρός τε καὶ τῶν γυμναστικῶν τις. ΤῸΡ. 

Ἀληϑῆ λέγοις. EQ. Τὸ τοιοῦτον λέγω καὶ ἐν σώματι 

εἶναι καὶ ἐν ψυχῇ, O0 τι ποιεῖ Üoxsi» uiv sv ἔχειν τὸ 

σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἔχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον. ΓΟΡ. 
Ἔστι ' ταῦτας XIX. EQ. Φέρε δή σοι; ἐὰν δύνωμαι, 

σαφέστερον ἐπιδείξω ὃ λέγω. Δυοῖν ὄντοιν τοῖν πρα- 
γμάτοιν δύο λέγω τέχνας" τὴν μὲν ἐπὲ τῇ ψυχῇ πολ ι- 
τικὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ “σώματι μίαν μὲν οὕτως ὀνο- 
μάσαι οὐκ ἔχω σοι; μιᾶς δὲ οὔσης τῆς τοῦ σώματος 
ϑεραπείας δύο ' μόρια λέγω, τὴν μὲν γυμναστικήν, τὴν 
δὲ ἰ ἰατρικήν. τῆς δὲ πολιτικῆς ἀντίστροφον μὲν τῇ γυ- 
μναστικῇ τὴν »ομοϑετικήν, ἀντίστροφον δὲ τῇ ἰατρικῇ 
τὴν δικαιοσύνην. ! ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε 
περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, xt, ἑκάτεραι τούτων, ἢ τε ἰατρικὴ τῇ 
γυμναστικῇ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομοϑετιχῇ᾽ ὅμως δὲ 

διαφέρουσί τι ἀλλήλων. τεττάρων δὴ τούτων οὐσῶν, 
καὶ BL πρὸς τὸ βέλτιστον ϑεραπευουσῶν, τῶν μὲν τὸ 
σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν, ἢ κολακευτικὴ αἰσϑομένη, 
ov γνοῦσα λέγω, ἀλλὰ στοχασαμένη, τέτραχα ἑαυτὴν 
διανείμασα, ὑποδῦσα ὑπὸ ἕκαστον τῶν μορίων, προς- 
ποιεῖται εἶναι ! τοῦτο, ὅπερ ὑπέδυ, καὶ τοῦ μὲν βελτί- 
στοῦ οὐδὲν φροντίζει, τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ ϑηρδύεται. τὴν 
ἄνοιαν καὶ ἐξαπατᾷ, Gere δοκεῖ ΠΕΣ ἀξία εἶναι. 

ὑπὸ μὲν οὖν τὴν ἐατρικὴν ἢ ὀψοποιϊπὴ ὑποδέδυκε, καὶ 
προςποιεῖται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι, 
Gcr, εἰ δέοι ἐν παισὶ διαγωνίζεσϑαι ὀψοποιόν τε καὶ 

ἰατρὸν ἢ ἐν ἀνδράσιν οὕτως ἀνοήτοις, ὥςπερ οἱ παῖ- 
δες, πότερος ἐπαΐει πέρὶ τῶν χρηστῶν σιτίων χαὶ πο- 
γηρῶν, ὃ ἰατρὸς ἢ ὃ ὀψοποιός, ' λιμῷ ἄν ἀποϑανεῖν 
τὸν ἰατρόν. κολακείαν μὲν ovy αὐτὸ χαλῶ, “καὶ αἰσχρόν 
φημι ivt. τὸ τοιοῦτον, * ὦ Πῶλε, -- τοῦτο γὰρ 
πρὸς σὲ λέγω — ὅτι τοῦ ἥδέος στοχάξεται &ySU τοῦ 
Belaiatov: τέχνην δὲ αὐτὴν οὐ φημι, εἶναι, ἀλλ᾽ ἐμπει- 
φίαν, ὅτι οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα, ἃ προςφέρει ὁποῖ 
ἅττα τὴν φύσιν ἐστίν, ὥςτε τὴν αἰτίαν ἑκάστου μὴ 
ἔχειν εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ τέχνην οὐ καλῶ ὃ ἂν ἡ ἄλογον 
πρᾶγμα. τούτων δὲ πέρι εἰ ἀμφιςβητεῖς, ἐθέλω ὑπο- 
Us λόγον. XX. Τῇ μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥςπερ λέγω, 

! ὀψοποιϊκὴ κολαπεία ὑπόκειται" τῇ δὲ γυμναστιπῇ 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον " κομμωτιπή, καχοῦρ- 
γός τὸ οὐσὰα καὶ ἀπατηλὴ καὶ ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύϑε- 

φος, σχήμασι καὶ χρώμασι χαὶ λειότησι καὶ αἰσϑήσει 
ἀπατῶσα, «ὥςτε ποιεῖν ἀλλότριον κάλλος ἐφολκομένους 
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τοῦ οἰκείου τοῦ διὰ τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. Ὧν} οὖν 
μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥςπερ οἵ γεωμέτραι 

— ἤδη "γὰρ ἄν ἔσως ἀκολουϑήσαις — lori 0 xopp- 

vuxij πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο ὀψοποιϊκὴ πρὺς ἰατρι- 
κήν. “μᾶλλον |! δὲ ὧδε, ὅτι 0 κομμωτικὴ σιρὸς γύμνα- 

cux, τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς »ομοϑετικήν, χαὶ ὅτι ὃ 
ὑψοποιϊκὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς δικαιο- 

σύνην. ὅπερ μέντοι λέγω, διέστηχε μὲν οὕτω φύσει" 
ἅτϑ δ᾽ ἐγγὺς ὄντων, φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ περὶ 
ταὐτὰ σοφισταὶ καὶ φήπορες, καὶ οὐχ ἔχουσιν ὅ τι 
χρήσονται οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε οἵ ἀλλοι ἄνϑρωποι 

τούτοις. xai γὰρ à», εἰ μὴ 7 ψυχὴ τῷ σώματι ἐπε- 

στάτει, ἀλλ αὐτὸ αὑτῷ, καὶ μὴ ὑπὸ ! ταύτης κατε- 

ϑεωρεῖτο καὶ διεκρίνετο d τε ὀψοποιϊκὴ καὶ ἡ | ἰατρι- 
κή, ἀλλ αὐτὸ τὸ σῶμα ἔχρινδ σταϑμώμενον ταῖς χά- 

Qua ταῖς πρὸς αὐτό, τὸ τοῦ ᾿Ιναξαγόρου ἂν πολὺ ἢν, 
[2] φίλε He: σὺ γὰρ τούτων. ἔμπειρος" ὁμοῦ ἂν πάν- 
τὰ χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ αὐτῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν 

18 ἰατρικῶν καὶ ὑγιεινῶν χαὶ ὀψοποιϊκῶν. ὃ μὲν οὖν 
ἐγώ φημι τὴν ϑητορικὴν εἶναι, ἀχήκοας, ἀντίστροίρον 

ὀψοποιίας ἐν ψυχῇ, ὡς ἐκεῖνο ἐν 'σώματι. Ἴσως μὲν 
οὖν ἄτοπον πεποίηκα, ! ὅτι σὲ οὐκ ἐῶν μακροὺς λό- 
γους λέγειν αὐτὸς συχνὸν λόγον ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν 
οὐ» ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν ἐστί" λέγοντος γάρ μου βρα- 

χέα οὐκ ἐμάνθανες, οὐδὲ ̓ χρῆσϑαι τῇ ἀποχρίσει ἣν 

σοι ἀπεχρινάμην οὐδὲν οἷός τ ἤσϑα, ἀλλ Tus διη- 
γήσεως. ἐὰν μὲν οὖν καὶ "ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου μὴ 
ἔχω 0 τι χρήσωμαι, 

ἔχω, ξἕα “με xe dac δέώχαιον γάρ. καὶ νῦν ταύτῃ τῇ 

ἀποκρίσει δἰ τι ἔχεις χρῆσϑαι, χρῶ. XXI. ΠΩΛ. 7Y 

οὐν φῇς; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι ἡ dnjroguaj; EQ. 

Kolaxeias μὲν οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον. ἀλλ᾿ οὐ μνη- 

μονεύεις τηλικοῦτος ὧν, o Ios; [τί τάχα δράσεις 

πρεσβύτης γενόμενος;:}) ΠΩΔΛ. 74g οὖν δοκοῦσί σοι 
ὡς κόλακες ἐν ταῖς πόλεσι φαῦλοι νομίζεσθαι οἱ ἀγα- 
ϑοὶ ῥήτορες; ' EQ. ᾿Ερώτημα τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, “ἢ Àoyov 
τινὸς ἀρχὴν λέγεις; ΠΩΔΛ. ᾿ρωτῶ ἔγωγε. EQ. Ov- 
δὲ νομίζεσθαι ἔμοιγε δοκοῦσι. ΠΩΔ. Πῶς οὐ “ομί- 

ὥσϑαι; οὐ μέγιστον δύνανται ἐν ταῖς πόλεσιν; EQ. 

Οὔκ, εἰ τὸ δύυνασϑαΐ γε λέγοις ἀγαϑόν τι εἶναι τῷ 
δυναμένῳ. ΠΩ ΔΛ. 2MÀAe μὲν δὴ λέγω γε. EQ. Ἐλά- 
ζιστον τοίνυν μοι δοκοῦσι τῶν ἐν τῇ σόλδι 'δύνασϑαι 
οἵ ῥήτορες. HQA. τί δὲ; οὐχ» ὥςπερ οἵ τύραννοι, 

ἀποκτινγύασίὶ τὸ ὃν ἂν! βούλωνται, καὶ ἀφαιροῦνται 
χρήματα χαὶ ἐκβάλλουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοπῇ 
αὐτοῖ ic; zQ. Νὴ τὸν κύνα" ἀμφιγνοῶ μέντοι, ὦ πῶ- 

às, ἐφ᾽ ἑκάστου ὧν λέγεις, πότερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις 

καὶ γνώμην σαυτοῦ ἀποφαίνει, ἢ ἐμὲ ἐρωτᾷς. IQA. 
MAX ἔγωγε σὲ ἐρωτῶ. EQ. Eis», ὦ φίλε᾽ ἔπειτα δύο 

ἅμα μὲ ἐρωτᾷς; IQ. Πῶς Óvo; EQ. Οὐκ ἄρτι 
οὕτω πῶς ἔλεγες, ὅτι ἀποκτιννύασιν οἵ ῥήτορες οὕς ἄν 

βούλωνται, ὥςπερ ! οἱ τύραννοι, καὶ χφήματα, ἄφαι- 
φοῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοχῇ 

αὐτοῖς; Hoa. Ἔχωχε. ΧΧΗ. ΣΩ. pn τοίνυν σοι; 

ὅτι δύο ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί ys 
σοι πρὸς ἀμφότερα. φημὶ γάρ, ὦ Πῶλε, ἐγὼ καὶ τοὺς 
ῥήτορας καὶ τοὺς τυράννους δύνασϑαι μὲν ἐν ταῖς πό- 

λεσι σμικρότατον, ὥςπερ γὺν δὴ ἔλεγον" οὐδὲν γὰρ 
ποιεῖν ' ὧν βούλονται, ὡς ἔπος εἰπεῖν" ποιδὶν μέντοι δ 

* ἀπότεινε xol σὺ Ay ov, ἐὰν δὲ 400 
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τε ἂν αὐτοῖς δόξῃ βέλτιστον εἶνα. πῶ Δ. Οὐκοῦν 
τοῦτό ἐστι τὸ μέγα δύνασϑαι; ΣΩ. Oy, ὡς ré φησι 
πῶλος. WQA. Ἐγὼ οὐ gni; φημὶ μὲν ovy ἔγωγε. 

2i Ma τόν, οὐ σύ 78; ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασϑαι ξἔ ἔφης 

ay γαϑὸν εἶναι τῷ δυναμένῳ. IIQ A. Φημὶ γὰρ οὐν. 

zQ. Ay αϑὸν ovv oi&L εἶναι, ἐάν τις ποιῇ ταῦτα, ἃ ἂν 

δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, νοῦν μὴ ἔχων; καὶ τοῦτο 
καλεῖς μέγα δύνασϑαι; ΠΩΛ. Οὐκ ἔγωγε. EQ. Ovx- 
οὖν ἀποδείξεις τοὺς ῥήτορας γοῦν ἔχοντας καὶ τέχνην 
τὴν ῥητορικήν, ἀλλὰ * μὴ κολακείαν, ἐμὲ ἐξελέγξας; εἰ 

δὲ μὲ ἐάσεις ἀνέλεγκτον, οἵ ῥήτορες οἵ ποιοῦντες ἐν 

ταῖς πόλεσιν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς καὶ οἵ τύραννοι οὐδὲν 
ἀγαϑὸν τοῦτο κεχτήσονται. ἢ δὲ δύναμίς ἐστιν, ὡς σὺ 

φής, ἀγαϑόν, τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοχεῖ καὶ σὺ 
ὁμολογεῖς κακὸν εἶναι. ἢ οὔ; ΠΩΛ. "Eyoye. ΣΩ. 
Πῶς ἂν οὖν οἵ ῥήτορες μέγα δύναιντο ἢ οἵ τύραννοι 
ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐὰν μὴ Σωχράτης ἐξελεγχϑῇ ὑπὸ 

πώλου, ὅτι ποιοῦσιν ἃ βούλονται; ΠΩΛ. ! Οὗτος 
ἀνήρ — EQ. Ov φημι ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βούλονται" 

ἀλλά u' ἔλεγχε. ΠΩ ΔΛ. Ovx ἄρτι ὡμολόγεις ποιεῖν ἃ 
δοκεῖ αὐτοῖς βέλτιστα εἶναι τούτου πρόσϑεν; zo. 

Καὶ γὰρ νῦν OuoloyO. ΠΩΛ. Οὐκοῦν ποιοῦσιν ἃ 
βούλονται. EQ. Οὔ quu. ΠΩΛ. ποιοῦντες δὲ ἃ 

δοκεὶ αὐτοῖς; EQ. Φημί. ΠΩΛΔ. Σχέτλια λέγεις καὶ 

ὑπερφυῆ; ὦ Σώκρατες. EQ. Μὴ κατηγόρει, ὦ λῷστε 

“Πῶλε, ἵνα προςείπω σε κατὰ σὲ" ἀλλ᾿ εἰ μὲν ἔχεις ἐμὲ 
ἐρωτᾶν, ! ἐπίδειξον, ὅτι ψεύδομαι, εἰ δὲ μή, αὐτὸς 

ἀποκρίνου. ΠΩΔΛ. λλ ἐθέλω ἀποχρίνεσϑαι, ἵνα καὶ 

εἰδῶ ὃ τι λέγεις. ΧΧΠΙ. ΣΩ. Πότερον οὖν σοι δο- 
κοῦσιν oí ἄνϑρωποι τοῦτο βούλεσϑαι, ὃ ἂν ge 

σιν ἑκάστοτε, ἢ ἐκεῖνο, οὗ ἕνεκα πράττουσι 100, 
πράττουσιν; οἷον oi τὰ φάρμακα πίνοντες παρὰ τῶν 
ἰατρῶν πότερόν σοι δοκοῦσι τοῦτο βούλεσϑαι, ὅπερ 
ποιοῦσι, πίνειν τὸ φάρμακον καὶ ἀλγεῖν, ἢ ἐκεῖνο, τὸ 

ὑγιαίνειν, οὗ ! ἕγβχα πίνουσι; ΠΩΛ. Δῆλον, ὅτι τὸ 

ὑγιαίνειν, EQ. Οὐκοῦν καὶ oi 

πλέοντές 18 xol τὸν ἀλλον χφηματισμὸν, χφηματιζόμε- 

γοι οὐ τοῦτο ἐστιν ὃ βούλονται, ὃ ὃ ποιοῦσιν ἑκάστοτε᾽ 
atc γὰρ βούλεται πλεῖν T8 καὶ χιγδυνεύειν καὶ πράγματ᾽ 

ἔχειν; ἀλλ ἐκεῖνο. οἶμαι, οὗ ἕνεκα πλέουσι, πλουτεῖν" 

πλούτου γὰρ ἕνεκα πλέουσι. ΠΩΛ. Πάνυ γε. EQ. 

οὗ ἕνεχα πίνουσιν. 

x ; d 5 R^ δὲ oT 
-AAMÀo τι οὐν; ovra καὶ περὶ παντῶν; ἐὰν τίς τι qus 

τῇ ἕνεκά TOV, οὐ τοῦτο βούλεται, ὃ πράττει, ἀλλ᾽ ἐχεῖ- 

70: οὗ ἕνεχα πράττει; IIQA. ! INal. p E οὖν 

ἔστι τι τῶν ὁ ὄντων, ὃ οὐχὶ ἤτοι ἀγαϑόν y y ἐστὶν ἢ κα- 
κὸν ἢ μεταξὺ τούτων, οὔτε ἀγαϑὸν οὔτϑ κακόν; ΠΩΛ. 

Πολλὴ ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. EQ. Οὐκοῦν λέγεις εἶναι 

ἀγαϑὸν μὲν σοφίαν T8 καὶ ὑγίειαν x«i πλοῦτον καὶ 

τάλλα τὰ τοιαῦτα, κακὰ δὲ τἀναντία τούτων; IIQ A. 

"Eyeys. EQ. Τὰ δὲ μήτε ἀγαϑὰ μήτε κακὰ ἄρα τοι- 

ἄδε λέγεις, ἃ ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαϑοῦ, ἐνίοτε δὲ 

τοῦ κακοῦ, * ἐνίοτε δὲ οὐδετέρου, οἷον καϑῆσϑαι καὶ 

βαδίζειν καὶ τρέχειν καὶ πλεῖν, καὶ οἷον αὖ λίϑους καὶ 

ξύλα καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα; οὐ ταῦτα λέγεις; ἢ ἀλλ 
BOU QAUM - 

ἅττα καλεῖς τὰ μὴτ8 ἀγαϑὰ μήτε κακά; πΩλ. Οὔκ, 

ἀλλὰ ταῦτα. EQ. “Πότερον οὖν τὰ μεταξὺ ταῦτα 5e- 
κεν τῶν ἀγαϑῶν πράττουσιν, ὅταν᾽ πράττωσιν, ἢ TÓ- 
γαϑὰ τῶν μεταξύ; ΠΩΛ. Τὰ μεταξὺ δήπου τῶν 

ἀγαϑῶν. ΣΩ. Τὸ ἀγαϑὸν ! ἄρα διώκοντες καὶ βαδί- 

’σϑαι ἀγαϑόν τι κατὰ τὴν σὴν ὁμολογίαν; 

| ἐχβάλλοντι καὶ πάντα πράττοντι κατὰ τὴν αὑτοῦ δό- 
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ζομεν, ὅταν βαδίζωμεν, οἰόμενοι βέλτιον εἶναι, καὶ τὸ 
ἐναντίον ἕσταμεν, ὅταν ἑστῶμεν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα, τοῦ 
ἀγαϑοῦ. ἢ οὐ; ΠΩΛ. Ναί. XQ. Οὐκοῦν καὶ ἀπο- 

χτίννυμεν, εἴ τιν ἀποκτίννυμεν, καὶ ἐχβάλλομεν αὶ 
ἀφαιρούμεϑα χφήματα, οἰόμενοι ἄμδινον εἶναι ἡ ἡμῖν 

ἢ μή; ΠΩΛ. Πάνυ ye. XQ. "Eve. 

ἄρα τοῦ ἀγαϑοῦ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν OL ποιοῦν- 
τες. ΠΩΛ. Φημί. XXIV. EQ. Οὐκοῦν ὡμολογήσα 
μεν, ἃ ἕνεκα vov ποιοῦμεν, μὴ ἐκεῖνα βούλεσϑαι, ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνο, οὗ ἕνεκα ! ταῦτα ποιοῦμεν; ΠΏΩΛ. Μάλιστα. 
EQ. Ovx ἄρα σφάττειν βουλόμεϑα, οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ἐκ 
τῶν πόλεων, οὐδὲ χρήματα ἀφαιρεῖσϑαι ἁπλῶς οὕτως, 
ἀλλ, ἐὰν μὲν ὠφέλιμα 7 ταῦτα, βουλόμεϑα πράττειν 
αὐτά, βλαβερὰ δὲ ὄντα οὐ βουλόμεϑα. τὰ γὰρ ἀγα- 
ϑὰ βουλόμεϑα, ὡς φῇς σύ, τὰ δὲ μήτο ἀγαϑὰ μήτε 
κακὰ οὐ βουλόμεϑα, οὐδὲ τὰ κακά. ü γάρ; ἀληϑῆ σοι 
δοκῶ λέγειν, ὦ Πῶλε, ἢ ov; Τί οὐκ ἀποκχρίνει; ΠΩΛ. 

ληϑῆ. 

τις ἀποκτείνει τινὰ ἢ ἐκβάλλει ἐχ πόλεως ἢ ἀφαιρεῖται 
χρήματα, εἴτε τύραννος ὧν εἴτε ῥήτωρ, οἰόμενος ἄμει- 
vov εἶναι αὐτῷ, τυγχάνει, δὲ ὃν κάχιον, οὗτος δήπου 
ποιεὶ ἃ δοκεῖ αὐτῷ. ἢ γάρ; IIQA. Noi. ΣΩ. 
οὐν καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα καχὰ ὄντα; 
Τί οὐκ ἀποχρίνει; ΠΩΛ. MAX οὐ μοι δοκεῖ ποιεῖν ἃ 

βούλεται. ΣΩ. Ἔστιν οὖν ὅπως ὁ τοιοῦτος μέγα δύ- 
γαται ! ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, εἴπερ ἐστὶ τὸ μέγα δύνα- 

IIQA. 

Οὐκ ἔστι. EQ. Ἡληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον λέγων, ὅτι 
ἔστιν ἄνϑρωπον ποιοῦντα ἐν πόλει ἃ δοκεῖ αὐτῷ μὴ 
μέγα δύνασϑαι, μηδὲ ποιεῖν ἃ Exo IIQ.A. Ὡς 
δὴ σύ, ὦ “Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί σοι ποιδὶν 
ὅ τι δοκεῖ σοι ἐν τῇ πόλει μάλλον ἢ μή, οὐδὲ ζηλοῖς, 
ὅταν ἴδης τινὰ ἢ ἀποκτείναντα ὃν ἔδοξεν αὐτῷ ἢ ἀφε- 

λόμενον χρήματα ἢ δήσαντα. ZQ. Δικαίως λέγεις, ἢ 

ἀδίκως; ΠΩΛ. Ὁπότερ᾽ ἄν * ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως 
ζηλωτόν ἐστιν; ΣΩ. Εὐφήμει, o Πῶλε. ΠΩΛ. Τί 
δή; ΣΩ. Ὅτι οὐ χρὴ οὔτε τοὺς ἀζηλώτους ζηλοῦν 
οὔτε τοὺς ἀϑλίους, αλλ᾽ ἐλθεῖν. ΠΩΛ. Τὶ δαί; οὕτω 

σοι δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ λέγω τῶν ἀνϑρώπων; 
EQ. Πῶς γὰρ οὐ; ΠΩΛ. Ὅστις οὖν ἀποχτίννυσιν ὃν 

ἄν δόξῃ αὐτῷ, δικαίως ἀποκτιννύς, ἄϑλιος δοκεῖ σοι 

εἶναι καὶ ἐλεεινός; EQ. Οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζη- 

λωτός. ΠΩΛ. Ovx ἄρτι ἄϑλιον ἔφησϑα δἶναι; EQ. 
Τὸν ἀδίκως ye à ἑταῖρε, ἀποκτείναντα, ! καὶ ἐλεει- 

yov ve πρός: τὸν δὲ δικαίως ἀζήλωτον. ΠΩ A. Ἦ που 
0 γε ᾿ἀποϑνήσκων., ἀδίκως ἐλεεινός τε xol ἀϑλιός ἐστιν: 

EQ. Ἧττον ἢ ὃ ἀποκτιννύς, ὦ Πῶλε, καὶ ἧττον ἢ ὃ 

δικαίως ἀποϑνήσκων. ΠΩΛ. Πῶς δῆτα, ὦ Σώχρα- 
186; EQ. Οὕτως, ὡς μέγιστον τῶν κακῶν τυγχάνει 

ὃν τὸ ἀδικεῖν. IIQA. Ἢ γὰρ τοῦτο μέγιστον; οὐ τὸ 

ἀδικεῖσϑαι μεῖζον; ΣΏ. Ἥκιστά 7$. ΠΩΛ. Σὺ ἄρα 

βούλοιο ἂν ἀδικεῖσϑαι μᾶλλον ἢ ἀδικεῖν; EQ. Βου- 
λοΐμην μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα" εἰ δ᾽ ' ἀναγκαῖον εἴη 
ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἄν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ 
ἀδικεῖν. IIQA. Xv ἄρα τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο; 

EQ. Ovx, εἰ τὸ τυραννεῖν 78 λέγεις ὅπερ ἐγώ. ΠΩΛ. 
Ἀλλ ἔγωγε τοῦτο “λέγω, ὅπερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν τῇ πό- 

λει, ὃ ἂν δοχῇ αὐτῷ, ποιεῖν τοῦτο, ἀποκτιννύντι καὶ 

ταῦτα ποιεῖν 

isa: 2 
EQ. Οὐκοῦν εἴπερ ' ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ 
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Eay. XXV. EQ. Ὦ μακάριε, ἐμοῦ δὴ λέγοντος τῷ 
λόγῳ ἐπιλαβοῦ. εἰ γὰρ ! ἐγὼ ἐν ἀγορᾷ πληϑούσῃ λα- 
βὼν ὑπὸ μάλης ἐγχϑδιρίδιον λέγοιμι πρὸς σέ, ὅτε Ὦ, 
Πῶλε, ἐμοὶ δύναμίς, τις καὶ τυραννὴς ϑαυμασία ἄρτι 
προςγέγονεν" ἐὰν γὰρ ἄρα ἐμοὶ δόξη τινὰ τουτωνὶ 
τῶν ἀνθρώπων ε ὧν σὺ ὁ ὁρᾷς αὐτίχα μάλα δεῖν τεϑνά- 
yat, τεϑνήξει οὗτος, ὃν ἄν δόξῃ x&v τινα δόξῃ μοι 
τῆς κεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν, κατεαγὼς ἔσται 

αὐτίχα μάλα, züy ϑοϊμάτιον διεσχίσϑαι, διεσχισμένον 

ἔσται" οὕτω ̓ μέγα ἐγὼ δύναμαι, ἐν ! τῇδε τῇ πόλει" εἶ 
οὖν ἀπιστοῦντί σοι δείξαιμι τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως ἄν 
εἴποις ἰδών, ὅτι Ὦ, Σώκρατες, οὕτω μὲν πάντες 
μέγα δύναιντο, ἐπεὶ κἂν ἐμπρησϑείη οἰκία τούτῳ 
τρόπῳ ἥντιν᾽ ἄν σοι δοκῇ, καὶ τά ys ᾿ϑηναίων γεώ- 
gux καὶ τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα πάντα καὶ τὰ δημόσια 
καὶ τὰ ἴδια. ἀλλ οὐκ ἄρα τοῦτ᾽ ἔστι τὸ μέγα δύνα- 
σϑαι, τὸ ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτῷ. ἢ δοκεῖ σοι; ΠΩΛ. 

Οὐ δῆτα οὕτω γε. * EQ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, διότι μέμ- 
gei τὴν τοιαύτην δύναμι; ΠΩΛ. Ἔγωγε. EQ. Ti 
δή; λέγε. QA. Ὅτι ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα 

ζημιοῦσϑαϊΐ ἐστε. ΣΩ. Τὸ δὲ ζημιοῦσϑαι οὐ κακόν; 

HQA. Πάνυ 78. ἼΣΩΣ: Οὐκοῦν, ὦ Seve, 10 μέγα 

δύνασϑαι πάλιν αὐ σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν πράττοντι ἃ 

δοκεῖ ἕπηται τὸ ὠφελίμως πράττειν, ἀγαϑόν τε εἶναι, 
καὶ τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐστὲ τὸ μέγα δύνασθαι" εἰ δὲ 

μή, κακὸν καὶ σμικρὸν δύνασϑαι. ! Σκεψώμεϑα δὲ καὶ 
τόδε. ἄλλο τι ὁμολογοῦμεν ἐνίοτε μὲν ἄμεινον εἶναι 
ταῦτα ποιεῖν, ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀποκτιννύναι τὸ zai 

ἐξελαύνειν ἀνθρώπους καὶ ἀφαιρεῖσϑαι χρήματα, $vio- 

τὸ δὲ οὖ: IIQA. πάνυ γ8. EQ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς 

foie, καὶ παρὰ σοῦ καὶ mag ἐμοῦ ὁμολογεῖται. πῶλ. 

Nel. ΣΩ. Πότε οὖν σὺ φὴς ἄμεινον εἶναι ταῦτα 

ποιεῖν; εἰπέ, τίνα ὅρον ὁρίξοι. ΠΩ. Σὺ μὲν οὔν, ὦ 

Σώκρατες, ἀπόκριναι ταὐτὸ τοῦτο. EQ. Ἐγὼ μὲν ! 

τοίνυν φημί, ὦ Πῶλε, εἴ σοι nag ἐμοῦ ἥδιόν ἐστιν 
ἀκούϑιν, ὅταν μὲν δικαίως τις ταῦτα ποιῇ, ἄμεινον εἷ- 
γαι, ὅταν δὲ ἀδίκως, κάχιον.  XXVL ΠΩΛ. Χαλεπόν 

γέ σε ἐλέγξαι, ὦ “Σώκρατες. ἀλλ᾽ οὐχὶ κἄν παῖς σε 

ἐλέγξειεν, ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγεις; EQ. Πολλὴν aga 

ἐγὼ τῷ παιδὲ χάριν ἕξω, ἴσην δὲ καὶ aol, ἐὰν us ἐλέγ- 

ξῃς καὶ ἀπαλλάξῃς φλυαρίας. ἀλλὰ μὴ κάμῃς φίλον 
ἄνδρα εὐεργετῶν, ἀλλ᾽ ἔλεγχε. ΠΩΛ. A μήν, ὦ 
Σώκρατες, οὐδὲν γέ σε δεῖ ! παλαιοῖς 7 πράγμασιν ἐλέγ- 

χειν. τὰ γὰρ ἐχϑὲς χαὶ πρώην γεγονότα ταῦτα ἵχανά 
σε ἐξελέγξαι ἐστὶ καὶ ἀποδεῖξαι, ὡς πολλοὲ ἀδικοῦντες 

ἄνθρωποι εὐδαΐμονές εἰσ. EQ. Τὰ ποῖα ταῦτα; 
ΠΩΛ. Ἀρχέλαον δήπου τοῦτον τὸν “Περδίκκου δρᾷς 
ἄρχοντα “Μακεδονίας; ZO. Εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ ἀκούω γε. 
HQA. Εὐδαίΐμων οὖν σοι δοκεῖ εἶναι, ἢ ἄϑλιος; ΣΩ. 
Οὐκ οἶδα, ὦ Πῶλε: οὐ 7άρ πῶ συγγέγονα τῷ ἀνδρί. 

HOA. Τί δαί; συγγενόμενος ἄν ! γνοίης, ἄλλως δὲ 
αὐτόϑεν οὐ γιγνώσκεις, ὅτι εὐδαιμονεῖ; EQ. Μὰ AU 

οὐ δῆτα. HOA. “λον δή, ὦ “Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ 
τὸν μέγαν βασιλέα γιγνώσκειν φήσεις εὐδαίμονα ὄντα. 
EQ. Καὶ ἀληϑῆ γε ἐρῶ οὐ γὰρ οἶδα παιδείας ὃ ὅπως 
ἔχει καὶ δικαιοσύνης. ΠΩ. Τί δέ; ἐν τούτῳ ἢ πᾶσα 

εὐδαιμονία ἐστίν; ΣΩ. Ὥς γε ἐγὼ λέγω, ὦ Ilis: 

τὸν μὲν γὰρ, καλὸν κἀγαϑὸν ἄνδρα. καὶ γυναῖκα εὑ- 
δαίμονα sival φημι, τὸν δὲ ἄδικον καὶ πονηρὸν ἄϑλιον. 
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| * ΠΩΛ. "492106 ἄρα οὗτός ἐστιν ὃ Ἀρχέλαος κατὰ 

τὸν σὸν λόγον; EQ. Εἴπερ γε, ὦ | φίλε, ἄδικος. ΠΩΛ. 

às μὲν δὴ πῶς οὐχ ἄδικος; ᾧ ᾧ γε προςῆκε μὲν τῆς 
ἀρχῆς οὐδέν, ἣν γῦν ἔχει, ὄντι ἐκ γυναικός, ἢ ἦν δού- 
λὴ Ἀλκέτου, τοῦ IIegüizzov ἀδελφοῦ, καὶ κατὰ μὲν τὸ 

δίκαιον δοῦλος ἦν λχέτου, καὶ εἰ ἐβούλετο τὰ δίκαια 

ποιεῖν, ἐδούλευεν ἄν “λκέτῃ καὶ ἦν εὐδαίμων κατὰ τὸν 
σὸν λόγον" »v» δὲ ϑαυμασίως ὡς ἄϑλιος γέγονεν, 
ἐπεὶ τὰ μέγιστα ἠδίκηκεν" ὅς γε πρῶτον ! μὲν τοῦτον 
αὐτὸν τὸν δεσπότην καὶ ϑεῖον μεταπεμψάμενος ὡς 
ἀποδώσων τὴν ἀρχήν, ἣν Περδίκκας αὐτὸν ἀφείλετο, 

ξενίσας καὶ καταμεϑύσας αὐτόν τε καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

Ἀλέξανδρον, ἀγεψιὸν αὑτοῦ, σχεδὸν ἡλικιώτην, ἐμβα- 

λὼν εἰς ἅμαξαν γύχτωρ ἐξαγαγὼν ἀπέσφαξέ τε καὶ 

ἠφάνισεν ἀμφοτέρους, καὶ ταῦτα ἀδιχήσας ἔλαϑεν ἕαυ- 

τὸν ἀϑλιώτατος γενόμενος, καὶ οὐ μετεμέλησεν αὐτῷ, 
ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον τὸν ἀδελφόν, τὸν. χνήσιον τοῦ 

Περδίκκου, : υἱόν, παῖδα ὡς ἑπταετῆ, οὗ 7 ἀρχὴ ἐγί- 

γνδτο κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ ἐβουλήϑη εὐδαίμων γενέ- 
σϑαι δικαίως ἐκθρέψας xa ἀποδοὺς τὴν ἀρχὴν ἐχεΐ- 
vo, ἀλλ εἰς φρέαρ ἐμβαλὼν ἀποπνίξας πρὸς τὴν μητέ- 
ρα: αὐτοῦ Κλεοπάτραν χῆνα ἔφη διώχοντᾳ ἐμπεσεῖν 
καὶ ἀποϑανεῖν. τοιγάρτοι γῦν, ἅτε μέγιστα ἤηευτῶς 
τῶν ἐν “Μακεδονίᾳ, ἀϑλιώτατός ἐστι πάντων Μαχεδό- 

γῶν, &Àk οὐκ εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν ὅςτις 

᾿Ιιϑηναίων ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος δέξαιτ᾽ ἄν ἄλλος ' ὃς- 

τιτοῦν Μᾶαχεδόνων γενέσϑαι μᾶλλον ἢ Ἀρχέλαος. 
XXVH. EQ. Καὶ κατ ἀρχὰς τῶν λόγων, ὦ Πῶλε, 

ἔγωγέ σε ἐπήνεσα, ὅτι μοι δοκεῖς sv πρὸς τὴν ónro- 
gua πεπαιδεῦσϑαι, τοῦ δὲ διαλέγεσϑαι ἡμεληκέναι" 

καὶ νῦν ἄλλο τι οὗτός ἐστιν ὃ “λόγος, ᾧ us xol ἄν 
zi ἐξελέγξειε, zal ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, ὡς σὺ οἴει, ἐξ- 

ελήλεγμαι τούτῳ τῷ λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦντα οὐχ 

εὐδαίμονα εἶναι; πόϑεν, [5] ᾽γαϑέ; χαὶ μὴν οὐδέν γὲ 

σοι τούτων ὁμολογῶ ὧν σὺ φής. IIQA. Οὐ γὰρ ἐθὲ- 

λεις, ! ἐπεὶ δοκχδὶ γὲ σοι ὡς ἐγὼ λέγω. ΣΩ. KU μα- 

κάριε, δητορικῶς γάρ us ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, ὥςπερ oi 
ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ γὰρ ἐχεῖ 

οἵ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ἐπειδὰν τῶν 

λόγων ὧν ἄν λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται 
χαὶ εὐδοκίμους, ὁ δὲ τἀναντία λέγων ἕνα τινὰ παρέχη- 

ται ἢ μηδένα. οὗτος δὲ ὃ ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός ἐστι 
πρὸς τὴν * aio deu ἐνίοτε γὰρ ἄν καὶ καταψευδο- 

μαρτυρηϑείη τις ὑπὸ πολλῶν xci δοκούντων εἶναί τι. 
χαὶ νῦν περὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου σοι πάντες συμφή- 
σουσι ταὐτὰ ϑηναῖοι καὶ ot ξένοι" ἐὰν βούλῃ κατ᾽ 

ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσϑαι, ὡς οὐκ ἀληϑῆ λέγω, 
μαρτυρήσουσί σοι, ἐὰν "μὲν βούλῃ, Ἰγικίας ὃ ὁ Νικηρά- 

του καὶ oi ἀδελφοὶ uer αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες oi &ge- 
ξῆς ἑστῶτές εἰσιν ἐν τῷ “ιονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλη, Mgi- 

στοκράτης ὃ Σχελλίου, οὗ αὐ ἐστιν ἐν Πυϑοῖ τοῦτο 

τὸ ! χαλὸν ἀνάϑημα, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἡ Περικλέους ὅλη 
οἰκία, ἢ ἄλλη συγγένεια, ἥντινα ἄν βούλῃ τῶν ἐνθάδε 
ἐκλέξασϑαι. ἀλλ ἐγώ σοι εἷς ὧν οὐχ ὁμολογῶ οὐ 

γάρ ug σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλὰ ψευδομάρτυρας πολλοὺς 

xar ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν με ἐχ τῆς 

οὐσίας χαὶ τοῦ ἀληϑοῦς. ἐγὼ δὲ ἄν μὴ σὲ αὐτὸν ἕνα 

ὄντα μάρτυρα παράσχωμαι ὁμολογοῦντα περὲ ὧν λέ- 
γω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου μοι mengpdyd oi περὶ ! 
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ὧν ἂν ἡμῖν ὃ λόγος, n οἶμαι δὲ οὐδὲ col, ἐὰν μὴ ἐγώ 
σοι μαρτυρῶ εἷς Qv μόνος, τοὺς δ᾽ δ᾽ ἄλλους πάντας 
τούτους χαίρειν ἐᾷς. ἔστι μὲν οὖν οὗτός τις τρόπος 
ἐλέγχου, ὡς σύ τὸ οἴξι χαὶ ἄλλοι πολλοί: ἔστι δὲ χαὶ 

ἄλλος, ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι. παραβαλόντες οὖν παρ᾽ ἀλ- 
λήλους σκεψώμϑϑα, εἴ τι διοίσουσιν. ἀλλήλων. καὶ γὰρ 

τυγχάνει περὶ ὧν ἀμφιςβητοῦμεν οὐ πάνυ σμικρὰ ὃν- 
τα, ἀλλὰ EL τι ταῦτα, περὶ ὧν εἰδέναι 16 καλλε- 

στον, μὴ εἰδέναι τὸ αἴσχιστον" τὸ γὰρ χεφάλαιον αὖ- 
τῶν ἐστιν ἢ γιγνώσκειν ἢ ἀγνοεῖν, Occ Te εὐδαίμων 
ἐστὲ καὶ ὅςτις μή. αὐτίκα πρῶτον, περὶ οὗ νῦν ὃ λό- 
γος ἐστὲ, ι σὺ ἡγεῖ οἷόν τε εἶναι μακάριον ἄνδρα ἀδι- 

κοῦντά 16 καὶ ἄδιχον ὄντα, εἴπερ Ἀρχέλαον. ἄδικον 
μὲν ἡγεῖ εἶναι, εὐδαίμονα δέ. ΣΤΗ͂Σ τὸ ὡς οὕτω σου 
γνομίζοντος διανοώμεϑα; ΠΩΛ. Πάνυ ys. XXVIII. 

EQ. Ἐγὼ δὲ φημι ἀδύνατον. ἕν μὲν τουτὲ ἀμφιςβη- 
τοῦμεν. εἶεν" ἀδικῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔσται ag ἂν τυγ- 
χάνῃ δίκης τα καὶ τιμωρίας; ΠΩΛ. Ἥκιστά ye, ἐπεὶ 

οὕτω y ἄν ἀϑλιώτατος εἴη. EQ. MÀX ἐὰν ἄρα μὴ 
τυγχάνῃ ! δίκης 0 ἀδικῶν, κατὰ τὸν σὸν λόγον. εὐδαί- 

μῶν ἔσται; ΠΩΔ. dwu. EQ. Κατὰ δὲ pe τὴν ἐμὴν 
δόξαν, ὦ μῶλε, ὃ ἀδικῶν τε καὶ ὃ ἄδικος πάντως μὲν 
αϑλιος, ἀϑλιώτερος μέντοι. ἐὰν μὴ διδῷ δίκην μηδὲ 

τυγχάνῃ τιμωρίας ἀδικῶν, ἧττον δὲ ἄϑλιος, ἐὰν διδῷ 
δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑπὸ ϑεῶν τε καὶ ἀνϑρώπων. 

ἘΠΩΔΛ. "rox Te: o Σώκρατες, ἐπχοιρεῖο λέγειν. 

ΣΩ. Πειράσομαι δὲ ys xai gi 7 ποιῆσαι, o ἑταῖρε, ταὐ- 

τὰ ἐμοὶ λέγειν" φίλον γάρ σε ἡγοῦμαι. γὺν μὲν οὖν ὃ 

διαφερόμεϑα ταῦτ ἐστί σκόπει δὲ καὶ σύ. εἶπον ἐγώ 
που ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κά- 

ILQA. Πάνυ γε. EQ. Σὺ δὲ τὸ ἀδικεῖ- 
σϑαι. ΠΩΛ. EQ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀϑλίους 
ἔφην εἶναι ἐγώ, καὶ ἐξηλέγχϑην ὑπὸ σοῦ. ΠΩ ΔΛ. Nai 
μὰ Δία. ΣΏ. Ὡς ! σύ γε οἴει, ὦ Πῶλε. ΠΩ ΔΛ. ἤλη- 
ϑῆ ye οἰόμενος ἴσως. EQ. Σὺ δέ γε εὐδαίμονας αὖ 
τοὺς ἀδικοῦντας, ἐὰν μὴ διδῶσι δίκην. ΠΩ ΔΛ. Πάνυ 

μὲν οὖν. EQ. Ἐγὼ δὲ αὐτοὺς ἀϑλιωτάτους φημί, 
τοὺς δὲ διδόντας δίκην iro. βούλει χαὶ τοῦτο ἐλέγ- 
4g; IIQA. MAX ἔτι τοῦτ᾽ ἐχείνου χαλεπώτερόν ἐστιν, 

ὦ Σώκρατες, ἐξελέγξαι. ΣΩ. Οὐ δῆτα, ὦ πῶλε, ἀλλ 

ἀδύνατον" τὸ γὰρ ἀληϑὲς οὐδέποτε ἐλέγχεται. ΠΩΛΔ. 
Πῶς λέγεις; ἐὰν ἀδικῶν ἀγϑρῶπος ληφϑῇ ' τυραννίδι 

ἐπιβουλεύων, καὶ ληφϑεὶς στρεβλῶται καὶ ἐχτέμνηται 
xci τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐκκάηται, καὶ ἄλλας πολλὰς καὶ 

μεγάλας καὶ παντοδαπὰς λώβας αὐτός τε λωβηϑεὶς 
καὶ τοὺς αὑτοῦ ἐπιδὼν παῖδάς τε καὶ γυναῖχα τὸ 
ἔσχατον ἀνασταυρωϑῇ ἢ καταπιττωϑῇ, οὗτος εὐδαι- 
μονέστερος ἔσται ἢ ἐὰν διαφυγὼν τύραννος καταστῇ 
καὶ ἄρχων ἐν τῇ πόλει διαβιῷ ποιῶν O Ti ἄν βούλη- 
ται, ζηλωτὸς ὧν καὶ εὐδαιμονιζόμενος ὑπὸ τῶν πολι- 

τῶν καὶ τῶν ! ἄλλων ξένων; ταῦτα λέγεις ἀδύνατον 

εἶναι ἐξελέγχειν; ΧΧΙΧ. ΣΩ. “Μορμολύττει αὖ, à 

γενναῖδ Πῶλε, καὶ οὐκ ἐλέγχεις" ἄρτι δὲ ἐμαρτύρου. 
ὅμως δὲ ὑπόμνησόν μὲ σμικρόν: ἐὰν ἀδίκως ἐπιβου- 
λεύων τυραννΐδι, εἶπες; ΠΩΛ: "Eyoye. zo. Εὐδαι- 

μονέστερος “μὲν τοίνυν οὐδέποτε ἔσται οὐδέτερος ov- 
TOV, οὔτε ὁ κατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδίκως οὔ- 
τὸ 0 δίκην διδούς" δυοῖν γὰρ aodio εὐδαιμονέστερος 
μὲν οὐκ ἂν εἴη, ἀϑλιώτερος μέντοι ὃ διαφυγὼν ! xoi 

xiv» εἶναι. 

ναί. 

PLATONIS 

Tvoc»vevg«c. Τὶ τοῦτο, ὦ πῶλε; γελᾷς; ἄλλο αὖ 

τοῦτο εἶδος ἐλέγχου ἐστίν, ἐπειδάν τὶς τι εἴπη, κατα- 
γελᾶν, ἐλέγχειν δὲ μή; ΠΩΑ. Ovx. οἴξι ἐξεληλέγχϑαι, 
ΩΣ Σώκρατες, ὅταν τοιαῦτα λέγῃς» ἃ οὐδεὶς ἂν φήσϑιεν 

ἀνϑρώπων; ἐπεὶ ἐροῦ τινα τουτωνί. EQ. Ὦ “Πῶλε, 

οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρυσι βουλεύειν λαχών, 

ἐπειδὴ ἢ φυλὴ ἐπρυτάνευϑ καὶ ἔδει με ἐπιψηφίζειν, γέ- 
Aera παρεῖχον * καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. μὴ 

ov» μηδὲ γὺν us κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας, 
ἀλλ εἰ μὴ ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὅπερ γῦν δὴ 
ἐγὼ ἔλεγον, ἐμοὶ ἐν τῷ μέρει παράδος, καὶ πείρασαι 
τοῦ ἐλέγχου οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν ἂν 
λέγω 8 ἕνα μὲν παρασχέσϑαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν 

πρὸς ὃν ἂν μοι ὃ λόγος ἢ» τοὺς δὲ πολλοὺς ἐῶ χαΐ- 
gev, καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπίσταμαι, τοῖς δὲ πολλοῖς 

οὐδὲ διαλέγομαι. ὅρα οὖν, εἰ ! ἐϑελήσεις ἐν τῷ μέρει 
διδόναι ἔλεγχον ἀποκρινόμενος τὰ ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ 
δὴ οἶμαι καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνϑρώπους 

τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον ἡγεῖσϑαι καὶ τὸ μὴ 
διδόναι δίκην τοῦ διδόναι. ΠΩΛ. Ἐχὼ δὲ γε οὔτ᾽ ἐμὲ 
ovr ἄλλον ἀνϑρώπων οὐδένα. ἐπεὶ σὺ Offer ἂν μᾶλ- 
λον ἀδικεῖσϑαι ἢ ἀδικεῖν; EQ. Καὶ gv y ἂν καὶ οἱ 
ἄλλοι πάντες. ΠΩΛ. Πολλοῦ ys δεῖ, ἀλλ ovr ἐγὼ 

οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἄλλος οὐδείς. EQ. Οὐκοῦν ! ἀποχρινεῖς 
IIQA. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ γὰρ ἐπιϑυμῶ εἰδέναι, ὅ τὶ 
ποτ ἐρεῖς. EQ. “1ἐγ8 δή μοι, 9 εἰδῆς, ὥςπερ ἄν εἰ 

ἐξ ἀρχῆς σε qot» πότερον δοκεῖ σοι, ὦ Πῶλε, κά- 
κιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι; ΠΩ. Τὸ 
ἀδικεῖσϑαι ἔμοιγε. EQ. Ti δὲ δὴ αἴσχιον; πότερον 
τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδιχεῖσϑαι; JMmoxoivov. ΠΩ ΔΛ. Τὸ 
ἀδικεῖν. XXX. EQ. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, δβἴπερ ci- 

σχιον; ΠΩΛ. Ἥκιστά γε. EQ. Μανϑάνω" ov ταὐ- 

τὸν ἡγεῖ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν τὸ καὶ ! ἀγαϑὸν καὶ 
xcxóy καὶ αἰσχρόν. ΠΩΛ. Οὐ δῆτα. EQ. Τὶ δὲ τό- 
je; τὰ καλὰ πώντα, οἷον καὶ σώματα καὶ χφώματα 
χαὶ σχήματα καὶ φωνὰς καὶ ἐπιτηδεύματα, εἰς οὐδὲν 

ἀποβλέπων καλεῖς ἑκάστοτε καλά; οἷον πρῶτον τὰ 
σώματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι κατὰ τὴν xgelav Aires a xa- 
λὰ εἶν αι; πρὸς ὃ &» ἕκαστον χρήσιμον ῇ; πρὸς τοῦτο, 
ἢ κατὰ ἡδονήν τινα, ἐὰν ἐν τῷ ϑεωρεῖσϑαι χαΐρειν 

ποιῇ τοὺς ϑεωροῦντας; ἔχεις τι ἐχτὸς τούτων λέγειν 
περὶ σώματος ! κάλλους; ΠΩΛ. Ovx ἔχω. EQ. Οὐκ- 

οὖν καὶ τάλλα πάντα οὕτω καὶ σχήματα καὶ χρώματα 
ἢ διὰ ἡδονήν τινα ἢ διὰ ὠφέλειαν ἢ δι ἀμφότερα κα- 
λὰ προςαγορεύεις; IIQA. "Eyoye. EQ. Ov xai τὰς 
φωνὰς καὶ τὰ κατὰ τὴν “μουσικὴν πάντα ὡραύτως; 

IIQA. Nol. EQ. Καὶ μὴν τά γε κατὰ τοὺς νόμους 

καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δήπου ἐκτὸς τούτων ἐστὲ τὰ 
καλά, τοῦ ἢ ὠφέλιμα εἶναι ἢ ἡδέα ἢ ἀμφότερα. ΠΩΛ. 
Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. XQ. Οὐχοῦν καὶ * τὸ τῶν μαϑη- 
μάτων κάλλος Ocavroc; ΠΩΛ. Πάνυ γε᾽ καὶ καλῶς 
γε νῦν ὁρίζει, ὦ Σώκρατες, ἡδονῇ τε καὶ ἀγαϑῷ Opi 
ζόμενος τὸ καλόν. EQ. Οὐχοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναν- 
τίῳ, λύπῃ τε καὶ κακῷ; ΠΩΛ. Ἀνάγκη. EQ. Ὅταν 

ἄρα δυοῖν καλοῖν ϑάτερον κάλλιον p, ἢ τῷ ἑτέρῳ τού- 
τοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον καλλιόν ἐστιν, ἤτοι ἦδο- 
»p ἢ ὠφελείᾳ ἢ ἀμφοτέροις. IIQA. Πάνυ ge EO. 
Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν αἰσχροῖν τὸ ἕτερον. αἴσχιον ! » 
ἤποι λύπῃ ἢ κακῷ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἔσται. ἢ οὐκ 



GORGIAS. 

ἀνάγκη; IIQA. Ναί. EQ. Φέρε δή, πῶς ἐλόγατο 
γῦν δὴ περὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσϑαι; οὐκ ἔλεγες τὸ 

μὲν ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι, τὸ δὲ ἀδικεῖν αἴσχιον; 

ΠΩΔΛ. Ἔλεγον. EQ. Οὐκοῦν εἴπερ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν 

τοῦ ἀδικεῖσϑαι, ἤτοι λυπηρότερόν ἐστι καὶ λύπῃ ὑπερ- 
βάλλον αἴσχιον ἂν εἴη ἢ κακῷ ἢ ἀμφοτέροις; οὐ καὶ 
τοῦτο ἀνάγκη; QA. Πῶς χὰρ οὔ; XXXI. EQ. 
Πρῶτον uiv δὴ σχεψώμεϑα, ἄρα λύπῃ ! ὑπερβάλλει 
τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον οἵ 

ἀδικοῦντες ἢ οἱ ἀδικούμενοι; ΠΩΛ. Οὐδαμῶς, ὦ 
Σώκρατες, τοῦτό γε. ΣΏ. Οὐκ ἄρα λύπῃ γ8 ὑπερ- 

ἔχει. QA. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὴ λύπῃ, ἀμ- 
φοτέροις μὲν οὐκ ἂν ἔτι ὑπερβάλλοι.  IIQ.A. Οὐ φαί- 
γεται. ΣΏ. Ovxor τῷ ἑτέρῳ λείπεται. ΠΏΛ. INal. 
ΣΩ. Τῷ κακῷ. IIQA. Ἔοικεν. ZQ. Οὐκοῦν κακῷ 

ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν εἴη τοῦ aübta doi. 
IQA. Δῆλον δὴ ou. ! zo. "Alio τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν 
πολλῶν ἀνϑρώπων καὶ ὑπὸ σοῦ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἐν 

τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ αἴσχιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ 
ἀδικεῖσθαι; ΠΩΛ. Ναί. EQ. Νῦν δέ ys κάκιον 
ἐφάνη. HQA. Ἔοικε. EQ. 4ἐξαιο ἂν οὖν σὺ μᾶλ- 

λον τὸ κάκιον καὶ τὸ αἴσχιον ἀντὶ τοῦ ἧττον; Μὴ 
ὄχνϑι ἀποχρίνασϑαι, ὦ Πῶλε,--- οὐδὲν γὰρ βλαβήσει 

, ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ, ὥρπερ ἰατρῷ, παρέχων 

ἀποκρίνου, καὶ ἢ φάϑι ἢ μὴ ἃ ἐρωτῷξὡ IIQA. MAN 

οὐκ ἂν ! δεξαίμην, ὦ “Σώκρατες. EQ. ἄλλος δὲ τις 

ἀνθρώπων; ΠΩΛ. Ov μοι δοκεῖ κατά ys τοῦτον τὸν 

λόγον. zo. ᾿ληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι oVr ἂν ἐγὼ 

ovr ἂν σὺ ovr ἄλλος οὐδεὶς ἀνϑρώπων δέξαιτ᾽ ἂν 

μᾶλλον ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσϑαι" κάκιον γὰρ τυγχάνει ὃν. 
ΠΩ ΔΛ. Φαίνεται. EQ. Ὁρᾷς οὐν, ὦ “Πῶλε, ὃ ἔλεγχος 

παρὰ τὸν ἔλεγχον παραβαλλόμενος ὅτι οὐδὲν ἔοικεν, 
ἀλλὰ σοὶ μὲν oí ἄλλοι πάντες ὁμολογοῦσι πλὴν ἐμοῦ, 

ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρκεῖς εἷς ὧν μόνος καὶ ὁμολογῶν καὶ 
μαρτυρῶν, * καὶ ἐγὼ σὲ μόνον ἐπυψηφίζων τοὺς ἀλ- 

λους ἐῶ ̓ χαίρϑιν. Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτως ἐχέτω" 
μετὰ τοῦτο δὲ περὶ οὗ τὸ δεύτερον. ἡμφεςβητήσαμεν, 
σχοψώμοϑα, τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἄρα, μέγιστον 

τῶν κακὼν ἐστιν, ὡς σὺ OOV, ἢ μεῖζον τὸ μὴ διδόναι, 

ὡς αὖ ἐγὼ ᾧμη». σκοπώμεϑα δὲ τῇδε" τὸ διδόναι δί- 
xm» καὶ τὸ κολάζεσϑαι δικαίως ἀδικοῦντα ἄρα τὸ αὖὐ- 

τὸ καλεῖς; ΠΩΛ. Ἔχαγϑε. EQ. Eysw ' ov» λέγϑιν, 

ὡς οὐχὶ τά γε δίκαια πάντα καλά ἐστι, χαϑ' ὅσον δί- 

ata; καὶ διασχειψάμενος sins. ΠΩ ΛΑ. λλά μοι δοκεῖ, 

G “Σώκρατες. xxxi zo. Σκόπει δὴ καὶ τόδε: ἄρα 
Bi τίς τι ποιεῖ b ἀνάγκη τι εἶναι xol πάσχον ὑπὸ τού- 
του τοῦ ποιοῦντος; ΠΩΛ. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. ET 
τοῦτο πάσχον, ὃ τὸ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοιοῦτον, οἷον 
ποιεῖ τὸ ποιοῦν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε' εἴ τις τύπτει, 

ἀνάγκη τι τύπτεσϑαι; πῶλ. “Ἀνάγκη. EQ. Καὶ εἰ 
σφόδρα τύπτει ἢ ταχὺ ὁ τύπτων, οὕτω καὶ TO ! τυ- 
πτόμενον τύπτεσϑαι; IIQA. “Ναί. ΣΩ: Τοιοῦτον 

ἄρα πάϑος τῷ τυπτομένῳ ἐστίν, οἷον ἂν τὸ τύπτον 
ποιῇ; ΠΩΛ. Πάνυ ys. XQ. Οὐκοῦν καὶ εἰ κάξει τις, 
ἀνάγκη τι κάεσϑαι; IQ.A. Πῶς γὰρ ov; ΣΩ. Καὶ 
εἰ σφόδρα 78 niet ἢ ἀλγεινῶς, οὕτω κάεσϑαι τὸ καό- 

μενον, ὡς ἄν τὸ κἄᾶον κάῃ; ΠΩΛ, Πάνυ ye ΣΩ. 

Οὐχοῦν καὶ δἰ τέμνει τις, 0 αὐτὸς λόγος; τέμνεται γάρ 
τι. ΠΩΛ. Nel EQ. Καὶ εἰ μέγα γε ἢ βαϑὺ τὸ 

16) 

τοιοῦτον τμῆμα ! τέμνδται τὸ T8- 
τέμνον τέμνει; ΠΩ ΔΛ. Φαίνεται. 
ὅρα, εἰ ὁμολογεῖς ὃ ἄρτι. ἔλεγον 

περὶ πάντων" οἷον ἂν ποιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ 
πάσχον πάσχειν. ΠΩΛ. AAX ὁμολογῶ. EQ. Τού- 

τῶν δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι πότερον πά- 

σχειν τί ἐστιν, ἢ ποιδὶν: ΠΩΛ. Avaya, (9 Nouga- 

τες, πάσχει. EQ. Οὐκοῦν ὑπό τινος ποιοῦντος; 

IIQA. πῶς γὰρ οὔ; ὑπό γε τοῦ κολάζοντος. ΣΏ. Ὁ 

δὲ ορϑῶς χολάζων δικαίως ' κολάζει; ΠΩΛ. INol. 

EQ. Δίκαια ποιῶν, ἢ ov; πΩ Δ. Δίκαια. EQ. Οὐκ- 

οὖν ὃ κολαζόμενος δίκην διδοὺς δίκαια πάσχει; ΠΩΛ. 

Φαίνεται. EQ. Τὰ δὲ δίκαια mov καλὰ ὡμολόγηται; 
ILQ.A. Πάνυ ye XQ. Τούτων ἄρα ὃ μὲν ποιεῖ καλά, 

ὃ δὲ πάσχει, ὃ κολαζόμενος. ΠΩ ΔΛ. γα. XXXIII. 
EQ. Οὐκοῦν εἴπερ καλά, ἀγαϑά; * ἢ γὰρ ἡδέα ἢ 

τμῆμα ἢ ἀλγεινόν, 

πὰ ἐπ οἷον τὸ 
Συλλή βδὴν δὴ 

ὠφέλιμα. ΠΩΛ. ᾿ἀνάγκη. EQ. ᾿4γαϑὰ ἄρα πάσχει 
ὁ δίκην διδούς. ΠΩ ΔΛ. Ἔοικεν. EQ. ἰΩφελεῖται ἄρα. 
ΠΩΛ. Noi. EQ. ᾿ἄρα ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν 
ὠφέλειαν; βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴπερ δικαίως 
κολάζεται; ΠΩΛ. Εἰκός 7γ8. EQ. Κακίας ἄρα ψυχῆς 

ἀπαλλάττεται ὃ δίκην διδούς; ΠΩ ΔΛ. Noé. EQ. ED 

οὖν TOU μεγίστου ἀπαλλάττεται κακοῦ; Ὧδε δὲ σκό- 

πϑι. ἐν χρημάτων ! κατασκευῇ ἀνϑρώπου κακίαν ἀλ- 
λην τινὰ ἐνορᾷς ἢ πενίαν; ΠΩΛ. Ovx, ἀλλὰ πενίαν. 
ZQ. Ti à ἐν σώματος “κατασκευῇ: κακίαν ἂν φήσαις 

ἀσϑένειαν βἶναι καὶ νόσον καὶ αἶσχος καὶ τὰ τοιαῦ- 
πῶΩλ. "Eyoye. EQ. Οὐκοῦν καὶ ἐν ψυχῇ πονη- 

ρίαν ἡγεῖ. τινα βίναι; ΠΩΛ. Πῶς γὰρ ov; EQ. 

Ταύτην ovv ovx ἀδικίαν καλεῖς καὶ ἀμαϑίαν. καὶ δει- 

λίαν καὶ τὰ τοιαῦτα; ΠΩΛΔΛ. Πάνυ μὲν ow. EQ. 

Οὐκοῦν χρημάτων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς, τριῶν Ov- 
τῶν, τριττὰς ! δἴρηκας πονηρίας, πενίαν, γόσον, ἀδι- 

xlav; ΠΩΛ. Nol EQ. Τίς οὖν τούτων τῶν πονὴ- 

ριῶν αἰσχίστη; οὐχ 5 ἀδικία καὶ συλλήβδην ἡ τῆς ψυ- 
χῆς πονηρία; ΠΩΔΛ. Πολύ 78: EQ. Εἰ δὴ αἰσχίστη; 

χαὶ χαχίστη. ΠΩΔ. Πῶς, o “Σώκρατες, λέγεις; ΣΏ. 

0L: ἀεὶ τὸ αἴσχιστον ἤτοι λύπην μεγίστην παρέχον ἢ 
βλάβην ἢ ἀμφότερα αἴσχιστόν ἐστιν ἐκ τῶν ὡμολογη- 
μένων ἐν τῷ ἔμπροσϑεν. ΠΩΛ. Μάλιστα. EQ. Ai- 
σχιστον δὲ ἀδυιία καὶ σύμπασα ψυχῆς πονηρία ! νῦν 
δὴ ὡμολόγηται ἡμῖν. ILQ A. “Ὡμολόγηται γάρ. ΣΩ. 

Οὐκοῦν ἢ ἀνιαρότατόν : ἐστιν καὶ ἀνίᾳ ὑπερβάλλον αἷ- 

σχιστον τούτων ἐστὶν ἢ βλάβῃ ἢ ἀμφότερα; IQ A. 
Ay ἄγκη. ΣΩ. "4o οὖν ἀλγεινότερόν ἐστι τοῦ πένε- 

σϑαι καὶ κάμνειν τὸ ἄδικον εἶναι καὶ ἀκόλαστον καὶ 
δειλὸν καὶ ἀμαϑῆ; IIQA. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, o Zo- 

XQUTEG ἀπὸ τούτων 78: AQ, Ὑπερφυεῖ τινι ἄρα ὡς 

μεγάλῃ βλάβῃ καὶ κακῷ ϑαυμασίῳ ὑπερβάλλουσα τᾶλ- 
λα aj τῆς ψυχῆς πονηρία αἰσχιστόν ! ἐστι παντῶν, 
ἐπειδὴ οὐκ ἀλγηδόνι ye ὡς ὃ σὸς λόγος. IIQA. Φαί- 

γοται. EQ. λλὰ μήν που τό γε μεγίστῃ βλάβῃ 
ὑπερβάλλον μέγιστον ἂν κακὸν si τῶν ὄντων. ΠΩ. 
Nol. ΣΩ. Ἢ ἀδικία ἄρα καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλη 
ψυχῆς πονηρία μέγιστον τῶν ὄντων κακόν ἐστι; ΠΩΛ. 

τας 

Φαΐνεται. XXXIV. EQ. Τίς οὖν τέχνη πενίας ἀπαλ- 

λάττει; οὐ χφηματιστική; IIQA. Noi. EQ. Τίς δὲ 
γόσου; οὐκ ἰατρική; πῶλ. ᾿Ανάγκη, ZQ. Τίς δὲ 
πονηρίας καὶ * ἀδικίας; Ei μὴ οὕτως εὐπορεῖς, ὧδε 
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σκόπϑι" ποῖ ἄγομεν καὶ παρὰ τίνας τοὺς κάμνοντας 
τὰ σώματα; ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς ἰατρούς, a Σώκρα- 
τες. EQ. Ποὶ δὲ τοὺς ἀδικοῦντας καὶ τοὺς ἀχολα- 

σταΐνοντας; ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς δικαστάς, λέγεις. zQ. 

Οὐκοῦν δίκην δώσοντας; ΠΩΛ. Φημί. EQ. 4g ovv 
οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν οἵ ὀρϑῶς κο- 
λάζοντεςξ; ΠΩΛ. 4ῆλον δή. ΣΩ. Χρηματιστικὴ μὲν 
ἄρα πενίας ἀπαλλάττει, ἰατρικὴ ! δὲ νόσου, δίκη δὲ 
ἀκολασίας καὶ ἀδικίας. ΠΩ ΔΛ. Φαίνεται. ΣΩ. TÍ 

οὖν τούτων καλλιστόν ἐστιν [ὧν λέγεις]; ΠΩΔ. Τί- 

voy λέγεις; EQ. “Χρηματιστικῆς, ἰατρικῆς, δίκης. ΠΩ. 

Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, A δίκη. ΣΩ. Οὐκοῦν αὐ 

ἤτοι ἡδονὴν πλείστην ποιδὶ ἢ ὠφέλειαν ἢ ἀμφότερα, 
εἴπερ κάλλιστόν ἐστι; ΠΩΛ. Noí EQ. "4g οὖν τὸ 

ἰατρεύεσϑαι ἡδύ ἐστι, καὶ χαίρουσιν οἱ ἰατρευόμενοι; 
IIQA. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. AA ὠφέλιμόν 79. ἢ 
γάρ; ! HOA. Ἰγαί. EQ. Μεγάλου γὰρ κακοῦ ἀπαλ- 

λάττεται, ὥςτε λυσιτελεῖ ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ 
IIQA. Πῶς γὰρ οὔ; XQ. 4g οὖν οὕ- 

τως ἂν περὶ σῶμα εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος εἴη, 

ἰατρευόμενος, ἢ μηδὲ κάμνων ἀρχήν; IrQA. “Δῆλον, 

ὅτι μηδὲ κάμνων. ΣΏ. Οὐ γὰρ τοῦτ᾽ ἤν εὐδαιμονία, 
ὡς ἔοικΒ, κακοῦ ἀπαλλαγή, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆ- 
σις. IIQA. Ἔστι ταῦτα. ΣΩ. Τί δέ; αϑλιώτερος 

πότερος δυοῖν ἐχόντοιν ! κακὸν BT ἐν σώματι εἴτ᾽ ἐν 
ψυχῇ; ὃ ̓ Ἰατρευόμενος καὶ ἀπαλλαττόμενος τοῦ κακοῦ, 
ἢ ὁ μὴ ἰατρϑυόμδνος, ἔχων 0$; ΠΩ ΔΛ. Φαίνεταί μοι 

ὃ μὴ ἰατρευόμενος. EQ. Οὐκοῦν τὸ δίκην διδόναι με- 
γίστου κακοῦ ἀπαλλαγὴ ἥν, πονηρίας; πΩλ. Ἦν 

γάρ. Σ ΩΣ Σωφρονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεὶ 

καὶ ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη. ΠΩ ΔΛ. Ἱαί. 

EQ. Εὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὃ μὴ ἔχων ' κακίαν ἐν 
ψυχῇ» ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον τῶν κακῶν ἐφάνη. ΠΩ ΔΛ. 
Δῆλον δή. EQ. Δεύτερος δήπου ὃ ἀπαλλαττόμενος. 
IQA. Ἔοικεν. EQ. Ovroc δ᾽ ἦν ὃ γνουϑετούμενός T8 

καὶ ἐπιπληττόμενος xoi δίκην διδούς. ΠΩ ΔΛ. INoW. 
ΣΩ. Κάκιστα ἄρα ζῇ ὁ ἔχων ἀδικίαν καὶ μὴ ἀπαλ- 
Aerrouevos. ΠΩΛ. Φαΐνετα. — EQ. Οὐκοῦν οὗτος 
τυγχάνϑι ὧν, ὃς ἂν τὰ μέγιστα ἀδικῶν καὶ χρώμενος 
μεγίστῃ ἀδικίᾳ διαπράξηται, ὥςτε μήτε γουϑετεῖσϑαι 

* μήτε κολάζεσθαι μήτε δίκην διδόναι, ὥςπερ σὺ φὴς 
᾿Αρχέλαον παρεσκευάσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους τυράννους 

καὶ ῥήτορας καὶ δυνάστας; IIQA. Ἔοικε. ΧΧΧΥ. 
ΣΩ. Σχεδὸν γάρ που οὗτοι, ὦ ἄριστε, τὸ αὐτὸ δια- 
πεπραγμένοι εἰσί, ὥςπερ ἂν εἴ τις τοῖς μεγίστοις νο- 
σήμασι συνισχόμενος, διαπράξαιτο μὴ διδόναι δίκην 
τῶν περὶ τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς ἰατροῖς, μηδὲ 
ἰατρεύεσϑαι, φοβούμενος, ὡςπερανεὶ παῖς, τὸ κάεσϑαι 
καὶ τὸ τέμνεσϑαι, ὅτι ! ἀλγεινόν. ἢ οὐ δοκεῖ καὶ σοὶ 

οὕτως; ΠΩΛ. Ἔμοιγε. zo. ἀγνοῶν 78; ὡς ἔοικεν, 

οἷόν ἐστιν ἢ ὑγίδια καὶ ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι 
γὰρ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν 
καὶ ot τὴν δίκην φδύγοντες, ὦ Πῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὐὖ- 

τοῦ καϑορᾶν, πρὸς δὲ τὸ ὠφέλιμον τυφλῶς i ἔχειν καὶ 
ἀγνοδῖν, ὅσῳ ἀϑλιώτερόν ἐστι μὴ ὑγιοῦς σώματος μὴ 
ὑγιεῖ ψυχῇ συνοικεῖν, ἀλλὰ σαϑρᾷ καὶ ἀδίκῳ καὶ ἀνο- 
σίῳ. ὅϑεν καὶ πᾶν ! ποιοῦσιν, ὥςτε δίκην μὴ διδόναι, 

μηδ᾽ ἀπαλλάττεσϑαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ χθήμα- 

τα παρασχϑυαζόμενοι καὶ φίλους καὶ ὅπως ἂν ὦσιν ὡς 

ὑγιεῖ εἶναι. 

ΡΟΑΥΤ ΟΥΝΊΤΙΒ 

πυϑανώτατοι λέγειν. i δὲ ἡμεῖς ἀληϑῆ ὡμολογήκαμεν, 
ὦ Πῶλε, &Q αἰσϑάνει τὰ συμβαίνοντα ἐκ TOU λόγου; 

ἢ βούλει συλλογισώμεϑα αὐτά; IIQ.A. Ei μὴ σοὶ ye 
ἄλλως δοκεῖ. EQ. 4g οὖν συμβαΐνϑι μέγιστον κακὸν 
ἡ ἀδικία καὶ τὸ ἀδικεῖν; ΠΩ Λ. Φαίνεταί ye. EQ. 
Kol ! μὴν ἀπαλλαγή y8 ἐφάνη τούτου τοῦ κακοῦ τὸ 
δίκην διδόναι; ΠΩ ΔΛ. Κινδυνεύει. EQ. Τὸ δὲ ye μὴ 
διδόναι ἐμμονὴ τοῦ κακοῦ; IIQA. Nol. EQ. Δεύ- 
τερον ἄρα ἐστὶ τῶν κακῶν μεγέϑει τὸ ἀδικεῖν" τὸ δὲ 
ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην πάντων μέγιστόν τὸ καὶ 
πρῶτον κακῶν πέφυκεν. IIQ.A. Ἔοικεν. EQ. ΕΠ οὖν 

οὐ περὶ τούτου, ὦ qiÀe, ἠμφεςβητήσαμεν, σὺ μὲν τὸν 
᾿Αρχέλαον εὐδαιμονίζων τὸν τὰ μέγιστα ἀδικοῦντα ! 
δίκην οὐδεμίαν διδόντα, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον οἰόμενος, 

εἴτ᾽ ᾿Αρχέλαος εἴτ᾽ ἄλλος ἀνθρώπων ὃδςτιςοῦν μὴ δίδωσι 
δίκην ἀδικῶν, τούτῳ προφήκειν ἀϑλίῳ εἶναι διαφερόν- 
τῶς τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων, καὶ ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα τοῦ 

ἀδικουμένου ἀϑλιώτερον εἶναι καὶ τὸν μὴ διδόντα δί- 
χὴν τοῦ διδόντος; οὐ ταῦτ᾽ ἣν τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγόμενα; 
ΠΩΛ. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν ἀποδέδεικται, ὅτι ἀληϑῆ 
ἐλέγετο; ILQA. dovere. XXXVI. * EQ. Elv. εἰ 

οὖν δὴ ταῦτα ἀληϑῆ, ὦ Πῶλε, τίς ἡ μεγάλη χρεία 
ἐστὲ τῆς ῥητορικῆς; δεῖ μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν νῦν ὧμο- 
λογὴ "μένων αὐτὸν ἑαυτὸν μάλιστα φυλάττειν, ὅπως μὴ 

ἀδικήσῃ; ὡς ἱκανὸν κακὸν ἕξοντα. οὐ γάρ; II QA. 

Πάνυ 78: EQ ᾿Εὰν δὲ 78 ἀδικήσῃ ἢ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος 
τις ὧν ἂν κήδηται αὐτὸν ἑκόντα ἰέναι ἐκεῖσε, ὅπου ὡς 
τάχιστα δώσει δίκην, παρὰ τὸν δικαστήν, ὥςπερ παρὰ 
τὸν ἰατρόν, σπεύδοντα, ὅπως μὴ ἐγχρονισϑὲν τὸ ' νό- 
σήμα τῆς ἀδικίας ὕπουλον τὴν ψυχὴν ποιήσῃ καὶ 
ἀνίατον" ἢ πῶς λέγομεν, ὦ Πῶλε, εἴπερ τὰ πρότερον 
μένει ἡμῖν ὁμολογήματα; οὐκ ἀνάγκη ταῦτα ἐκδίνοις 

οὕτω μὲν. συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή; ΠΩΛΔ. TÍ γὰρ δὴ 
φῶμεν, ὦ Σώκρατες; Σ Ὡς Ἐπὶ μὲν ἄρα τὸ ἀπολο- 

γεῖσϑαι ὑπὲρ τῆς ἀδικίας τῆς αὑτοῦ ἢ γονέων ἢ ἑταί- 

ρων ἢ παίδων ἢ ἢ πατρίδος ἀδικούσης, οὐ χρήσιμος οὐ- 
δὲν ἡ ῥητορικὴ ἡμῖν, ὦ Πῶλε, εἰ μὴ 8t τις ὑπολάβοι 
ἐπὶ τοὐναντίον ! κατηγορεῖν δεῖν μάλιστα μὲν ἑαυτοῦ, 
ἔπειτα δὲ καὶ τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἄλλων ὃς ἄν ἀεὶ 
τῶν φίλων τυγχάνῃ ἀδικῶν, καὶ μὴ ἀποκχρύπτεσϑαι, 

ἀλλ εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα δῷ δίκην 
καὶ ὑγιὴς γένηται, ἀναγκάζϑιν T8 καὶ αὑτὸν καὶ τοὺς 
ἄλλους μὴ ἀποδειλιᾶν, ἀλλὰ παρέχειν μύσαντα καὶ ἂν- 
δρείως, ὥςπερ τέμνειν xo xou ἰατρῷ, τὸ ἀγαϑὸν καὶ 

χαλὸν διώκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλγεινόν, ἐὰν 

μέν ye πληγῶν ἄξια ! ἠδικηκὼς ἢ, τύπτειν παρέχοντα, 
ἐὰν δὲ δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ ζημίας, ἀποτίνοντα, ἐὰν δὲ 

φυγῆς, φεύγοντα, ἐὰν δὲ ϑανάτου, ἀποϑνήσκοντα, αὖ- 

τὸν πρῶτον ὄντα κατήγορον καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων 
οἰκδίων καὶ ἐπὶ τούτῳ χρώμενον τῇ ῥητορικῇ, ὅπως ἄν 
καταδήλων τῶν ἀδικημάτων γιγνομένων ἀπαλλάττωνται 
τοῦ μεγίστου κακοῦ, ἀδικίας. φῶμεν οὕτως, ἢ μὴ qà- 
μεν, ὦ Πῶλε; ΠΩΛ. ἄτοπα μὲν; a) Σώκρατες, ! ἔμοιγδ 
δοχεῖ, τοῖς μέντοι ἔμπροσϑεν ἴσως σοι ὁμολογεῖται. 
EQ. Οὐκοῦν ἢ κἀκεῖνα λυτέον, ἢ τάδε “ἀνάγκη συμβαϊ- 
νειν; ΠΩΛ. Ναὶ, τοῦτο 78 οὕτως ἔχει. ΣΩ. Tov- 

γναντίον δὲ y8 αὖ μεταβαλόντα εἰ ἄρα δεῖ τινα κακῶς 
ποιδῖν, εἴτ᾽ ἐχϑρὸν εἴτε ὁντινοῦν, ἐὰν μόνον μὴ αὐτὸς 
ἀδικῆται ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ" τοῦτο μὲν γὰρ εὐλαβητέον" 
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ἐὰν δὲ αλλον ἀδικῇ ὃ ἐχϑρός, παντὲ τρόπῳ παρα- 
5 ND Ξ SC 

σχευαστέον καὶ πράττοντα καὶ λέγοντα, * ὅπως μὴ δῷ 

δίκην, μηδὲ ἔλϑῃ παρὰ τὸν δικαστήν" ἐὰν δὲ ἔχϑῃ, | 
μηχανητέον,, ὅπως ἄν διαφύγῃ χαὶ μὴ δῷ δίκην ὃ 
ἐχθρός, ἀλλ᾽ ἐάν 18 χφυσίον ἡρπακὼς 7: πολύ, μὴ ἄπο- 
διδῷ τοῦτο, ἀλλ ἔχων ἀναλίσκηται χαὶ εἰς ἑαυτὸν καὶ 

εἰς τοὺς ἑαυτοῦ αδίχως zai ἀϑέως, ἐάν τε ϑανάτου 
ἄξια ἠδικηκὼς i ὅπως μὴ ἀποϑανεῖται, μάλιστα μὲν 
μηδέποτε, ἀλλ ἀϑάνατος ἔ ἔσται πονηρὸς ὧν, εἰ δὲ μή, 

ὅπως ὡς πλεῖστον χρόνον βιώσεται τοιοῦτος ! ὧν. ἐπὶ 
τὰ τοιαῦτα ἔμοιγε: δοκεῖ, ὦ Ida, ἡ ῥητορικὴ χρήσι- 
μος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γε μὴ μέλλοντι ἀδικεῖν οὐ μεγάλη 

τὶς μοι δοκεῖ ἡ 7 χρεία αὐτῆς εἶναι, εἰ δὴ καὶ ἔστι τις 
χρεία" ὡς fv γε τοῖς πρόσϑεν οὐδαμῇ ἐφάνη οὖσα. 
xxxvi. KAA. Εἰπέ Ls [5] Χαιρεφῶν, σπουδάζει 

ταῦτα Σωκράτης, ἢ παΐξει; ΧΑΙ. Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ὦ à 

Καλλίαλεις, ὑπερφυῶς σπουδάζειν. οὐδὲν μέντοι οἷον 

τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. ΚΑΛ.! Ἰγὴ τοὺς ϑεούς, ἀλλ᾿ ἐπι- 

ϑυμῶ. Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, πότερόν σε φῶμεν 
γυνὶ σπουδάζοντα, ἢ παίζοντα; εἰ μὲν γὰρ σπουδάζεις 

τε χαὶ τυγχάνει ταῦτα ἀληϑῆ ὄντα, ἃ λέγεις, ἄλλο τι 
ἢ ἡμῶν ὃ ὃ βίος ἀνατετραμμένος ἄν εἴη τῶν ἀνϑρώπων, 
καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράττομεν, ὡς ἔοικεν, ἢ ἃ δεῖ; 
ΣΩ. Ὦ Καλλίκλεις, εἰ μή TL ἦν τοῖς ἀνϑρώποις πά- 

ϑος, τοῖς μὲν ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτό, ἀλ- 

λά τις ἡμῶν ἴδιόν τι ἔπασχε. πάϑος ' ἢ οἵ ἄλλοι, οὐχ 
ἄν ἣν ced ἐνδείξασϑαι τῷ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάϑη- 
μα. λέγω δ᾽ ἐννοήσας, ὅτι ἐγώ τε καὶ σὺ v» τυγχά- 
»ομεν ταὐτόν τι πεπονϑότες, ἐρῶντα δύο ὄντε δυεῖν 
ἑχάτερος, ἐγὼ μὲν ̓ Αλκιβιάδου 18 τοῦ Κλεινίου καὶ φι- 
λοσοφίας, σὺ δὲ τοῦ τε ᾿᾿ϑηναίων δήμου καὶ τοῦ 1 ITv- 
ριλάμπους. αἰσϑάνομαι. οὖν σου ἑκάστοτε, χαΐπερ, ὃν- 
τος δεινοῦ, ὅτι; ὁπόσ' ἂν φῇ σου τὰ παιδικὰ καὶ 
ὅπως ἄν φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ! ἀντιλέγειν, ἀλλ᾿ ἄνω 
xui κάτω μεταβαλλομένου: ἔν τα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐάν τι 
σοῦ λέγοντος ὃ δῆμος ὃ ̓᾿ϑηναίων μὴ φῆ οὕτως ἔχειν, 
μεταβαλλόμενος λέγεις ἃ ἐκεῖνος βούλεται, καὶ πρὸς 
πὸν Πυριλάμπους νεανίαν τὸν χαλὸν τοῦτον τοιαῦτα 

ἕτερα πέπονθας. τοῖς γὰρ τῶν παιδικῶν βουλεύμασί 

18 καὶ λόγοις οὐχ οἷός T εἶ ἐναντιοῦσϑαι, ὥςτε, εἴ τὶς 
σου λέγοντος ἑχάστοτε ἃ διὰ τούτους λέγεις ϑαυμά- 
foi ὡς ἄτοπά ἐστιν», lucc εἴποις ἂν αὐτῷ, εἰ βούλοιο 

τἀληϑῆ λέγειν, ὅτι, εἰ μή τις παύσει * τὰ σὰ παιδικὰ 

τούτων τῶν λόγων, οὐδὲ σὺ παύσει ποτὲ ταῦτα λέ- 
γῶν. γόμιζε τοΐνυν καὶ παρ᾽ ἐμοῦ agii ἕτερα τοιαῦ- 
τα ἀχούειν, χαὶ μὴ Spei, ὅτι ἐγὼ ταῦτα λέγω, αλ- 

λὰ τὴν φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ παιδικά, παῦσον ταῦτα 
λέγουσαν. ΠΝ γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε, ἀεὶ ἃ νῦν ἐμοῦ 

ἀκούεις, καὶ μοὶ ἐστι τῶν ἑτέρων παιδικῶν πολὺ ἧττον 
ἔμπληκτος" ὃ μὲν γὰρ Κλευίειος οὗτος ἄλλοτε ἄλλων 
ἐστὶ λόγων, ἡ δὲ φιλοσοφία ἀεὶ τῶν αὐτῶν. λέγει δὲ 
& σὺ »» ̓ϑαυμάζξεις, ! παρῆσϑα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομέ- 

νοις. ἢ οὖν ἐκείνην ἐξέλεγξον, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ὡς οὐ 

τὸ ἀδικεῖν ἐστι καὶ ἀδικοῦντα VET μὴ διδόναι ἁπάν- 
των ἔσχατον χαχῶν" ἢ εἰ τοῦτο ἐάσεις ἀνέλεγκτον, μὰ 
τὸν κύνα, τὸν Αἰγυπτίων ϑεόν, οὔ σοι ὁμολογήσει 
“Καλλικλῆς, o αλλίκλεις, ἀλλὰ διαφωνήσει, ἐν ἅπαντι 
τῷ βίῳ. καίτοι ἔγωγε οἶμαι, ὦ βέλτιστε, καὶ τὴν λύραν 
μοι κρεῖττον εἶναι ἀναρμοστεῖν v8 καὶ διαφωνεῖν, καὶ 
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| χορὸν ᾧ χορφηγοΐη», xci πλείστους ἀνϑρώπους ! μὴ 

ὁμολ ἰογεῖν μοι, ἀλλ᾿ ἐναντία λέγειν μᾶλλον ἢ Ἶ ἕνα ὄντα 
ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀσύμφωνον εἶναι καὶ ἐναντία λέγειν. 
XXXVIII. KAA. Ὦ Zoxporec, δοκεῖς γεανιδϑύεσθϑαι ἐν 

τοῖς λόγοις ὡς ἀληϑῶς δημηγόρος ὧν" καὶ νῦν ταῦτα 
δημηγορεῖς ταὐτὸν παϑόντος Πώλου πάϑος, ὅπερ 
Τοργίου κατηγόρει πρὸς σὲ παϑεῖν. ἔφη γάρ που 
Τοργίαν ἐρωτώμενον ὑπὸ σοῦ, ἐὰν ἀφίκηται mag αὐ- 
τὸν μὴ ἐπιστάμενος τὰ δίκαια ὃ τὴν ῥητορικὴν βουλό- 

μενος μαϑεῖν, ! εἰ διδάξει αὐτὸν ὃ Τοργίας, αἰσχυν- 

ϑῆναι αὐτὸν καὶ φάναι διδάξειν διὰ τὸ ἔϑος τῶν ἀν- 

ϑρώπων, ὅτι ἀγαναχτοῖεν ἄν, εἴ τις μὴ φαίη: διὰ δὴ 
ταύτην τὴν ὁμολογίαν ἀναγχασϑῆναι ἐναντία αὐτὸν 
αὑτῷ εἰπεῖν, σὲ δὲ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶν. xal gov za- 
τεγέλα, ὥς Té μοι δοκεῖν, ὀρϑῶς τότε. "o δὲ πάλιν 

αὐτὸς ταὐτὸν τοῦτο ἔπαϑε, p ἔγωγε, x1 αὐτὸ TOU- 
TO οὐκ ἄγαμαι πῶλον, ὅτι σοι συνεχώρησε τὸ ἀδικεῖν 
αἴσχιον εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι" ἐκ ταύτης γὰρ ! αὖ τῆς 
ὁμολογίας αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδισϑεὶς ἐν τοῖς λό- 
you ἐπεστομίσϑη, αἰσχυνϑεὶς ἃ ἐνόει εἰπεῖν. σὺ γὰρ 
τῷ ὄντι, Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα ἄγεις φορτικὰ καὶ 
δημηγορικά, φάσχων τὴν ἀλήϑειαν διώκειν, ἃ φύσει 
μὲν ovx ἔστι καλά, »όμῳ δέ. ὡς τὰ πολλὰ δὲ ταῦτα 

ἐναντία ἀλλήλοις ἐστίν, T τε φύσις καὶ ὃ γόμος. ἐὰν 

οὖν τις αἰσχύνηται χαὶ μὴ τολμᾷ * λέγειν ἅπερ, γοεῖ, 

ἀναγκάζεται ἐναντία λέγειν. ὃ δὴ καὶ σὺ τοῦτο τὸ σο- 
φὸν καταγενοηκὼς κακουργεῖς ἐν τοῖς λόγοις, ἐὰν μέν 
τις χατὰ γόμον λέγῃ; χατὰ φύσιν ὑπερωτῶν, ἐὰν δὲ τὰ 
τῆς φύσεως, τὰ τοῦ νόμου. ὥςπερ αὐτίκα ἐν τούτοις, 
τῷ ἀδικεῖν τε καὶ τῷ αἀδικεῖσϑαι, Πώλου τὸ κατὰ γό- 

μὸν αἴσχιον λέγοντος, σὺ τὸν νόμον ἐδιώκαϑες κατὰ 
φύσιν. φύσει μὲν γὰρ πᾶν αἴσχιόν ἐστιν, ὅπερ zal χά- 

κίον, τὸ ἀδικεῖσϑαι, γόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ 
ἀνδρὸς τοῦτο ! y ἐστὶ τὸ πάϑημα, τὸ ἀδικεῖσϑαι, 

ἀλλ ἀνδραπόδου τινός, ᾧ κρεῖττόν ἔστι τεϑνάναι ἢ 

ζῆν, ὅςτις ἀδικούμενος καὶ προπεηλακιξόμενος μὴ οἷός τε 
ἐστὶν αὐτὸς αὑτῷ βοηϑεῖν, μηδὲ ἄλλῳ, ov ἂν κήδηται. 
ἀλλ, οἶμαι, οἵ τιϑέμενοι τοὺς νόμους οἵ ἀσϑενεῖς ἂν- 

ϑρωποΐ εἰσι καὶ οἵ πολλοί. πρὸς αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ 
αὑτοῖς συμφέρον τούς T8 νόμους τίϑενται καὶ τοὺς 
ἐπαίνους ἐπαινοῦσι καὶ τοὺς ψόγους ] ψέγουσιν" ἐχ- 
φοβοῦντες. τοὺς ἐῤῥωμενεστέρους τῶν ᾿ἀνϑρώπων καὶ 
δυνατοὺς ὄντας πλέον ἔ) ἔχει», ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχω- 

σι, λέγουσιν, ὡς αἰσχρὸν χαὶ ἄδικον τὸ πλεονεχτεῖν, 

χαὶ τοῦτο ἔστι τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ὅν 

ἔχειν. ἀγαπῶσι γάρ, οἶμαι, αὐτοὶ ἄν τὸ ἴσον ἔχωσι 
φαυλότεροι ὄντες. ΧΧΧΙΧ. διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν 
τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν 
ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν" ἡ δὲ γε, 

οἶμαι, φύσις ! αὐτὴ ἀποφαΐνϑβι αὐτό, ὅτι δίκαιόν ἐστι 

τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώ- 
τερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα πολλαχοῦ 
ὅτι οὕτως ἔχει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ τῶν cv- 

ϑρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν, ὅτι 

οὕτω τὸ δίκαιον κέτριται;, τὸν λρεΐττω τοῦ ἥττονος 

ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν. ἐπδὶ molo δικαίῳ χρώμενος 
Ξέρξης ἐπὲ τὴν Ἑλλάδα ἐστράτευσεν: ἢ ὃ πατὴρ ! αὖ- 

τοῦ ἐπὶ Σκύϑας; ἢ ἄλλα μυρία ἂν τις ἔχοι τοιαῦτα 

λέγειν. ἀλλ᾽, οἶμαι, οὗτοι κατὰ φύσιν τὴν τοῦ δικαίου 
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ταῦτα πράττουσι, καὶ ναὶ μὰ Aloe κατὰ νόμον γε τὸν 
τῆς φύσεως, οὐ μέντοι ἴσως κατὰ τοῦτον, ὃν ἡμεῖς τι- 
ϑέμεϑα πλάττοντες" τοὺς βελτίστους καὶ ἐῤῥωμενε- 

στάτους ἡμῶν αὐτῶν ἐκ νέων λαμβάνοντες ὥςπερ λέ- 
ovrog κατεσάδοντές τε καὶ γοητδύοντες καταδουλούμε- 
ϑα ἢ λέγοντες, ὡς τὸ ἴσον χρὴ ἔχειν, καὶ τοῦτό ἐστι 

τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον. ἐὰν δὲ re οἶμαι, φύσιν ἵκα- 
vi» γένηται ἔχων. ἀνήρ, πάντα ταῦτα ἀποσεισάμενος 
καὶ διαῤῥήξας καὶ διαφυγών, καταπατήσας τὰ ἡμέτερα 
γφάμματα καὶ μαγγανεύματα καὶ ἐπῳδὰς καὶ νόμους 
τοὺς “παρὰ φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνεφάνη δεσπό- 
της ἡμέτερος ὁ δοῦλος, καὶ ἐνταῦϑα ἐξέλαμψε τὸ τῆς 

! φύσεως δίκαιον. δοκεῖ δέ “μοι καὶ Πίνδαρος ἃ ἅπερ ἐγὼ 
λέγω ἐνδείκνυσϑαι ἐν τῷ ἄσματι, ἐν ᾧ λέγειν ὅτι Νό- 

μος ὁ πάντων βασιλοὺς ϑνατῶν τε καὶ ἀϑα- 
νάτων" οὗτος δὲ δή, φησίν, ἀγει δικαιῶν τὸ βι- 
αιἰότατον ὑπερτάτᾳ χερί τεχμαίρομαι ἕργοι- 
σιν Ἡρακλέος, ἐπεὶ ἀπριάτας --- λέγει οὕτω 
πως, τὸ γὰρ ᾷἄσμα οὐκ ἐπίσταμαι. λέγει δ᾽ ὅτι οὔτε 
πριάμενος οὔτϑ δόντος τοῦ Τηρυόνου ἡλάσατο τὰς 
βοῦς, ὡς τούτου ὄντος τοῦ διιαίου φύσει, χαὶ ! βοῦς 

καὶ τἄλλα χτήματα εἶναι πάντα τοῦ βελτίονός 18 καὶ 

κρεύττονος τὰ τῶν χειρόνων T8 καὶ ἡττόνων. XL. τὸ 
μὲν οὖν ἀληϑὲς οὕτως ἔχϑι᾽ γνώσει δέ, ἂν ἐπὶ τὰ μεί- 
ζω ἔνϑῃς ἐάσας ἤδη φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ τοὶ 
ἐστιν, ὦ “Σώκρατες, χαρίεν, ἂν τις αὐτοῦ μετρίως ἅψη- 

ται ἐν τῇ ἡλικίᾳ" ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐγδια- 
τρίψῃ, διαφϑορὰ τῶν ἀνϑρώπων. ἐὰν γὰρ καὶ πάνυ 
εὐφυὴς ἢ καὶ πόῤῥω τῆς anne φιλοσοφῇ, ἀνάγκη 

πάντων ἄπειρον ! γεγονέναι ἐστίν, ὧν χρὴ ἔμπειρον 
εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν κἀγαϑὸν καὶ εὐδόκιμον ἐ ἔσε- 

σϑαι ἄνδρα. καὶ γὰρ τῶν νόμων ἄπειροι γίγνονται 
τῶν κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τῶν λόγων, οἷς δεῖ χρώμενον 

ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συμβολαίοις τοῖς ἀνϑρώποις καὶ ἰδίᾳ 
καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιϑυμιῶν τῶν 
ἀνθρωπείων, καὶ συλλήβδην. τῶν OO» παντάπασιν 

ἄπϑιροι γίγνονται. ἐπειδὰν οὖν ἔλϑωσιν εἴς τινα ἰδίαν 
ἢ πολιτικὴν πρᾶξιν, καταγέλαστοι ! ̓ 7ίγνονται, ὥςπερ 

γ8, οἶμαι, oi πολιτικοΐ, ἐπειδὰν αὐ εἰς τὰς ὑμετέρας 
διατριβὰς ἔλϑωσι καὶ τοὺς λόγους, καταγέλαστοί εἰσι. 

συμβαίνει, χὰρ τὸ τοῦ Εὐριπίδου" λαμπρός T ἐστὶν 
ἕκαστος ἐν τούτῳ, 

κἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται, 
νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 

ἵν αὐτὸς αὑτοῦ CET βέλτιστος ὦν. 

* ὅπου 
τοῦτο; 

δ᾽ ἂν φαῦλος ἢ: ἐντοῦϑεν φεύγει καὶ "λοιδορεῖ 
τὸ δ᾽ ἕτερον ἐπαινδὶ, δὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγού- 

μενος οὕτως αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ἀλλ᾽, οἶμαι, τὸ 
ὀρϑότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων μετασχεῖν. φιλοσοφίας 
μόν, ὅσον παιδείας χάριν, καλὸν μδτέχβιν, καὶ οὐκ Qi- 

σχρὸν μειρακίῳ ὄντι φιλοσοφεῖν" ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρε- 
σβύτερος ὧν ἄνϑρωπος ἔτι φιλοσοφῇ, καταγέλαστον, 

a) “Σώκρατες, 10 χρῆμα γίγνεται, καὶ ἔγωγϑ ὁμοιότατον 
πάσχω ! πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας, ὥςπερ πρὸς τοὺς 
ψμολλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν “μὲν γὰρ παιδίον 
ἴδω, ᾧ ἔτι προφήκοι διαλέγεσϑαι οὕτω; ψελλιζόμενον 

καὶ παῖζον, χαΐρω τ καὶ χαρίεν μοι φαίνεται καὶ ἐλευ-- 
ϑέριον καὶ πρέπον τῇ τοῦ παιδίου ἡλικίᾳ: ὅταν δὲ 
σαφῶς διαλεγομένου παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν Tl μοι 

PLATONIS 

δοκεῖ χρῆμα εἶναι καὶ ἀγιᾷ μου τὰ ὦτα καί μοι δοκεῖ 
δουλοπρεπές τι εἶναι" ὅταν δὲ ἀνδρὸς ἀκούσῃ τις ! 
ψελλιζομένου ἢ παίζοντα ὁρᾷ, καταγέλαστον φαίνεται 
χαὶ ἄνανδρον καὶ πληγῶν ἄξιον. ταὐτὸν οὖν ἔγωγε 

τοῦτο πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας. παρὰ 
νέῳ μὲν γὰρ μειρακίῳ ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ 
πρέπειν μοι δοκδῖ, καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύϑερόν τινα εἶναι 
τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον, τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀν8- 
λεύϑερον καὶ οὐδέποτε οὐδενὸς ἀξιώσοντα ἑαυτὸν οὐ- 

τ8 καλοῦ οὔτε γενναίου πράγματος" ὅταν δὲ δὴ πρε- 
σβύτερον ' ἴδω ἔτι φιλοσοφοῦντα καὶ μὴ ἀπαλλαττό- 
μενον, πληγῶν μοι δοκεῖ ἤδη δεῖσϑαι, Σώκρατες, 

οὗτος ὃ ἀνήρ. ὃ γὰρ γῦν δὴ ἔλεγον, ὑπάρχει τούτῳ 
τῷ ̓ ἀνϑρώπῳ, κἂν πάνυ δυφυὴς ll ἀνάνδρῳ, γενέσϑαι 
φϑύγοντι τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, ἐν αἷς 
ἔφη ὁ ποιητὴς τοὺς ἄνδρας ἀριπρεπεῖς γίγνεσϑαι, κα-τ--- 

ταδεδυχότι δὲ τὸν λοιπὸν βίον βιῶναι μετὰ μειρακίων 
ἐν γωνίᾳ τριῶν 3 τεττάρων ψιϑυρίζοντα, ! ἐλεύϑερον E E 

δὲ καὶ μέγα καὶ ἱκανὸν ᾿μηδέποτε φϑέγξασϑαι. XLI. 

ἐγὼ δέ, ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ ἐπιεικῶς ἔχω φιλυιῶς. 

κινδυνεύω οὖν πεπονϑέναι νῦν ὅπερ ὁ Ζῆϑος πρὸς 
τὸν Ἀμφίονα ὃ Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνήσϑην. καὶ roe 

ἐμοὶ τοιαῦτ ἄττα ἐπέρχεται. πρὸς σὲ λέγειν, οἷάπερ 
ἐχεῖνος πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες, 
ὧν δεῖ c8 ἐπιμελεῖσϑαι, καὶ φύσιν ψυχῆς ὧδε γεν- 
γαΐαν μειρακιώδει τινὶ διαπρέπεις μορφώματι, 
* xol ovr ἂν δίκης βουλαῖσι προϑεῖ ἂν ὁρ- 
Jus λόγον, οὔτ᾽ εἰκὸς ἂν καὶ πιϑανὸν λάβοις, 

ovd" ὑπὲρ ἄλλου νεανικὸν βούλευμα βουλεύ- 
σαιο. καίτοι, o φίλε “Σώκρατες — xal μοι “μηδὲν 
ἀχϑεσϑῇς" εὐνοίᾳ γὰρ £go τῇ σῇ — οὐχ αἰσχρὸν 
δοκεῖ σοι sive οὕτως ἔχειν, ὡς ἐγὼ σὲ οἶμαι ἔχειν καὶ 
τοὺς ἄλλους τοὺς πόῤῥω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας; 

»vr γὰρ εἴ τις σοῦ λαβόμενος ἢ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν 
τοιούτων εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀπαγάγοι, φάσκων ἀδι- 
κεῖν μηδὲν ἀδικοῦντα, οἶσϑ᾽ ὅτι οὐκ &y ! ἔχοις ὃ τι 

χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ ἱλιγγιῴης ἂν καὶ χασμῷο οὐκ 

ἔχων ὃ τι εἴποις, καὶ εἰς τὸ δικαστήριον avo fas, xa- 

τηγόρου τυχὼν πάνυ φαύλου καὶ μοχϑηροῦ, ἀποϑά- 
γοις ἄν, εἰ βούλοιτο ϑανάτου σοι τιμᾶσϑαι. καΐτοι 
πῶς σοφὸν τοῦτό ἐστιν, ὠ Σώκρατες, εἴ τις δυφυῆ 
λαβοῦσα τέχνη φῶτα ἔϑηκϑ χείρονα, μήτε αὐτὸν 
αὑτῷ δυνάμενον βοηθεῖν, μηδ᾽ ἐχσῶσαι ἐκ τῶν μεγί- 
στῶν κινδύνων μήτε ἑαυτὸν μήτε ἄλλον μηδένα, ὑπὸ 
δὲ τῶν ἐχϑρῶν περισυλᾶσϑαι ! πᾶσαν τὴν οὐσίαν, 
ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ζῆν ἐν τῇ πόλει; τὸν δὲ τοιοῦτον, 
εἶ τι καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσϑαι, ἔξεστιν ἐπὶ κόῤῥης 
τύπτοντα E διδόναι δίκην. ἀλλ ὡ ᾿γαϑέ, ἐμοὶ πεί- 
ϑου, παῦσαι δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσίαν 

ἄσκει, καὶ ἄσκει, ὁπόϑεν δόξεις φρονεῖν, ἄλλοις 

τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφείς, eire ληφήματα χρὴ φάναι 
εἶναι εἴτα φλυαρίας, ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐχκατοική- 
σϑις δόμοις" ! ζηλῶν οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μι- 

κρὰ ταῦτα, ἀλλ οἷς ἐστι καὶ βίος καὶ δόξα καὶ ἀλλα 

πολλὰ ἀγαϑά. XL. EQ. E χρυσῆν ἔχων ἐτύγχανον 

τὴν ψυχήν, ὠ Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἶδι μὲ ἄσμενον 8U- 
ρεῖν τούτων τινὰ τῶν λίϑων, ἢ ἡ βασανίζουσι τὸν xeu- 

σόν, τὴν ἀρίστην, πρὸς ἥντινα ἔμελλον προςαγαγὼν 
αὐτήν, 8l μοι ὁμολογήσειδν ἐχείνη καλῶς τεϑεραπεῦ- 
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σϑαι τὴν ψυχήν, εὖ εἴσεσϑαι, ὅτι ἱκανῶς ἔχω καὶ οὐ- 

δὲν μοι ' δεῖ ἄλλης βασάνου; ΚΑΛ. Πρὸς τὶ δὴ 

τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, [] Σώκρατες; ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ νῦν. 
οἶμαι ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς τοιούτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχη- 
χέναι. ΚΑΛ. Τί δή; 

ἐστὶν αὐτὰ τἀληϑῆ. ἐννοῶ γάρ, ὅτι τὸν μέλλοντα * 
βασανιεὶν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ὀρϑῶς τε ζώσης καὶ μὴ 
τρία ἄρα δεῖ ἔχειν, ἃ σὺ πάντα ἔχεις, ἐπιστήμην τὰ 
καὶ δύνοιαν καὶ παῤῥησίαν. ἐγὼ γὰρ πολλοῖς ἐντυγχά- 
γω, ot ἐμὲ οὐχ oioL τε εἰσὶ βασανίζειν διὰ τὸ μὴ σο- 
qoi εἶναι, ὥςπερ cv: ἕτεροι δὲ σοφοὶ uiv εἰσιν, ovx 
ἐθέλουσι δέ μοι λέγειν τὴν ἀλήϑειαν διὰ τὸ μὴ κήδε- 
σϑαΐ μου, ὥςπερ σύ" τὼ δὲ ξένω τώδε, Γοργίας τὸ 

καὶ Πῶλος, σοφὼ μὲν xci! φίλω ἐστὸν ἐμώ, ἐνδεεστέ- 
o δὲ παῤῥησίας καὶ αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον. τοῦ δέ- 
οντος᾽ πῶς 7ὰρ οὔ; ὦ γε εἷς τοσοῦτον αἰσχύνης ἐλη- 
λύϑατον, ὥςτε διὰ τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ ἑκάτερος 
αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ ἐναντία λέγειν ἐναντίον πολλῶν ἀν- 
ϑρώπων, καὶ ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων. σὺ δὲ ταῦτα 

πάντα ἔχεις, ἃ οἵ ἄλλοι οὐκ ἔχουσι πεπαίΐδευσαί 18 
γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν ᾿ϑηναίων, χαὶ 
ἐμοὶ y εἰ εὔνους. τίνι τεκμηρίῳ χρῶμαι; ἐγώ σοι ἐρῶ. 
! οἶδα v, ὑμᾶς ἐχώ, ὦ Καλλίκλεις, τένταρας ὄντας, κοι- 

γωνοὺς γεγονότας σοφίας, σέ τὸ καὶ Τίσανδρον τὸν 
᾿Ἀφιδναῖον, καὶ ᾿Ανδρωνα τὸν Ἡνδροτίωνος, καὶ Ιγαυ- 

σικύδην τὸν Χολαργέα. καὶ ποτε ὑμῶν ἐγὼ ἐπήκουσα 
βουλουομένων μέχρι ὅποι τὴν σοφίαν ἀσκητέον εἴη, καὶ 
οἶδα, ὅτι ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, μὴ προϑυ- 

μεῖσϑαι εἰς τὴν ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ εὐλαβεῖ- 
σϑαι παρεκελεύεσϑε ! ἀλλήλοις, ὅπως μὴ πέρα τοῦ 

δέοντος σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφιϑαρέντες: 
ἐπειδὴ οὖν GOV ἀκούω ταῦτα ἐμοὶ συμβουλεύοντος, 
ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἵκανόν μοι τεκμήριόν 
ἐστιν, ὅτι ὡς ἀληϑῶς μοι εὔνους εἶ. καὶ μὴν ὅτι 7ε 

οἷος παῤῥησιάζεσϑαι καὶ μὴ αἰσχύνεσϑαι, αὐτός τε 
φὴς xci ὁ λόγος, ὃ ὀλίγον πρότερον ἔλεγες, ὁμολογεῖ 

σοι. ἔχοι δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτι τούτων sp vvvi* ἐὰν 
τι σὺ ἐν τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμέ- 

vov TOUT ἤδη € ἔσται ἱκανῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, καὶ 
οὐχέτι, αὐτὸ δεήσει ἐπὶ ἄλλην βάσανον. ἀναφέρειν. οὐ 
γὰρ ἂν ποτε αὐτὸ συνεχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐν- 
δείᾳ ovr αἰσχύνης περιουσίᾳ" οὐδ᾽ αὖ ἀπατῶν ἐμὲ 

συγχωρήσαις ἄν: φίλος γάρ μοι εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς φῇς. 
τῷ ὄντι οὖν L ἐμὴ καὶ σὴ ὁμολογία τέλος ἤδη ἕξει τῆς 
TOME πάντων δὲ καλλίστη ἐστὶν ἡ σχόψις, o Kaà- 

λίχλεις, περὶ τούτων ὧν σὺ δή μοι ἐπετίμησας, ποῖόν 
τινα χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα καὶ τί ἐπιτηδεύειν καὶ * μέ- 
xo τοῦ, καὶ πρεσβύτερον καὶ γεώτερον ὄντα. ἐγὼ 

γὰρ εἴ τι μὴ ὀρϑῶς πράττω κατὰ τὸν βίον τὸν ἐμαυ- 
τοῦ, εὖ ἔσϑι τοῦτο ὅτι οὐχ ἑχὼν ἐξαμαρτάνω, ἀλλ 

ἀμαϑίᾳ τῇ ἐμῇ. σὺ οὖν, ὥςπερ ἤρξω νουϑετεῖν ue 
μὴ ἀποστῇς, ἀλλ ἱκανῶς μοι ἔνδειξαι, τί ἐστι τοῦτο, 

ὃ ἐπιτηδευτέον μοι, καὶ τίνα τρόπον χτησαΐμην ἄν 
αὐτό. καὶ ἐάν n λάβῃς v» μέν σοι ὁμολογήσαντα, 
ἐν δὲ τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ μὴ ταῦτα πράττοντα, ἅπερ 
ὡμολόγησα, πάνυ ue ἡγοῦ βλᾶκα εἶναι xol ! μηκέτι 
ποτέ μὲ γουϑετήσῃς ὕστερον, ὡς μηδενὸς ἄξιον ὄντα. 
ἐξ ἀρχῆς δὲ μοι ἐπανάλαβε, πῶς φὴς τὸ δίκαιον ἔχειν | 

à EQ. E οἵδ᾽, ὅτι, ἅν μοι gv | 
ὁμολογήσῃς περὶ ὧν 7 ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει, ταῦτ ἤδη. 
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: ; » : 
zai gv καὶ Πίνδαρος τὸ κατὰ φύσιν; ἄγειν βίᾳ τὸν 

: Mer » : S 
κρείττω τὰ τῶν ἡττόνων καὶ ἄρχειν τὸν βελτίω τῶν 

χειρόνων καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ φαυλοτέ- 
ρου; μή τι ἄλλο λέγεις τὸ δίκαιον εἶναι; ἢ ὀρϑῶς 
μέμνημαι;  XLHIE. ΚΑΛ. 2A& ταῦτα ἔλεγον καὶ τό- 
τε καὶ νῦν λέγω. EQ. Πότερον δὲ τὸν αὐτὸν βελτίω 
καλεῖς σὺ καὶ κρείττω; οὐδὲ γάρ τοι ! τότε οἷός T ἢ 

μαϑεῖν σου, τὶ ποτα λέγεις. πότερον τοὺς ἰσχυροτέ- 

ρους κρείττους καλεῖς, καὶ δεῖ ἀκροᾶσϑαι τοῦ ἰσχυρο- 

τέρου τοὺς ἀσϑενεστέρους, οἷόν μοι δοκεῖς καὶ τότε 
ἐνδείχνυσϑαι, ὡς αἵ μεγάλαι πόλεις ἐπὶ τὰς σμικρὰς 

κατὰ τὸ φύσει δίκαιον ἔρχονται, ὅτι κρείττους εἰσὶ καὶ 

ἰσχυρότεραι, ὡς τὸ κρεῖττον καὶ ἰσχυρότερον καὶ βέλ- 
τιον ταὐτὸν ὃν, ἢ ἔστι βελτίω μὲν εἶναι, ἥττω δὲ καὶ 
ἀσϑενέστερον, καὶ κρείττω μὲν εἶναι, μοχϑηρύτερον 
δέ: ἢ ὁ αὐτὸς ὅρος ἐστὶ τοῦ ! βελτίονος καὶ τοῦ 
χρείττονος; τοῦτό μοι αὐτὸ σαφῶς διόρισον, ταὐτὸν ἢ 
ἕτερόν ἐστι τὸ κρεῖττον καὶ τὸ βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρό- 

der SRM xs 
τερον; ΚΑΛ. MAL ἐγὼ σοι σαφῶς λέγω, ὅτι ταὐτόν 
2 » » Led ' ΕῚ 

ἐστιν. EQ. Οὐκοῦν οἵ πολλοὶ τοῦ ἑνὸς κρείττους εἰ- 

σὲ κατὰ φύσιν: οἱ δὴ καὶ τοὺς νόμους τίϑενται ἐπὶ 

τῷ ἑνΐ, ὥςπερ καὶ σὺ ἄρτι, ἔλεγες. KAA. Πῶς γὰρ 
οὖ; ΣΩ. Τὰ τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὰ τῶν κρειτ- 

τόνων ἐστί. ΚΑΛ. Πάνυ γε. ! EQ. Οὐκοῦν τὰ τῶν 

βελτιόνων; oi γὰρ χρείττους βελτίους πολὺ κατὰ τὸν 
σὸν 1όγον. ΚΑΛ. Nail. EQ. Οὐχοῦν τὰ τούτων 
νόμιμα κατὰ φύσιν καλά, κρειττόνων ne ὄντων; KAA. 

oe 
ἄρτι αὖ σὺ ἔλεγες, δίκαιον εἶναι τὸ ἴσον ἔχειν καὶ 
αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ * ἀδικεῖσθαι; ἔστι ταῦτα, ἢ 
οὔ; καὶ ὅπως μὴ ἁλώσει ἐνταῦϑα σὺ αἰσχυνόμενος. 

νομίζουσιν, ἢ οὔ, οἵ πολλοὶ τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ 
πλέον δίκαιον εἶναι, καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδι- 

κεῖσϑαι; Μὴ φϑόνει μοι ἀποχρίνασϑαι τοῦτο, Καλ- 
λίχλεις, iv, ἐάν μοι ὁμολογήσῃς, βεβαιώσωμαι ἤδη πα- 
Qu σοῦ, ἅτε ἱκανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι ὡμολογηκότος. 

KAA. Ἄλλ᾿ οἵ ye πολλοὲ νομίζουσιν οὕτως. EQ. Οὐ 
νόμῳ ἄρα μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖ- 
σϑαι, οὐδὲ δίκαιον τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φύσει" 

Gere ! κινδυνεύεις οὐκ ἀληϑῆ λέγειν ἐν τοῖς πρόσϑεν, 
οὐδὲ ὀρϑῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων, ὅτι ἐναντίον ἐστὶν 
ὃ νόμος χαὶ ἢ φύσις, & δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ 
ἐν τοῖς λόγοις, ἐὰν μὲν τις κατὰ φύσιν λέγῃ; ἐπὶ τὸν 
γόμον ἄγων, ἐὰν δὲ τις κατὰ τὸν νόμον, ἐπὶ τὴν φύ- 
σιν.  XLIV. KAA. Οὑτοσὶ ἀνὴρ, οὐ παύσεται φλυα- 

ρῶν. Εἰπέ μοι, dà Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνει, τηλικοῦ- 

τος ΕΞ ὀνόματα. ϑηρεύων, καὶ ἐάν τις ῥήματι ἁμάρ- 
! ἕρμαιον τοῦτο ποιούμενος; ἐμὲ γὰρ οἴει ἄλλο τι 

με τὸ κρείττους εἶναι ἢ τὸ βελτίους; οὐ πάλαι σοι 
λέγω, ὅτι ταὐτόν φημι εἶναι τὸ βέλτιον καὶ τὸ κρεῖτ- 
τον; ἢ οἴει μὲ λέγειν, ἐὰν συρφετὸς συλλεγῇ δούλων 
καὶ παντοδαπῶν ἀνθρώπων μηδενὸς ἀξίων πλὴν ἴσως 
τῷ σώματι, ἰσχυρίσασϑαι, καὶ οὗτοι φῶσιν, αὐτὰ ταῦ- 
τα εἶναι νόμιμα; | EQ. Εἶεν, ὦ σοφώτατε Καλλίαλεις" 

οὕτω λέγεις; KAA. Πάνυ ! μὲν οὖν. EQ. Ἀλλ ἐγὼ 

μέν, ὦ δαιμόνιε, καὶ αὐτὸς πάλαι τοπάζω τοιοῦτόν τί 
σε λέγειν τὸ κρεῖττον, καὶ ἀνερωτῷ γλιχύμενος σαφῶς 
εἰδέναι 0 vc λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σύ ye τοὺς δύο 
βελτίους ἡγεῖ τοῦ ἑνός, οὐδὲ τοὺς σοὺς δούλους βελ- 

EQ. 49 οὖν οἱ πολλοὶ »ομίζουσιν οὕτως, ὡς 
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τίους σοῦ, ὅτι ἰσχυρότεροϊΐ εἰσιν ἢ σύ. ἀλλὰ πάλιν ἐξ 

ἀρχῆς simi, τί ποτὲ λέγεις τοὺς βελτίους, ἐπειδὴ οὐ 

τοὺς ἰσχυροτέρους: καὶ, [ ϑαυμάσιε, πραύτερόν ue 
προδίδασκε, ἵνα μὴ ἀποφοιτήσω παρὰ σοῦ. ! KAA. 

Εἰρωνεύει, ὦ Σώχρατες. EQ. Ov μὰ τὸν Ζῆϑον, ὦ ) 
Καλλίκλεις, ᾧ σὺ χρώμενος πολλὰ νῦν δὴ εἰρωνεύου 
πρός με. ΞΡ ἴϑι εἰπέ, τίνας λέγεις τοὺς βελείους, εἰ- 

γαι; KAA. Τοὺς ἀμείνους ἔγωγε. ΣΩ. Ὁρᾷς ἄρα, 

ὅτι σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς δὲ οὐδέν. οὐχ 

ἐρεῖς, τοὺς βελτίους καὶ κρείττους πότερον τοὺς φρο- 

γιμωτέρους λέγεις, ἢ ἄλλους τινάς; ΚΑΛ. λλὰ ναὶ 

μὰ Δία τούτους ἘΠ zai σφόδρα γε. EQ. Πολλά- 

xu ἄρα εἷς φρονῶν μυρίων * μὴ φρονούντων κρείττων 
ἐστὶ κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν δεῖ, τοὺς 
δ᾽ ἄρχεσϑαι, χαὶ πλέον ἔχειν τὸν ἄρχοντα τῶν agyo- 
μένων. τοῦτο γάρ μοι δοκεῖς βούλεσϑαι iom — xai 
οὐ ῥήματα ϑηρεύω —, εἰ ὃ εἷς τῶν μυρίων κρείττων. 
KAA. MÀÀ& ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι ἐγὼ 

τὸ δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα χαὶ φρονιμώ- 
τερον καὶ ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν τῶν φαυλοτέρων. 

XLV. ΣΩ. Ἔχε δὴ αὐτοῦ. τί ! ποτε αὖ γὺν λέγεις; 
ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦμεν, ὥςπερ »ῦν, πολλοὶ ἀϑρόοι ἂν- 
ϑρῶποι; καὶ ἡμῖν ἢ ἐν zou πολλὰ σιτία καὶ ποτά, 

ὦμεν δὲ παντοδαποΐ, οἵ μὲν ἰσχυροΐ, οἱ δὲ ἀσϑενεῖς, 

εἷς δὲ ἡμῶν E φρονιμώτερος περὶ ταῦτα ἰατρὸς ὧν, 50 
δέ, oiov εἰκός, τῶν μὲν ἰσχυρότερος, τῶν δὲ ἀσϑενέ- 

στερος;, ἄλλο τι ἢ οὗτος φρονιμώτερος ἡμῶν ὧν βελ- 
τίων καὶ κρείττων ἔσται εἰς ταῦτα; ΚΑΛ. Πάνυ 78. 

zo. Ἢ οὖν ! τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν Éxréov 

αὐτῷ, ὅτι βελτίων ἐστίν, ἢ τῷ μὲν ἄρχειν τ πᾶντα ἐκεῖ- 

vov δεῖ γέμειν, ἐν δὲ τῷ ἀναλίσκειν τε αὐτὰ καὶ κατα- 
χρῆσϑαι εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεονεχτητέον, εἰ μὴ 
μέλει ζημιοῦσϑαι, ἀλλὰ τῶν uiv πλέον, τῶν δ᾽ ἕλατ- 

τον ἕχτέον" ἐὰν δὲ τύχῃ πάντων ἀσϑενέστατος ὧν, 
πάντων ἐλάχιστον τῷ βελτίστῳ, ὦ Kolixkas; οὐχ 

οὕτως, ὦ T2985 KAA. Περὶ σιτία λέγεις χαὶ ποτὰ 

καὶ ἰατροὺς καὶ φλυαρίας: ἐγὼ δὲ ! οὐ ταῦτα λέγω. 

EQ. Πότερον οὖν τὸν φρονιμώτερον βελτίω λέγεις; 
Φάϑι ἢ μή. ΚΑΛ. Ἔγωγε. EQ. Ἀλλ᾽ οὐ τὸν fei- 
ilo πλέον δεῖν ἔχειν; ΚΑΛ. Οὐ σιτίων γε οὐδὲ πο- 
τῶν. EQ. Μανϑάνω, ἀλλ ἴσως ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν 

ὑφαντικώτατον μέγιστον ἱμάτιον ἔχειν καὶ πλεῖστα καὶ 
κάλλιστα ἀμπεχόμενον περιϊέναι. ΚΑΛ. Ποίων ἵμα- 
τίων; EQ. Ἀλλ᾽ εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεὶ πλεο- 
γνεχτεῖν τὸν φρονιμώτερον εἰς ταῦτα καὶ ! βέλτιστον. 
τὸν σχυτοτόμον ἴσως μέγιστα δεῖ ὑποδήματα καὶ 

πλεῖστα ὑποδεδεμένον περιπατεῖν. ΚΑΛ. Ποῖα ὑπο- 

δήματα; φλυαρεῖς ἔχων; ΣΩ. MM εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα 

λέγεις, ἴσως τὰ τοιάδε: οἷον γεωργικὸν ἄνδρα περὶ 
γῆν φρόνιμόν τε καὶ καλὸν καὶ ἀγαϑόν, τοῦτον δὴ 

ἴσως δεὶ πλεονεκτεῖν τῶν σπερμάτων καὶ ὡς πλείστῳ 

σπέρματι χρῆσϑαι εἰς τὴν αὑτοῦ γῆν. KAA. Ὡς ἀεὶ 
ταὐτὰ λέγεις, o Σώκρατες! EQ. Οὐ μόνον γε: [5] 

Καλλίχλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. KAA. Νὴ " 

τοὺς ϑεούς, ἀτεχνῶς 78 ἀεὶ σχυτέας τε καὶ πναφέας 
χαὶ μαγείρου. λέγων. καὶ ἰατροὺς οὐδὲν παύει, ὡς περὶ 

τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον. ΣΏΩ. Οὐκοῦν σὺ ἐρεῖς, 

περὶ τίνων ὃ κρείττων 18 καὶ φρονιμώτερος πλέον 

ἔχων δικαίως πλεονεκτεῖ; ἢ οὔτε ἐμοῦ ὑποβάλλοντος 

PLATONIS 

ἀνέξει οὔτ᾽ αὐτὸς ἐρεῖς; KAA. MAX ἔγωγε χαὶ πά- 

λαι λέγω. πρῶτον μὲν τοὺς χρεΐττους, οἵ εἰσι», οὐ 

σχυτοτόμους λέγω οὐδὲ ! μαγείρους, ἀλλ᾿ oi ἂν εἰς τὰ 
τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὦσιν, ὅντινα ἄν τρό- 

πον εὖ οἰκοῖτο, χαὶ μὴ μόνον. φρόνιμοι, ἀλλὰ καὶ ἀν- 

δρεῖοι, ἱχανοὶ ὄντες ἃ ἂν γοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ 

ἀποκάμνωσι διὰ μαλακίαν ψυχῆς. XLVI. ΣΩ. Ὁρᾷς, 
Q βέλτιστε Καλλίκλεις, ὡς οὐ ταὐτὰ σύ T ἐμοῦ κατη- 

γορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ; σὺ μὲν γὰρ ἐμὲ φὴς ἀεὶ ταὐτὰ 

λέγειν, καὶ μέμφει μοι" ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναντίον, ὅτι 
οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις περὲ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ τοτὲ μὲν 

! τοὺς βελτίους τε zai κρείττους τοὺς ἰσχυροτέρους 
ὡρίζου, αὖϑις δὲ τοὺς φρογιμωτέρους, νῦν δ᾽ αὖ re- 
ρόν τι ἥκεις ἔχων" ἀνδρειότεφοΐ τινες ὑπὸ σοῦ λέγον- 
ται οἱ κρείττους καὶ οἵ βελτίους. ἀλλ, ὦ ᾽γαϑὲ, εἰ- 
πὼν ἀπαλλάγηϑι, τίνας ποτὲ λέγεις τοὺς βελτίους τα 
χαὶ κρείττους xal εἰς ὃ τι. KAA. MAX εἴρηκά 78 

ἔγωγε τοὺς φρονίμους εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα 
καὶ ἀνδρείους. τούτους γὰρ ! mgocrixes τῶν πόλεων 
ἄρχειν, καὶ τὸ δίκαιον τοῦτ ἐστὶ, πλέον ἔχειν τούτους 
τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων. ΣΏ. Ti 
δέ; αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε; ΚΑΛ. Πῶς λέγεις; EQ. Ἕνα 
ἕκαστον λέγω αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα. ἢ τοῦτο μὲν οὐ- 
δὲν δεῖ, αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων; ΚΑΑ. 

Πῶς ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις; EQ. Οὐδὲν ποικίλον, 

ἀλλ᾿ ὥςπερ oi πολλοί, σώφρονα ὄντα καὶ ἐγκρατῆ αὐ- 
τὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ^ ἐπιϑυμιῶν ἄρχοντα τῶν 

KAA. Ὡς ἡδὺς εἶ! τοὺς ἡλιϑίους λέγεις 
τοὺς σώφρονας. EQ. Πῶς γὰρ οὔ; οὐδεὶς ὅςτις οὐκ 
ἂν γνοίη, ὅτι οὕτω λέγω. KAA. πάνυ ye σφόδρα, 

ὦ “Σώχρατες" ἐπεὶ πῶς ἄν εὐδαίμον γένοιτο ἄνϑρω- 
πος δουλεύων ὁ ὁτῳοῦν; ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν 

χαλὸν καὶ δίκαιον, 0 ἐγώ σοι νῦν παῤῥησιαζόμενος 

λέγω , ὅτι δεῖ τὸν ὀρϑῶς βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιϑυ- 
μίας τὰς ἑαυτοῦ ἐᾶν ὡς μεγίστας. εἶναι καὶ “μὴ κολά- 
Ge, ταύταις δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν * εἶναι 
ὑπηρετεῖν δὲ ἀνδρείαν χαὶ φρόνησιν χαὶ ἀποπιμπλά- 
ναι ὧν ἂν ἀεὶ à ἐπιϑυμία γίγνηται. ἀλλὰ τοῦτ᾽, οἶμαι, 

τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν" ὅϑεν ψέγουσι τοὺς τοιού- 
τους δὲ αἰσχύνην, ἀποκρυπτόμενοι τὴν αὑτῶν ἀδυνα- 
μίαν, χαὶ αἰσχρὸν δή φασιν εἶναι τὴν ἀκολασίαν. ὅπερ 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐγὼ ἔλεγον, δουλούμενοι τοὺς βελ- 
τίους τὴν φύσιν ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι 
ἐπορίζεσϑαι ταῖς ἡδοναῖς πλήρωσιν ἐπαινοῦσι. τὴν 
σωφροσύνην ! xoi τὴν δικαιοσύνην διὰ τὴν αὐτῶν ἀναν- 
δρίαν. ἐπεί ve oic ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν, ἢ βασιλέων υἱέ- 
σιν εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ φύσει ἱχανοὺς ἐκπορίσασϑαι 
ἀρχήν τινα ἢ τυραννίδι ἢ δυναστείαν, τί τῇ ἀληϑείᾳ 

αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη σωφροσύνης. τούτοις τοῖς ay- 
ϑρώποις;: οἷς ἐξὸν ἀπολαύειν τῶν ἀγαϑῶν καὶ μηδε- 

γὸς ἐμποδὼν ὄντος, αὐτοὶ ἑαυτοῖς δεσπότην ἐπαγά- 

γοιντο τὸν τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων νόμον ve καὶ λό- 
γον καὶ ψόγον; ἢ πῶς ovx ἄν ἄϑλιοι γεγονότες εἴη- 
σαν ὑπὸ τοῦ ! καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σω- 
φροσύνης, μηδὲν πλέον νέμοντες. τοῖς φίλοις τοῖς αὖ- 
τῶν ἢ τοῖς ἐχϑροῖς, καὶ ταῦτα ἄρχοντες ἐν τῇ ἑαυτῶν 
πόλει; ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ, ὦ Σώκρατες, ἣν» φὴς σὺ διώ- 
χειν, ὧδ᾽ ἔχει" τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ ἐλουϑερία, ἐὰν 

ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή τε καὶ εὐδαιμονία" 

ἐν ἑαυτῷ. 
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GORGIAS. 

τὰ δὲ ἀλλα ταῦτ ἐστὲ τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ 

φύσιν συνθήματα, ἀνϑρώπων φλυαρία καὶ οὐδενὸς 
ἄξιαι XLVIIL EQ. Ovx ! ἀγεννῶς γεν ὦ Καλλίκλεις, 

ἐπεξέρχϑι τῷ λόγῳ παθῥησιαζόμενος" σαφῶς γὰρ σὺ 
γὺν λέγϑις ἃ οἵ ἄλλοι διανοοῦνται μέν, Àéyew δὲ οὐκ 

ἐθέλουσι. δέομαι ovv ἐγώ cov μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι, 
ἵνα τῷ ὅντι κατάδηλον γένηται, πῶς βιωτέον. καί μοι 

A&y8* τὰς μὲν ἐπυϑυμίας φὴς οὐ κολαστέον, δὶ μέλλει 

τις οἷον δεῖ εἶναι, ἐῶντα δὲ αὐτὰς ὡς μεγίστας πλή- 
φῶσιν αὐταῖς ἁμόϑεν γέ ποϑεν ἑτοιμάζειν, καὶ τοῦτο 
εἶναι ! τὴν ἀρετήν; ΚΑΛ. Φημὶ ταῦτα ἐγώ. EQ. 
Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς λέγονται οἵ μηδενὸς δεόμενοι εὐδαί- 
μονες δῖναι. ΚΑΛ. Οἵ λίϑοι γὰρ ἄν οὕτω ye καὶ ot 
vexgoi δὐδαιμονέστατοι εἶεν. EQ. MÀÀe μὲν δὴ καὶ 
ὡς ys σὺ λέγεις δεινὸς ὁ βίος. οὐ γάρ τοι ϑαυμαζοιμ 

ἄν, εἰ Εὐριπίδης ἀληϑῆ ἐν τοῖςδε λέγϑι, λέγων 

τίς δ᾽ oidsv, εἰ τὸ ζῆν μέν ἔστι χατϑανεῖν, 
τὸ κατϑανεῖν δὲ ζῆν; 

καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τέϑναμεν᾽ ὅπερ ἤδη του * 
ἔγωγ καὶ ἤκουσα τῶν σοφῶν, ὡς γῦν ἡμεῖς τέϑναμεν, 

καὶ τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ ψυχὴς τοῦ- 
10, ἐν ᾧ ἐπιϑυμίαι εἰσί, τυγχάνει ὃν οἷον ἀναπεῖϑε- 
σϑαι καὶ μεταπίπτειν ἄνω κάτω" καὶ τοῦτο E τις 
μυϑολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σιυκλός τις ἢ droÀi- 
κός, παράγων τῷ ονόματι διὰ τὸ πιϑανόν Té καὶ πι- 
στικὸν ὠνόμασε πίϑον, τοὺς δὲ ἀνοήτους. ἀμυήτους" 
τῶν δ᾽ ἀμυήτων τοῦτο ! τῆς ψυχῆς, ov αἱ ἐπιϑυμίαι 
εἰσί, τὸ ἀχόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, ὡς τετρη- 
μένος εἴη πίϑος, διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάσας. TOU- 
γαντίον δὴ οὗτος σοΐ, ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται,, ὡς 

τῶν ἐν Ἅιδου - τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων --- οὗτοι 

ἀϑλιώτατοι ἂν εἶεν oi ἀμύητοι; καὶ qogoisv εἰς τὸν 
τετρημένον πίϑον ὕδωρ, ὅτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ χο- 
σκίνῳ" τὸ δὲ κόσκινον ἄρα Aye ὡς ἔφη ὃ πρὸς ἐμὲ 
λέγων, τὴν ψυχὴν εἶναι" mp δὲ ψυχὴν κοσκένῳ ἀπεί- 
X008 τὴν τῶν ἀνοήτων ὡς τετρημένην, ἅτε οὐ δυναμέ- 
γὴν στέγειν. δι ἀπιστίαν τε καὶ λήϑην. ταῦτ ἐπιδικῶς 
μέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα, δηλοῖ μὴν ὃ ἐχὼ foviouat 

σοι ἐνδειξάμενος, ἐὰν πὼς οἷός τε ὦ, πεῖσαι μεταϑὲ- 
σϑαι ἀντὶ τοῦ ἀπλήστως καὶ ἀκολάστως ἔχοντος βίου 
τὸν κοσμίως καὶ τοῖς ἀεὶ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ ἐξαρ- 
κούντως ἔχοντα βίον ἑλέσϑαι. ἀλλὰ πότερον πείϑω 
τὶ σε καὶ μετατίϑεσαι εὐδαιμονεστέρους ! εἶναι τοὺς 
κοσμίους τῶν ἀκολάστων, ἢ οὐδέν, ἀλλ᾽, ἄν καὶ πολλὰ 

τοιαῦτα μυϑολογῶ, οὐδέν τι μᾶλλον μεταϑήσει; ΚΑΛ. 

Τοῦτ ἀληϑέστερον εἴρηκας, o “Σώκρατες. XLVIII. 

EQ. Φέρε δή, ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει γάρ, εἰ τοιόνδε λέγεις περὶ 
τοῦ βίου. ἑκατέρου, τοῦ τ σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολά- 
στου, οἷον εἰ δυοῖν ἀνδροῖν ὁκατέρῳ nio πολλοὶ 

εἶεν, καὶ τῷ μὲν ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ πλήρεις, ὃ μὲν οἷ- 
yov, ! ὃ δὲ ἱμέλιτος, ὁ δὲ γάλακτος καὶ ἄλλοι πολλοὶ 

πολλῶν, νάματα δὲ σπάνια καὶ χαλεπὰ ἑκάστου τού- 
τῶν Bj καὶ μετὰ πολλῶν πόνων καὶ χαλεπῶν ἐχπορι- 
ζόμενα᾽ ὁ μὲν οὖν ἕτερος πληρωσάμενος μήτ᾽ ἐποχε- 
τϑύοι μήτθ τι φροντίζοι, ἀλλ᾽ ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν 
ἔχοι: τῷ δ᾽ ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα, ὥςπερ καὶ ἐχείνῳ, 
δυνατὰ μὲν πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, τὰ δ᾽ ἀγγεῖα τε- 

τρημένα καὶ σαϑρά, καὶ ἀναγκάζοιτο ἀδὶ καὶ νύκτα 
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καὶ ἡμέραν * πιμπλάναι αὐτά, ἢ τὰς ἐσχάτας λυποῖτο 
λύπας" E τοιούτου ἑκατέρῳ ὄντος τοῦ βίου, λέγεις 

τὸν τοῦ ἀκολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι ἢ τὸν τοῦ 
κοσμίου; πείϑω τὶ σε ταῦτα Arar συγχωρῆσαι τὸν 
κόσμιον βίον τοῦ ἀκολάστου ἀμείνω εἶναι, ἢ οὐ πεί- 
Oo; KAA. Οὐ πεῖϑεις, ὦ Σώκρατες. τῷ μὲν γὰρ 

πληρωσαμένῳ ἐκείνῳ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, ἀλλὰ 
τοῦτ ἔστιν, ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥςπερ λέϑον ζῆν, 

ἐπϑιδὰν πληρώσῃ, urs ' χαίροντα ἔτι μήτε λυπούμε- 
γον. ἀλλ ἐν τούτῳ ἐστὶ τὸ ἡδέως ζῆν, ἐν τῷ ὡς πλεῖ- 

στον émipóeb. ΣΏΩ. Οὐκοῦν. ἀνάγκη f. πολὺ ἐπιῤ- 
ῥέῃ, πολὺ καὶ τὸ ἀπιὸν εἶναι καὶ μεγάλ ἄττα τὰ 
τρήματα εἶναι ταῖς ἐκροαῖς; ΚΑΛ. Πάνυ μὲν ovy. 

zQ. “Χαραδριοῦ τινα αὖ σὺ βίον. λέγεις», ἀλλ᾿ οὐ ys- 

κροῦ, οὐδὲ λίϑου. καὶ μοι λέγε, τὸ τοιόνδε λέγεις, οἷον 

πεινῆν καὶ πεινῶντα ἐσϑίειν; ΚΑΛ. Ἔγωγε. EQ. 

Καὶ διψὴν 78 καὶ διψῶντα ! níyew; ΚΑΛ. Δέγω, 

καὶ τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας ἁπάσας ἔχοντα καὶ δυνάμε- 
vov πληροῦντα χαίροντα εὐδαιμόνως ζῆν. XLIX. EQ. 
Εὐγ8, ὦ βέλτιστε" διατέλει γὰρ ὥςπερ ἤρξω, καὶ ὅπως 

μὴ ἀπαισχυνεῖ. δεὶ δέ, ὡς fome, μηδ᾽ ἐμὲ ἀπαισχυν- 

ϑῆναι. καὶ πρῶτον. μὲν εἰπέ, εἰ καὶ ψωρῶντα καὶ χνη- 
σιῶντα, ἀφϑόνως ἔχοντα τοῦ κνῆσϑαι, κνώμδνον δια- 

τελοῦντα τὸν βίον εὐδαιμόνως ἔστι ζῆν. ΚΑΛ. ! Ὡς 

ἄτοπος εἶ, ὦ “Σώκρατες, καὶ ἀτεχνῶς δημηγόρος. zo. 

Τοιγάρτοι, ὦ Καλλίκλεις, πῶλον μὲν καὶ Τοργίαν καὶ 

ἐξέπληξα καὶ αἰσχύνεσϑαι ἐποίησα, σὺ δὲ οὐ μὴ ἐκ- 
πλαγῆῇς» οὐδὲ μὴ αἰσχυνθῇς" ἀνδρεῖος γὰρ si. αλλ 
ἀποκρίνου μόνον. ΚΑΛ. Φημὶ τοίνυν καὶ τὸν κνώμε- 
γον ἡδέως ἂν βιῶναι. EQ. Οὐκοῦν εἴπερ ἡδέως, καὶ 
δὐδαιμόνως; ΚΑΛ. Πάνυ ye. EQ. Πότερον 8i τὴν 
! χεφαλὴν μόνον κνησιῷ, ἢ ἔτι τί G8 ἐρωτῶ; ὅρα, ὦ 

Καλλίκλεις, τὶ ἀποκρινεῖ, ἐάν τίς c8 τὰ ἐχόμενα τού- 

τοις ἐφεξῆς ἅπαντα ἐρωτᾷ. καὶ τούτων τοιούτων Ov- 
τῶν κεφάλαιον, ὃ τῶν κιναίδων βίος οὗτος οὐ δεινὸς 
καὶ αἰσχρὸς καὶ ἄϑλιος; ἢ τούτους τολμήσεις λέγειν 
εὐδαίμονας εἶναι» ἐὰν ἀφϑόνως ἔχωσιν ὧν δέονται; 
KAA. Οὐκ αἰσχύνει. εἰς τοιαῦτα ἄγων, ὦ “Σώκρατες, 

τοὺς λόγους; ZQ.'H γὰρ ἐγὼ ἄγω ἐνταῦϑα, [5] re- 

yoi8, ἢ ἐκεῖνος, ὃς &y φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς χαΐρον- 
τας, ὅπως ἂν yolgogu, εὐδαίμονας εἶναι, * καὶ μὴ 
διορίζηται τῶν ἡδονῶν ὁποῖαι ἀγαϑαὶ καὶ κακαί; ἀλλ᾽ 
ἔτι καὶ vir λέγϑ, πότερον φὴς εἶναι τὸ αὐτὸ ἡδὺ καὶ 
ἀγαϑόν, ἢ εἶναί τι τῶν ἡδέων, ὃ οὐκ ἔστιν ἀγαϑόν; 

ΚΑΛ. Ἵνα δή μοι μὴ ἀνομολογούμενος ἢ ὃ λόγος, ἐὰν 

ἕτερον φήσω εἶναι, τὸ αὐτὸ gps εἶναι. EQ. Δια- 

φϑείρεις, ὦ “Καλλίκλεις, τοὺς πρώτους λόγους, καὶ οὐκ 

ἂν ἔτι uer ἐμοῦ ἱκανῶς τὰ ὄντα ἐξετάζοις, εἴπερ πα- 
ρὰ τὰ δοκοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς. ΚΑΛ. Kal! γὰρ σύ, 

ὦ Σώκρατες. EQ. Οὐ τοΐνυν ὀρϑῶς ποιῶ OUT ἐγώ, 

εἴπερ ποιῶ τοῦτο, οὔτε σύ. αλλ, ὦ μακάριϑ, ἄϑρει, 

μὴ οὐ τοῦτο ἢ τὸ ἀγαϑόν, τὸ πάντως χαίρειν" ταῦτα 
τὸ γὰρ τὰ νῦν δὴ αἰνιχϑέντα πολλὰ καὶ αἰσχρὰ φαΐί- 
γεται συμβαίνοντα, εἰ, τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ ἄλλα πολ- 

λά. ΚΑΛ. Ὡς σύ ys οἶδι, ὦ Σώκρατες. EQ. Σὺ δὲ 
τῷ ὄντι, ὦ Καλλίκλεις, ταῦτα ἰσχυρίζει; ΚΑΛ. Eya- 
γε. 1. EQ. "Emueigüusv ἄρα τῷ λόγῳ, ! ὡς σοῦ 

σπουδύζοντος; ΚΑΛ. Πάνυ ys σφόδρα. EQ. ϑι 

δή μοι, ἐπειδὴ οὕτω δοκεῖ, διδλοῦ τάδϑ. ἐπιστήμην ποὺ 
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καλεῖς τι; ΚΑΛ. "Eyoye. 

δὴ ἔλεγές τινα εἶναι μετὰ ἐπιστήμης; 
γάρ. EQ. 4AÀo τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τῆς 

ἐπιστήμης δύο ταῦτα ἔλεγες; ΚΑΛ. Σφόδρα je ΣΩ. 

Ti δέ; ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ! ταὐτὸν ἢ ἕτερον; 

KAA. Ἕτερον δήπου, o σοφώτατϑ gw. EQ.'H καὶ 

ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς; ΚΑΛ. Πῶς γὰρ ov; EQ. 
Φέρε δή, ὅπως μεμνησόμεϑα ταῦτα, ὅτι Καλλιιλῆς 
ἔφη ὁ Ἡχαρνεὺς ἡδὺ μὲν καὶ ἀγαϑὸν ταὐτὸν εἶναι, 
ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀνδρείαν καὶ ἀλλήλων καὶ τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ ἕτερον. ΚΑΛ. Σωχράτης δὲ γε ἡμῖν ὃ Ἄλωπε- 
κῆϑεν οὐχ ὁμολογεῖ ταῦτα ἢ ὁμολογεῖ; EQ. Οὐχ 
ὁμολογεῖ" οἶμαι δέ ys οὐδὲ ! Καλλικλῆς, ὅταν αὐτὸς 
αὑτὸν ϑεάσηται ὀρϑῶς. εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς οὖ πράτ- 
τοντας τοῖς κακῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον ἡγεῖ πά- 
dog πεπονϑέναι; ΚΑΛ. "Eyoys. ΣΩ. "Ag our; &- 

περ ἐναντία ἐστὶ ταῦτα ἀλλήλοις, ἀνάγκη περὶ αὐτῶν 

ἔχειν ὥςπερ περὶ ὑγιείας ἔχει καὶ νόσου; οὐ γὰρ ἅμα 
δήπου ὑγιαίνει 18 xol νοσεῖ ὁ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἅμα 

ἀπαλλάττεται ὑγιείας τὸ καὶ νόσου. ΚΑΛ. Πῶς λέ- 
yet; ΣΏ. Οἷον περὶ ὅτου βούλει τοῦ σώματος ἀπο- 
λαβὼν σκόπει. νοσεῖ που * ἀνϑρῶπος ὀφθαλμούς, o 
ὄνομα ὀφθαλμία; ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὖ; ΣΩ. Οὐ δή- 

που καὶ ὑγιαίνει ye ἅμα τοὺς αὐτούς; KAA. οὐδ᾽ 

ὁπωςτιοῦν. EQ. Τί δέ; ὅταν τῆς ὀφϑαλμίας ἀπαλ- 
λάττηται, ago. τότε καὶ τῆς ὑγιείας ἀπαλλάττεται τῶν 
ὀφϑαλμῶν καὶ τελευτῶν ἅμα ἀμφοτέρων ἀπήλλακται; 
ΚΑΛ. Ἥκιστά 78: EQ. Θαυμάσιον γάρ, οἶμαι, καὶ 

ἄλογον γίγνοται. ἢ ἦ γάρ; ΚΑΛ. ! Σφόδρα 78. ΣΩ. 
Ἀλλ᾿ ἐν μέρει, οἶμαι, ἑκάτερον καὶ λαμβάνει καὶ ἀπολ- 
λύει; KAA. Φημί. ZQ. Οὐκοῦν καὶ ἰσχὺν καὶ ἀσϑέ- 

γειαν ὡφςαύτως; ΚΑΛ. NoL EQ. Koi τάχος καὶ 

βραδυτῆτα; ΚΑΛ. Πάνυ γε. ΣΩ. Ἦ καὶ τἀγαϑὰ 
καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τἀναντία τούτων, κακά τε καὶ 
ἀϑλιότητα, ἐν μέρει λαμβάνει καὶ ἐν μέρει ἀπαλλάτ- 
TETOL ὁκατέρου; KAA. Πάντως δήπου. EQ. Ἐὰν 
εὕρωμεν ἃ ἄρα ἅττα, ὧν ἅμα 16 ! ἀπαλλάττεται, ἄνϑρω- 

πος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴη τό 

τε ἀγαϑὸν καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν ταῦτα; καὶ 
εὖ μάλα σκεψάμενος ἀποκρίνου. KAA. Ηλλ᾿ ὑπερφυῶς 
ὡς ὁμολογῶ. LI. EQ. Ἶϑι δὴ ἐπὶ τὰ ἔμπροσϑεν 
ὡμολογημένα. τὸ πεινῆν ἔλεγες πότερον ἡδὺ ἢ ἀνιαρὸν 
εἶναι; αὐτὸ λέγω τὸ πεινῆν. ΚΑΛ. Ἀνιαρὸν ἔγωγε" 

τὸ μέντοι πεινῶντα ἐσϑίειν ἡδύ. EQ. ' Μανϑάνω" 

ἀλλ᾿ οὖν τό γ8 πεινῆν αὐτὸ ἀνιαρόν. ἢ οὐχί; ΚΑΛ. 

Φημί. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ διψῆν; ΚΑΛ. Σφόδρα 
ye: NO; Πότερον. οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ ὁμολογεῖς 

ἅπασαν ἔνδειαν καὶ ἐπιϑυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι; KAA. 

ZQ. Εἶεν. διψῶντα δὲ δὴ 
ΚΑΛ. Ἔγωγε. EQ. 

Οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις τὸ μὲν διψῶντα λυπούμενον 
δήπου ἐστί; ! ΚΑΛ. Nol. EQ. Τὸ δὲ πίνειν πλήρω- 
cic τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονή; ΚΑΛ. Noé. EQ. Οὐκ- 
οὖν κατὰ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις; ΚΑΛ. Μάλιστα. 

EQ. Διψῶντά ys. ΚΑΛ. Φημί. EQ. «Δυπούμενον; 
KAA. Ναΐ. EQ. Αἰσϑάνει οὖν τὸ συμβαῖνον, ὅτι 
λυπούμενον. χαΐρειν λέγεις ἅμα, ὅταν διψῶντα πίνειν 
λέγης; ῆ οὐχ ἅμα τοῦτο γίγνεταὶ κατὰ τὸν αὐτὸν 16- 
πον καὶ χρύνον sire ψυχῆς sire σώματος βούλει; ov- 

ΣΏ. Οὐ καὶ ἀνδρείαν νῦν 

ΚΑΛ. Ἔλεγον 

Ὁμολογῶ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. 
πίνδιν ἄλλο τι ἢ ἡδὺ φὴς εἶναι; 

Ἔστιν. 

ΒΊΑΙ ΤΙΟΥΝ EIS 

οἶμαι, διαφέρει. ἔστι ταῦτα, ἢ ov; KAA. 

EQ. MÀ μὴν εὖ 78 πράττοντα κακῶς πόσα 

ΚΑΛ. Φημὶ γάρ. 

δὲν γάρ, 

E 
τοῖν ἅμα ἀδύνατον ἔφης εἶναι. 

EO. νιώμενον δέ γε χαΐρειν δυνατὸν ὡμολόγηκας. 
KAA. Φαίνεται. EQ. Οὐκ ἄρα τὸ χαΐρειν ἐστὴν ev 

πράττειν, οὐδὲ τὸ ἀνιᾶσϑαι κακῶς, ὧςτε ἕτερον γίγνε- 

ται τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ. ΚΑΛ. Ovx οἵδ᾽ ἅττα σο- 

φίζει, o “Σώχρατες. EQ. Οἶσϑα, ἀλλὰ caule, ὦ 

Καλλίκλεις. ΚΑΛ. Καὶ πρόϊϑι 78 ἔτι εἰς τοὔμπρο- 
σϑεν, ὅτι ἔχων ληρεῖς, ἵνα εἰδῆς, ὡς σοφὸς ὧν us | 

γνουϑετεῖς. EQ. Οὐχ ἅμα διψῶν τε ἕχαστος ἡμῶν ! 

πέπαυται καὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ τοῦ πίνειν;  KAA. 
Ovx οἷδα ὃ τι λέγεις. TOP. Μηδαμῶς, ὦ Καλλίκλεις, 

ἀλλ᾽ ἀποκρίνου καὶ ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα περανϑῶσιν οἱ 
λόγοι. ΚΑΛ. JAY ἀεὶ τοιοῦτός ἐστι Σωκράτης, ὦ 
Γοργία" σμικρὰ καὶ ὀλίγου ἀξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγ- 
χβι. 
τὴ ἡ τιμή, ὦ Καλλίκλεις" aÀk ὑπόσχες Σωκράτει ἐξε- 
λέγξαι. ὅπως ἂν βούληται. ! KAA. Ἐρώτα δὴ σὺ τὰ 
σμικρά T8 καὶ στενὰ ταῦτα, ἐπείπερ Γοργίᾳ δοκεῖ οὕ- 
τως. LII. EQ. Εὐδαίμων. εἰ, Q Καλλίκλεις, ὅτι. τὰ 

μεγαλα μεμύησαι, πρὶν τὰ σμικρά. ἐγὼ δ᾽ οὐκ ᾧμην 
Seri» εἶναι. ὅϑεν οὖν ἀπέλιπες, ἀποκρίνου, δὶ οὐχ 

ἅμα παύεται διψῶν ἕκαστος ἡμῶν καὶ ἡδόμενος. KAA. 
Φημί. EQ. Οὐκοῦν καὶ πεινῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπι- 
ϑυμιῶν καὶ ἡδονῶν ἅμα παύεται; ΚΑΛ. Ἔστι ταῦ- 

EQ. Οὐκοῦν καὶ τῶν λυπὼν καὶ τῶν ἡδονῶν ἅμα 
! παύεται; ΚΑΛ. Nol. ΣΏ. Ἀλλὰ μὴν τῶν ἀγα- 

ϑῶν καὶ κακῶν οὐχ ἅμα παύεται, ὡς σὺ ὡμολόγεις" 
γὺν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς; KAA. "Eyoye. τί οὖν δή; 
EQ. Ὅτι ov τὰ αὐτὰ γίγνεται, [5] φίλε, τἀγαϑὰ τοῖς 

ἡδέσιν οὐδὲ τὰ κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς. τῶν μὲν γὰρ ἅμα 
παύεται, τῶν δὲ oW, ὡς ἑτέρων ὄντων. πῶς οὖν ταὺ- 
τὰ ἂν εἴη τὰ ἧδέα τοῖς ἀγαϑοῖς ἢ τὰ ἀνιαρὰ τοῖς κα- 
κοῖς; ἐὰν δὲ βούλῃ, καὶ τῇδ᾽ ἐπίσκεψαι" οἶμαι γάρ 

σοι οὐδὲ ταύτῃ ὁμολογεῖσϑαι. ἄϑρει ! δή" τοὺς ἀγα- 

ϑοὺς οὐχὶ ἀγαϑῶν παρουσίᾳ ἀγαθοὺς καλεῖς, ὥςπερ 
τοὺς καλοὺς οἷς ἄν κάλλος παρῇ: ΚΑΛ. Ἔχωχγε. 
EQ. Τί δέ; ἀγαϑοὺς ἄνδρας καλεῖς τοὺς ἄφρονας καὶ 
δειλούς; οὐ γὰρ ἄρτι γε, ἀλλὰ τοὺς ἀνδρείους καὶ 

φρονίμους, ἔλεγες. ἢ οὐ τούτους ἀγαϑοὺς καλεῖς; 
KAA. Πάνυ μὲν οὖν. XQ. Τί δέ; παῖδα ἀνόητον 
χαίροντα ἤδη εἶδες; KAA. "Eyoye. ΣΏ. "4»0ga δὲ 
οὔπω εἶδες ἀνόητον χαίροντα; ΚΑΛ. Οἶμαι ἔγωγε. 
ἀλλὰ τί τοῦτο; EQ. Οὐδέν" ἀλλ᾽ ἀποκρίνου. ΚΑΛ. 

Εἶδον. * EQ. Τί δέ; νοῦν ἔχοντα λυπούμενον καὶ χαΐ- 
ροντα; KAA. Φημί. EQ. Πότεροι δὲ μᾶλλον χαί- 
ρουσι καὶ λυποῦνται, οἱ φρόνιμοι, ἢ οἵ ἄφρονες; 
KAA. Οἶμαι ἔγωγε οὐ πολύ τι διαφέρειν. ΣΩ. Ἀλλ᾽ 

ἀρκεῖ καὶ τοῦτο. ἐν πολέμῳ δὲ ἤδη εἶδες ἄνδρα δει- 
λόν; KAA. Πῶς γὰρ ov; EQ. Τί οὖν; ἀπιόντων 

τῶν πολεμίων πότεροΐ σοι ἐδόκουν μᾶλλον χαΐρειν, οὗ 
δειλοί, ἢ ot ἀνδρεῖοι; KAA. Ἀμφότεροι ἔμοιγε μᾶλ- 
λον" εἰ δὲ μή," παραπλησίως γε. EQ. Οὐδὲν διαφέ- 
ρει. χαίρουσι δ᾽ οὖν καὶ oi δειλοί; ΚΑΛ. Σφόδρα 
ye EQ. Kol oi ἄφρονες, ὡς ἔοικε.  KAA. Ναί. 
EQ. Προςιόντων δὲ οἱ δειλοὶ μόνον λυποῦνται, ἢ καὶ 

oi ἀνδρεῖοι; ΚΑΛ. Ἡμφότεροι. EQ. "Agr ὁμοίως: 
KAA. Μᾶλλον ἴσως oí δειλοί. EQ. Ἀπιόντων δ᾽ οὐ 
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μᾶλλον χαίρουσι;  KAA. Ἴσως. EQ. Οὐχοῦν Àv- 
ποῦνται μὲν καὶ χαίρουσι καὶ oi ἄφρονες καὶ οἱ φρό- 
γ»ιίμοι καὶ οἵ δειλοὶ zal ot ἀνδρεῖοι παραπλησίως, ὡς 

σὺ φής, μᾶλλον ! δὲ οἱ δειλοὶ τῶν ἀνδρείων; ΚΑΛ. 
EQ. Ἀλλὰ μὴν οἵ γε φρόνιμοι καὶ ἀνδρεῖοι 

ἀγαϑοί, οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοί; ΚΑΛΑ. Nol. 

ΣΩ. Παραπλησίως ἄρα χαίρουσι καὶ λυποῦνται oi 
ἀγαϑοὶ καὶ οἵ xaxol; ΚΑΛ. Φημί. XQ. 4g οὖν 
παραπλησίως εἰσὶν ἀγαϑοὶ καὶ κακοὶ οἱ ἀγαϑοΐ τὸ 
xoi οἵ κακοὶ; ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον ἀγαϑοὶ καὶ κακοὶ εἰ- 
σιν oi κακοῖ; LII. KAA. Ἀλλὰ μὰ ! Al οὐκ οἷδ᾽ ὃ 
τί λέγεις. ΣΩ. Οὐχ οἷἶσϑ', ὅτι τοὺς ἀγαϑοὺς aya- 

ϑῶν φὴς παρουσίᾳ εἶναι ἀγαϑούς, xaxovc δὲ κακῶν; 

τὰ δὲ ἀγαϑὰ εἶναι τὰς ἥδονάς, xoxo δὲ τὰς ἀνίας; 

KAA. Ἔγωγε. EQ. Οὐκοῦν τοῖς χαίρουσι πάρεστι 
ταγαϑά, αἵ ἡδοναί, εἴπερ χαίρουσι; ΚΑΛ. Πῶς γὰρ 
οὔ; EQ. Οὐχοῦν ἀγαϑῶν παρύντων ἀγαϑοΐ εἰσὶν 
οἵ χαίροντες; ΚΑΛ. Nol. EQ. Τί δὲ; τοῖς ἀνιω- 

μένοις οὐ πάρεστι τὰ κακά, αἵ λῦπαι; ΚΑΛ. Παάρε- 

στι. EQ. Καχῶν δέ qe d παρουσίᾳ φὴς σὺ εἶναι κα- 

XOVG τοὺς κακούς. ἢ οὐχέτι φής; ΚΑΛ. "Eyoye. zo. 
᾿᾿γαϑοὶ ἀρὰ ot ἂν χαίρωσι, κακοὶ δὲ οἱ ἂν ἀνιῶνται; 
KAA. πανὺ ys. EQ. Oi μέν ys μᾶλλον μᾶλλον, oi 
δ᾽ ἧττον ἧττον, oi δὲ παραπλησίως παραπλησίως; 
KAA. Nol. EQ. Οὐκοῦν φὴς παραπλησίως Lue 

xal λυπεῖσθαι τοὺς φρονίμους καὶ τοὺς ἄφρονας καὶ 
τοὺς δειλοὺς “αὶ τοὺς ἀνδρείους, ἢ ἢ καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς 

δειλούς; ΚΑΛ. Eyoys. EQ. Συλλόγισαι δὴ κοινῇ 

μετ ἐμοῦ, τὶ ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν ὡμολογημένων" 
καὶ δὶς γάρ τοι xol τρίς φασι καλὸν εἶναι τὰ χαλὰ 

λέγειν τὲ xal * ἐπισκοπεῖσϑαι. ᾿᾿γαϑὸν μὲν εἶναι τὸν 

φϑύνιμον καὶ ἀνδρεῖόν φαμεν. ἢ γάρ; KAA. Nat. 

EQ. Kao» δὲ τὸν ἄφρονα, καὶ δειλόν; ΚΑΛ. Πάνυ 

78. ΣΩ. ᾿4γαϑὸν δὲ αὖ τὸν χαίροντα; ΚΑΛ. Nat. 

EQ. Κακὸν δὲ τὸν ἀνιώμενον; KAA. "Ἀνάγκη. ΣΩ. 
᾿ἁγιᾶσϑαι δὲ ταὶ Ζαῖρειν τὸν ἀγαϑὸν ἀαὶ xaxü» ὅ- 

μοίως, ἴσῶς δὲ καὶ μᾶλλον τὸν xàZ0v; ΚΑΛ. Nat. 

EQ. Οὐχοῦν ὁμοίως γίγνεται χακὸς καὶ ἀγαϑὸς τῷ 
ἀγαθῷ ἢ καὶ μᾶλλον ! ἀγαθὸς ὃ καλός; οὐ ταῦτα 
συμβαίνει, χαὶ τὰ πρότερα ἐχεῖνα, ἐάν τις ταὐτὰ φῇ 
ἡδέα τε καὶ ἀγαθὰ εἶναι: οὐ ταῦτα ἀνάγκη, à Καλ- 
λίχλεις; LIV. KAA. Πάλαι τοὶ σοὺ ἀκροῶμαι, ὦ Σώ- 
agirtes, καϑομολογῶν, ἐνθυμούμενος, OTi, κἂν παίζων 
τίς cot ἐνδῷ ὁτιοῦν, τούτου ἄσμενὸς ἔχει, ὥςπερ τὰ 

μειράκια. ὡς δὴ σὺ ol&i ἐμὲ ἢ καὶ ἄλλον ὄντινοῦν ἀν- 
ϑρώπων οὐχ ἡγεῖσϑαι τὰς μὲν βελτίους ἡδονάς, τὰς 

δὲ Ζείρους. ΣΩ. Ἰοὺ ἰού, ὦ Καλλίαλεις, ὡς πανοῦρ- 

yos εἶ, xal ! μοι ὥςπερ παιδὲ χρῇ, τοτὲ μὲν αὖ φά- 

σχῶν οὕτως ἔχειν, τοτὲ δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν ue. καί- 
TOL οὐκ ᾧμην 7ε χατ᾽ ἀρχὰς ὑπὸ σοῦ ἔχόντος εἶναι 

ἐξαπατηϑήσεσϑαϊ, ὡς ὄντος φίλου" yo» δὲ ἐψεύσϑην 
καὶ, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη μοὶ κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον 
τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν καὶ τοῦτο δέχεσϑαι τὸ διδόμενον 
παρὰ σοῦ. ἔστι δὲ δή, ὡς ἔοικεν, 0 yov λέγεις, ὅτι 
ἡδοναὶ τινές εἶσιν αἵ μὲν ἀγαϑαΐ, αἱ δὲ κακαί. ἡ γάρ: 
KAA. Nal EQ.'4g οὖν ἀγαϑαὶ μὲν αἵ ὠφέλιμοι; 
! χαχαὶ δὲ αἵ βλαβεραί; KAA. Πάνυ yé. EQ. Ὠφέ- 
λιμοι δέ ys ai ἀγαϑόν τι ποιοῦσαϊ; καχαὶ δὲ αἵ χα- 

xov τι; KAA. Pu. EQ. "4g OU τὰς τοιᾶάςδε λέ- 
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ye, oio» κατὰ τὸ σῶμα ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν ἐν τῷ 
ἐσϑίδιν καὶ πίνειν ἡδονάς" εἰ ἄρα τοὐτὼν ai μὲν vyl- 

ἧς A E 
ewxy ποιοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἢ ἰσχὺν ἢ ἄλλην τινὰ 
ἀρδβτὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ἀγαϑαΐ, αἵ δὲ τἀναν- 

Te τούτων κακαί; ΚΑΛ. Πάνυ γε: EQ. ι Οὐχοῦν 

καὶ λῦπαι ὡςαύτὼς αἵ μὲν χρησταΐ εἰσιν, αἵ δὲ πονη- 
ραί; KAA. Πῶς γὰρ οὔ; EQ. Οὐκοῦν τὰς μὲν χρή- 
στὰς καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας καὶ αἱρετέον ἐστὶ καὶ πρα- 
κτέον; ΚΑΛ. Πάνυ y&. EQ. Τὰς δὲ πονηρὰς οὔ; 

KAA. “4ἤλον δή. EQ. Ἕνεχα γάρ mov τῶν ἀγαϑῶν 
ἅπαντα ἡμῖν ἔδοξε, πραχτέον εἶναι, εἰ μνημονεύεις, 

ἐμοί τε καὶ Πώλῳ. «gc xoi σοὶ συνδοκεῖ οὕτω, τέλος 

εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων τὸ ἀγαϑόν, καὶ ἐκείνου 
ἕνεκεν δεῖν πάντα τἄλλα πράττεσϑαι, &ÀX οὐκ ἐχεῖνο * 

τῶν ἀλλων; σύμψηφος ἡμῖν εἶ καὶ σὺ ἐὰ τρίτων; 

KAA. "Eyoye. EO. Τῶν ἀγαϑῶν ἄρα ἕνεκα δεῖ καὶ 
τάλλα χαὶ τὰ ἡδέα πράττειν, ἀλλ οὐ ταγαϑὰ τῶν 
ἡδέων. ΚΑΛ. Πάνυ γε. EQ. Ag οὖν παντὸς ἀν- 
δρός ἐστιν ἐχλέξασϑαι, ποῖα dyosà τῶν ἡδέων ἐστὲ 

καὶ ὁποῖα κακά, ἢ τεχνικοῦ δεῖ εἰς ἕχαστον;  KAA. 
Τεχνικοῦ. LV. EQ. Atypon D ape» δὴ ὧν αὖ ἐγὼ 
πρὸς Πῶλον καὶ Τοργίαν ἐτύγχανον λέγων" ἔλεγον 

γάρ, εἰ μνημονεύεις, ὅτι εἶεν ! παρασκευαὶ αἵ μὲν μέ- 
χϑι ἡδονῆς, αὐτὸ τοῦτο μόνον 7 παρασχδυάξουσᾶὶι, ἀγνο- 
οὖσαι δὲ τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον, ai δὲ γιγνώσχου- 
σαι ὃ τί v8 ἀγαϑὸν καὶ 0 τι κακόν" καὶ ἐτίϑην τῶν 
μὲν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν μαγειρικὴν [κατὰ τὸ σῶμα] 
ἐμπειρίαν, αλλ οὐ τέχνη»; τῶν δὲ περὶ τὸ ἀγαϑὸν τὴν 

ἰατρικὴν τέχνην. καὶ πρὸς φιλίου, [ KalMsiaie, μήτε 

αὐτὸς οἵου δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν, μηδ᾽ ὃ τὶ ἂν τύχῃς 

παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποχρίνου, μήτ᾽ αὖ τὰ mag ἐμοῦ 
οὕτως ' ἀποδέχου ὡς παΐζοντος. ὁρᾷς γάρ, ὅτι πιερὲ 
τοὔτου εἰσὶν ἡμῖν οἵ λύγοι, οὗ τί ἂν μᾶλλον σπουδά- 

ge τὶς χαὶ σμικρὸν γοῦν ἔχων ἄνϑρωπος, ἢ τοῦτο; 
ὅντινα χρὴ τρύπον ζῆν, πότερον ἐπὶ ὃν σὺ παραχα- 
λεῖς fus, τὰ τοῦ ἀνδρὸς δὴ ταῦτα πράττοντα, λέγοντι 

18 ἐν τῷ δήμῳ καὶ δητορικὴν ἀσχοῦντα καὶ πολιτευό- 
pievbv τοῦτον TOY τρύπον, D ὑμεῖς γὺν πολιτεύεσϑε, 

ἢ ἐπὶ τόνδε τὸν βίον τὸν ἐν φιλοσοφίᾳ, “αὶ τὲ ποτὶ 
ἐστὶν οὗτος ἐκείνου διαφέρων; ἴσως οὖν βέλπιστόν 

ἐστιν, ὡς ἄρτι ἐγώ ἐπεχείρησα, ! διαιρεῖσθαι, διδλομέ- 

νοῦς δὲ καὶ ὁμολογήσαντας ἀλλήλοις, εἴ ἔστι τούτω 

diro τῷ fio, σχέψασϑαι τί τε διαφέρετον ἀλλήλοιν 
καὶ ὁπότερον βιωτέον αὐτοῖν. ἴσως οὖν οὔπω οἶσϑα, 
τί λέγω. κΑλ. Ov δῆτα. EQ. MAX ἐγώ σοι σαφέ- 
στερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογήκαμεν ἐγώ τὸ καὶ σὺ εἷ- 
γαι μὲν τι ἀγαϑόν, εἶναι δὲ τι ἡδύ, ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ 

τοῦ ἀγαϑοῦ, ἑκατέρου δὲ αὐτοῖν μελέτην τινὰ εἶναι 
χαὶ παρασκευὴν τῆς κτήσεως, τὴν μὲν τοῦ coc 9ή: 
gay, τῆν δὲ τοῦ ἀγαϑοῦ — αὐτὸ δέ μοι τοῦτο πρῶ- 
τον ἢ σύμφαϑι, ἢ μή" ! σύμφῃς: KAA. οὕτω φημῖ. 

LVI. EQ. Ἴϑι δή, ἃ καὶ πρὸς τούςδε ἐγὼ ἔλεγον διο- 

μολοόγησαὶΐ uot, εἰ ἀρὰ σοὶ ἔδοξα τότε ἀληϑῆ λέγειν. 
ἔλεγον δέ mov, ὅτι 7 μὲν ὀψοποιϊίὴ οὔ μοι δοκεῖ τέ- 
χρη εἶναι; ἀλλ ἐμπειρία, ἢ δ᾽ ἰατρική, λέγων, * ὅτι ἢ 

μὲν τούτου οὗ ϑεραπεύει. καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται καὶ 
τὴν αἰτίαν ὧν πράττει, καὶ λόγον i ἔχει τούτων ἑκάστου 
δοῦναι, ἢ ἰατρική" q δ᾽ ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν ἢ 
ϑεραπεία αὐτῇ ἐστιν ἅπασα, κομιδὴ ἀτέχνως ἐπ᾿ αὖ- 
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τὴν ἔρχεται, οὔτε τι τὴν φύσιν σχκεψαμένη τῆς ἡδονῆς 
οὔτε τὴν αἴτιαν, ἀλόγως τε παντάπασιν, ὡς ἔπος εἰ- 
πεῖν, οὐδὲν διαριθμησομέῃ: τριβὴ καὶ ἐμπειρία, μνή- 
μὴν μόνον σωζομένη τοῦ εἰωϑότος γίγνεσϑαι, e δὴ 
καὶ ' πορίζεται τὰς ἡδονᾶς. ταῦτ᾽ οὖν πρῶτον σκόπει εἰ 
δοκεῖ σοι ἱχανῶς λέγεσϑαι, χαὶ εἶναί τινες καὶ περὶ 

ψυχὴν τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι, αἵ μὲν τεχνικαΐ, 
προμήϑειάν τινα ἔχουσαι τοῦ βελτίστου περὶ τὴν ψυ- 

χήν, αἵ δὲ τούτου μὲν ὀλιγωροῦσαι, ἐσχεμμέναι δ᾽ αὐ, 
ὥςπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδογὴν μόνον τῆς ψυχῆς, τίνα ἂν αὐ- 
τῇ τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ ἢ βελτίων ἢ χείρων τῶν 
ἡδονῶν ovre σκοπούμεναι, οὔτε μέλον αὐταῖς ἀλλο ἢ 

χαρίζεσθαι μόνον, ^ eire. βέλτιον εἴτε χεῖρον. ἐμοὶ μὲν 
γάρ, o Καλλίκλεις, δοκοῦσί τε εἶναι, καὶ ἔγωγέ φημι 

τὸ τοιοῦτον κολακείαν εἶναι καὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ 
ψυχὴν καὶ περὶ ἄλλο, ὅτου ἄν τις τὴν ἡδονὴν ϑερα- 

πϑύῃ ἀσκέπτως ἔχων τοῦ ἀμείνονός Te καὶ τοῦ χείρο- 
voz" σὺ δὲ δὴ πότερον συγκατατίϑεσαι ἡμῖν περὶ τού- 
τῶν τὴν αὐτὴν δόξαν, ἢ ἀντίφῃς; ΚΑΛ. Ovx ἔγωγε, 
ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ περανϑῇ 0 λόγος, καὶ 

Τοργίᾳ τῷδε χαρίσωμαι. ΣΩ.! Πότερον δὲ περὶ μὲν 
μίαν ψυχήν ἐστι τοῦτο, περὶ δὲ δύο καὶ πολλὰς οὐκ 

ἔστιν; ΚΑΛ. Ovx, ἀλλὰ καὶ τ περὶ δύο καὶ περὶ πολ- 

λας. EQ. Οὐκοῦν καὶ ἀϑρόαις ἅμα χαρίζεσϑαι ἔστι 

μηδὲν σκοπούμενον. τὸ βθπιστον: KAA. Οἶμαι ἔγωγε. 
LVH. XQ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, αἵτινές εἰσιν αἵ ἐπιτηδεύ- 

σεις αἵ τοῦτο ποιοῦσαι; μᾶλλον δέ, εἰ βούλει, ἐμοῦ 
ἐρωτῶντος, ἢ ἢ μὲν ἂν σοι ox τούτων εἶναι, φάϑι, ἢ 

δ᾽ ἂν μή, μὴ φάϑι. πρῶτον δὲ σχεψώμεϑα τὴν αὐλη- 
τικήν. ! ov δοκεῖ σοι τοιαΐτη τις εἶναι, ὦ Καλλίκλεις, 

τὴν ἡδονὴν ἡμῶν μόνον διώκειν, ἀλλο δ᾽ οὐδὲν φρον- 
oed KAA. "Euows δοκεῖ. EQ. OvxoUr xoi ci 

τοιαΐδε ἅπασαι, οἷον ἢ κιϑαριστικὴ ἢ ἐν τοῖς ἀγῶσι; 
KAA. Ναί. ΣΩ. Τί δὲ ἡ τῶν χορῶν διδασκαλία καὶ 
7 τῶν διϑυράμβων ποίησις; οὐ τοιαύτη τὶς GOL κατα- 
φαίνεται; ἢ ἡγεῖ τι φροντίξειν, Κινησίαν τὸν Μέλητος, 

ὅπως ἐρεῖ τι τοιοῦτον, ὅϑεν ἄν oi ἀκούοντες βελτίους 
γίγνοιντο; ἢ ὅ τι μέλλει χαριεῖσϑαι * τῷ ὄχλῳ τῶν 
ϑεατῶν; ΚΑΛ. Δῆλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, 

Κινησίου 78 πέρι. EQ. Τί δὲ 0 πατὴρ αὐτοῦ Μέλης; 
T πρὸς τὸ βέλτιστον βλέπων ἐδόκει σοι κιϑαρῳδεῖν; ἢ 
ἐχοῖνος μὲν οὐδὲ πρὸς τὸ ἥδιστον; ἡνία γὰρ ᾷδων τοὺς 

ϑεατάς. ἀλλὰ δὴ oxónsv οὐχὶ ἥ τα κιϑαρῳδικὴ δοκεῖ 
σοι πᾶσα καὶ ἡ τῶν διϑυράμβων ποίησις ἡδονῆς χά- 
gm εὑρῆσϑαι; ΚΑΛ. "Euotye. EQ. Τί δὲ δὴ ἡ cs- 
μνὴ αὕτη καὶ ! ϑαυμαστὴ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις 
4p ᾧ ἐσπούδακε; πότερόν ἐστιν αὐτῆς τὸ ἐπιχείρημα 
καὶ ἡ σπουδή, ὡς σοὶ δοκεῖ, χαρίζεσθαι τοῖς ϑεαταῖς 

μόνον, ἢ καὶ διαμάχεσϑαι, ἐάν τι αὐτοῖς ἡδὺ μὲν ἢ 
καὶ κεχαρισμένον, πονηρὸν δέ, ὅπως τοῦτο μὲν μὴ 
ἐρεῖ, si δὲ τι τυγχάνει, ἀηδὲς καὶ ὠφέλιμον, τοῦτο δὲ 
χαὶ λέξει καὶ ᾷσεται, ἐάν τε χαίρωσιν ἐάν τε μή; πο- 

τέρως σοι δοκεῖ παρεσχευάσϑαι T τῶν τραγῳδιῶν 
ποίησις; KAA. DUED δὴ τοῦτό 78, [5] Σώκρατες, ὅτι 

πρὸς ! τὴν ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται καὶ τὸ χαρίζεσϑαι 
τοῖς ϑεαταῖς. EQ. Οὐκοῦν τὸ τοιοῦτον, ὦ Καλλίχλεις, 

ἔφαμεν νῦν δὴ κολακείαν εἶναι; KAA. Πάνυ γε. EQ. 
Φέρε δή, εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης TO τὸ 
μέλος καὶ τὸν ῥυϑμὸν καὶ τὸ μέτρον, ἀλλο τι ἢ λόγοι 

PLATONIS 

γίγνονται 16 λειπόμενον; KAA. νάγκη. EQ. Οὐχ- 

οὖν πρὸς πολὺν ὄχλον καὶ δῆμον οὗτοι λέγονται οἵ 

λόγοι; KAA. Φημί. EQ. 4Δημηγορία ἄρα τίς ἐστιν 

ἡ ' ποιητική. ΚΑΛ. Φαίνεται. EQ. Οὐκοῦν ῥητορικὴ D 
δημηγορία ἄν εἴη. ἢ οὐ ῥητορεύειν δοκοῦσί σοι oi 

ποιηταὶ ἐν τοῖς ϑεάτροις; ΚΑΛ. Ἔμοιγε. EQ. Nvv 
ἄρα ἡμεῖς εὑρήκαμεν ῥητορικήν τινα πρὸς δῆμον τοι- 
οὗτον, οἷον παΐδων τε ὁμοῦ καὶ γυναικῶν xci ἀν- 
δρῶν, καὶ δούλων καὶ ἐλευϑέρων, ἣν οὐ πάνυ ἀγάμε- 

So κχολακικὴν γὰρ αὐτήν φαμεν εἶναι. ΚΑΛ. Πάνυ 

γε. LVIIL EQ. Εἶεν. τὲ δὲ ἡ πρὸς τὸν ᾿ϑηναίων 
δῆμον ῥητορικὴ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν ταῖς ! πόλεσι 
δήμους τοὺς τῶν ἐλευϑέρων ἀνδρῶν; ri ποτε ἡμῖν αὕ- 
τὴ ἐστί; πότερόν σοι δοκοῦσι πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ 
λέγειν οἵ ῥήτορες, τούτου στοχαζόμενοι, ὅπως οἵ πο- 
λῖται ὡς βέλτιστοι € ἔσονται διὰ τοὺς αὐτῶν λόγους, ἢ 
καὶ οὗτοι πρὸς τὸ χαρίζεσϑαι τοῖς πολίταις ὡρμημέ- 
voi, καὶ ἕνεκα τοῦ ἰδίου τοῦ αὑτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ 
κοινοῦ, ὥςπερ παισὶ προςομιλοῦσι τοῖς δήμοις, χαρίξζε- 
σϑαι αὐτοῖς πειρώμενοι μόνον, εἰ δέ γε βελτίους ἔσον- 
ται ἢ χείρους διὰ ταῦτα, * οὐδὲν φροντίζουσιν; KAA. 
Οὐχ ἁπλοῦν ἔτι τοῦτο ἐρωτᾷς" εἰσὶ μὲν γὰρ οἱ κηδό- 
μενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν ἃ λέγουσιν, En δὲ xai 

οἵους σὺ λέγεις. ΣΏ. Ἐξαρνεῖ. εἰ γὰρ χαὶ τοῦτό ἐστι 

διπελοῦν, τὸ μὲν ἕτερόν που τούτου κολακεία ἂν εἴη 
καὶ αἰσχρὰ ΠΣ ΡΣ τὸ δ᾽ ἕτερον καλόν, τὸ παρα- 

σχευάζειν, ὅπως ὡς βέλτισται ἔσονται τῶν πολιτῶν αἱ 

ψυχαὶ, καὶ διαμάχεσθαι λέγοντα τὰ βέλτιστα, εἴτε 
ἡδίω εἴτε ἀηδέστερα ἔσται τοῖς ἀκούουσιν. ! ἀλλ ov 
πώποτε σὺ ταύτην εἶδες τὴν ῥητορικήν" ἢ εἴ τινα ἔχεις 
τῶν ῥηπόρων τοιοῦτον εἰπεῖν, τί οὐχὶ καὶ ἐμοὶ αὐτὸν 
ἔφρασας τίς ἐστιν: KAA. λλὰ μὰ Ab οὐκ ἔχω 
fyoyé σοι εἰπεῖν τῶν ΕΒ γῦν ῥητόρων οὐδένα. ΣΩ. 

Τὶ δέ; τῶν παλαιῶν ἔχεις τινὰ εἰπεῖν, δὶ ὅντινα αἰ- 
τίαν ἔχουσιν ϑηναῖοι βελτίους γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐχεὶ- 

»ος ἤρξατο δημηγορεῖν, ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ χείρους 
ὄντες; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἴδα, τίς ἐστιν οὗτος. ΚΑΛ. 
TÍ δὲ; ! Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαϑὸν γε- 
γονότα καὶ Κίμωνα καὶ Μωτιάδην. καὶ “πορικλέα, του- 
τονὶ τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα, οὗ καὶ σὺ ἀκήκοας: 

EQ. Εἰ ἔστι ye, ὦ Καλλίκλεις, ἣν πρότερον σὺ ἔλεγες 

ἀρετήν, ἀληϑής, τὸ τὰς ἐπιϑυμίας ἀποπιμπλάναι καὶ 
τὰς αὑτοῦ καὶ τὰς τῶν ἄλλων" εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλ᾽ 
ὅπερ ἐν τῷ ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγκάσϑημεν ἡμεῖς ὅμολο- 
ye, ὅτι oi μὲν τῶν ἐπιϑυμιῶν πληρούμεναι βελτίω 
ποιοῦσι τὸν ! ἄνϑρωπον, ταύτας uiv ἀποτελεῖν, αἵ δὲ 
χείρω, μή: τοῦτο δὲ τέχνη τις εἶναι: τοιοῦτον ἄνδρα 
τούτων τινὰ γεγονέναι ἔχεις εἰπεῖν; as Ovx ἔχω 
ἔγωγε, πῶς εἴπω. LIX. EQ. Ἄλλ ἂν ζητῇς καλῶς, 

εὑρήσεις. ἴδωμεν δὴ οὑτωσὶν ἀτρέμα σκοπούμενοι, εἴ 
τις τούτων τοιοῦτος γέγονε. φέρε, γάρ, ὃ ἀγαϑὸς ἀνὴρ 
καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέγων ἃ ἂν λέγῃ ἄλλο τι οὐκ 
εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ᾿ ἀποβλέπων πρός τι; ! ὥςπερ καὶ oi ἀλ- 
λοι πάντες δημιουργοὶ βλέποντες πρὸς τὸ αὑτῶν ἔργον 
ἕκαστος οὐκ εἰκῇ ἐκλεγόμενος προςφέρει ἃ προςφέρει 
πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὑτοῦ, ἀλλ ὅπως ἄν εἶδός τι αὐτῷ 
σχῇ τοῦτο, ὃ ἐργάζεται. οἷον εἰ βούλει ἰδεῖν τοὺς d 

γράφους, τοὺς οἰκοδόμους, τοὺς yovv, τοὺς ai- 
λους πάντας δημιουργούς, ὅντινα βούλει αὐτῶν, ὡς εἰς 



GORGIAS. 

τάξιν τινὰ ἕκαστος ἕκαστον τίϑησιν ὃ ἂν τιϑῇ, xci 

προςαγαγκάζοι τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον τὸ εἶναι καὶ 
ἁρμόττειν, ἕως * ἂν τὸ ἅπαν συστήσηται τϑταγμένον 
as καὶ κεκοσμημένον πρᾶγμα, καὶ οἵ τὸ δὴ ἄλλοι δη- 
μιουργοὶ καὶ ovc νῦν δὴ ἐλέγομεν, oi περὶ τὸ σῶμα 

παιδοτρίβαι τε καὶ ἰατροί, κοσμοῦσί που τὸ σῶμα καὶ 
συντάττουσιν. ὅμολογοῦμεν οὕτω TOUT ἔχειν, ἢ OU; 
KAA. Ἔστω τοῦτο οὕτω. EQ. Τάξεως ἄρα καὶ xó- 
guov τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ ἂν εἴη, ἀταξίας δὲ μο- 
χϑηρά; ΚΑΛ. Φημί. ΣΩ. OvxoU» καὶ πλοῖον ὡς- 
αὐτως; ! ΚΑΛ. Noi. EQ. Καὶ μὴν καὶ τὰ σώματά 

φαμεν τὰ ἡμέτερα; ΚΑΛ. Πάνυ γε. EQ. Τί δ᾽ ἡ 
ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται χρηστή, ἢ ταξϑώς T8 
καὶ κόσμου τινός; ΚΑΛ. ἠνάγκη ἐκ τῶν “πρόσϑεν 
xol τοῦτο συνομολογεῖν. XQ. Τί οὖν ὀγομά ἐστιν ἐν 
τῷ σώματι τῷ ἐκ τῆς ταἀξεώς τε καὶ τοῦ κύσμου γι- 
γρομένῳ; ΚΑΛ. ᾿Ὑγίδιαν καὶ ἰσχὺν ἴσως λέγεις. ΣΩ. 

"Eyoys. τὶ δὲ αὖ τῷ ἐν τῇ ' ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ ἐκ τῆς 
τάξεως καὶ τοῦ κόσμου; πειρῶ εὑρεῖν, καὶ εἰπεῖν ὡς- 
EU ἐχδίνῳ τὸ ὄνομα. KAA. Τί δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις, 

[5] Σώκρατες; EQ. MÀX εἴ σοι ἥδιόν ἐστιν, ἐγὼ ἐρῶ. 

σὺ δέ, ἂν μέν σοι δοκῶ ἐγὼ καλῶς λέγϑιν, φάϑι: si δὲ 

μή, ἔλεγχε καὶ μὴ ἐπίτρεπε. ἔμοιγϑ δοκεῖ ταῖς μὲν τοῦ 
σώματος τάξεσιν ὄνομα εἶναι ὑγίδιν ὄν, ἐξ οὗ ἐν αὐτῷ 
D] ὑγίδια γίγνεται χαὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ τοῦ σώματος. ἔστι 

ταῦτα ἢ οὐκ ἔστιν; ΚΑΛ. Ἔστι. ! EQ. Ταῖς δὲ τῆς 
ψυχῆς τάξεσὶ 18 καὶ κοσμήσεσι νόμιμόν TB χαὶ νόμος, 
ὅϑον καὶ νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι" ταῦτα δ᾽ ἔστι 
δικαιοσύνη 8 καὶ σωφροσύνη" φῇς, 3 οὐ: ΚΑΛ. 

Ἔστω. LX. ΣΩ. Οὐκοῦν πρὸς ταῦτα αὐ βλέπων ὃ 
ῥήτωρ éxélvoc, ὁ τοχνικός 18 καὶ ἀγαϑός, καὶ τοὺς 
λόγους προςοΐσει ταῖς ψυχαῖς ov; ἂν λέγῃ καὶ τὰς 
πράξεις ἁπάσας, καὶ δῶρον ἐάν τι διδῷ, δώσει, καὶ 

ἐάν τι ἀφαιρῆται, ἀφαιρήσεται, πρὸς τοῦτο ἀεὶ τὸν 
γοῦν ἔχων, ὅπως ἄν αὐτοῦ τοῖς πολίταις δικαιοσύνη 

μὲν ἐν ταῖς ! ψυχαῖς γίγνηται, ἀδικία δὲ ἀπαλλαττη- 
ται, καὶ σωφροσύνη μὲν ἐγγίγνηται; ἀκολασία δὲ 
ἀπαλλάττηται, καὶ A ἄλλη ἀρετὴ ἐγγίγνηται, χακία δὲ 

ἀπίῃ; συγχωρεῖς, ἢ οὔ; KAA. Συγχωρῶ. Zo. Ti 
γὰρ ὄφϑλος, [5] Καλλύπλεις, σώματί ye κάμνοντι καὶ 

μοχϑηρῶς διακειμένῳ σιτία πολλὰ διδόναι καὶ τὰ ἥδι- 
στα ἢ ποτὰ ἢ ἀλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσϑ᾽ ὅτϑ 
πλέον ἢ τοὐναντίον, κατά 78 τὸν δίκαιον λόγον, καὶ 

ἔλαττον; ἔστι ταῦτα; * KAA. Ἔστω. EQ. Οὐ γάρ, 
οἶμαι, λυσιτελεῖ μετὰ μοχϑηρίας σώματος ζῆν ἀνθρώ- 
zo ἀνάγκη γὰρ οὕτω καὶ ζῆν μοχϑηρῶς. ἢ οὐχ oU- 
τω; KAA. Nal. EQ. Ovxov» καὶ τὰς ἐπιϑυμίας 

ἀποπιμπλάναι, οἷον πεινῶντα φαγεῖν ὅσον βούλεται ἢ 
διψῶντα πιεῖν, ὑγιαίνοντα μὲν ἐῶσιν οἱ ἰατροὶ ὡς τὰ 

πολλά, κάμνοντα δὲ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέποτ ἐῶσιν 

ἐμπίπλασϑαι ὧν ἐπιϑυμεῖ; συγχωρεῖς τοῦτό, 78 καὶ 
σύ; ΚΑΛ. "E, yoye. 3E egi δὲ ψυχήν, ὦ ἄριστε, 

οὐχ ὃ ! αὐτὸς τρύπος; ἕως μὲν ἂν πονηρὰ ἢ, ἀνόητός 
τὸ οὖσα καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄδικος καὶ ἀνόσιος, εἴργειν 
αὐτὴν δεῖ τῶν , ἐπιϑυμιῶν, καὶ μὴ ἐπιτρέπειν ἀλλ᾿ ἄττα 
ποιεῖν ἢ ἀφ᾽ ὧν βελτίων ἐ ἔσται; φής, ἢ οὖ; ; KAA. Φη- 

ul. EQ. Οὕτω γάρ που αὐτῇ ἄμεινον τῇ ψυχῇ; KAA. 

Πάνυ γε. EQ. Οὐκοῦν τὸ εἴργειν égiiv ἀφ᾿ ὧν ἐπι- 
ϑυμεῖ κολάζειν; ΚΑΛ. Nol EQ. Τὸ κολάζεσϑαι 

T" 

ἄρα τῇ ψυχῇ ἄμεινόν ἐστιν ἢ ἡ ἀκολασία, ὥςπερ σὺ 
νῦν δὴ cov. KAA. Ovx ' oi. ἅττα λέγοις, [5] Σώ- 

κρατες, ἀλλ᾽ ἄλλον τινὰ ἐρώτα. ZQ. Οὗτος ἀνὴρ οὐχ 
ὑπομένει ὠφϑλούμενος καὶ αὐτὸς τοῦτο πάσχων, περὶ 
ov ὃ λόγος ἐστί, κολαζόμενος. KAA. Οὐδέ γέ μοι 
μέλει. οὐδὲν ὧν σὺ λέγεις, καὶ ταῦτά σοι Τοργίου χά- 
Qu ἀπεχρινάμην. EQ. Εἶεν. τί οὖν δὴ ποιήσομεν; 

μεταξὺ τὸν λόγον καταλύομεν; ΚΑΛ. Αὐτὸς γνώσει. 

EQ. MAX οὐδὲ τοὺς μύϑους φασὶ μεταξὺ ϑέμις ! εἷ- 
ναι καταλείπειν, αλλ ἐπιϑέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ 

κεφαλῆς περιΐῃ. ἀπόκριναι οὖν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ἡμῖν 

ὁ λόγος κεφαλὴν λάβῃ. LXI. KAA. Ὡς βίαιος εἰ, ὦ 
Σώκρατες. ἐὰν δὲ ἐμοὶ πείϑῃ, ἐάσεις χαίρειν τοῦτον 

τὸν λόγον, ἢ καὶ ἄλλῳ τῳ διαλέξει. EQ. Τίς οὖν ἀλ- 

λος ἐθέλει; μὴ γάρ τοι ἀτελῆ γε τὸν λόγον καταλί- 
πῶμεν. ΚΑΛ. Αὐτὸς δὲ οὐκ ἂν δύναιο διελϑεῖν τὸν 
λόγον, ἢ λέγων κατὰ σαυτὸν ἢ ἀποκρινόμενος σαυτῷ; 
EQ. Ἵνα μοι τὸ τοῦ ! ᾿Επιχάρμου γένηται, ἃ πρὸ τοῦ 

δύο ἄνδρες ἔλεγον, sic ὧν ἱκανὸς γένωμαι. ἀτὰρ κιν- 

δυνεύει ἀναγκαιότατον εἶναι. οὕτως εἰ μέντοι ποιήσο- 
μεν, οἶμαι ἔγωγε χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονείκως ἔχειν 
πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ ἀληϑὲς τὶ ἐστι περὶ ὧν λέγομεν 
καὶ τί ψεῦδος" κοινὸν γὰρ ἀγαϑὸν ἅπασι φανερὸν 78- 
γέσϑαι αὐτό. δίειμι μὲν ov» τῷ "λόχῳ, ἐγὼ ὡς ἂν μοι 
δοκῇ ἔχειν" * ἐὰν δέ τῳ ὑμῶν μὴ τὰ ὄντα δοχῶ ὁμο- 
λογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ ἐλέγχειν. οὐ- 

δὲ γάρ τοι ἔγωγϑ εἰδὼς λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ζητῶ χοι- 

γῇ usd ὑμῶν, óete, ἂν TL φαίνηται λέγων ὃ ἄμφις- 
βητῶν ἐμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχωρήσομαι. λέγω μέντοι 
ταῦτα, εἰ δοκεῖ χρῆναι διαπερανϑῆναι τὸν λόγον" εἰ δὲ 
μὴ βούλεσϑε, ἐῶμεν δὴ χαίρειν καὶ ἀπίωμεν. ΡΟΡ. 
MAX ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες, χρῆναί πω ἀπιέ- 

oi; ἀλλὰ διεξελϑεῖν cs τὸν ! λόγον" φαίνεται δὲ μοι 

καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ fyays καὶ αὖ- 
τὸς ἀκοῦσαί cov αὐτοῦ διϊόντος τὰ ἐπίλοιπα. EQ. 
λλὰ μὲν δή, ὦ Γοργία, καὶ αὐτὸς ἥδέως μὲν ἂν Καλ- 
Amet τούτῳ ἔτι διελεγόμην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ Ἀμ- 
φίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήϑου" ἐπειδὴ δὲ 
σύ, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἐϑέλεις συνδιαπερᾶναι. τὸν λό- 

γον, ἀλλ᾽ οὖν ἐμοῦ ys ἀκούων ἐπιλαμβάνου, ἐάν τί σοι 
δοκῶ μὴ χαλῶς λέγειν. καί μ8 ἐὰν ἐξολέγξῃς, οὐκ 

! ἀχϑεσϑήσομαί σοι; ὥςπϑρ, σὺ ἐμοΐ, ἀλλὰ μέγιστος εὖ- 

egy Sri mug ἐμοὶ ἀναγεγράψει. ΚΑΛ. déy8, ὦ Te 

ϑέ, αὐτὸς καὶ πέραινε. LXIL EQ. Ἄκουε δὴ ἐξ ἀρ- 

χῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντος τὸν λόγον. "Aga τὸ ἡδὺ καὶ τὸ 
ἀγαϑὸν τὸ αὐτό ἐστιν; Οὐ ταὐτόν, ὡς ἐγὼ καὶ Καλ- 

λικλῆς ὡμολογήσαμεν. Πότερον δὲ τὸ ἡδὺ ὃ ἕνεκα τοῦ 

ἀγαϑοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαϑὸν ἕνεκα τοῦ ἡδέος; Τὸ 

ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαϑοῦ. Ἡδὺ δέ ἐστι τοῦτο, οὗ πα- 
θαγενομένου ἡδύμεϑα; Ι' ἀγαϑὸν δέ, οὗ παρόντος ἀγα- 

Sol uev; Πάνυ ye. Mx μὴν ἀγαϑοὶ γέ ἐσμϑν 
καὶ ἡμεῖς καὶ τάλλα πάντα ὅσα ἀγαϑά ἐστιν, ἀρετῆς 
τίνος παραγενομένης: Ἔμοιγε, δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ 
Καλλίκλεις. Ἀλλὰ μὲν δὴ ἥ ye ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ 
σκεύους xol σώματος καὶ ψυχῆς αὐ καὶ ζώου παντός, 
οὐ τῷ εἰκῇ κάλλιστα παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξει καὶ 

ὀρϑότητι καὶ τέχνῃ; ἥτις ἑκάστῳ ἀποδέδοται αὐτῶν. 
ἄρα ἔστι ταῦτα; "Eyo μὲν γάρ φημι. Τάξει ἄρα T&- 
ταγμένον καὶ ! κεκοσμημένον ἐστὶν ἢ aget; ἑκάστου; 
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Φαίην ἂν ἔγωγε. Κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν 
ἑκάστῳ ὃ ἑκάστου οἰκεῖος ἀγαϑὸν παρέχει ἕκαστον 
τῶν ὄντῶν; "Euone δοχεῖ. Καὶ ψυχὴ ἄρα κόσμον 
ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀκοσμήτου; “Ἀνάγκη. 
Ἀλλὰ μὴν 7 γε κόσμον ἔχουσα κοσμία; πῶς γὰρ οὐ 

μέλλει; Ἢ δὲ ye κοσμία σώφρων; “Πολλὴ ἀγάγπη. Uu 
ἄρα σώφρων & ψυχὴ ἀγαϑή. Ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω πα- 

ρὰ ταῦτα ἄλλα φάναι, ὦ φίλε Καλλίκλεις: σὺ δ᾽ εἰ 
ἔχεις, δίδασκε. .KAA. “ἐγ, ὦ ᾽γαϑέ. EQ. Δέγω δὴ 

ὅτι, εἰ ἡ σώφρων ἀγαϑή ἐστιν, ἢ τοὐναντίον τῇ σώ- 
φρονι πεπονϑυῖα κακή ἐστιν. ἦν δὲ αὕτη 35 ἄφρων τε 

καὶ ἀκόλαστος; Πάνυ γε. Καὶ μὴν ὅ γε σώφρων τὰ 

προςήκοντα πράττοι ἄν καὶ περὶ ϑεοὺς καὶ περὶ ἂν- 

ϑρώπους; ov γὰρ ἂν σωφρονοῖ τὰ μὴ προφήκοντα 
πράττων; ΞἸνάγκη ταῦτ εἶναι οὕτω. Καὶ μὴν περὶ 
μὲν ἀνϑρώπους τὰ προφήκοντα ! πράττων δίκα ἂν 
πράττοι, περὶ δὲ ϑεοὺς ὅσια τὸν δὲ τὰ δίκαια καὶ 

ὅσια πράττοντα ἀνάγκῃ. δίκαιον καὶ ὅσιον εἶναι; Ἔστι 
ταῦτα. Καὶ μὲν δὴ καὶ ἀνδρεῖόν 78 ἀνάγκη: οὐ γὰρ 
δὴ σώφρονος ἀνδρός ἐστιν οὔτε διώκειν οὔτε φεύγειν 
ἃ μὴ προεήκει, ἀλλ᾽ ἃ δεῖ καὶ πράγματα zal ἀγϑρώ- 

πους καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ 
ὑπομένοντα καρτερεῖν ὅπου δεῖ" ὥςτε πολλὴ ! ἀνάγκη, 

) ὦ Kalb, τὸν σώφρονα, ὥςπερ διήλϑομεν, δίκαιον 

ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον ἀγαϑὸν ἄνδρα εἶναι τε- 
λέως, τὸν δὲ ἀγαϑὸν εὖ TB καὶ καλῶς πράττειν ἃ ἂν 

πράττῃ, τὸν δ᾽ εὖ πράττοντα μακάριόν 16 καὶ εὐδαί- 
μονα εἶναι, τὸν δὲ πονηρὸν χαὶ χαχῶς πράττοντα 
ἄϑλιον. οὗτος δ᾽ ἂν εἴη ὃ ἐναντίως ἔχων τῷ σώφρονι, 
ὃ ἀκόλαστος, ὃν σὺ ἐπήνεις. LXiI. Ἐγὼ μὲν οὖν 

ταῦτα οὕτω τίϑεμαι καὶ φημι ταῦτα αληϑῆ εἶναι. εἰ 

δὲ ἔστιν ἀληϑῆ; τὸν βουλόμενον, ὡς ἔοικεν, ! εὐδαίμο- 
γα εἶναι σωφροσύνην, μὲν διωχτέον καὶ ἀσκητέον, ἄκο- 
λασίαν δὲ φευχτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος ἡμῶν, καὶ 
παρασκευαστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσϑαι τοῦ κο- 
λάζεσϑαι, ἐὰν δὲ δεηϑῇ ἢ αὐτὸς ἢ ἀλλος τις τῶν oi- 
κείων, ἢ ἰδιώτης ἢ πόλις, ἐπιϑετέον δίκην χαὶ χολα- 
στέον, 8L μέλλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοχεῖ ὃ 
σκοπὸς εἶναι, πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ev, χαὶ πάντα 

εἰς τοῦτο τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, 
ὅπως δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη τῷ μαχα- 
gio μέλλοντι ἔσεσϑαι, οὕτω πράττειν, | οὐκ ἐπιϑυμίας 
ἐῶντα ἀκολάστους εἶναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα πλη- 

qi» ἀνήνυτον κακόν, λῃστοῦ. βίον ζῶντα. οὔτε χὰρ 
alg ἀγϑρώπῳ προξφιλὴς ἂν εἴη ὃ τοιοῦτος οὔτε 

-— κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος" ὅτῳ δὲ μὴ ἔνι κοινω- 
γνία, φιλία οὐκ ἂν ein. φασὶ δ᾽ οἵ σοφοί, ὦ Καλλέ. 
πλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν χαὶ ϑεοὺς καὶ ἀνϑρώπους 

τὴν κοινωνίαν τ συνέχειν χαὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα 
χαὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα, καὶ τὸ ὅλον τοῦτο 
διὰ ταῦτα κύσμον καλοῦσι», ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν, 
οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δὲ μοι δοκεῖς οὐ προςέχειν τὸν 
γοῦν πούτοις, καὶ ταῦτα σοφὺς ὧν, ἀλλὰ λέληθέ σε, 

ὅτι ἢ ἰσότης 7j γεωμετρικὴ καὶ ἐν ϑεοῖς καὶ ἐν ἀν- 
ϑρώποις μέγα δύναται. σὺ δὲ πλεονεξίαν οἴξι δεῖν 

ἀσκεῖν" γεωμετρίας, γὰρ ἀμελεῖς. Εἶεν. ἢ ἐξελεγκτέος 
δὴ οὗτος ὃ λόγος ἡ ἡμῖν ἐστιν, ὡς οὐ ! δικαιοσύνῃς χαὶ 
σωφροσύνης κτήσει εὐδαίμονες οἵ εὐδαίΐμογες, χαχίας δὲ 

Ἐἄϑλιοι" oi ἀϑλιοι ἢ εἰ οὗτος ἀληθής ἐστι, σχε- 

P2L.ACTD QOCN) DS 

πτέον, τί τὰ συμβαίνοντα. τὰ πρόσϑεν ἐκεῖνα, ὦ Kaài- 

λίχλεις, συμβαίνει πάντα, dp οἷς σύ με ἤρου, εἰ σπου- 
δάζων λέγοιμεν λέγοντα, ὅτι κατηγορητέον εἴη καὶ cv- 
τοῦ καὶ υἱέος καὶ ἑταίρου, ἐάν τι ἀδικῇ, καὶ τῇ ῥητο- 
Qu ἐπὶ τοῦτο χρηστέον. xal ü πῶλον αἰσχύνῃ ᾧου 
συγχωρεῖν, ἀληϑῆ ἄρα ἣν τὸ εἶναι ! τὸ ἀδικεῖν τοῦ 
ἀδικεῖσϑαι ὅσῳπερ αἴσχιον τοσούτῳ χάκιον᾽ καὶ τὸν 
μέλλοντα ὀρϑῶς ῥητορικὸν ἔσεσϑαι. δίκαιον ἄρα δεῖ 
εἶναι καὶ ἐπιστήμονα τῶν δικαίων, 0 αὖ Τοργίαν ἔφη 
πῶλος δὲ αἰσχύνην ὁμολογῆσαι. LXIV. Τούτων δὲ 

οὕτως ἐχόντων, σχεψώμεϑα, u aor ἐστὶν ἃ σὺ ἐμοὶ 
ὀνειδίζεις" ἄρα καλῶς λέγεται, 7 οὗ, ὡς ἄρα ἐγὼ οὐχ 

οἷός T εἰμὶ βοηϑῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε τῶν φίλων 
οὐδενὶ οὐδὲ τῶν οἰκείων, οὐδ᾽ ἐχσῶσαι ἐκ τῶν μεγί-. 

gray κινδύνων, εἰμὲ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ ὥςπερ οἵ 
ἄτιμοι. τοῦ ! ἐϑέλοντος, & ἂν τε τύπτειν βούληται, τὸ 
γ»βαγικὸν δὴ τοῦτο τοῦ σοῦ λόγου, ἐπὲ κόῤῥης, ἐάν τε 
χρήματα «φαιρεῖσϑαι, ἐάν τὸ ἐκβάλλειν & τῆς πόλεως, 
ἐάν 18, τὸ ἔσχατον, ἀπορτεῖναι,, καὶ οὕτω διακεῖσθαι 
πάντων δὴ αἴσχιστόν ἐστιν, ὡς 0 σὸς λόγος. ὁ δὲ 
ἐμὸς, ὅςτις, πολλάχις μὲν ἤδη εἴρηται, οὐδὲν δὲ κωλύει 

καὶ ἔτι λέγεσθαι" οὔ φημι, ὦ Καλλίκλεις, τὸ τύπτε- 
σϑαι ἐπὶ κόῤῥης ! ἀδίχως αἴσχιστον εἶναι, οὐδὲ γε τὸ 
τέμνεσθαι οὔτε τὸ σῶμα τὸ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλάντιον, 
ἀλλὰ τὸ τύπτειν καὶ ἐμὲ xci τὰ ἐμὰ ἀδίκως καὶ τέ- 
poet καὶ αἴσχιον καὶ κάκιον, καὶ κλέπτειν 78 ἅμα “αὶ 
ἀγδραποδίζεσϑαι xal τοιχωρυχεῖν καὶ συλλήβδην ὁτιοῦν 
ἀδικεῖν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ αἴσχιον 
καὶ κάκιον εἶναι ἢ ἐμοὶ τῷ ἀδιπουμένῳ. ταῦτα ἡμῖν 
ἄγω ἐχεῖ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν λόγοις οὕτω φαγέντα, ὡς 

ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέδεται, * καὶ εἰ ἀγροικότε- 

ρόν τι εἰπεῖν ἐστι, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις λόγοις, 

ὡς γοῦν ἄν δόξειεν οὑτωσὶ, οὺς σὺ εἰ μὴ λύσεις ἢ σοῦ 
τις γεανικώτερος, οὐχ οἷόν τε ἄλλως λέγοντα ἢ ὡς ἐγὼ 

γῦν λέγω καλῶς λέγειν" ἐπεὶ ἔμοιγε ὃ αὐτὸς λόγος 
ἐστὶν αεί, ὅτι ἐγὼ ταῦτα oUx οἶδα ὅπως ἔχει, ὅτι μῶ- 
τοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα, ὥςπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός 3 ἐστὶν 
ἄλλως λέγων μὴ οὐ Σαξαγέλαστος εἶναι. ἐὼ. μὲν οὖν 

«v τίϑημι ! ταῦτα οὕτως ἔχειν. εἰ δὲ οὕτως ἔχει, καὶ 
μέγιστον τῶν κακῶν ἐστιν ἢ ἀδικία τῷ ἀδικοῦντι, καὶ 
ἔτι τούτου μεῖζον μεγίστου ὄντος, εἰ οἷόν τε, τὸ ἀδι- 
κοῦντα μὴ διδόναι δίκην, τίνα ἂν βοήϑειαν μὴ δυνά- 
μενος ἄνϑρωπος βοηϑεῖν ἑαυτῷ καταγέλαστος ἄν τῇ 

ἀληϑείᾳ εἴη; do οὐ ταύτην, ἥτις ἀποτρέψει τὴν μεχέ- 
στην ἡμῶν βλάβην; ἀλλὰ πολλὴ ἀγάγχη ταύτην εἶναι 
τὴν αἰσχίστην βοήϑειαν, μὴ δύγασϑαι βοηϑεῖν μήτε 
ἑαυτῷ μήτ τοῖς αὑτοῦ φίλοις τε καὶ οἰκείοις, ! ̓ δευτέ- 
ga δὲ τὴν τοῦ δευτέρου βακοῦ καὶ τρίτην τὴν τοῦ 
τρίτου; χαὶ rGÀÀe οὕτως" ὡς ἑκάστου χακοῦ μέγεθος 

πέφυκεν, οὕτω καὶ κάλλος τοῦ δυγατὸν εἶναι ἐ p Ba- 
στα βοηϑεῖν χαὶ αἰσχύνη τοῦ uii. da ἄλλως ἢ οὕτως 
ἔχει, ὦ -«Καλλίκλεις; KAA. Οὐκ ἄλλως. LXV. za 
4woiv οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδικεῖν re καὶ ἀδικεῖσθαι, 
fov μὲν φαμεν κακὸν τὸ ἀδικεῖν, ἔλαττον ὁ δὲ τὸ d 
κεῖσϑαι. τί οὖν ἂν παρασκευαφάμενος ἄνϑρωπος βοη- 
ϑήσειεν αὑτῷ, Gere ἀμφοτέρας τὰς ὠφελείας. ταύτας 
ἔχειν, τήν τὸ ἀπὸ ! τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ 
μὴ ἀδικεῖσθαι; πότερα δύναμιν, ἢ βούλησιν; ὧδε δὲ 
λέγω: πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖσϑαι, οὐκ ἀδι- 
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510 τὸς, οὕτως, * ἵνα διαπεράγνῃς τὸν λόγον». 

D λει δυνήσεται" ! τοῦτον οὐδεὶς χαίρων ἀδικήσει. 

GORGIAS. 

χήσοται, ἢ ἐὰν δύναμιν παρασχευάσηται τοῦ μὴ ἀδι- 
κεῖσϑαι, ovx ἀδικήσεται; ΚΑΛ. 4ῆλον δὴ τοῦτό γε, 
ὅτι ἐὰν δύναμιν. EQ. Τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν; πότερον 
ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖν, ἱκανὸν τοῦτ ἐστίν — οὐ 

E γὰρ ἀδικήσει -- ἢ x«i! ἐπὶ τοῦτο δεῖ δύγαμίν τινα 
χαὶ τέχνην 1 παρασκευάσασϑαι, ὡς, ἐὰν μὴ μάϑῃ αὐτὰ 

καὶ ἀσκήσῃ, ἀδικήσει; Τί οὐκ αὐτό γὲ μοι τοῦτο ἀπε- 
χρίνω, ὦ Καλλίκλεις, πότερόν σοι δοκοῦμεν ὀρϑῶς 

ἀγαχκασϑῆναι ὁμολογεῖν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν λύγοις 
ἐγώ τ καὶ Πῶλος, ἢ οὔ, ἡνίκα ὡμολογήσαμεν μηδένα 

βουλόμενον ἀδικεῖν, ἀλλ ἄκοντας τοὺς ἀδικοῦντας 

πάντας ἀδικεῖν; ΚΑΛ. Ἔστω σοι τοῦτο, ὦ Σώκρα- 
EQ. Koi 

ἐπὶ τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοικε, παρασκευαστέον ἐστὶ δύνα- 

μὲν τα καὶ τέχνην, ὅπως μὴ ἀδικήσωμεν. KAA. πά- 

γυ γε. EQ. Τίς οὖν mov ἐστὶ τέχνη τῆς παρασκευῆς 

τοῦ μηδὲν ἀδιμεῖσϑαι ἢ ἢ ὡς ὀλίγιστα; σχέψαι, εἰ σοὶ 

δοκεῖ ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοχδὶ ide ἢ αὐτὸν ὦ ἀρ- 
χειν δεῖν ἐν τῇ πόλει ἢ 53 καὶ τυραννεῖν, ἢ τῆς ὑπαρχού- 
σης πολιτείας ἑταῖρον εἶναι. ΚΑΛ. Ὁρᾷς, ὦ Σώκρα- 

B τ8ς, ὡς ἐγὼ ἕτοιμός δίμι 1 ἐπαινεῖν, ἂν τι καλῶς λέ- 

s 719; τοῦτό pa: δοκεῖς πάνυ καλῶς εἰρηκέναι. LXVI. 

᾿Σχόπϑι δὴ καὶ τόδε ἐὰν σοι δοχῶ εὖ λέγειν. φίλος μοι 

δοχεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ὡς οἷόν τ μάλιστα, ὃν- 
περ οἵ παλαιοί τ καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὃ ὅμοιος τῷ 

ὁμοίῳ. οὐ καὶ col; KAA. Ἔμοιγε. EQ. Οὐκοῦν 

ὅπου τύραννός ἐστιν ἄρχων ἄγριος xol ἀπαίδευτος, εἴ 
τις τούτου ἐν τῇ Tt0ÀeL πολὺ βελτίων εἴη, φοβοῖτο δή- 

C ποὺ ἂν αὐτὸν ὃ τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ ἅπαντος ! τοῦ 
γοῦ οὐκ ἂν ποτε δύναιτο φίλος γενέσϑαι; ΚΑΛ. 
Ἔστι ταῦτα. EQ. Οὐδέ ye εἴ τις πολὺ φαυλότερος 
εἴη, οὐδ᾽ ἄν οὗτος" καταφρ ογοῖ γὰρ ἄν αὐτοῦ ὁ τύ- 
θαγγος καὶ οὐκ ἂν ποτε ὡς πρὸς φίλον σπουδάσειε. 
ΚΑΛ. Καὶ ταῦτ ἀληϑῆ. ΣΩ. "einen. δὴ ἐχεῖνος 

μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ τοιούτῳ, ὃς ἂν, ὁμοήϑης 

ὧν, ταὐτὰ “ψέγων χαὶ ἐπαινῶν ἐθέλῃ ἄρχεσϑαι καὶ 

ὑποχεῖσϑαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος μέγᾳ ἐν ταύτῃ τῇ πό- 
οὐχ 

οὕτως ἔχϑι; KAA. Nai. ΣΩ. Ei ἄρα τις ἐνγοήσειεν 

ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τῶν νέων, Τίνα ἂν τρόπον ἐγὼ μέ- 
γα δυναίμην καὶ μηδείς με ἀδικοίη, αὕτη, ὡς ἔοικδν, 
αὐτῷ ὁδός ἐστιν, εὐθὺς ἐκ νέου ἐθίζειν αὑτὸν τοῖς 

αὐτοῖς χαΐρειν καὶ ἄχϑεσϑαι τῷ δεσπότῃ , xal παρα- 
σχευάζϑιψ, ὅπως 0 τι μάλιστα ὅμοιος ἕσται ἐκείνῳ. οὐχ 

οὕτως; ΚΑΛ. Ναί. EQ. Οὐκοῦν τούτῳ τὸ μὲν μὴ 

E ἀδικεῖσϑαι καὶ ' μέγα δύνασϑαι, ὡς 0 ὑμέτερος λόγος, 

ἐγ ΓΙᾺ πόλδι διαπεπράξεται. KAA. Πάνυ ye. XQ. 

ad οὖν καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖν; 7 ἢ πολλοῦ δεῖ, εἴπερ ὅμοιος 
ἔσται τῷ ἄρχοντι, ὄντι ἀδίκῳ, καὶ παρὰ τούτῳ μέγα 
δυνήσεται; αλλ οἶμαι ἔγωγε, πὰν τοὐναντίον οὑτωσὶ 7 
παρασκευὴ ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οἵῳ τε εἶναι ὡς πλεῖ- 
στα ἀδικεῖν καὶ ἀῆρρίατα μὴ DEM δίκην. E γάρ; 

011 ΚΑΔ. Φαίνεται. * EQ. Οὐκοῦν τὸ μέγεστον αὐτῷ χα- 

κὸν ὑπάρξει μοχϑηρῷ ὄντι τὴν ψυχὴν καὶ λελωβημέγῳ 
διὰ τὴν μίμησιν τοῦ δεσπότου καὶ δύναμιν. KAA. 
οὐχ οἵδ᾽ ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τοὺς λόγους. ἄνω καὶ 

κάτω, o Σώκρατες. ἢ οὐκ οἶσϑα, ὅτι οὗτος ὃ “μιμού- 

peroc τὸν μὴ μιμούμενον ἐκεῖνον ἀποκχτεχεῖ: ἐὰν Bov- 
ληται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα; ZQ. Οἶδα, ὦ ἢ ᾿γαϑὲ 
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Καλλίκλεις, εἰ μὴ κωφός y " εἰμί, καὶ σοῦ ἀκούων καὶ 

Πώλου ἄρτι πολλάκις καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγου πάντων 
τῶν ἐν τῇ πόλει. ἀλλὰ καὶ σὺ ἐμοῦ ἄκουθ, ὅτι ἀπο- 

χτεγεῖ, μέν, ἂν βούληται, ἀλλὰ πονηρὸς ὧν καλὸν κἀ- 
γαϑὸν ὄντα. ΚΑΛ. Οὐκοῦν τοῦτο δὴ καὶ τὸ ἀγανα- 
κτητόν; EQ. Ov γοῦν γε ἔχοντι, ὡς 0 λόγος σημαί- 
ει. ἢ οἴει δεῖν τοῦτο παρασκευάζεσθαι ἄνϑρωπον, ὡς 

πλεῖστον χρόνον ζῆν, καὶ μελετᾶν τὰς τέχνας ταῦτας, 

αἱ ἡμᾶς ἀεὶ ἐκ τῶν κινδύνων σώζουσιν, ὥςπερ καὶ ἣν 

! σὺ κελεύδις ἐμὲ μελετᾶν τὴν ῥητορικήν, τὴν ἐν τοῖς 
δικαστηρίοις διασώζουσαν; KAA. Noi μὰ AU ὀρϑῶς 

γέ σοι συμβουλούων. LXVIL EQ. Τί δέ, ὦ βέλτιστε; 
ἡ καὶ ἢ τοῦ νεῖν ἐπιστήμη σεμνή τὶς σοι δοκεῖ εἶναι; 
KAA. Μὰ 4 οὐκ ἔμοιγε. EQ. Kal μὴν ul γε 
καὶ αὕτη ἐκ ϑανάτου τοὺς ἀνϑρφώπους, ὅταν εἰς τοι- 
οὗτον ἐμπέσωσιν, οὗ δεῖ ταύτης τῆς ἐπιστήμης. εἰ δ᾽ 
αὕτη σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγώ σοι μείζονα. ! ταύτης 
ἐρῶ, τὴν πυβερνητικήν, ἢ οὐ μόνον τὰς ψυχὰς σώζει, 
ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα ἐκ τῶν ἐσχάτων 
κινδύνων», deep jj δητορική. καὶ αὕτη μὲν πρφοβεσταλ- 
μένη ἐστὲ καὶ κοσμία, καὶ οὐ σεμνύνεται ἐσχηματισμέ- 
yn ὡς ὑπερήφανόν τι διαπραττομένη, ἀλλὰ ταὐτὰ δια- 
πραξαμένη τῇ δικαγιχῇ, ἐὰν μὲν ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώ- 
σῇ, οἶμαι, δύ᾽ ὀβολοὺς ἐπράξατο, ἐὰν δὲ ἐξ Αἰγύπτου 

ἢ ἐκ τοῦ Πόντου, ἐὰν πάμπολυ ταύτης τῆς μεγάλης ! 

εὐεργεσίας, σώσασ᾽ ἃ νῦν δὴ ἔλεγον, καὶ αὐτὸν καὶ 
παῖδας καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, ἀποβιβάσασ᾽ εἰς 
τὸν λιμένα δύο δραχμὰς ἐπράξατο, xol αὐτὸς ὃ ἔχων 
τὴν τέχνην καὶ ταῦτα διαπραξάμεγος ἐκβὰς παρὰ τὴν 

ϑάλατταν καὶ τὴν ναῦν περιπατεῖ ἐν μετρίῳ σχήματι. 
λογίζεσϑαι γάρ, οἶμαι, ἐπίσταται, ὅτι ἀδηλόν ἐστιν 
οὔςτινάς τ ὠφέληκδ τῶν συμπλεόντων οὐκ ἐάσας κα- 
ταποντωϑῆναι καὶ οὕςτινας ἔβλαψεν, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν 
αὐτοὺς βελτίους ἐξεβίβασεν ἢ οἷοι * ἐνέβησαν οὔτε τὰ 
σώματα οὔτϑ τὰς ψυχάς. λογίζεται οὖν, ὅτι οὐκ, BL 

μέν τις μεγάλοις καὶ ἁνιάτοις νοσήμασι κατὰ τὸ σῶ- 
μα συνεχόμενος μὴ ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν ἀϑλιός ἔστιν, 
ὅτι οὐκ ἀπέϑαν, καὶ οὐδὲν ὑπ αὐτοῦ ὠφέληται" εἰ δὲ 
τις ἄρα ἐν τῷ τοῦ σώματος τιμιωτέρῳ, τῇ ψυχῇ, πολ- 
λὰ γοσήματα ἔχει xai ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον ἐστὲ 
καὶ τοῦτον ὀνήσειεν, ἂν T8 ἐκ ϑαλάττῃς ἂν 16 ἐκ δι- 

καστηρίου ἂν τε ἄλλοϑεν ὁποϑενοῦν σώσῃ, αλλ oi- 

δὲν, ! ὅτι ovx ἄμεινόν ἐστι ζῆν τῷ μοχϑηρῷ ἀνϑρώ- 
πῳ᾿ κακῶς γὰρ ἀνάγκη ἐστὶ ζῆν. LXVIHL Διὰ ταῦτα 
οὐ νόμος ἐστὶ σεμνύνεσθαι τὸν κυβερνήτην, καίπερ 
σώζοντα, ἡμᾶς" οὐδέ γε, ὦ ϑαυμάσιο, τὸν μηχαγο- 
ποιόν, ὃς οὔτξ στρατηγοῦ, μὴ ὅτι κυβερνήτου, οὔτε 
ἄλλου οὐδεγὸς ἐλάττω ἐνίοτε δύναται σώζειν" πόλεις 

γὰρ ἔστιν ὅτε ὅλας cota. μή σοι δοκεῖ κατὰ τὸν δι- 
χανικὸν εἶναι; καΐτοι δὶ βούλοιτο λέγειν, ὦ “Καλλύιλεις, 

ἅπερ ὑμεῖς, σεμνύνων τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν ! ἂν 
ὑμᾶς τοῖς λόγοις, λέγων καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν 
γίγνεσϑαι μηχαγοποιούς, ὡς οὐδὲν ταλλά ἐστιν" ἵκα- 

γὸς γὰρ αὐτῷ ὃ λόγος. ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ 

καταφρονεῖς xoi τῆς τέχνης τῆς ἐκείνου, καὶ ὡς ἐν 
ὀνείδει ἀποκαλέσαις ἂν μηχανοποιόν, καὶ τῷ uel gu- 
τοῦ ovr ἂν δοῦναι ϑυγατέρα ἐθέλοις, oUr ἂν αὐτὸς 
τῷ σαυτοῦ λαβεῖν τὴν ἐχδίνου. καίτοι ἐξ ὧν τὰ σαυ- 
τοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δικαίῳ λόγῳ τοῦ μηχανοποιοῦ κατα- 
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φρονεῖς xal τῶν ἄλλων ὧν νῦν δὴ ἔλεγον; οἶδ᾽ ὅτι 
φαΐης ! ἂν βελτίων εἶναι καὶ ἐκ βελτιόνων. τὸ δὲ βέλ- 
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τιον δὶ μὴ ἔστιν ὁ ἐγὼ λέγω, αλλ αὐτὸ τοῦτ ἐστὶν 

ἀρετή, τὸ σώζειν αὑτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὄντα ποῖός 
τις ἔτυχε, καταγέλαστός σοι ὁ ψόγος γίγνεται καὶ μη- 
χανοποιοῦ καὶ ἰατροῦ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, ὅσαι τοῦ 
σώζειν ἕνεκα πεποίηνται. ἀλλ, ὦ μακάριε, τη: μὴ 

ἀλλο τι τὸ γενναῖον χαὶ τὸ ἀγαϑὸν ü TOU σώζειν τὸ 

καὶ σώζεσϑαι. μὴ yao: τοῦτο μέν, τὸ ζῆν ὑποσονδὴ 
χρόνον, τὸν ! γε ὡς ἀληϑῶς ἄνδρα ἑατέον ἐστὶ καὶ οὐ 
φιλοψυχητέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα περὶ τούτων τῷ ϑεῷ 
καὶ πιστεύσαντα ταῖς γυναιξίν, ὅτι τὴν εἱμαρμένην 
οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐκφύγοι, τὸ ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον, τίν ἂν 

τρόπον τοῦτον ὃν μέλλει χρόνον βιῶναι ὡς ἄριστα 
βιῴη, ἄρα ἐξομοιῶν αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ, * ἐν ἢ 

ἄν οἰκῇ, καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σὲ ὡς ὁμοιότατον γίγνε- 
σϑαι τῷ δήμῳ τῷ ϑηναίων, si μέλλεις τούτῳ προς- 
φιλὴς εἶναι καὶ μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει; τοῦϑ'᾽ 

ὅρα Bi σοὶ λυσιτελεῖ καὶ ἐμοί, ὅπως μή, ὦ δαιμόνιε, 

πεισόμεϑα ὅπερ φασὶ τὰς τὴν σελήνην καϑαιρούσας, 
τὰς Θετταλίδας, σὺν τοῖς φιλτάτοις ἢ αἵρεσις ἡμῖν 
ἔσται ταύτης τῆς δυνάμεως τῆς ἐν τῇ πόλει. εἰ δὲ σοι 
οἴει ὄντινοῦν ἀνϑρώπων παραδώσειν τέχνην τινὰ τοι- 
αὐτην, ἥτις σε ποιήσει ! μέγα δύνασϑαι ἐν τῇ πόλει 
τῇδε ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον 
εἴτ ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐχ ̓ ὀρϑῶς βουλεύει, 
ὦ Καλλίχλεις: οὐ γὰρ μιμὴ τὴν δεὶ εἶναι, ἀλλ αὐτο- 

φυῶς ὅμοιον τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἀπεργάζε- 

σϑαι εἰς φιλίαν τῷ ᾿Ιϑηναίων δήμῳ χαὶ ναὶ u* 4ía 
τῷ Πυριλάμπους 78 πρός. ὅςτις οὖν σε τούτοις ὁμοιό- 
τατον ἀπεργάσεται, οὗτός σε ποιήσει, ὡς ἐπιϑυμεῖς 
πολιτικὸς εἶναι, πολιτικὸν καὶ ῥηπορικόν" τῷ ! αὑτῶν 
γὰρ ἤϑει λεγομένων τῶν “λόγων ἕκαστοι χαίρουσι, τῷ 

δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχϑονται" 8 μή τι σὺ ἀλλο “λέγεις, ὦ φί- 
λη χεφαλή. «Ἱέγομὲν τι πρὸς ταῦτα, ὦ Koss; 

LXIX. KAA. Οὐκ οἷδ᾽ ὅντινά μοι τρόπον δοκεῖς εὖ 
λέγβιν, ὦ Σώκρατες. πέπονθα δὲ τὸ τῶν πολλῶν πά- 

Soc: οὐ πάνυ σοι πείϑομαι. ΣΩ. Ὁ δήμου γὰρ ἔρως, 
o “Καλλίκλεις, ἐγὼν ἐν τῇ ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι" 

ἀλλ᾿ ἐὰν πολλάκις ἴσως καὶ βέλτιον ! ταὐτὰ ταῦτα 
διασχκοπώμεϑα, πεισϑήσει. ἀναμνήσϑητι, δ᾽ οὖν, ὅτι 
δύ᾽ ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευὰς ἐπὶ τὸ ἕκαστον Je- 
ραπεύειν, xai σῶμα xai ψυχήν, μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν 
ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστον, μὴ καταχα- 
ριζόμενον, ἀλλὰ διαμαχόμενον. οὐ ταῦτα ἣν ἃ τότε 
ὡριζόμεϑα; ΚΑΛ. Πάνυ 758. EQ. Οὐχοῦν ἢ μὲν 

ἑτέρα, ἢ πρὸς ἡδονήν, - ἀγεννὴς χαὶ οὐδὲν ἀλλο E x0- 
λακεία τυγχάνει οὖσα. η γάρ; ΚΑΛ. Ἔστω, εἰ βού- 
λει, σοὶ ! οὕτως. EQ. Ἢ δὲ 78 ἑτέρα, ὅπως ὡς βέλ- 

τιστον ἔσται τοῦτο, εἴτα σῶμα τυγχάνει ὃν εἶτε “ψυχή, 
ὃ ϑεραπεύομεν; KAA. Πάνυ ye. EQ. "Ag οὖν οὔ- 
τως ἡμῖν ἐπιχειρητέον ἐστὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις 

ϑεραπεύειν, ὡς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποι- 
οὔντας; ἄνευ γὰρ δὴ τούτου, ὡς ἐν τοῖς ἔμπῤοσϑεν 

εὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἄλλην εὐεργεσίαν οὐδεμίαν 
προςφέρειν, ἐὰν * μὴ καλὴ καἀγαϑὴ 7 διάνοια ἢ τῶν 

μελλόντων ἢ χφήματα πολλὰ λαμβάνειν ἢ LU ἀρχήν τινῶν 
ἢ ἄλλην δύναμιν ἢ ἡντινοῦν. ϑῶμεν οὕτως ἔχειν; ΚΑΛ. 

Πάνυ γ8, εἴ σοι ὕδιον. ΣΩ. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν 

| ἀλλήλους, ὦ 

PLATONIS 

ὁ Καλλίκλεις, δημοσίᾳ πράξαντες τῶν πολι- 

τικῶν πραγμάτων, ἐπὶ τὰ οἰκοδομικά, ἢ τειχῶν 1 γεω- 
gia» ἢ ἱερῶν ini τὰ μέγιστα οἰκοδομήματα, πότερον 
ἔδει ἂν ἡμᾶς σχέψασϑαι ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ! ἐξετάσαι, 
πρῶτον μὲν δἰ ἐπιστάμεϑα τὴν τέχνην ἢ οὐκ ἐπιστά- 
μεϑα, τὴν οἴκοδομικήν, καὶ παρὰ τοῦ ἐμάϑομεν; ἔδει 
ἂν, ἢ οὔ; KAA. Πάνυ ys. EQ. Οὐκοῦν δεύτερον 
αὖ τόδε, εἴ τι πώποτε οἰκοδόμημα φκοδομήκαμεν ἰδία 
ἢ τῶν φίλων τινὶ ἢ ἡμέτερον αὐτῶν, καὶ τοῦτο πὸ οἷ- 
κοδόμημα καλὸν ἢ αἰσχρόν ἐστι" καὶ εἰ μὲν εὑρίσκο- 
μὲν σκοπούμενοι διδασκάλους τε ἡμῶν ἀγαϑοὺς καὶ 
ἐλλογίμους γεγονότας καὶ οἰκοδομήματα ! πολλὰ μὲν 
χαὶ καλὰ μετὰ τῶν διδασκάλων φκοδομημένα ἡμῖν, 
πολλὰ δὲ καὶ ἰδίᾳ, ἡμῶν, ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων 

ἀπηλλάγημεν, οὕτω μὲν διακειμένων, γοῦν ἐχόντων ἣν 

ἄν ἰέναι ἐπὶ τὰ δημόσια i ἔργα" εἰ δὲ μήτε διδάσκαλον 
εἴχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιδεῖξαι οἰκοδομήματά τε ἢ μη- 
δὲν ἢ πολλὰ καὶ μηδενὸς ἄξια, οὕτω δὲ ἀνόητον ἦν 
δήπου ἐπιχειρεῖν τοῖς δημοσίοις ἔργοις καὶ παρακαλεῖν 
ἀλλήλους ém αὐτά. φῶμεν ταῦτα ὀρϑῶς λέγεσϑαι, ! ἢ 
οὔ; KAA. Πάνυ ye. LXX. EQ. Οὐκοῦν οὕτω πάν- 

τα, τά 18 ἄλλα, κἂν εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν 

παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους ὡς ἱκανοὶ ἰατροὶ ὄντες, ἐπε- 

σχεψάμεϑα δήπου ἂν ἐγώ τε σὲ καὶ σὺ ἐμὲ, Φέρε 
πρὸς ϑεῶν, αὐτὸς δὲ ὁ Σωκράτης πῶς ἔχει τὸ σῶμα 
πρὸς ὑγίδιαν; ἢ ἤδη τις ἄλλος διὰ Σωκράτην ἀπηλλά- 
7η γόσου, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύϑερος; Κἂν ἐγώ, οἶμαι, πε- 
ρὲ σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν. καὶ εἰ μὴ ηὐρίσκομεν 
δι ἡμᾶς μηδένα ' βελτίω γεγονότα τὸ σῶμα, μήτε τῶν 
ξένων μήτε τῶν ἀστῶν, wire ἄνδρα μήτε γυναῖκα, 
πρὸς Διός, [5] Καλλίκλεις, οὐ καταγέλαστον ἄν ἦν τῇ 

ἀληϑείᾳ εἰς τοσοῦτον ἀγνοίας ἐλϑεῖν ἀνϑρώπους, ὥςτε, 

πρὶν ἰδιωτεύοντας πολλὰ μὲν ὅπως ἐτύχομεν ποιῆσαι, 
πολλὰ δὲ κατορϑῶσαι καὶ χυμνάσασϑαι ἱκανῶς τὴν 

τέχνην, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, ἐν τῷ πίϑῳ τὴν κερα- 
μείαν ἐπιχειρεῖν μανϑάνειν, καὶ αὐτούς TB δημοσιεύειν 
ἐπιχειρεῖν zai ἄλλους τοιούτους παρακαλεῖν; οὐκ ἀνόη- 

τόν σοι δοκεῖ ἃ αν εἶναι οὕτω πράττειν; ΚΑΛ. Ἔμοιγε. 

ΣΩ. NU δέ, *g βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ μὲν av- 
τὸς ἄρτι ἄρχει πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγματα, 
ἐμὲ δὲ παρακαλεῖς καὶ ὀνειδίζεις, ὅτι οὐ πράττω, οὐκ 

ἐπισχεψόμεϑα ἀλλήλους, Φέρε, Καλλικλῆς ἤδη τινὰ 
βελτίω πεποίηκε τῶν πολιτῶν; ἔστιν ὅςτις πρότερον 
πονηρὸς ὧν ἀδικός τὸ καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄφρων διὰ 

Καλλικλέα καλός τε κἀγαϑὸς γέγονεν, à ξένος ἢ 
ἀστός, ἢ δοῦλος ἢ ἢ ἐλεύϑερος; Δέγε μοι, ἐάν ! τίς σε 

ταῦτα ἐξετάζῃ, Q Καλλίκλεις, cl ἐρεῖς; τίνα φήσεις 

βελτίω πεποιηκέναι ἄνϑρωπον τῇ συνουσίᾳ τῇ σῇ; — 
᾿Ὀκνεῖς ἀποκρίνασϑαι, εἴπερ ἔστι τοιόνδδ τι ἔργον σὸν 
ἔτι ἰδιωτεύοντος, πρὶν δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν; ΚΑΛ. 

Φιλόνεικος εἶ, ὦ Σώκρατες. LXXIL EQ. MAX οὐ φι- 

λονεικίᾳ γε ἐρωτῶ, ἀλλ ὡς ἀληθῶς βουλόμενος εἰδέ- 
γαι, ὅντινά ποτε τρύπον ois, δεῖν πολιτεύεσθαι ἐν 

ἡμῖν, εἰ ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσει ἡμῖν ἐλϑὼν ἐπὶ τὰ 
τῆς πόλεως ! πράγματα ἢ ὅπως ὅ τι βέλτιστοι οἵ πο- 
λῖται ὦμεν. ἢ οὐ πολλάκις ἤδη ὡμολογήκαμεν τοῦτο 
δεῖν πράττειν τὸν πολιτικὸν ἄνδρα; ὡμολογήκαμεν, ἢ 
οὔ; ἀποκρίνου. ἩὩμολογήκαμεν" ἐχὼ ὑπὲρ σοῦ ἀπο- 
χκρινοῦμαι. Εἰ τοίνυν τοῦτο δεῖ τὸν ἐγαϑὸν ἄγδρα 
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παρασκευάζειν τῇ ἑαυτοῦ πόλϑι, γὺν μοι ἀναμνησϑεὶς 

εἰπὲ περὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ὧν ὀλίγῳ πρότερον ἔλε- 
7ες: εἰ ἔτι σοι δοκοῦσιν ἀγαϑοὶ πολῖται γεγονέναι, ! 

“Περικλῆς καὶ Κίμων καὶ Μιλτιάδης καὶ Θεμιστοκλῆς. 
ΚΑΛ. Euowe. EQ. Οὐκοῦν εἴπερ ἀγαϑοί, δῆλον ὅτι 
ἕκαστος αὐτῶν βελτίους ἐποίει τοὺς πολίτας ἀντὶ χει- 
ρόγων. ἐποίδι, ἢ οὔ; ΚΑΛ. Ναί. EQ. Οὐκοῦν t6 
“Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, χείρους ἤσαν οἵ 

᾿ϑηναῖοι ἢ ὅτε τὰ τελευταῖα ἔλεγεν; KAA. Ἴσως. 

EQ. Οὐκ ἴσως δή, ὦ βέλτιστε, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἐκ τῶν 
ὡμολογημένων, εἴπερ ἀγαϑός f ἦν ἐκεῖνος ! πολέτης. 
KAA. Τί οὖν δή; EQ. Οὐδέν. ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὲ 
ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέγονται ἀΙϑηναῖοι διὰ Περικλέα βελ- 
τίους γεγονέναι, ἢ πᾶν τοὐναντίον διαφϑαρῆναι ὑπ᾽ 
ἐχείνου. ταυτὲ γὰρ ἔγωγ ἀκούω, Περικλέα πεποιηκέ- 

γαι ᾿Ιϑηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ λάλους καὶ φι- 

λαργύρους εἰς μισϑοφορίαν πρῶτον καταστήσαντα. 
ΚΑΛ. Τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων ἀκούεις ταῦτα, ὦ Zo- 

κρατες. EQ. Ἀλλὰ τάδε οὐκέτι ἀκούω, ἀλλ᾽ οἶδα σα- 

φῶς καὶ ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ηὐδοκίμει 
Περικλῆς καὶ οὐδεμίαν αἰσχρὰν. δίκην χατεψηφίσαντο 
αὐτοῦ ᾿Ιϑηναῖοι, ἡνίκα χείρους ἤσαν" ἐπειδὴ δὲ καλοὶ 
κἀγαϑοὶ ἐγεγόνεσαν * ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἐπὶ τελευτῇ τοῦ 

βίου τοῦ Περικλέους, κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, 

ὀλίγου δὲ καὶ ϑανάτου ἐτίμησαν, δῆλον ὅτι ὡς πονη- 
φοῦ ὄντος. LXXII. KAA. Τί οὖν; τούτου ἕνεκα κα- 

x06 ἣν “Περικλῆς; ΣΩ. Ὄνων γοῦν ἂν ἐπιμελητὴς χαὶ 
ἵππων καὶ βοῶν τοιοῦτος ὧν κακὸς ἂν ἐδόκει εἶναι, εἰ 
παραλαβὼν μὴ λακτίζοντας μηδὲ κυρίττοντας μηδὲ δά- 
xvovtag ἀπέδειξα ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας δὶ ἀγριό- 
τητα. ἢ οὐ δοκεῖ σοι κακὸς εἶναι ἐπιμελητὴς ὁςτιςοῦν 
! ὁτουοῦν ζώου, ὃς ἄν παραλαβὼν ἡμερώτερα ἀποδεί- 

ξῃ ἀγριώτερα ἢ παρέλαβε; Δοκεῖ, ἢ οὔ; KAA. Πά- 
»v y8, ἵνα σοι χαρίσωμαι. EQ. Καὶ τόδε τοίνυν μοι 

χάρισαι ἀποκρινάμενος, πότερον καὶ ὁ ἄνϑρωπος ἕν 
τῶν ζώων ἐστίν, ἢ ov; ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. 

Οὐκοῦν ἀνϑρώπων Περικλῆς, ἐπεμέλετο; KAA. ναί. 

EQ. Τί οὖν; οὐκ ἔδει αὐτούς, ὡς ἄρτι ὧμολογ οὔμεν, 

δικαιοτέρους γεγονέναι ἀντὶ ἀδικωτέρων vm ἐκείνου, 

εἴπερ ἐχεῖνος ' ἐπεμελεῖτο αὐτῶν ἀγαϑὸς ὧν τὰ πολι- 
τικά; ΚΑΛ. Πάνυ γε. EQ. Οὐκοῦν οἵ γ8 δίκαιοι 
ἥμεροι, ὡς ἔφη Ὅμηρος. σὺ δὲ τὶ φής; οὐχ οὕτως; 
ΚΑΛ. Noi. EQ. Ἀλλὰ μὴν ἀγριωτέρους ye αὐτοὺς 
ἀπέφηνεν ἢ οἵους παρέλαβε, καὶ ταῦτ᾽ εἰς αὐτόν, ὃν 
ἥκιστ ἂν ἐβούλετο. ΚΑΛ. Βούλει σοι ὁμολογήσω; 
EQ. Ei δοχῶ γέ σοι ἀληϑῆ λέγειν. ΚΑΛ. Ἔστω δὴ 
ταῦτα. EQ. Οὐκοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους 
τὸ καὶ χείρους; ΚΑΛ. ! Ἔστω. ΣΩ. Οὐκ e) ἀγα- 

ϑὸς τὰ πολιτικὰ “Περικλῆς ἣν ἐκ τούτου τοῦ λόγου. 

KAA. Οὐ σύ y8 φής. EQ. Μὰ Ab, οὐδὲ γε σὺ ἐξ 

ὧν ὁμολογεῖς. Πάλιν δὲ λέγε μοι περὲ Κίμωνος" οὐκ 

ἐξωστράκισαν αὐτὸν οὗτοι, OUS ἐθεράπευεν, i ἵνα αὐτοῦ 
δέκα ἐτῶν μὴ ἀκούσειαν τῆς φωνῆς; καὶ Θεμιστοκλέα 
ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ προςεζημίωσαν; Mau- 

τιάδην δὲ τὸν ἐν Μαραϑῶνι εἰς τὸ ! βάραϑρον ἐμβα- 
λεῖν ἐψηφίσαντο, καὶ εἰ μὴ διὰ τὸν πρύτανιν, ἐνέπε- 
σεν ἂν; Kali οὗτοι, εἰ, ἦσαν ἄνδρες ἀγαϑοί, ὡς σὺ 

φῇς, οὐκ ἂν mote ταῦτα ἔπασχον. οὔκουν οἵ ye aya- 
Soi ἡνίοχοι κατ᾿ ἀρχὰς uiv ovx ἐχπίπτουσιν ἐκ τῶν 
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ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ ϑεραπεύσωσι τοὺς ἵππους καὶ αὐ- 

τοὶ ἀμείνους γένωνται ἡνίοχοι, τότ᾽ ἐκπίπτουσιν. οὐκ 
ἔστι ταῦτ οὐτ᾽ ἐν ἡνιοχείᾳ οὔτ᾽ ἐν ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενί. 
ἢ δοκεῖ σοι; ΚΑΛ. Ovx ἔμοιγε. EQ. ληϑεῖς ἄρα, 
ὡς ἔοικδν, oi ἔμπροσϑεν λόγοι ἦσαν, ὅτι οὐδένα ἡμεῖς 
* ἴσμεν ἄνδρα ἀγαϑὸν γεγονότα τὰ πολιτικὰ ἐν τῇδε 
τῇ zt0ÀeL. σὺ δὲ ὡμολόγεις τῶν ye γὺν οὐδένα, τῶν 

μέντοι ὄμπροσϑεν, καὶ προείλου τούτους τοὺς ἄνδρας. 
οὗτοι δὲ ἀνεφάνησαν ἐξ ὦ ἴσου τοῖς νῦν ὄντες, ὥςτε, εἰ 
οὗτοι ῥήτορες ἦσαν, οὔτε τῇ ἀληϑινῇ ῥητορικῇ ἐχρῶν- 
το — οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον — ovre τῇ roam, 
LXXIII. KAA. ἤλλὰ μέντοι πολλοῦ 78 δεῖ, c Σώκρα- 

τες, μή ποτὲ τις τῶν νῦν ἔργα τοιαῦτα ἐργάσηται, οἷα 
! τούτων ὃς βούλει εἴργασται. ΣΏ. Ὦ δαιμόνιδ, οὐδ᾽ 
ἐγὼ ψέγω τούτους, ὥς ys διακόνους εἶναι πόλεως, ἀλ- 
λά μοι δοκοῦσι τῶν γ8 γὺν διακονικώτδροι γεγονέναι 

καὶ μᾶλλον οἷοί τε ἐκπορίζειν τῇ πόλει ὧν ἐπεϑύμει. 

ἀλλὰ γὰρ μεταβιβάζειν τὰς ἐπιϑυμίας καὶ μὴ ἐπιτρέ- 

πεῖν, πείϑοντες καὶ βιαζόμενοι ἐπὶ τοῦτο, ὅϑεν ἔμελ- 

λον ἀμείνους ἔσεσϑαι οἵ πολῖται, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐ- 

δὲν τούτων διέφερον ἐκεῖνοι" ! ὅπερ μόνον ἔργον ἐστὶν 
ἀγαϑοῦ πολίτου. ναῦς δὲ καὶ τείχη καὶ νεώρια καὶ 
ὄλλα πολλὰ τοιαῦτα καὶ ἐγώ σοι ὁμολογῶ δεινοτέρους 

Πρᾶγμα οὖν γε- 

λοῖον ποιοῦμεν ἐγώ T& καὶ σὺ ἐν τοῖς λόγοις. ἐν παν- 

di γὰρ τῷ χρόνῳ, ὃν διαλεγόμεϑα, οὐδὲν παυόμεϑα 
εἰς τὸ αὐτὸ ἀεὶ περιφερόμενοι καὶ ἀγνοοῦντες ἀλλή- 
λων 0 τι λέγομεν. ἐγὼ γοῦν σε πολλάκις οἶμαι ὦμολο- 
γηκέναι καὶ ἐγνωκέναι, ὡς ἄρα διττὴ αὕτη ! τις ἢ 
πραγματεία ἐστὲ καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ πϑρὶ τὴν ψυ- 
χήν, καὶ ἡ μὲν ὅτέρα διακονική ἐστιν, ἡ δυνατὸν εἶναι 

ἐκπορίζειν, ἐὰν μὲν πεινῇ τὰ σώματα ἡμῶν, σιτία, 
ἐὰν δὲ διψῇ, ποτὰ , ἐὰν δὲ ῥιγῷ, ἱμάτια, στρώματα, 
ὑποδήματα, ἀλλ᾿ ὧν ἔρχεται σώματα εἰς ἐπιϑυμίαν. 
καὶ ἐξεπίτηδες σοι διὰ τῶν αὐτῶν εἰκόνων λέγω, ἵνα 

εἶναι ἐκείνους τούτων θυπτορίξειν. 

ῥᾷον καταμάϑῃς. τούτων γὰρ ποριστικὸν εἶναι ἢ x&-— 

πηλον ὄντα ἢ ἔμπορον ἢ δημιουργόν του αὐτῶν τού- 
των, σιτοποιὸν ἢ ' ὀψοποιὸν ἢ ὑφάντην ἢ σκυτο- 
τόμον ἢ σκυτοδεψόν, οὐδὲν ᾿ϑαυμαστόν ἐστιν, ὄντα 
τοιοῦτον δόξαι καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεραπευτὴν 

eive σώματος, παντὲ τῷ μὴ εἰδότι, ὅτι ἔστι τις παρὰ 
ταύτας ἁπάσας τέχνη γυμναστική τε καὶ ἰατρική, 3j δὴ 
τῷ ὄντι ἐστὲ σώματος ϑεραπεία, ἥνπερ καὶ προςήκει 

τούτων ἄρχϑιν πασῶν τῶν τεχνῶν καὶ χρῆσϑαι τοῖς 
τούτων ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι ὃ τι τὸ χρηστὸν καὶ πο- 
γηρὸν τῶν σιτίων ἢ ποτῶν ἐστιν εἰς ἀρετὴν * σώμα- 
τος, τὰς δ᾽ ἄλλας πάσας ταύτας ἀγνοεῖν" διὸ δὴ καὶ 

ταύτας μὲν δουλοπρεπεῖς r8 καὶ διακογικὰς καὶ ἀνε- 

λευϑέρους εἶναι περὶ σώματος πραγματείαν, τὰς ἄλλας 
τέχνας" τὴν δὲ γυμναστικὴν καὶ ἰατρικὴν κατὰ τὸ δί- 
καιον δεσποίνας εἶναι τούτων. ταὐτὰ οὖν ταῦτα ὅτι 
ἔστι καὶ περὶ ψυχήν, τοτὲ μέν μοι δοχεῖς μανϑάνειν 
ὅτι λέγω, καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς ὅ τι ἐγὼ λέγω" ἥκεις 
δὲ ὀλίγον ὕστερον λέγων, ὅτι ἄνϑρωποι καλοὶ καγα- 
ϑοὶ γεγόνασι ! πολῖται ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ 
ἐρωτῶ οἵτινες, δοκεῖς μοι ὁμοιοτάτους προτείνεσϑαι 

ἀνϑρώπους περὲ τὰ πολιτικά, ὥςπερ ἂν εἰ περὶ τὰ γυ- 
μναστικὰ ἐμοῦ ἐρωτῶντος οἵτινες ἀγαϑοὶ γεγόνασιν ἢ 
Sici σωμάτων ϑεραπευταῖ, ἔλεγές μοι πάνυ σπουδά- 
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Loy, Θεαρίων ὃ ἀρτοκόττος xot EO dixit ὃ τὴν óyo- 
ποιΐαν συγγεγφαφὼς τὴν Σιχελικὴν χαὶ Σάραμβος ὃ 
κάπηλος, ὅτι οὗτοι ϑαυμάσιοι γεγόνασι σωμάτων ϑε- 

φαπευταΐ, ὃ μὲν ἄρτους ϑαυμαστοὺς ! παρασκευάζων, 
ὃ δὲ ὄψον; ὃ δὲ οἶνον. LXXIV. Ἴσως ἂν οὐν ἠγανά- 
κίεις, εἴ σοι ἔλεγον ἐγώ, ὅτι Ἄνϑρωπϑ, ἐπαΐδις οὐδὲν 

περὶ γυμναστικῆς" διακόνους μοι λέγεις καὶ ἐπιϑυμιῶν 
παραὰσλευαστὰς ἀνϑρώπους, ovx ἐπαΐοντας χαλὸν κἂ- 

γαϑὸν οὐδὲν περὶ αὐτῶν, οἵ, ἂν οὕτω τύχωσιν, ἐμσιλή- 

σαντες χαὶ παχύναντες τὰ σώματα τῶν ἀνϑρώπων, 

ἐπαινούμενοι vm αὐτῶν, προςαπολοῦσιν αὐτῶν καὶ τὰς 

! ἀρχαίας σάρκας. oi δ᾽ αὖ δι ἀπειρίαν οὐ τοὺς 
ἑστιῶντας αἰτιάσονται τῶν »óctoy αἰτίους εἶναι καὶ 

τῆς ἀποβολῆς τῶν ἀρχαίων σαρχῶν, &ÀX οἱ ἂν αὐτοῖς 

τύχωσι τότε παρόντες καὶ συμβουλεύοντες τι, ὅταν δὴ 
αὐτοῖς ἥκῃ ἢ 1018 πλησμονὴ yócoy φέρουσα συχνῷ 

ὕστερον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ τοῦ ὑγιεινοῦ γεγονυῖα, τού- 
τοὺς αἰτιάσονται. καὶ ψέξουσι χαὶ κακόν τι ποιήσου- 
σιν, ἂν οἷοί T ὦσι, τοὺς δὲ προτέρους ἐκείνους καὶ αἰ- 
τίους τῶν χαχῶν ἐγκωμιάσοῦσι. ! xol σὺ vir, ὦ Kol- 

λίχλεις, ὁμοιότατον τούτῳ ἐργάζει" ἐγκωμιάζεις ἀνϑρώ- 

ποὺς, οἵ τούτους εἱστιάχασιν εὐωχοῦντες ὧν ἐπεϑύ- 
μουν, καὶ φάσι μεγάλην τὴν πόλιν πεποιηκέναι αὐτούς" 

ὅτι δὲ οἰδεῖ καὶ ὕπουλός ἐστι δὶ ἐχείνους τοὺς παλαι- 

οὔς, οὐκ αἰσϑάνονται. * ἄνευ γὰρ σωφροσύνης xol δι- 

χαιοσύγης λιμένων xol νεωρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων 
1 D ECUS , ; ; PUN 

καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν πόλιν. ὅταν 
οὖν ἔλϑῃ 7 καταβολὴ αὕτη τῆς ἀσϑενείας, τοὺς τότε 
παρόντας αἰτιάσονται συμβούλους, Θεμιστοκλέα δὲ καὶ 
Κίμωνα καὶ Περικλέα ἐγκωμιάσουσι, τοὺς αἰτίους τῶν 

xoxür»' σοῦ δὲ ἴσὼς ἐπιλήψονται, ἐὰν μὴ εὐλαβῆ, καὶ 
τοῦ ἐμοῦ ἑταίρου Ἠλκχιβιάδου, ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα 
προςαπολλύωσι πρὸς οἷς ἐχτήσαντο, ! οὐκ αἰτίων ὄντων 

τῶν χαχῶν, ἀλλ ἴσως συναιτίων. καίτοι ἔγωγε, ἀγόη- 

τον πρᾶγμα καὶ νῦν δρῶ γιγνόμενον καὶ ἀκούω τῶν 
παλαιῶν ἀνδρῶν πέρι. αἰσϑάνομαι γάρ, , ὅταν E πόλις 

τινὰ τῶν ΠΤ ΤΣ ἀνδρῶν μεταχειρίζηται ὡς ἀδι- 

κοῦντα, ἀγανακτούντων καὶ σχετλιαζόντων, ὡς δεινὰ 

πάσχουσι" πολλὰ καὶ ἀγαθὰ τὴν πόλιν πεποιηκότες 
ἄρα ἀδίκως ὑπὲ αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς ὃ τούτων λό- 
γὸς. τὸ δὲ ὅλον ψεῦδός ἐστι. προστάτης γὰρ πόλεως 
οὐδ᾽ 1 ἂν εἷς ποτὲ ἀδίκως ἀπόλοιτο ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 
πόλεως, ἧς προστατεῖ. κιυδυγεύει γὰρ ταὐτὸν εἶναι, 

ὅσοι 18 πολιτικοὶ προςποιοῦνται εἶναι καὶ ὅσοι σοφι- 
σταί. καὶ γὰρ οἵ σοφισταί, τἄλλα σοφοὶ ὄντες, τοῦτο 

ἄτοπον ἐργάζονται πρᾶγμα" φάσκοντες 2e ἀρετῆς 

διδάσκαλοι εἶναι πολλάκις κατηγοθοῦσι τῶν μαϑητῶν, 

ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς αὐτοὺς τούς τε μισϑοὺς ἀποστε- 
ροῦντες καὶ ἀλλὴν χάριν ovx ἀποδιδόντες, εὖ παϑόν- 

τὲς ὑπ αὐτῶν. καὶ τούτου τοῦ λόγου ' τί ἂν ἀλογώ- 

τϑρον εἴη πρᾶγμα, av ,ϑρώπους ἀγαϑοὺς xoi δικαίους 

γενομένους, ἐξαιρεϑέντας μὲν ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδα- 

σχάλου, σχόντας δὲ διπιαιοσύνην, ἀδυιεῖν τούτῳ, ᾧ οὐκ 

ἔχουσιν; οὐ ÜoxFi σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὦ ἑταῖρε: 
Ὡς ἀληϑῶς δημηγορεῖν ue ἠνάγκασας, ὦ Καλλίκλεις, 
οὐχ ἐθέλων ἀποκρίνεσϑαι. | LXXV. KAA. Σὺ δ᾽ οὐκ 
ἂν οἷός T εἴης λέγειν, eb μή τίς σοι ἀποχφίνοιτο; 
ΣΩ. "Eoiz 79: γῦν γοῦν ! συχγοὺς τείνω τῶν λόγων, 

ἐπδιδή μοὶ ovx ἐθέλεις ἀποχρίνεσϑαι. ἀλλ᾽, ὦ ᾽γαϑὲ, 

PLATONIS 

simi zp0c φιλίου, oU δοκεῖ σοὶ ἄλογον εἶναι ἀγαϑὸν 
| φασκοντὰ πεποιηχέναι τινὰ μέμφεσϑαι τούτῳ, ὅτι Ug. 
ἑαυτοῦ ἀγαϑὸς γεγονώς τὸ καὶ ὧν ἔπειτα πονηρός 

ἐστιν; ΚΑΛ. Ἔμοιγε δολεῖ. EQ. Οὐκοῦν ἀκούεις 

τοιαῦτα λεγόντων τῶν φασχόντων παιδεύειν ἀνϑρώ- 
ποὺς εἰς ἀρετήν; * KAA. "Eyoys. ἀλλὰ τὶ ἂν λέγοις 

ἀνθρώπων πέρι οὐδενὸς ἀξίων; EQ. Τί δ᾽ ἂν περὶ 
ἐχείνων λέγοις, ot φάσκοντες προεστάναι τῆς πόλεως 

καὶ ἐπιμελεῖσϑαι, ὅπως ὡς βελτίστη i ἔσται, πάλιν αὖ- 

τῆς κατηγοροῦσι», ὅταν τύχωσιν, ὡς πονηροτάτης; οἴξι 
τὶ διαφέρειν τούτους ἐκείνων; ταὐτόν, ὦ μακάρι, ἐστὲ 
σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἢ ἐγγύς τι καὶ παραπλήσιον, ὥς- 
περ ἐγὼ ἔλεγον πρὸς Πῶλον. σὺ δὲ δι 1 ἀγγοιὰν τὸ B 
μὲν πάγκαλόν τι olei εἶναι, τὴν δητορικήν, τοῦ δὲ κα- 
ταφρονεῖς. τῇ δὲ ἀληϑείᾳ καλλιόν ἐστι σοφιστικὴ δη- 
τορικῆς, ὅσῳπερ γομοϑετικὴ δικαστικῆς καὶ γυμνᾶστι- 
κὴ ἰατριλῆς. μόνοις δ᾽ ἔγωγε καὶ ᾧμην τοῖς δημηγό- 
θοις τὸ zal DUDIUENISN οὐχ ἐγχωρεῖν μὲέμφεσϑαι τούτῳ 

τῷ πράγματι; ὃ αὐτοὶ παϊδεύουσιν, ὡς πόνηρόν ἐστιν 
εἰς σφᾶς, ἢ τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα καὶ ἑαυτῶν κα- 
τηγ ορεῖν, ὅτι οὐδὲν ὠφελήμαδιν οὕς φασιν ὠφελεῖν. 
οὐχ οὕτως ! ἔχει; ΚΑΛ. Πάνυ ys. EQ. Καὶ προ- C 
ἐσϑαι ye δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἀγεὺ μισϑοῦ, ὡς τὸ 
εἰχός, μόνοις τούτοις ἐνεχώρει, εἴπερ ἀληϑῆ ἔλεγον. 
ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργεσίαν τις ϑὐεργετηϑεῖς, oioy τὰ- y 

χὺς γενόμενος διὰ παιδοτρίβην, ἴσως dv ἀποστερήσξιξ ; 
τὴν χάριν, εἰ προοῖτο αὐτῷ ὃ παιδοτρίβης καὶ μὴ συγ- , 
ϑέμενος αὐτῷ μισϑὸν ὅ τι μάλιστα ἅμα NE 
τοῦ τάχους λαμβάνοι τὸ ἀργύριο»" οὐ γὰρ τῇ' βρὰ- Ρ 
δυτῆτι, οἶμαι, ἀδικοῦσιν οἵ ἄνϑρῶποι; ἀλλ ἀδικίᾳ. 5 

γάρ; KAA. Nol. EQ. Οὐκοῦν s τις αὐτὸ τοῦτο 

ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν, οὐδὲν δεινὸν αὐτῷ, μήποτε ἀδι- 

χκηϑῆ, ἀλλὰ μόνῳ ἀσφαλὲς ταύτην τὴν εὐεργεσίαν προ- 1 
ἐσϑαι, εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό τις ἀγαϑοὺς ποιεῖν. 
οὐχ οὕτως; ΚΑΛ. Φημί. LXXVL EQ: διὰ ταῦτ᾽ 
ἄρα, ὡς foie, τὰς μὲν ἄλλας συμβουλὰς συμβουλεύειν 
λαμβάνοντα ἀργύριον, οἷον οἰκοδομίας πέρι ἢ τῶν ἀλ- 
λων τεχνῶν, οὐδὲν αἰσχρόν. ! KAA. Ἔοικέ γε. EQ E 
Περὶ δὲ γε ταὐτὴς τῆς πράξεως, ὄντι») ἂν τις τρόπον 

ὡς βέλτιστος εἴη xod ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ 
ἢ πόλιν, αἰσχρὸν γενόμισται μὴ gom συμβουλεύειν; ἢ 1 
ἐὰν μή τις αὐτῷ ἀργύριον διδῷ. ἢ 740; KAA. Nai. 
x90. “4ῆλον yo ὅτι τοῦτο αἴτιον ἐστιν, ὅτι μόνη αὕ- 

τὴ τῶν εὐεργεσιῶν τὸν εὖ παϑόντα ἐπιϑυμεῖν ποιεῖ 

ἀντ &U ποιεῖν; ὥςτε καλὸν δοκεῖ τὸ σημεῖον εἶναι, εἶ 
εὖ ποιήσας ταύτην τὴν δὐεργεσίαν ἀντ sU πείσεται" εἶ 
δὲ μή, οὔ. ἔστι ταῦτα οὕτως ἔχοντα; * ΚΑΛ. Ἔστιν. 5n 

EQ. Ἐπὶ ποτέραν οὖν us παρακαλεῖς τὴν ϑεραπείαν 

τῆς πόλεως; διόσισόν» μοι" τὴν τοῦ διαμάχεσϑαι ϑη- 
γαίοις, ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται, ὡς ἰατρόν, ἢ ὡς 
διακονήσοντα καὶ πρὸς χώριν ὁμιλήσοντα; Τἀληϑῆ μὸν 
εἶπέ, Καλλέκλεις" δίκαιος γὰρ εἶ, ὥςπερ ἤρξω παρῥῆ- 
σιάζεσϑαι πρὸς ἐμέ, διατελεῖν ἃ vosic λέγων: χαὶ yop 

εὖ καὶ γενναίως εἰπέ. KAA. Δέγω τοίνυν, ὅτι ὡς δια- 
κονήσοντα. ' EQ. Κολακεύσοντα ἄρα με, ὦ } γενναιό- 

τάτε, παρακαλεῖς.  KAM. Εἴ σοι Μυσόν ye ἥδιον zu- 

λεῖν, ὦ Σώκρατες" ὡς εἰ μὴ ταῦτα E ποιήσεις Ξ- 
En Μὴ εἴπῃς ὃ πολλάκις signis, ὅτι ἀποκτενδὶ us 

ὃ βουλόμενος, iva μὴ αὖ καὶ ἐγὼ εἴπω, ὅτι πονηρός 
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78 ὧν ἀγαϑὸν ὄντα᾽ μηδ᾽ ὅτι ἀφαιρήσεται, ἐᾶν τι 

ἔχω, ἵνα μὴ αὖ ἐγὼ εἴπω, ὅτι MX ἀφελόμενος οὐχ 
ἕξει 0 τι " χρήσεται αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ὥςπερ μδ ἀδίκως 

ἀφείλετο, οὕτω καὶ λαβὼν ἀδίκως χρήσεται" εἰ δὲ αδί- 
χῶς, αἰσχρῶς" 8L δὲ αἰσχρῶς, κακῶς. LXXVII. KAA. 

Ὥς μοι δοκεῖς, à Σώκρατες, πιστεύειν μηδ᾽ ἄν ἕν τού- 
τῶν παϑεῖν, ὡς οἰκῶν ἐχποδὼν καὶ οὐκ ἂν εἰςαχϑεὶς 

εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάνυ ἴσως μοχϑηροῦ ἀνϑρώπου 

καὶ φαύλου!!! ΣΩ. ᾿Ανόητος ἄρα εἰμί, [5] “Καλλίκλεις, 

ὡς ἀληθῶς, εἰ μὴ οἴομαι ἐν τῇδε τῇ πόλει ὁντινοῦν 
ἄν, ὃ τι τύχοι, τοῦτο παϑεῖν. 1008 μέντοι εὖ οἷδ᾽, 

ὅτι, ἐάνπερ. εἰςίω sig δικαστήριον περὶ τούτων τινὸς 

χινδυνεύων ὧν σὺ λέγεις, " πονηρός τίς us ἔσται ὁ εἰς- 
ἄγων" οὐδεὶς γὰρ ἂν χρηστὸς μὴ ἀδικοῦντ᾽ ἄνϑρωπον 
εἰξαγάγοι., καὶ οὐδέν γε. ἄτοπον, εἰ ἀποϑάνοιμι. βού- 
λει σοι εἴπω, διότι ταῦτα προςδοχῶ; ΚΑΛ. Πάνυ 
γε. Eo. Οἶμαι μετ᾽ ὀλίγων ᾿Αϑηναίων, ἵνα μὴ εἴπω 
μόνος, ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληϑῶς πολιτικῇ τέχνῃ xai 

πράττειν τὰ πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν. ἅτε οὖν οὐ πρὸς 
χάριν λέγων τοὺς λόγους οὺς λέγω ἑκάστοτε, ἀλλὰ 
πρὸς τὸ βέλτιστον, οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον, καὶ οὐκ ἐθέ- 
λων ποιεῖν ἃ σὺ ' παραινεῖς, τὰ κομψὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω 

ὅ τι λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ. ὃ αὐτὸς δὲ μοι ἥκει λό- 
γος, ὅνπερ πρὸς πῶλον ἔλεγον" κρινοῦμαι γὰρ ὡς ἐν 

παιδίοις i ἰατρὸς ἂν κρίνοιτο, κατηγοθοῦντος ὀψοποιοῦ. 

σχόπει γάρ, τὶ ἂν ἀπολογοῖτο ὃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος 
ἐν τούτοις ληφϑείς, εἰ αὐτοῦ κατηγοροῖ τις λέγων, ὅτι 

Ὦ παῖδες, πολλὰ ὑμᾶς καὶ χακὰ 008 εἴργασται ἀνήρ, 

καὶ αὐτοὺς xol τοὺς νεωτάτους ὑμῶν διαφϑείρει, τέ- 

νων 18 καὶ κάων καὶ ἰσχναίνων * καὶ πνίγων ἀπο- 
ρεῖν ποιεῖ, πικρότατα πώματα διδοὺς χαὶ πεινῆν xol 

διψὴν ἀναγκάζων, οὐχ ὥςπερ ἐγὼ πολλὰ καὶ ἡδέα καὶ 

παντοδαπὰ εὐώχουν ὑμᾶς, τί ἂν oie ἐν τούτῳ τῷ κα- 

x ἀποληφϑέντα τὸν ἰατρὸν ἔχειν εἰπεῖν; ἢ εἰ εἴποι 
τὴν ἀλήϑειαν, ὅτι Ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὦ παῖ- 

᾿ óec, ὑγιεινῶς, ὁπόσον οἴξι ἄν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιού- 

τοὺς δικαστάς; οὐ μέγα; ΚΑΛ. Ἴσως οἴεσϑαΐ ys 
χρή. EQ. Οὐκοῦν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ &v αὐτὸν ἔχε- 
σϑαι ὃ τι ! χρὴ εἰπεῖν; ΚΑΛ. Πάνυ γε. LXXVIII. 
ΣΩ. Τοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ oi ὅτι πάϑος πάϑοιμι 

ἄν εἰφελϑὼν εἰς δικαστήριον. οὔτε γὰρ ἡδονὰς ἃς ἐχ- 

πεπόρικα ἕξω αὐτοῖς λέγειν, ἃς οὗτοι εὐεργεσίας καὶ 

ὠφελείας γομέίζουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορίξοντας ζη- 

λῶ οὔτε οἷς πορίζεται" ἐάν τέ τίς us ἢ νεωτέρους φῇ 
διαφϑείρειν ἀπορεῖν ποιοῦντα, 1 τοὺς πρεσβυτέρους 

κακηγορεῖν λέγοντα πικροὺς λόγους ἢ ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ, 
οὔτε τὸ ἀληϑὲς ἕξω εἰπεῖν, ὅτι Δικαίως πάντα ταῦτα 
! ἐγὼ λέγω, καὶ πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, ὦ ἀν- 

ὅρες δικασταί, οὔτε ἄλλο οὐδέν. ὥςτε ἴσως, o τι ἂν 

τύχω, τοῦτο πείσομαι. KAA. Δοκεῖ οὖν σοι; ὦ Σώ- 

χρατες, καλῶς ἔχειν ἄνϑρωπος ἐν πόλει οὕτω διακεί- 

μδνος καὶ ἀδύνατος ὦν ἑαυτῷ βοηϑεῖν; EQ. Ei ἐχεῖ- 
vo γε ἕν αὐτῷ ὑπάρχοι, ὦ Καλλίκλεις, 0 σὺ πολλάκις 

ὡμολόγησας" εἰ βεβοηϑηκὼς εἴη αὑτῷ, μήτϑ περὶ ἀν- 
ϑρώπους μήτε περὶ ! ϑεοὺς ἄδικον μηδὲν μήτε εἰρηκὼς 
μήτε, εἰργασμένος. αὕτη γάρ τις βοήϑεια & ἑαυτῷ πολλά- 
κις ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν οὖν ἐμέ τις 
ἐξολέγχοι ταύτην τὴν βοήϑειαν ἀδύνατον ὄντα ἐμαυτῷ 

ἄλλῳ βοηϑεῖν, αἰσχυνοίμην ἂν καὶ ἐν πολλοῖς καὶ 

IT 

ἐν ὀλίγοις ἐξελεγχόμενος καὶ μόνος ὑπὸ μόνου, καὶ ei 

διὰ ταύτην τὴν ἀδυναμίαν ἀποϑνήσκοιμι, ἀγανακτοίην 
ἄν" εἰ δὲ κολακικῆς ῥητορικῆς ἐνδείᾳ τελδυτῴην ἔγωγε, 

εὖ ! οἶδα, ὅτι ῥᾳδίως ἴδοις ἂν us φέροντα τὸν ϑάνα- 
τον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀποϑνήσκειν οὐδεὶς φοβεῖται, 
ὅοτις μὴ παντάπασιν ἀλόγιστός T8 καὶ ἀνανδρός ἐστι, 
τὸ δὲ ἀδικεῖν φοβεῖται: πολλῶν γὰρ ἀδικημάτων γέ- 
μοντα τὴν ψυχὴν εἰς 4idov ἀφικέσϑαι πάντων ἔσχα- 
τον κακῶν ἐστιν. εἰ δὲ βούλει, σοὶ ἐγώ, ὡς τοῦτο OU- 

τως ἔχει, ἐθέλω λόγον λέξαι. ΚΑΛ. ᾿4λλ᾽ ἐπείπερ γ8 

καὶ τάλλα ἐπέρανας, καὶ τοῦτο πέρανον.  LXXIX. * 

EQ. 4xove δή, φασί, μάλα καλοῦ λόγου, ὃν σὺ μὲν 
ἡγήσει μῦϑον, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἐγὼ δὲ λόγον" ὡς ἀλη- 

ϑῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν. Ὥςπερ γὰρ 

Ὅμηρος λέγει, διενείμαντο τὴν ἀρχὴν ὃ Ζεὺς καὶ ὃ 
Πλούτων, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβον. ἦν οὖν 
γόμος ὅδε περὶ ἀνϑρώπων ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἀεὶ καὶ νῦν 
ἔτι ἔστιν ἐν ϑεοῖς, τῶν ἀνϑρώπων τὸν μὲν δικαίως 

"i βίον διολϑόντα xoi ὁσίως, ἐπειδὰν τελευτήσῃ, ! ἐς 
μαχάρων γήσους ἀπιόντα οἰχεῖν ἐν πάσῃ εὐδαιμονίᾳ 
ὀπὸς xuxQy, τὸν δὲ ἀδίκως καὶ ἀϑέως εἰς τὸ τῆς τί- 

σεώς τε καὶ δίκης δεσμωτήριον, ὃ δὴ τάρταρον xaÀoU- 
σιν, ἰέναι. τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου χαὶ ἔτι 
νεωστὶ τοῦ 4ιὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες ἦσαν ζών- 
των, ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δικάζοντες, ἢ μέλλοιεν τελευτᾶν. 

καχῶς οὖν αἱ δίκαι ἐκρίνοντο. 0 τε οὖν Πλούτων καὶ 
οἵ ἐπιμεληταὶ οἵ & μακάρων γήσων ἰόντες ἔλεγον 

πρὸς τὸν Aia, ὅτι ! ! φοιτῷέν σφιν ἄνϑρωποι ἑκατέρω- 
σε ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν ὁ Ζεύς, MA ἐχώ, ἔφη» παύσω 

τοῦτο γιγνόμενον. γὺν μὲν γὰρ χαχῶς αἵ δίκαι δικά- 

ζονται. ἀμπεχόμενοι γάρ, ἔφη, oi κρινόμενοι πρίνον- 
ται" ζῶντες γὰρ κρίνονται. πολλοὶ οὖν, " δ᾽ ὅς, ψυ- 

χὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι εἰσὶ σώματά τὸ χα- 
λὰ καὶ γένη καὶ πλούτους, καὶ, ἐπειδὰν D χρίσις li 
ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ μάρτυρες μαρτυρήσοντες, ὡς 
δικαίως βεβιώκασιν. οἵ οὖν δικασταὶ ὑπό τὸ τούτων ! 
ἐχτελήττονται, χαὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι δικά- 
ζουσι, πρὸ τῆς ψυχῆς 
καὶ ὅλον τὸ σῶμα πιροκοαλυμμένοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς 
πάντα ἐπίπροσϑεν γίγνεται, καὶ τὰ αὐτῶν ἀμφιέσμα- 

ἔφη», 

γῦν 
μὲν γὰρ προΐσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ 

EC : AS 
ἧς αὐτῶν ὀφϑαλμους xai ὦτα 

τα καὶ τὰ τῶν κρινομένων. πρῶτον μὲν οὖν, 

παυστέον ἐστὲ προειδότας αὐτοὺς τὸν ϑάνατον" 

Προμηϑεῖ ὅπως ἄν παύσῃ ! αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς 

χριτέον ἁπάντων τούτων᾽ τεϑγεῶτας γὰρ δεῖ κρίένε- 
σϑαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν εἶναι, τεϑνεῶτα, αὐ- 
τῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν ϑεωροῦντα ἐξαίφνης 
ἀποϑανόντος ἑκάστου, ἔρημον πάντων τῶν συγγενῶν 
καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον τὸν κό- 
σμον, ἵνα δικαία 3 A χρίσις ἡ. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα ἔγνω- 
κὼς πρότερος ἢ ὑμεῖς ἐποιησάμην δικαστὰς υἱεῖς ἐμαυ- 
τοῦ, δύο μὲν ἐκ τῆς σίας, Μίνω τε καὶ Ῥαδάμαν- 
ϑυν, * ἕνα δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης, Αἰακόν. οὗτοι οὖν, 

ἐπειδὰν τελευτήσωσι, δικάσουσιν ἐν τῷ λειμῶνι; ἐν τῇ 
τριόδῳ, ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ, ἢ ἢ μὲν εἰς μακάρων γή- 

σους, D] δ᾽ εἰς τάρταρον. χαὶ τοὺς μὲν ἐκ τῆς σίας 

ἹΡαδάμανϑυς κρινεῖ, τοὺς δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης, «Αἰακός" 
“Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα δώσω ἐπιδιακρίνειν, ἐὰν ἀπορῆτόν 

τι τὼ ἑτέρω, ἵνα ὡς δικαιοτάτη ἢ κρίσις ἢ περὶ τῆς 
28 
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πορείας τοῖς ἀνθρώποις. LXXX. Ταῦτ ἔστιν, à | 

Καλλίκλεις, ἃ ἐγὼ ἀκηκοὼς πιστεύω ἀληϑῆ ' δῖναι" 
χαὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων τοιόνδε τι λογίζομαι συμ- 

βαίνειν. ὋὉ ϑάνατος τυγχάνει ὧν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ- 

δὲν ἄλλο ἢ δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψυχῆς καὶ 

τοῦ σώματος , ἀπ ἀλλήλοιν. ἐπειδὰν δὲ διαλυϑῆτον 

ἀπὶ αλλήλοιν, οὐ πολὺ ἧττον. ἑκάτερον αὐτοῖν 
τὴν ἕξιν τὴν αὑτοῦ ἥνπερ. χαὶ ὅτε &x ὃ ἄνϑρω- 

πος, τό τε σῶμα τὴν φύσιν τὴν αὑτοῦ καὶ τὰ ϑερα- 
πεύματα καὶ τὰ παϑήματα, ἔνδηλα πάντα. οἷον εἴ 
τινος μέγα ἦν 10 ! σῶμα φύσει ἢ τροφῇ 7 ἀμφότερα 
ζῶντος, τούτου καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνῃ ὃ νεκρὸς μέγας" 
καὶ εἰ παχύς, παχὺς καὶ ἀποϑανόντος, καὶ τάλλα QU- 

τως. xai εἰ αὖ ἐπετήδευε κομᾶν, κομήτης τούτου καὶ 
ὃ νεκρός. μαστιγίας αὖ εἴ us ἣν xci ἴχνη εἶχε τῶν 
πληγῶν οὔλας ἐν τῷ σώματι T ὑπὸ μαστίγων ἢν ἀλ- 

λων τραυμάτων ζῶν, καὶ τεϑνεῶτος τὸ σῶμα ἔστιν 
ἰδεῖν ταῦτα ἔχον. κατεαγότα τε εἴ του ἣν μέλη ἢ διε- 
στραμμένα ζῶντος, καὶ τεϑνεῶτος ταὐτὰ ταῦτα ἔνδη- 
λα. ^ ἑνὶ δὲ λόγῳ, οἷος εἶναι παρεσκεύαστο τὸ 2 
ζῶν, ἔνδηλα ταῦτα καὶ τελευτήσαντος ἢ πάντα ἢ τὰ 
πολλὰ ἐπὶ τινα χρόνον. ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ τοῦτ ἄρα 
καὶ περὶ τὴν ψυχὴν εἶναι, ὦ Καλλίκλεις" ἔνδηλα πάν- 
τα ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐπειδὰν γυμνωϑῇ τοῦ σώματος, 
TX τϑ τῆς φύσεως καὶ τὰ παϑήματα ἃ διὰ τὴν ἐπιτή- 
δδυσιν ἑκάστου πράγματος ἔσχεν ἐν τῇ ψυχῇ ὃ a»- 
ϑρωπος. Ἐπειδὰν οὖν ἀφίχωνται παρὰ τὸν δικαστήν, 

oL μὲν ἐκ τῆς Ἡσίας παρὰ ! τὸν Ῥαδάμανϑυν, ὃ Ῥα- 

δάμανϑυς ἐχείνους ἐπιστήσας ϑεᾶται ἑκάστου τὴν ψυ- 
χήν, οὐκ εἰδὼς ὅτου ἐστίν, ἀλλὰ πολλάκις τοῦ μεγά- 
λου βασιλέως ἐπιλαβόμενος ἢ ἄλλου ὁτουοῦν βασιλέως 
ἢ δυνάστου κατεῖδεν οὐδὲν ὑγιὲς ὃν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ 
διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν μεστὴν ὑπὸ ἐπιορκιῶν 
καὶ ἀδικίας, ἃ * ἑκάστῳ ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο 

εἰς τὴν ψυχήν, καὶ πάντα σχολιὰ ὑπὸ ψεύδους καὶ 
ἀλαζονείας καὶ οὐδὲν εὐϑὺ διὰ τὸ ἄνευ ἀληϑείας τε- 

ϑράφϑαι" χαὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς xai. ὕβρεως 
καὶ ἀκρατίας τῶν πράξεων ἀσυμμετρίας τε καὶ αἰ- 
σχρότητος γέμουσαν τὴν ψυχὴν εἶδεν. ἰδὼν» δὲ ἀτίμως 
ταύτην ἀπέπεμψεν εὐϑὺ τῆς φρουρᾶς, οἱ μέλλει ἐλ- 
ϑοῦσα ἀνατλῆναι τὰ προρήκοντα πάϑη. TIXRSE 

Προςήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι ' ὑπ᾽ ἄλλου 
ὀρϑῶς τιμωρουμένῳ ἢ βελτίονι γίγνεσϑαι xal ὀνίνα- 

σϑαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις Viren iv ἄλλοι 

ὁρῶντες πάσχοντα ἃ ἄν πάσχῃ φοβούμενοι βελτίους 
γίγνωνται. εἰσὶ δὲ οἵ μὲν ὠφελούμενεἑ 18 καὶ δίκην 
διδόντες ὑπὸ ϑεῶν τε καὶ ἀνϑρώπων οὗτοι, οἱ ἂν ἰα- 

σιμα ἁμαρτήματα ἁμάρτωσιν" ὅμως δὲ δὲ ἀλγηδόνων 
καὶ ὀδυνῶν γίγνεται. αὐτοῖς ἡ ὠφέλεια καὶ ἐνθάδε 
καὶ ἐν ἍΔιδου: οὐ γὰρ οἷόν τὸ ἄλλως ἀδικίας ἀπαλ- 
λάττεσϑαι: οἱ δ᾽ ' ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ 
τὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι γένωνται, ἐκ τούτων τὰ 
παραδείγματα γίγνεται, καὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν οὐχέτι 
ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε. ἀνίατοι ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίναν- 
ται οἱ τούτους ὁρῶντες διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰ μέγιστα 
καὶ ὀδυνηρότατα καὶ φοβερώτατα πάϑη πάσχοντας 
τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀτεχνῶς παραδείγματα ἀνηρτημένους 
ἐκεῖ ἐν Ἅιδου ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων 
ἀφιχνουμένοις ϑεάματα xol νουϑετήματα. ! ὧν ἐγώ 

PLATONIS 

φημι ἕνα καὶ “Ἀρχέλαον ἔσεσϑαι, εἰ ἀληϑῆ λέγει πὸῶ- 

λος, καὶ ἄλλον ὅςτις ἄν τοιοῦτος τύραννος ῇ. 0 

δὲ xol rovc πολλοὺς εἶναι τοὺς τούτων τῶν παραδει- 
: Ξ ; : E 

μάτων ἐκ τυράννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ 
τὰ τῶν πόλεων πραξάντων γεγονότας" οὗτοι γὰρ διὰ 
τὴν ἐξουσίαν μέγιστα καὶ ἀνοσιώτατα ἁμαρτήματα 
ἁμαρτάνουσι. μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ Ὅμηρος" βασι- 
λέας γὰρ καὶ δυνάστας ἐκεῖνος πεποίηκε τοὺς ἐν Ai- 

δου τὸν ' cel χρόνον τιμωρουμένους, Τάνταλον xoi E 

Σίσυφον καὶ Τιτυόν. Θερσίτην δὲ, καὶ εἴ τις ἄλλος 
πονηρὸς ἣν ἰδιώτης, οὐδεὶς πεποίηκε μεγάλαις τιμω- 

φίαις συνεχόμενον ὡς ἀνίατον" οὐ γάρ, οἶμαι, ἐ ἐξῆν. 
αὐτῷ: διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος ἣν ἢ οἷς ἐξῆν. ἀλλὰ 
γάρ, o ὦ Καλλίκλεις, ἐκ τῶν δυναμένων εἰσὶ καὶ oi σφό- 

δρα πονηροὶ * γιγνόμενοι ἄνϑρωποι" οὐδὲν μὴν κωλύει 528 
καὶ ἐν τούτοις ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἐγγίγνεσϑαι, χαὶ σφό- 

δρα γε ἄξιον ἄγασϑαι τῶν γιγνομένων: χαλεπὸν γάρ, 

ὃ Καλλίκλεις, καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιον ἐν μεγάλῃ 

ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόμενον δικαίως διαβιῶναι. 0M- 

γοι δὲ γίγνονται οἵ τοιοῦτοι" ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ ἀλ- 
λοϑι γεγόνασιν, οἶμαι, δὲ xol ἔσονται καλοὲ καγαϑοὶ 
ταύτην τὴν ἀρετήν, τὴν τοῦ ' δικαίως διαχειρίζειν ἃ ἃ B 
ἂν τις ἐπιτρέπῃ" εἷς δὲ καὶ πάνυ ἐλλόγιμος γέγονε καὶ 
εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, Ἀριστείδης ὁ [7] “Τυσιμάχου. οἵ 

δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, καχοὶ γίγνονται τῶν δυναστῶν. 

LXXXH. Ὅπερ οὖν ἔλεγον», ἐπειδὰν ὃ “Ῥαδάμανϑυς 

ἐχεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβη, ἄλλο μὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ 

οἶδεν οὐδέν, οὐϑ᾽ ὅςτις οὐϑ' ὧντινων, ὅτι δὲ πονηρός 

τις" καὶ τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεμψεν εἰς τάρταρον ἐπι- 
σημηνάμενος, ἐάν τὸ ἰάσιμος ἐάν τ ἀγίατος δοκῇ εἷ- 
vai ὃ δὲ ἐκεῖσε ! ἀφικόμενος τὰ προφήκοντα πάσχει. C 
ἐνίοτε δ᾽ ἄλλην εἰςιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν xol uer ἄλη- 
ϑείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ἀλλου τινός, “μάλιστα μέν, 

ἔγωγέ φημι, e “Καλλίχλεις, φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πρα- 
ἔαντος καὶ οὐ πολυπθαγμονήσαντος ἐν τῷ βίῳ, ἦγά- 
có τε καὶ ἐς μακάρων γήσους ἀπέπομψε. ταὐτὰ ταῦ- 
τα καὶ ὃ Αἰακός. ἑκάτερος δὲ τούτων ῥάβδον ἔχων δι- 
κάζει. 0 δὲ Μίνως ἐπισχοπῶν κάϑηται, μόνος ἔχων 
χουσοῦν σχῆπτρον, ὥς φησιν ' Ὀδυσσεὺς ὃ Ὅμήρου D 
ἰδεῖν αὐτὸν 

χούσεον σκῆπτρον ἔχοντα, ϑεμιστεύοντα νέκυσσιν. 

Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὸ τούτων τῶν λόγων 

πέπεισμαι, καὶ σκοπῶ, ὅπως ἀποφανοῦμαι τῷ xou 
ὡς ὑγιεστάτην τὴν ψυχήν. χαίρειν οὖν ἐάσας τὰς τιμὰς 
τὰς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀλήϑειαν σχοπῶν — 
πειράσομαι τῷ ὄντι ὡς ἂν δύνωμαι βέλτιστος ὧν καὶ 
ζῆν καί, ἐπειδὰν ἀποϑνήσκω, ἀποϑνήσκϑιν. ! παραχα- E 
λῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας ἀνθρώπους, καϑ'᾽ ὅσον 
δύναμαι, καὶ δὴ καὶ σὲ ἀντιπαρακαλῶ imi τοῦτον τὸν 

βίον καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦτο», ὃν ἐγώ φημι ἀντὶ πάντων 
τῶν ἐνθάδε ἀγώνων εἶναι, καὶ ὀνειδίζω σοι, ὅτι οὐχ 

οἷός T ἔσει σαυτῷ βοηϑῆσαι, ὃ ὅταν ἡ δίκη σοι ü καὶ 
ἡ κρίσις ἣν »vr δὴ ἐγὼ ἔλεγον, ἀλλὰ ἐλϑὼν παρὰ τὸν 
δικαστὴν τὸν τῆς Aiyirns vio, ἐπειδάν cov * ἐπιλαβό- 5a 
μενος ἄγῃ, χασμήσει xai ἰλιγγιάσεις οὐδὲν 5 ἧττον ἢ ἐἠὼ 
ἐνθάδε σὺ ἐκεῖν xol gs ἴσως τυπτήσει τις καὶ ἐπὶ κόρ. 
ῥης ἀτίμως καὶ πάντως προπηλακιεῖ. Τάχα δ᾽ οὖν 
ταῦτα μῦϑός σοι δοχεῖ λέγεσθαι, ὥςπερ γραύς, καὶ 
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καταφρονεῖς αὐτῶν. καὶ οὐδέν y ἄν qv ϑαυμαστὸν κα- 
ταφρονεῖν τούτων, εἴ πῃ ζητοῦντες εἴχομεν αὐτῶν βελ- 
τίω καὶ ἀληϑέστερα εὑρεῖν" νῦν δὲ ὁρᾷς, ὅτι τρεῖς ὃν- 
τες ὑμεῖς, οἵπερ σοφώτατοϊΐ ἐστε τῶν νῦν Ἑλλήνων, σύ 
τὸ καὶ Πῶλος καὶ Γοργίας, ! οὐκ ἔχετε ἀποδεῖξαι, ὡς 

δεῖ ἀλλον τινὰ βίον ζὴν ἢ τοῦτον, ὅςπερ καὶ ἐχεῖσθ 

φαίνεται συμφέρων, ἀλλ᾽ ἐν τοσούτοις “λόγοις τῶν αλ- 
λων ἐλεγχομένων μόνος οὗτος ἠρεμεῖ ὁ λόγος, ὡς &U- 
λαβητέον ἐστὲ τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι, καὶ 
παντὸς μᾶλλον ἀνδρὶ μελετητέον οὐ τὸ δοκεῖν εἶναι 

ἀγαϑόν, ἀλλὰ τὸ εἶναι καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ" ἐὰν δὲ 
τις κατά τι κακὸς γίγνηται, κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο 

δεύτερον ἀγαϑὸν μετὰ τὸ εἶναι ! δίκαιον, τὸ ylyve- 
σϑαι καὶ κολαζόμενον διδόναι δίκην" καὶ πᾶσαν κολα- 
xeluy xol τὴν περὶ ἑαυτὸν καὶ τὴν περὶ τοὺς ἀλ- 
λους, καὶ περὶ ὀλίγους καὶ περὶ πολλούς, φευχτέον" 

καὶ τῇ ῥητορικῇ οὕτω χρηστέον, ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀεί, 
xoi τῇ ἄλλῃ πάσῃ πράξει. τΧΧΧΠῖ. Ἐμοὶ οὖν πει- 
ϑόμενος ἀκολούϑησον ἐνταῦϑα, oi ἀφικόμενος δὐδαι- 
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μονήσεις καὶ ζῶν καὶ τελευτήσας, ὡς 0 σὸς λόγος ση- 
μαΐνει. καὶ ἔασόν τινά σου καταφρονῆσαι ὡς ἀνοήτου 
καὶ προπηλακίσαι, ἐὰν βούληται, xol ναὶ μὰ Δία ' σύ 

78 ϑαῤῥῶν πατάξαι τὴν ἄτιμον ταύτην πληγήν" οὐδὲν 

γὰρ δεινὸν πείσει, ἐὰν τῷ ὄντι js καλὸς κἀγαϑός, 

ἀσχῶν ἀρετήν. «ze οὕτω κοινῇ ἀσκήσαντες, TOTO 
ἤδη, ἐὰν δοχῇ χρῆναι, ἐπιϑησόμεϑα τοῖς πολιτικοῖς, ἢ 

ὁποῖον ἂν τι ἡμῖν δοκῇ, τότε βουλευσόμεϑα, βελπίους 

ὄντες βουλεύεσϑαι 1 ἢ νῦν. αἰσχρὸν γὰρ ἔχοντάς ve ὡς 
γῦν φαινόμεϑα ἔχειν, ἔπειτα γεανιεύεσϑαι ὡς τι ὃν- 

τας, οἷς οὐδέποτε ταὐτὰ δοκεῖ περὶ τῶν αὐτῶν, καὶ 
ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων" ! εἰς τοσοῦτον ἥκομεν ἀπαι- 
δευσίας! ὥρπϑρ οὖν ἡχεμόνι τῷ λόγῳ χφησώμεϑα τῷ 
γὺν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει, ὅτι οὗτος O τρό- 
πος ἄριστος τοῦ βίου, καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν 
ἄλλην ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ζῆν καὶ τεϑνάναι. τούτῳ 

οὖν ἐπώμεϑα, xai τοὺς ἄλλους παρακαλῶμεν, μὴ ἐκεί- 

YQ, ᾧ σὺ πιστεύων ἐμὲ παραγαλεῖς" ἔστι γὰρ οὐδενὸς 
| EE ὦ Καλλίκλεις. 

N: 

ἜΑΡ ΟὟ ΔΗ ΠΟ ἘΠΘΌΥ τ Π τὸ 539. EEDA- 

ΣΝ ΡΤ ΤΠ ΤΙΣ 

L * EQ. Tv Ἴωνα χαίρειν. πόϑεν τὰ νῦν ἡμῖν 
ἐπιδεδήμηκας; ἢ οἴκοϑεν ἐξ Ἐφέσου; ΤΩΝ. Οὐδα- 
μῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ ἐξ ᾿Επιδαύρου | ἐκ τῶν Ἄσκλη- 
πιείων. EQ. Μῶν καὶ ῥαψῳδῶν ἀγῶνα τιϑέασι τῷ 
ϑεῷ οἱ Ἐπιδαύριοι; ΤΩΝ. Πάνυ γ8, καὶ τῆς ἄλλης 
78 μουσικῆς. EQ. Τί ovr; γωνίζου τι ἡμῖν; καὶ πῶς 
τι ἠγωνίσω; IQN. Τὰ πρῶτα τῶν ἄϑλων ἠνεγκάμε- 
$a, !g “Σώκρατες. EQ. Ev λέγεις. aye δὴ ὅπως καὶ 

τὰ Παναϑήναια γικήσομεν. IQN. MAJ ἔσται ταῦτα, 

ἐὰν ϑεὸς ἐθέλῃ. EQ. Καὶ μὴν πολλάκις 7ε ἐζήλωσα 
ὑμᾶς τοὺς ῥαψῳδούς, ὦ Ἴων, τῆς τέχνης" τὸ γὰρ ἅμα 

μὲν τὸ σῶμα χεχοσμῆσϑαι ἀεὶ πρέπον ὑμῶν εἶναι τῇ 

τέχνῃ καὶ ὡς καλλίστοις φαίνεσϑαι, ἅμα δὲ c ἀναγκαῖον 

εἶναι ἔν 18 ἄλλοις ποιηταὶς διατρίβειν πολλοῖς κάγα- 

ϑοῖς καὶ δὴ καὶ μάλιστα ἐν Ὁμήρῳ, τῷ ἀρίστῳ καὶ 
ϑειοτάτῳ τῶν ποιητῶν, καὶ τὴν τούτου DV cae ! ἐχ- 

μανϑάνειν, μὴ μόνον τὰ ἔπη, ζηλωτόν ἐστιν. οὐ γὰρ 
ἂν γένοιτό ποτα ὁαψῳδός, εἰ μὴ συνδίη τὰ λεγόμενα 

IQ N. 

ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. τὸν γὰρ ῥαψῳδὸν ἑρμηνέα δεῖ τοῦ 
ποιητοῦ τῆς διανοίας γίγνεσϑαι τοῖς ἀκούουσι" τοῦτο 

δὲ καλῶς ποιεῖν μὴ γιγνώσκοντα ὃ τι λέγει ὃ ποιητὴς 
ἀδύνατον. ταῦτα οὖν πάντα ἄξια ζηλοῦσϑαι. II. IQN. 

297 λέγεις, ὦ Σώκχρατες" ἐμοὶ γοῦν τοῦτο πλεῖστον 
ἔργον παρέσχβ τῆς τέχνης, καὶ οἶμαι κάλλιστ ἀνϑρώ- 
zov λέγειν περὶ Ὁμήρου, ὡς ovrs Μητρόδωρος ὁ 
“αμψαχηνὸς οὔτε ! Στησίμβροτος ὃ Θάσιος ovre 
Τλαύχων οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτϑ γενομένων 
ἔσχεν εἰπεῖν οὕτω πολλὰς καὶ χαλὰς διανοίας περὶ 

Ὁμήρου, ὅσας ἐγώ. EQ. Εὖ λέγεις, ὦ Ἴων" δῆλον 
χάρ, ὅτι οὐ φϑονήσεις μοι ἐπιδεῖξαι. IQN. Kol μὴν 

ἀξιόν γε ἀκοῦσαι; 6) “Σώκρατες, ὡς εὖ κεχόσμηκα τὸν 
Ὅμηρον" ὥςτε οἶμαι ὑπὸ Ὁμηριδὼν ἄξιος εἶναι χρυσῷ 
στεφάνῳ στεφανωϑῆναι. ΣΏ. Καὶ μὴν ἐγὼ ἔτι ποιή- 

σομαι σχολὴν ἀκροάσασϑαἱ * σου. νῦν δέ μοι τοσόὸν- 
Ós ἀπόκριναι" πότερον περὶ Ὁμήρου μόνον δεινὸς εἷ ἢ 
καὶ περὶ Ἡσιόδου καὶ Ἡρχιλόχου; ΤΩΝ. Οὐδαμῶς, 
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ἀλλὰ περὶ Ὁμήρου μόνον" ἱκανὸν γάρ uot δοκεῖ εἶναι. 
ΣΩ. Ἔστι δὲ περὶ ὅτου Ὅμηρός τ καὶ Ἡσίοδος ταὺὐ- 
τὰ λέγετον; ΤΩΝ. Οἶμαι fyoys καὶ πολλά. EQ. 
“Πότερον οὖν περὶ τούτων καλλιον ἂν ἐξηγήσαιο, ἃ 

Ὅμηρος λέγει: ἢ ἃ Ἡσίοδος; ΤΩΝ. Ὁμοίως ἄν περὶ 

78 τούτων, à “Σώκρατες, περὶ ὧν ταὐτὰ λέγουσι. ΣΏΩ. 

Ti 05 ' ὧν πέρι μὴ ταὐτὰ λέγουσιν; οἷον περὶ μαντι- 
κῆς λέγει τι Ὅμηρός τε χαὶ Ἡσίοδος. ΤΩΝ. Πάνυ 7ε. 
EQ. Τί οὖν; ὅσα 16 ὁμοίως καὶ ὅσα διαφόρως περὶ 
μαντικῆς λέγετον τὼ ποιητὰ τούτω, πότερον σὺ καλ- 
λιον ἂν ἐξηγήσαιο ἢ τῶν μάντεών τις τῶν ἀγαϑῶν; 

1QN. Τῶν μάντεων. EQ. Εἰ δὲ σὺ ἦσϑα μάντις, 
οὐκ, εἴπερ περὶ τῶν ὁμοίως λεγομένων οἷός T qos 
ἐξηγήσασϑαι, καὶ περὶ τῶν διαφόρως λεγομένων ηπί- 

στω ἂν ἐξηγεῖσθαι; ΤΩΝ. 4ηλον ὅτι. EQ. Τί ov 

ποτὲ ! περὶ μὲν Ὁμήρου δεινὸς εἶ, περὶ δὲ Ἡσιόδου 
οὔ, οὐδὲ τῶν ἄλλων ποιητῶν; ἢ Ὅμηρος περὶ ἄλλων 
τινῶν λέγει ἢ ὧνπερ σύμπαντες οἱ ἄλλοι ποιηταί; οὐ 
περὶ πολέμου τὸ τὰ πολλὰ διελήλυϑε καὶ περὶ ὁμιλιῶν 
πρὸς ἀλλήλους ἀνϑρώπων yov τε χαὶ κακῶν καὶ 

ἰδιωτῶν καὶ δημιουργῶν, καὶ περὶ ϑεῶν πρὸς αλλή- 
λους καὶ πρὸς ἀνϑρώπους ὁμιλούντων, ὡς ὁμιλοῦσι, 
καὶ περὲ τῶν οὐρανίων παϑημάτων καὶ περὶ τῶν ἐν 
Ἅιδου, καὶ γενέσεις καὶ ϑεῶν καὶ ἡρώων; οὐ ταῦτά 

ἐστι, περὲ ! ὧν Ὅμηρος τὴν ποίησιν πδποίηκεν; ΤΩΝ. 
ἀληθῆ λέγεις, à Σώκρατες. III. ZO. Τί δέ; οἵ ἄλλοι 
ποιηταὶ οὐ περὶ τῶν αὐτῶν τούτων; IQN. IVa, ἀλλ, 

o Σώκρατες, οὐχ ὁμοίως πεποιήκασι καὶ Ὅμηρος. ΣΩ. 

Τὶ μήν; κάκιον; ΤΩΝ. Kol πολύ ys. EQ. Ὅμηρος 

δὲ ἄμεινον; ΤΩΝ. "Auswov μέντοι νὴ Δία. XQ. 

Οὐκοῦν, ὦ φίλη. κεφαλὴ Ἴων, ὅταν περὶ ἀριϑμοῦ πολ- 
λῶν λεγόντων εἷς τις ἄριστα λέγη» γνώσεται δήπου τις 

τὸν εὖ λέγοντα; ! IQN. Φημί. EQ. Πότερον οὖν ὃ 

αὐτός, ὅοπερ χαὶ τοὺς χαχῶς “λέγοντας, ἢ ἢ ἄλλος; ΤΩΝ. 

'O αὐτὸς δήπου. EQ. Οὐκοῦν ὁ τὴν ἀριϑμητικὴν. τέ- 

χνὴην ἔχων οὗτός ἐστι; ΤΩΝ. Nol. EQ. Τί δ᾽; ὅταν 

πολλῶν λεγόντων περὶ ὑγιεινῶν σιτίων, ὑποῖα ἐστιν, 

εἷς τις ἄριστα λέγῃ; πότερον ἕτερος μέν τις τὸν ἄρι- 
στα λέγοντα γνώσεται ὅτι ἄριστα Aéyeu ἕτερος δὲ τὸν 

κάκιον ὅτι κάκιον, 5 ὁ αὐτός; ION. “λον δήπου, ὃ 

αὐτός. ΤΩΝ. Ta- 

τρός. EQ. Οὐκοῦν ἐν κεφαλαίῳ λέγωμεν, ὡς ὃ αὐτὸς 

γνώσεται ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν πολλῶν λεγόντων, ὅςτις 

16 εὖ λέγει καὶ * ὅςτις καχῶς" ἢ εἰ μὴ γνώσεται τὸν 
κακῶς λέγοντα, δῆλον ὅτι οὐδὲ τὸν εὖ, περί 78 τοῦ 

αὐτοῦ. lQN. Οὕτως. EQ. Οὐκοῦν ὃ αὐτὸς γίγνεται 

δεινὸς περὶ ἀμφοτέρων; ΤΩΝ. Ναί. EQ. Οὐκοῦν σὺ 
φὴς καὶ Ὅμηρον καὶ τοὺς ἄλλους ποιητάς, ἐν οἷς καὶ 
“Ἡσίοδος καὶ "toylloyoc ἐστι, περὶ ye τῶν αὐτῶν λέ- 

pev, ἀλλ οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ τὸν μὲν εὖ qe τοὺς δὲ 

χεῖρον; ΤΩΝ. Καὶ ἀληϑῆ λέγω: EQ. Οὐκοῦν, εἴπερ 

τὸν εὖ λέγοντα γιγνώσκεις, καὶ τοὺς χεῖρον λέγοντας ! 
γιγνώσκοις ἂν, ὅτι χεῖρον λέγουσιν IQN. Ἔοικε 78. 

EQ. Οὐχοῦν, ὦ βέλτιστε, ὁμοίως τὸν Ἴωνα λέγοντες 
περὶ Ὁμήρου τὸ δεινὸν εἶναι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιη- 

τῶν οὐχ ἁμαρτησόμοϑα, ἐπειδή ye αὐτὸς ὁμολογεῖ τὸν 

αὐτὸν ἔσεσϑαι κριτὴν ἱκανὸν πάντων, ὅσοι ἂν περὶ 
τῶν αὐτῶν n. os δὲ ποιητὰς σχεδὸν ἅπαντας 

τὰ αὐτὰ ποιεῖν. 

EQ. Τίς οὗτος; τί ὄνομ αὐτῷ; 

. ION. TÍ οὖν ποτε τὸ αἴτιον, ὦ 

PSESAGTEOUNPLUS 

͵ wo We , V3 
“Σώκρατες, ὅτι ἐγώ, ὅταν μὲν τις περὶ ἄλλου του ποιη- 

τοῦ διαλέγηται, οὔτα προφέχω τὸν νοῦν, ! ἀδυνατῶ τ 
καὶ ὁτιοῦν συμβαλέσϑαι λόγου ἄξιον, ἀλλ᾿ ἀτεχνῶς 
᾿γυστάζω" ἐπειδὰν δὲ τις περὶ Ὁμήρου μνησϑῇ; εὐϑύς 
τε ἐγρήγορα καὶ προςέχω τὸν νοῦν καὶ δὐπορῶ ὅ τι 
λέγω; ΣΩ. Οὐ χαλεπὸν τοῦτο i εἰκάσαι, o ἑταῖρε, 

ἀλλὰ παντὶ δῆλον, ὅτι τέχνῃ xol ἐπιστήμῃ περὶ ὋὉμή- 

Ὅν λέγειν ἀδύνατος si: εἰ γὰρ τέχνῃ οἷός τὸ jode, 

χαὶ “περὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν ἁπάντων λέγειν οἷός v 

ἂν ἦσϑα. ποιητικὴ γάρ πού ἐστι τὸ ὅλον. ἢ οὔ; ΤΩΝ. 
Nol. XQ. ! Οὐκοῦν ἐπειδὰν λάβη τις καὶ ἄλλην τέ- 

χνὴν ἡντινοῦν ὅλην, ὃ αὐτὸς τρόπος τῆς σκέψεώς, ἐστι 
περὶ ἁπασῶν τῶν τεχνῶν; πῶς τοῦτο λέγω, δέει τί μου 
ἀχοῦσαι, o Ἴων; IQN. £Noi μὰ τὸν AU 5 ὦ Σώχρα- 

τες, ἔγωγϑ᾽ χαίρω γὰρ ἀκούων ὑμῶν τῶν σοφῶν. ΣΏ. 

Βουλοίμην ἂν ge ἀληϑῆ λέγειν, ὦ Ἴων. ἀλλὰ σοφοὶ 

μέν πού ἔστε ὑμεῖς οἵ ῥαψῳδοὶ καὶ ὑποχριταὶ καὶ ὧν 
ὑμεῖς ἀἄδετε τὰ ποιήματα" ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ ταλη- 
ϑῆ λέγω, οἷον ! εἰκὸς ἰδιώτην ἄνϑρωπον. ἐπεὶ καὶ 

περὶ τούτου, οὗ νῦν ἠρόμην σε, ϑέασαι, ὡς φαῦλον 
καὶ ἰδιωτικόν ἐστι καὶ παντὸς ἀνδρὸς γνῶναι 0 ἔλε- 
γον, τὴν αὐτὴν εἶναι σχέψιν, ἐπειδάν τις ὅλην τέχνην 

λάβῃ. λάβωμεν γὰρ τῷ λόγῳ. γραφικὴ γάρ τίς ἐστι 
τέχνη τὸ ὅλον; ΤΩΝ. Ναί. EQ. Οὐκοῦν καὶ y'oa- 
φεῖς πολλοὶ καὶ εἰσὶ καὶ γεγόνασιν. ἀγαϑοὶ καὶ φαῦ- 

λοι; IQN. Πάνυ γε. EQ. Ἤδη οὖν τινα εἶδες, ὅςτις 

περὴ μὲν Πολυγνώτου τοῦ ᾿ἰγλαοφῶντος δεινός ἐστιν 

ἀποφαίνειν ἃ εὖ TB γράφει καὶ ἃ μή, περὶ δὲ τῶν ἀλ- 
λων γραφέων. ἀδύνατος; * xal ἐπειδὰν μέν τις τὰ τῶν 
ἄλλων ζωγράφων ἔργα ἐπιδεικνύῃ, νυστάζει 16 καὶ 

ἀπορϑῖ καὶ οὐκ ἔχει ὃ τι συμβάληται, ἐπειδὰν δὲ περὶ 
Πολυγνώτου ἢ ἄλλου διου βούλει τῶν γραφέων ἑνὸς 

μόνου δέη ἀποφήνασϑαι γνώμην, ἐγρήγορέ T8 καὶ 
προςέχϑι τὸν νοῦν καὶ εὐπορεῖ ὃ τι εἴπῃ; IQN. Οὐ 

μὰ τὸν Δία, οὐ δῆτα. ΣΩ. Τί δέ: ἐν ἀνδριαντοποιΐίᾳ 

ἤδη τιν εἶδες, ὅςτις περὶ μὲν Δαιδάλου τοῦ Μητίονος 
ἢ Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέως ἢ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου "ἢ 
ἄλλου τινὸς ἀνδριαντοποιοῦ ἑνὸς πέρι δεινός ἐστιν ἐξ- 

ηγεῖσϑαι ἃ εὐ πεποίηκεν, ἐν δὲ τοῖς τῶν ἄλλων ἀν- 
δριαντοποιῶν ἔργοις ἀπορεῖ ve καὶ νυστάζει, οὐκ ἔχων 

ὅ τι εἴπη; ἸΏΝ. Οὐ μὰ τὸν Δία, οὐδὲ τοῦτον ἑώ- 

ραχα. EQ. Ἀλλὰ μήν, ὥς y ἐγὼ οἶμαι, οὐδ᾽ ἐν αὖ- 

λήσει γε οὐδὲ ἐν κιϑαρίσει οὐδὲ ἐν κιϑαρῳδίᾳ οὐδὲ ἐν 
ῥαψῳδίᾳ οὐδεπώποτ᾽ εἶδες ἄνδρα, ὅοτις περὶ μὲν Ολύμ- 
που δεινός ! ἐστιν ἐξηγεῖσϑαι ἢ περὶ Θαμύρου ἢ περὶ 
Ὀρφέως ἢ περὶ Φημίου τοῦ ̓ Ιϑακησίου ῥαψῳδοῦ, περὶ 
δὲ Ἴωνος τοῦ "Egeotov ἀπορεῖ καὶ οὐκ ἔχει συμβαλέ- 
σϑαι ἃ τε sU ῥαψῳδεῖ καὶ ἃ μή. ΤΩΝ. Οὐκ ἔχω σοι 
περὶ τούτου ἀντιλέγειν, e “Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἐμαυ- 

τῷ σύνοιδα, ὅτι περὶ Ὁμήρου κάλλιστ᾽ ἀνϑρώπων λέ- 

γω καὶ δὐπορῶ, καὶ οἵ ἄλλοι πάντες μέ φασιν gv λέ- 

yeu περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ. καΐτοι ὅρα, τοῦτο τί ἔϊ ἔστι. 

V. ΣΩ. Koi ὁρῶ, ὦ Ἴων, καὶ ἄρχομαί γέ σοι G7:0- 

φαινόμενος ὃ μοι δοκεῖ ! τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ τοῦτο 
τέχνη μὲν οὐκ ὃν παρὰ σοὶ περὶ Ὁμήρου εὖ λέγειν», 0 
γῦν δὴ ἔλεγον, ϑεία δὲ δύναμις, 7| σε κινεῖ, ὥςπερ ἐν 

τῇ λέίϑῳ, ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν, oi δὲ 
πολλοὶ ἩΗρακλείαν. καὶ γὰρ αὕτη ἢ Ados οὐ μόνον 

αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους &ysi τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ 
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δύναμιν ἐντίϑησι τοῖς δακτυλίοις, ὥςι αὖ δύνασϑαι 
ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν, ὅπερ ἡ lioc, ἄλλους ἄγειν ! δα- 

χτυλίους, Gcr ἐνίοτε δομαϑὸς μαχρὸς πάνυ σιδηρίων 

χαὶ δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων ἤρτηται πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ 
ἐχείνης τῆς λέϑου ἢ δύναμις ἀνήρτηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ 
Μοῦσα ἐνθέου: μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων 
τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων δομαϑὸς ἐξαρτᾶται. 

πάντες γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ oi ἀγαϑοὶ οὐκ ἐκ 
τέχνης, ἀλλ ἔνϑεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι, πάντα ταῦ- 
τα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ oi μελοποιοὶ ot 

ἀγαϑοὶ ὡραύτως, ὥςπερ οἵ “χορυβαντιῶντες * οὐκ ἔμ- 
φρόνες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἵ μελοποιοὶ οὐκ 
ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ 

ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν ῥυϑμόν, 
καὶ βακχεύουσι zat κατεχόμενοι, ὥςπερ ci βάχχαι 
ἀρύτονται ἐκ τῶν ποταμῶν p καὶ γάλα κατεχόμε- 

yat, ἔμφρονες δὲ οὖσαι οὐ, καὶ τῶν μελοποιῶν 7 ψυ- 
χὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσι. λέγουσι γὰρ 
δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς oi ποιηταί, ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μ8- 
λιῤῥύτων ἐκ Μουσῶν κήπων ! τινῶν καὶ ναπῶν δρεπό- 
μενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥςπερ αἵ μέλιτται», καὶ 
αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι. χαὶ ἀληϑῆ λέγουσι" κοῦφον 
γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστι καὶ πτηνὸν χαὶ ἱερόν, καὶ οὐ 
πρότερον οἷός τε ποιεῖν. πρὶν ἄν E τε γένηται 
χαὶ ἔχφρων καὶ ὃ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ" ἕως δ᾽ ἂν 
τουτὶ ἔχη τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶς ποιεῖν ἐστιν ἂν- 
ϑρῶπος χαὶ χφησμῳδεῖν. ἅτε οὖν οὐ τέχνῃ ποιοῦντες 
χαὶ πολλὰ λέγουσι χαὶ καλὰ περὶ τῶν πραγμάτων, ὥς- 

περ σὺ περὶ Ὁμήρου, ' ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ τοῦτο μόνον 
οἷός 18 ἕκαστος ποιξὶν χαλῶς, p ὃ 3 Μοῦσα αὐτὸν 

ὥρμησεν, ὃ μὲν διϑυράμβους, ὃ δὲ ἐγκώμια, ὃ δὲ 
ὑπορχήματα, ὁ δ᾽ ἔπη, ὁ δ᾽ ἰάμβους" τὰ δ᾽ ἀλλα φαῦ- 
Àoc αὐτῶν ἕκαστός ἐστιν. οὐ γὰρ τόν, ταῦτα λέγου- 
σιν» ἀλλὰ ϑείᾳ δυνάμει, ἐπεί, εἰ περὶ ἑνὸς τέχνῃ xa- 

λῶς ἡπίσταντο λέγειν, x&y περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. 

διὰ ταῦτα δὲ ὁ ϑεὸς ἐξαιρούμενος τούτων τὸν γοῦν 
τούτοις χρῆται ὑπηρέταις xai τοῖς ᾿Χρησμῳδοῖς καὶ τοῖς 
μάντεσι τοῖς ! ϑείοις, ἵ ἵνα ἡμεῖς οἱ ἀκούοντες ἰδῶμεν, 
ὅτι ovy οὗτοΐ εἰσιν oi ταῦτα λέγοντες οὕτω πολλοῦ 
ἄξια, οἷς νοῦς μὴ πάρεστιν, ἀλλ ὃ ϑεὸς αὐτός ἐστιν 

ὃ λέγων, διὰ τούτων δὲ φϑέγγεται πρὸς ἡμᾶς. μέγι- 
στον δὲ τεχμήριον τῷ λόγῳ Τύννιχος ὁ Χαλκιδεύς, ὃς 
ἄλλο μὲν οὐδὲν πώποτ ἐποίησε ποίημα, ὅτου τις ἂν 
ἀξιώσειε μνησϑῆναι, τὸν δὲ παίωνα, ὃν πάντες ἀδου- 

σι, σχεδόν τι πάντων μελῶν κάλλιστον, ἀτεχνῶς, ὅπερ 
αὐτὸς λέγει, εὕρημά τι “Μοισᾶν. ἐν τούτῳ γὰρ δὴ μά- 
λιστά μοι δοκεῖ ὁ ϑεὸς ἐνδείξασθαι ! ἡμῖν, ἵνα μὴ 
διστάζωμεν, ὅτι ovx ἀνϑρώπιναά ἐστι τὰ καλὰ ταῦτα 
ποιήματα οὐδὲ ἀνϑρώπων, ἀλλὰ ϑεῖα καὶ ϑεῶν, οἱ δὲ 

ποιηταὶ οὐδὲν αλλ ἢ ἑρμηνεῖς εἰσι τῶν ϑεῶν, κατεχό- 
μένοι ἐξ ὅτου ἂν ἕχαστος κατέχηται. ταῦτα ἐνδεικνύ- 

μενος ὃ ϑεὸς ἐξεπέτηδες διὰ τοῦ φαυλοτάτου ποιητοῦ 

* τὸ κάλλιστον μέλος zoe». ἢ οὐ δοκῶ σοι ἀληϑῆ λέ- 
Ten, ὦ Ἴων; QN. Nai μὰ τὸν Δία, ἔμοιγε" ἅπτει 

γάρ πώς μου τοῖς λόγοις τῆς ψυχῆς, ὦ Σώχρατες, καὶ 
um δοχοῦσι ϑείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν παρὰ τῶν ϑεῶν ταῦτα 

οἵ ἀγαϑοὶ ποιηταὶ ἑρμηνεύειν. νι. ZQ. Οὐκοῦν ὑμεῖς 
αὖ οἱ ῥαψῳδοὶ τὰ τῶν ποιητῶν ἑρμηνεύετε: ΙΩΝ. 
Καὶ τοῦτο ἀληϑὲς λέγεις. EQ. Οὐκοῦν ἑρμηνέων ἐρ- 
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δ » 
μηνεῖς γίγνεσϑε; ΤΩΝ. Παντάπασί ye. EQ. ! Ἔχε 
δή μοι τόδε εἰπέ, ὦ Ἴων, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ 0 τι ἂν 
σε; ἔρωμαι" ὅταν gU εἴπῃς ἔπη καὶ ἐκπλήξῃς μάλιστα 

τοὺς ϑεωμένους, ἢ τὸν ᾿δυσσέα ὅταν éni τὸν οὐδὸν 
ἐφαλλόμενον eye, ἐκφανῆ γιγνόμενον τοῖς μνηστῆρσι 
χαὶ ἐκχέοντα τοὺς 0igrovc πρὸ τῶν ποδῶν, ἢ Ἀχιλλέα 
ἐπὶ τὸν Ἕκτορα δρμῶντα, 5 καὶ τῶν περὶ νδρομάχην 
ἐλεεινῶν τι ἢ περὲ “Ἑχάβην ἢ ἢ περὶ Πρίαμον, τότε πό- 

τερον ἔμφρων el, ἢ ἕξω σαυτοῦ ipe, καὶ παρὰ τοῖς 
! πράγμασιν οἴεταί σου εἶναι. 7 ψυχὴ οἷς λέγεις ἐν- 

ϑουσιάζουσα, ἢ ἐν Ιϑάχῃ οὐσιν ἢ ἐν Τροίᾳ ἤ ὅπως 
» b ' »» » τ 
ἂν καὶ τὰ Em UD IQ N. Ὥς ἐναργὲς μοι τοῦτο, e 

τεκμήριον εἶπες" οὐ γάρ σε ἀποκρυψάμενος 
ἐρῶ. ἐγὼ γὰρ ὅταν ἐλεεινόν τι λέγω, δαχρύων ἐμπί- 

4 , C ᾿ LA ' » , 

πλανταΐ ponam ὀφϑαλμοΐ" O70» 18 φοβερὸν " δεινόν, 

ὀρϑαὶ αἵ τρίχες ἵστανται ὑπὸ φόβου καὶ ἢ καρδία 
nm EQ. Τί ow φῶμεν, ὦ Ἴων; ἔμφρονα ! εἶναι 

τότε τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον, ὃς ἂν κεκοσμημένος ἐσϑῆ- 

τι ποικίλῃ καὶ χρυσοῖσι στεφάνοις κλαίῃ v ἐν ϑυσίαις 
SEE v : P Ξ z 

καὶ ἑορταῖς, μηδὲν ἀπολωλεκὼς τούτων, ἢ φοβῆται 

; 
“Σώχρατες, 

πλέον ἢ ἐν διομυρίοις ἀνϑρώποις ἑστηκὼς φιλίοις, μη- 
δενὸς ἀποδύοντος ἢ ἀδικοῦντος: ΙΩΝ. Οὐ μὰ τὸν 
Δία, οὐ πάνυ, [5] Σώκρατες, ὡς 78 τἀληϑὲς εἰρῆσϑαι. 

zo. Οἶσϑα οὖν, ὅτι χαὶ τῶν ϑεατῶν τοὺς πολλοὺς 

ταὐτὰ ταῦτα ὑμεῖς ἐργάζξεσϑε; IQN. Καὶ μάλα ! χα- 

λῶς οἶδα: χαϑορῶ γὰρ ἑκάστοτε αὐτοὺς ἄνωϑεν ἀπὸ 

τοῦ βήματος κλαίοντάς τε καὶ δεινὸν ἐμβλέποντας καὶ 
συνϑαμβοῦντας τοῖς λεγομένοις. δεῖ γάρ us καὶ σφόδρ᾽ 
αὐτοῖς τὸν νοῦν προςέχειν" 
τοὺς καϑίσω, αὐτὸς 7ελάσομαι ἀργύριον λαμβάνων, 

ἐὰν δὲ γελῶντας, αὐτὸς κλαύσομαι ἀργύριον ἀπολλύς. 

VH. EQ. Οἶσϑα ow, ὅτι οὑτός ἐστιν ὁ ϑεατὴς τῶν 

ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἥρα- 

κλειώτιδος λίϑου am ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν, 
ὃ δὲ μέσος σὺ ὃ ῥαψῳδὸς καὶ ὑποκριτής, ὃ δὲ * 

€ rat * ' » 
ως cay uA χλαίοντας αυ- 

δακτυλίων ὃ ἔσχατος, ὧν ἐγὼ 

πρῶ- 

τος αὐτὸς ὃ ποιητής; ὁ δὲ ϑεὸς διὰ πάντων τούτων 
ἕλκει τὴν ψυχὴν ὅποι ἄν βούληται τῶν ἀνϑρώπων, 
5 VEU NY MESE a Ξ 
ἀνακρεμαννὺς ἐξ ἀλλήλων τὴν δύναμιν, καὶ ὥςπερ ἐκ 

Ξ ; "n 
τῆς λίϑου ἐκείνης ὁρμαϑὸς πάμπολυς ἐξήρτηται χο- 

φευτῶν 18 καὶ διδασκάλων καὶ ὑποδιδασκάλων, ἐκ πλα- 

γίου ἐξηρτημένων τῶν τῆς “Μούσης ἐχκρεμαμένων δα- 
χτυλίων; καὶ ὃ μὲν τῶν ποιητῶν ἐξ ἄλλης Μούσης, ὃ 

δὲ ἐξ ἄλλης ἐξήρτητα:. ὀνομάζομεν δὲ αὐτὸ κατέχε- 

ται τὸ δέ ἐστι ' παραπλήσιον" ἔχεται γάρ. 
; 5 E ; - Uu s 

τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, τῶν ποιητῶν, ἄλλοι ἐξ 

ἄλλου cv ἠρτημένοι εἰσὶ καὶ ἐνθουσιάζουσι», οἱ μὲν ἐξ 
Ὀρφέως, οἱ δὲ ἐκ Μουσαίου" οἱ δὲ πολλοὶ ἐξ Ὁμήρου 
χατέχονταΐ τε καὶ ἔχονται. ὧν σύ, ὦ Ἴων, εἷς el, καὶ 
κατέχει ἐξ Ὁμήρου, καὶ ὑπειδὰν μὲν τις ἄλλου του 

E , RUMOR MEO ; 
ποιητοῦ GÓm, καϑεύδεις τε χαὶ ἀπορεῖς ὃ τι λέγῃς, 
ἐπειδὰν δὲ τούτου τοῦ ποιητοῦ φϑέγξηταί τις μέλος, 
εὐϑὺς ἐγρήγορας καὶ ὀρχεῖταί σου 7j ψυχὴ χαὶ ' εὐπο- 
gels ὃ τι λέγῃς ς᾽ οὐ γὰρ τέχνῃ οὐδ᾽ ἐπιστήμῃ περὶ Ὁ- 
μήρου λέγεις ἃ λέγεις, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ καὶ κατοκωχῇ, 
ὥςπερ οἵ κορυβαντιῶντες ἐχείνου μόνου αἰσϑάνονται 

ἐχ δὲ 

τοῦ μέλους. ὀξέως, ὃ ἂν ü τοῦ ϑεοῦ ἐξ ὅτου ἂν κατέ- 
χῶνται; καὶ εἰς ἐχεῖνο τὸ μέλος καὶ σχημάτων καὶ ῥη- 

μάτων εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ φροντίξουσι». 0v- 

τω xol σύ, ὠ Ἴων, περὶ uiv Ὁμήρου ὅταν τις μγὴ- 

σι 
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σϑῇ, εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπορεῖς. τούτου δ᾽ 

ἐστὲ τὸ αἴτιον, ὃ μ᾽ ἐρωτᾷς, ! διότι σὺ περὶ μὲν Ὁμή- 
gov εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὗ, ὅτι οὐ τέχνῃ, 

ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ Ὁμήρου δεινὸς εἶ ἐπαινέτης. vin. 

των. εὖ μὲν λέγεις, ὠ Σώκρατες" ϑαυμάζοιμι μέντ᾽ 

ἂν οὕτως εἰ εὖ εἴποις, ὥςτε με ἀναπεῖσαι, ὡς ἐγὼ κα- 
τεχόμενος καὶ μαινόμενος Ὅμηρον ἐπαινῶ. οἶμαι δὲ 
οὐδ᾽ ἂν σοὶ δόξαιμι, εἴ μου ἀκούσαις λέγοντος περὶ 
Ὁμήρου. EQ. Koi μὴν ἐϑέλω γε ἀκοῦσαι, οὐ μέντοι 
πρότερον, πρὶν &y μοι ἀποκρίνῃ τόδε. ὧν ! Ὅμηρος 
λέγει περὶ τίνος εὖ λέγεις; οὐ γὰρ δήπου περὶ ἁπάν- 
τῶν 78. IQN. Ev ἴσϑι, ὦ “Σώκρατες, περὶ οὐδενὸς 

ὅτου οὔ. ΣΩ. Οὐ δήπου καὶ περὶ τούτων ὧν σὺ μὲν 
τυγχάνεις οὐκ εἰδώς, Ὅμηρος δὲ λέγει. ΤΩΝ. Καὶ 
ταῦτα ποῖά ἐστιν, ἃ Ὅμηρος, μὲν λέγει, ἐγὼ δὲ οὐκ 
οἷδα; EQ. Ov καὶ περὶ τεχνῶν μέντοι λέγει * πολλα- 

χοῦ Ὅμηρος καὶ πολλά; οἷον καὶ περὶ ἡνιοχείας. ἐὰν 
μνησϑῶ τὰ ἔπη, ἐγώ σοι φράσω. QN. MAX ἐγὼ 
ἐρῶ: ἐγὼ γὰρ μέμνημαι. EQ. Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει 
ἹΝέστωρ Mrvuloyo τῷ υἱεῖ, παραινῶν εὐλαβηϑῆναι πε- 
gi τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 
ION. 
Κλ ir ϑῆναι δὲ ---ῷ qot — καὶ αὐτὸς ἐὐξέστω iyi δίφοῳ 
ΠΩ͂Σ ἐπὶ ἀριστερὰ TOU" ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον 

' κένσαι ὁμοχλή ἤσας, εἴξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. 
ἕν νύ σσῃ δέ τοι ἵππος ἀριοτερὸς ἐγχριμφϑήτω, 
ὡς μή τοι πλ ἤμνη yt δοάσσεται ἄκρον ἱκέσοϑαε 
χύχλου ποιητοῖο" λίϑου δ᾽ σλέασή φὐεπαυθεῦν. 

EQ. ρκεῖ. ταῦτα δή, ὦ Ἴων, τὰ ἔπη eite ] ὀρϑῶς 

λέγει Ὅμηρος εἴτε μή, πότερος ἂν γνοίη ἄμεινον, ἰα- 
τρός, ἢ ἢ ἡνίοχος; ΤΩΝ. Ἡνίοχος δήπου. ΣΩ. Πότε- 

gov ὅτι τέχνην ταύτην ἔχει, ἢ χατ ἀλλο τι; QN. 

Οὔκ, ἀλλ ὅτι τέχνην. EQ. Οὐκοῦν ἑχάστῃ τῶν τε- 
vov ἀποδέδοταί τι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἔργον οἵᾳ τε εἶναι 
γιγνώσκειν; οὐ γάρ που ἃ χυβερνητικῇ γιγνώσκομεν, 
γνωσόμεϑα καὶ ἰατρικῇ. IQN. Οὐ δῆτα. EQ. Οὐδὲ 

78 ἃ ἰατρικῇ, ταῦτα καὶ τεκτονικῇ. IQN. Οὐ δῆτα. 

! EQ. Οὐκοῦν οὕτω καὶ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν" ἃ 

τῇ ἑτέρᾳ τέχνῃ γιγνώσκομεν, οὐ γνωσόμεϑα τῇ ἑτέρᾳ. 
τόδε δὲ μοι πρότερον τούτου ἀπόκριναι. τὴν μὲν ἑτέ- 
ραν φὴς εἶναί τινὰ τέχνην, τὴν δ᾽ ἑτέραν; ΤΩΝ. Ναί. 

EQ. Aga ὥςπερ ἐγὼ τεκμαιρόμενος, ὅταν ἡ μὲν ἐτέ- 

ga» πραγμάτων ἢ ἐπιστήμ ,»ἡδ ἑτέρων, οὕτω καλῶ 
τὴν μὲν ἄλλην, τὴν δὲ ἄλλην τέχνην, οὕτω χαὲ σύ; 
ION.' Ναΐ. ΣΩ. Ei γάρ ποὺ τῶν αὐτῶν πφαγμά- 

τῶν ἐπιστήμη εἴη τις, τί ἂν τὴν μὲν ἑτέραν φαῖμεν εἷ- 
yat, τὴν δ᾽ ἑτέραν, ὁπότε γε ταὐτὰ εἴη εἰδέναι ἀπ᾿ 
ἀμφοτέρων; ὥςπερ ἐγώ 18 | γηνώσκω, ὅτι πέντε εἰσὶν 
οὗτοι οἵ δάκτυλοι, καὶ σύ, ὥρπερ ἐχώ, περὶ τούτων 
ταὐτὰ γιγνώσκεις" καὶ εἴ σε ἐγὼ ἐροίμην, εἰ τῇ αὐτῇ 
τέχνῃ γιγνώσκομεν τῇ ἀριϑμητικῇ, τὰ αὐτὰ ἐγώ τε καὶ 
σύ, ἢ ἄλλη; φαίης ἄν δήπου τῇ αὐτῇ. ΤΩΝ. Ναί. 
EQ. Ὃ τοίνυν ἄρτι * ἔμελλον ἐρήσεσϑαΐ σε, νυνὶ εἰ- 
πέ, εἰ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν οὕτω σοι δοκεῖ, τῇ μὲν 

αὐτῇ τέχνῃ τὰ αὐτὰ ἀναγκαῖον εἶναι γιγνώσκειν, τῇ δ᾽ 
ὁτέρᾳ μὴ τὰ αὐτά, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄλλη ἐστὶν, duoi 

καὶ ἕτερα ΠΥ EM ION. Οὕτω μοι δοκεῖ, ὦ ΣΙ 
χρατες. . EQ. Οὐκοῦν ὅοτις ἄν μὴ ἔχῃ τινὰ τέ- 

χρὴν, ταύτης τῆς τέχνης. τὰ λεγόμενα ἢ πραττόμενα 

ἀλλ οὐχ ἡνίοχος. 

' IQN. ἀληϑῆ | 

λέγεις. ΣΩ. Πότερον οὖν περὶ τῶν ἐπῶν ὧν εἶπες, 
εἴτε καλῶς λέγει. Ὅμηρος εἴτε μή, σὺ κάλλιον “7νώσει ἢ 
ἡνίοχος; ΤΩΝ. Ἣνίοχος. EQ. “Ῥαψῳδὸς γάρ ποὺ εἶ, 

IQN. Nai. ΣΩ. Ἢ δὲ ῥαψῳδικὴ 
τέχνη ἑτέρα ἐστὶ τῆς ἡνιοχικῆς; ΤΩΝ. Nai. EQ. Ei 
ἄρα ἑτέρα, περὶ ἑτέρων πραγμάτων καὶ ἐπιστήμη ἐστέ. 
ION. Ναί. EQ. Ti δὲ δή, ὅταν Ὅμηρος λέγῃ» ὡς τε- 

τρωμένῳ τῷ Μαχάονι ! Ἑκαμήδη 7 Νέστορος παλλα- 

xij κυκεῶνα πίνειν δίδωσι; καὶ λέγει πῶς οὕτως, 

οἴνῳ πραμνείῳ — φησίν --- ἐπὶ δ᾽ αἴγειον zy ἢ τυρὸν 
χνήστι χαλκείη" παρὰ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον, 

ταῦτα εἴτε ὀρϑῶς λέγει Ὅμηρος εἴτε μή, πότερον ἰα- 

τρικῆς ἐστὶ διαγνῶναι καλῶς, ἢ ῥαψῳδικῆς; IQN. Ta- 

τρικῆς. EQ. Τί δέ, ὅταν λέγῃ Ὅμηρος 
! ἡ δὲ μολ υβδαίνη ἐχέλη ἐς βυσσὸν i ἵχανεν, 
" TE XOT ἀγραὺλ οιο βοὸς κέρας ἐμμεμαυῖα 
ἔρχεται ὠμηστῆσι μετ᾿ ἰχϑύσι πῆμα φέρουσα, 

ταῦτα πότερον φῶμεν ἁλιευτικῆς εἶναι τέχνης μᾶλλον 
κρῖναι ἢ ῥαψῳδικῆς, ἅττα λέγει xoi εἴτε καλῶς εἶτε 
μή; ΤΩΝ. 4ῆλον δή, [5] Σώκρατες, ὅτι ἁλιευτικῆς. 

EQ. Σκέψαι δή, σοῦ ἐρομένου, δἰ ἔροιό ue» Ἐπειδὴ ! 

τοΐνυν, ὦ “Σώκρατες, τούτων τῶν τεχνῶν ἐν Ὁμήρῳ εὑ- 
φίσχεις ἃ προςήκει ἑχαάστῃ διακρίνειν, ἴϑι μοι &Eevoe 
καὶ τὰ TOU μάντεώς. τε καὶ μαντικῆς, ποῖα ἐστιν ἃ 
προςήχει αὐτῷ οἵῳ T εἶναι διαγιγνώσκειν, ele εὖ εἴτε 
κακῶς πεποίηται 3m σκέψαι, ὡς ῥᾳδίως τε xai ἀληϑὴ 
ἐγώ σοι ἀποκρινοῦμαι. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἐν "'0- 
δυσσείᾳ λέγει, oiov xoi ἃ ὃ τῶν Μελαμποδιδῶν λέγει 
μάντις πρὸς τοὺς μνηστῆρας, Θεοκλύμενος, 

* δαιμόνιοι, τί κακὸν τόδε πάοχετε; νυχτὶ κὲν ὑμέων 
εἰλύαται κεφαλαί τε πρόςωπά τε νέρϑε τε γυῖα, 
οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκουνται δὲ παρειαί" 
εἰδώλων τε πλέον πρόϑυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλὴ 
ἱεμένων ὁ ἔρεβόςδε ὑπὸ ζόφον" ἠέλιος δὲ 

! οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς. 

πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι, οἷον καὶ ἐπὶ τειχομαχίᾳ" 
λέγει γὰρ καὶ ἐνταῦϑα 

ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλϑε περησέμενοιι μεμαῶσιν, 
αἰετὸς ὑψιπέτης, ἐπὶ ἀριστερὰ, λαὸν ἐέργων, 

1 φοινήεν ντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, 
ζωόν, ἔτ᾽ ἀσπαίροντα" zai οὔτω λήϑετο χάρμης. 
χόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆϑος παρὰ δειρὴν 
ἰδνωϑεὶς ὀπίσω. ὁ δ᾽ ἀπὸ ϑεν ἧκε χαμᾶζε 
ἀλγήσας ὀδύνησι, μέσῳ δ᾽ ἐγκάββαλ ὁμίλῳ" 

| αὐτὸς δὲ χλαγξας ἕπετο πνοιῆς ἀνέμοιο. 

ταῦτα φήσω καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ μάντει προςήκειν καὶ 
σκοπεῖν καὶ κρίνειν. ΤΩΝ. Mio γε σὺ λέγων, ὦ 
Σώχρατες. X. EQ. Καὶ σύ 78, [5] Ἴων, ἀληϑῆ ταῦτα 

λέγεις. VOL δὴ καὶ σὺ ἐμοί, ὥςπερ ἐγὼ σοὶ ἐξέλεξα καὶ 

ἐξ Ὀδυσσείας καὶ ἐξ Ἰλιάδος ὁ ὁποῖα τοῦ μαάντεώς ἐστι 
καὶ ὑποῖα τοῦ ἰατροῦ καὶ ὁποῖα τοῦ ! ἁλιέως, οὕτω 

καὶ σὺ ἐμοὶ ἔκλεξον, ἐπειδὴ καὶ ἐμπειρότερος εἶ ἐμοῦ 
τῶν Ὁμήρου, ὁποῖα TOU ῥαψῳδοῦ ἐστιν, ὠ Ἴων, καὶ 
τῆς τέχνης τῆς ῥαψῳδικῆς, à ἃ τῷ ῥαψῳδῷ προφήχει καὶ 
σχοπεῖσϑαι καὶ διακρίνειν παρὰ τοὺς ἄλλους ἀνϑρώ- 
πους. IQN. Ἐγὼ μὲν φημι, o Σώκρατες, ἅπαντα. 

EQ. Οὐ σύ ye ἔφης, ὦ Ἴων, ἅπαντα. ἢ οὕτως ἐπιλή- 
σμων εἷ; καίτοι οὐκ ἄν πρέποι γ8 ἐπιλήσμονα εἶναι 
ῥαψῳδὸν ἄνδρα. ἸΩΝ. Τί δὲ δὴ " ἐπιλανϑάνομαι; 
EQ. Οὐ μέμνησαι, ὅτι ἔφησϑα τὴν ῥαψῳδικὴν τέχνην 
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ἑτέραν εἶναι τῆς ἡνιοχικῆς; ΙΩΝ. Μέμνημαι. ΣΩ. 

Οὐκοῦν καὶ ἑτέραν οὖσαν ἕτερα γνώσεσϑαι ὡμολόγεις; 
ΙΩΝ. Ναί. EQ. Οὐκ ἄρα πάντα 78 γνώσεται ἡ ῥα- 

ψῳδικὴ κατὰ τὸν σὸν λόγον, οὐδὲ ὁ ῥαψῳδός. ΤΩΝ. 

Πλήν ys ἴσως τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες. EQ. Τὰ 
τοιαῦτα ! δὲ λέγεις πλὴν τὰ τῶν ἀλλων τεχνῶν σχϑδὸν 
τι. ἀλλὰ ποῖα δὴ γνώσεται, ἐπειδὴ οὐχ ἅπαντα; ΤΩΝ. 
"A “πρέπει; οἶμαι ἔγωγϑ, ἀνδρὶ εἰπεῖν καὶ ὁποῖα γυναικί, 
καὶ ὁποῖα “δούλῳ καὶ ὅποῖα ἐλευϑέρῳ, καὶ ὁποῖα ἄρχο- 
μένῳ καὶ ὁποῖα ἄρχοντι. ΣΩ. "Ap ὁποῖα ἄρχοντι, λέ- 

γεις, ἐν ϑαλάττῃ χειμαζομένου πλοίου πρέπει εἰπεῖν, ὃ 
ῥαψῳδὸς γνώσεται κάλλιον ἢ 0 κυβερνήτης; ΤΩΝ. Ovx, 
ἀλλὰ ὁ κυβερνήτης τοῦτό ys. EQ. MÀK ὁποῖα ! ἀρχον- 

E ; j 
τι κάμνοντος πρέπει εἰπεῖν, ὃ ῥαψῳδὸς γνώσεται καλ-. 

λιον ἢ ὃ ἰατρός; ΤΩΝ. Οὐδὲ τοῦτο. EQ. MAX oic δού- 

λῳ πρέπει, λέγεις; ΤΩΝ. Ναί. EQ. Οἷον βουκόλῳ λέ- 

γεις δούλῳ ἃ πρέπει εἰπεῖν ἄγριαιν ουσῶν βοῶν παρα- 
μυϑουμένῳ, ὃ ῥαψῳδὸς γνώσεται, ἀλλ᾿ ovy ὃ βουκό- 

λος; ΤΩΝ. Οὐ δῆτα. EQ. MAX οἷα γυναικὶ πρέπον- 
τά ἐστιν εἰπεῖν ταλασιουργῷ περὶ ἐρίων ! ἐργασίας; 

IQN. Ov. EQ MAX οἷα ἀνδρὶ πρέπει εἰπεῖν γνώσε- 

ται στρατηγῷ στρατιώταις παραινοῦντι; IQN. ᾿γαί, 

τὰ τοιαῦτα γνώσεται ὃ ῥαψῳδός. ΧΙ. EQ. Τί δαί; ἢ 
φαιψῳδικὴ τέχνη στρατηγική ἐστι; ΤΩ͂Ν. Γνοίην γοῦν 

ἄν ἔγωχβ᾽ οἷα στρατηγὸν. πρέπει εἰπεῖν. EQ. Ἴσως 

γὰρ εἶ καὶ στρατηγικός, o Ἴων. καὶ γὰρ δἰ ἐτύγχανες 

ἱππικὸς ὧν ἅμα καὶ κιϑαριστικός, ἔγνως ἂν ἵππους εὖ 
χαὶ κακῶς ἱππαζομένους" ἀλλ᾽ εἰ go! ἐγὼ ἠρόμην, πο- 
τέρᾳ δὴ τέχνῃ, ὦ Ἴων, γιγνώσκεις τοὺς EU ἱππαζομέ- 

»ους ἵππους; ἡ ἱππεὺς εἰ, ἢ ü κιϑαριστής; τί ἂν μοι 
ἀπεκρίνω: m Ἧι ἱππεύς, ἔγωγ ἂν. EQ. Οὐκοῦν 

εἰ καὶ τοὺς EU κυϑαρίζοντας διεγίγνωσκες, ὡμολόγεις 
ἂν, à κυιϑαριστὴς εἶ, ταύτῃ διαγιγνώσκειν, ἀλλ᾽ οὐχ à 

ἱππεύς. IQN. Ἰγαῦ ZQ. Ἐπειδὴ δὲ τὰ στρατιωτικὰ 

γιγνώσκεις, πότερον ἡ στρατηγικὸς εἶ γιγνώσκεις, ἢ ἡ 
ῥαψῳδὸς ἀγαϑύς; ΤΩΝ. Οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ διαφέ- 
gen. zo. Πῶς οὐδὲν * λέγεις διαφέρειν; μίαν λέγεις 
τέχνην εἶναι τὴν ῥαψῳδικὴν xai τὴν στρατηγικήν, ἢ 

δύο; IQN. Μία ἔμοιγε, δοκεῖ. EQ. Ὅςτις ἄρα ἀγα- 

ϑὸς ῥαψῳδός ἐστιν, οὗτος καὶ ἀγαϑὸς στρατηγὸς 
τυγχάνϑι ὧν; IQN. αλιστα, ὦ “Σώκρατες. EQ. 

Οὐκοῦν καὶ ὅετις ἀγαϑὸς στρατηγὸς τυχχάνει ὧν, 
ἀγαϑὸς καὶ ῥαψῳδός ἐστιν; IQN. Οὐκ αὖ μοι δοκεῖ 
τοῦτο. ΣΏ. Ἀλλ᾽ ἐχεῖνο μὴν δοκεῖ σοι, ὅςτις γε ἀγα- 
ϑὸς ῥαψῳδός, καὶ ! στρατηγὸς ἀγαϑὸς εἶναι; ΤΩΝ. 

I O. 183 

Πάνυ ye. EQ. Οὐκοῦν σὺ τῶν Ἑλλήνων ἄριστος ῥα- 

ψῳδὸς εἷ; ΙΩΝ. Πολύ ye ὦ ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Ἦ καὶ 

στρατηγός,͵ a Ἴων, τῶν Ἑλλήνων ἄριστος εἷ; ΙΩΝ. 

Ev ἰσϑι, Σώκρατες" καὶ ταῦτά ye ἐκ τῶν Ὁμήρου 

μαϑῶν. ΧΗ. EQ. Τί δή ποτ᾽ οὖν, πρὸς τῶν ϑεῶν, 

ὦ Ἴων, ἀμφότερα ἄριστος àv τῶν Ἑλλήνων, καὶ στρα- 

τηγὸς καὶ ῥαψῳδός, δαψῳδεῖς μὲν περιϊὼν τοῖς Ἕλλη- 
σι, στρατηγεῖς δ᾽ ov; ἢ ῥαψῳδοῦ μὲν δοκεῖ cow! χρυ- 
σῷ στεφάνῳ ἐστεφανωμένου πολλὴ χρϑία εἶναι τοῖς 
Ἕλλησι, στρατηγοῦ δὲ οὐδεμία; IQN. 'H uiv γὰρ 
ἡμετέρα, ὦ “Σώκρατες, πόλις ἄρχεται ὑπὸ ὑμῶν καὶ 

στρατηγεῖται χαὶ οὐδὲν δεῖται στρατηγοῦ, ἡ δὲ ὑμετέ- 
ρα καὶ " “Τακεδαιμονίων οὐχ ἂν με ἕλοιτο στρατηγόν" 

αὐτοὶ γὰρ οἴεσϑε 1 ἱχανοὶ εἶναι. EQ. Ὦ βέλτιστε Ἴων, 
᾿ἠπολλόδωρον οὐ γιγνώσκεις τὸν Κυζικηνόν; ΤΩΝ. 

Ποῖον τοῦτον; ΣΏ. Ὃν ᾿ϑηναῖοι πολλάκις ἑαυτῶν 
στρατηγὸν ! ἥρηνται ξένον ὄντα, καὶ Φανοσϑένη τὸν 

ἤἄνδριον καὶ Ἡρακλείδην τὸν Κλαζομένιον, ovc ἥδε ἡ 
πόλις ξένους ὄντας, ἐνδειξαμένους ὅτι ἄξιοι λόγου εἰσὶ, 

καὶ εἰς στρατηγίας καὶ εἰς τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἀγϑι" "[o- 

γα δ᾽ ἄρα τὸν Ἐφέσιον οὐχ αἱρήσεται στρατηγὸν καὶ 
τιμήσει, ἐὰν δοκῇ ἄξιος λόγου εἶναι; τὶ δέ; οὐκ A97- 
γαῖοι μὲν ἐστ οἵ Ἐφέσιοι τὸ ἀρχαῖον, καὶ ἢ Ἔφεσος 
οὐδεμιᾶς ἐλάττων πόλεως; | Ἀλλὰ γὰρ σύ, à Tov, δὶ 

μὲν ἀληϑῆ λέγεις, ὡς τέχνῃ χαὶ ἐπιστήμῃ οἷός τ εἶ 
Ὅμηρον ἐπαινεῖν, ἀδικεῖς, ὅςτις ἐμοὶ ὑποσχόμενος, ὡς 
πολλὰ καὶ καλὰ περὶ Ὁμήρου ἐπίστασαι, καὶ φάσχων 

ἐπιδείξειν, ἐξαπατᾷς μὲ καὶ πολλοῦ δεῖς ἐπιδεῖξαι, ὃς 

γε οὐδὲ ἅττα ἐστὲ ταῦτα, περὶ ὧν δεινὸς εἶ, ἐθέλεις 
εἰπεῖν, πάλαι ἐμοῦ λιπαροῦντος, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ὥςπερ 

ὃ “Πρωτεὺς παντοδαπὸς γίγνει στρεφόμενος ἄνω καὶ 
κάτω, ἕως τελευτῶν διαφυγών. με στρατηγὸς ἀγεφάνης, 

ἵνα μὴ neis, ὡς δεινὸς si * τὴν περὶ Ὁμήρου σο- 
φίαν. εἰ μὲν οὖν τεχνικὸς ὧν, ὅπερ νῦν δὴ ἔλεγον, πϑ- 

ρὲ Ὁμήρου ὑποσχόμενος ἐπιδείξειν ἐξαπατᾷς ue, ἄδι- 

xoc si: ei δὲ μὴ τεχνικὸς εἶ, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ κατεχό- 

pevos ἐξ Ὁμήρου μηδὲν εἰδὼς πολλὰ καὶ καλὰ λέγεις 
περὶ τοῦ ποιητοῦ, ὥςπερ ἐγὼ εἶπον περὶ σοῦ, οὐδὲν 
ἀδικεῖς. ἑλοῦ οὖν πότερα βούλει νομίζεσϑαι ὑπὸ ἡμῶν 

ἄδικος ἀνὴρ δῖναι, ἢ ϑεῖος. IQN. Πολὺ διαφέρει, "ὦ 

Σώκρατες" πολὺ γὰρ κάλλιον τὸ ϑεῖον νομίζεσϑαι. 

EQ. Tovro τοίνυν τὸ κάλλιον ὑπάρχει σοι παρ᾿ ἡμῖν, 
ὦ Ἴων, ϑεῖον εἶναι καὶ μὴ τεχνικὸν περὶ Ὅμηρου 
ἐπαινέτην. 
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une Dark pom ag Ὅρα δή, Πρφώταρχε, τίνα λόγον μέλ- 
Ane παρὰ Φιλήβου δέχεσϑαι νυγὶ χαὶ πρὸς τίνα τὸν 

mag ἡμῖν ' ἀμφιςβητεῖν, ἐὰν μή σοι κατὰ νοῦν ἢ }λε- 
γόμενος. βούλει συγκεφαλαιωσώμεϑα ἑκάτερον; ΠΡΏΩ. 

Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Φίληβος μὲν τοίνυν ay γαϑὸν εἷ- 

val φησι τὸ χαίρειν πᾶσι ζώοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ 
τέρψιν, καὶ ὅσα τοῦ γένους ἐστὶ τούτου σύμφωνα" τὸ 
δὲ mag ἡμῶν ἀμφιςβήτημά ἐστι, μὴ ταῦτα, ἀλλὰ τὸ 

φρονεῖν καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ μεμνῆσϑαι χαὶ τὰ τού- 
των αὖ Bvyyeri, δόξαν τε ὀρϑὴν καὶ αληϑεῖς λογι- 

σμούς, τῆς 7t ἡδονῆς ἀμείνω καὶ λῴω γίγνεσϑαι " 

ξύμπασιν, ὅσαπερ αὐτῶν δυνατὰ μεταλαβεῖν" δυνατοῖς 

δὲ μετασχεῖν ὠφελιμώτατον ἁπάντων εἶναι πᾶσι τοῖς 
ovgi τε καὶ ἐσομένοις. Μῶν οὐχ οὕτω πῶς λέγομεν, 

ὦ Φίληβε, ἑκάτεροι; ΦῚ. Πάντων μὲν οὖν μάλιστα, 

[5] Σώκρατες. EQ. 4έχει δὴ τοῦτον τὸν νῦν διδόμε- 

γον, ὦ Πρώταρχε, λόγον; ΠΡΩ. ἄΐνάγκη δέχεσθαι" 

Φίληβος γὰρ ἡμῖν ὃ καλὸς amelopxs. EQ. Δεῖ δὴ 
περὶ αὐτῶν τρόπῳ. παντὶ ταληϑὲς πῇ περανϑῆναι; 

ΠΡΩ. ! Δεῖ γὰρ οὖν. τ΄. EQ. Ἴϑι δή, πρὸς τούτοις 

διομολογησώμεϑα x«i τόδε. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; ΣΩ. 

Ὡς νῦν ἡμῶν ἑκάτερος ἕξιν ψυχῆς καὶ διάϑεσιν ἀπο- 
φαίνειν τινὰ ἐπιχειρήσει τὴν δυναμένην ἀνϑρώποις πᾶσι 
τὸν βίον ϑὐδαίμονα παρέχειν. ap οὐχ οὕτως; ΠΡΩ. 

Οὕτω μὲν ow. EQ. Οὐκοῦν ὑμεῖς μὲν τὴν τοῦ χαΐ- 

θ8ι», ἡμεῖς δ᾽ αὐ τὴν τοῦ φρονεῖ: ΠΡΩ. Ἔστι ταῦ- 

τα. zo. Ti δ᾽ à» ἀλλὴ τις χρείττων τούτων φανῆ; 
μῶν οὐχ, ἄν μὲν ἡδονῇ ! μᾶλλον φαίνηται ξυγγενής, 

ἡττώμδβϑα μὲν ἀμφύτεροι τοῦ ταῦτα ἔχοντος βεβαίως 
βίου, κρατεῖ * δὲ ὃ τῆς ἡδογῆς τὸν τῆς φρονήσεως; 
ΠΡΩ. Nol. ΣΩ. Ἂν δέ γε φρονήσει, νικᾷ μὲν φρό- 
γησις τὴν ἡδονήν, ἡ δὲ ἡττᾶται; ταῦϑ' οὕτως ὁμολο- 
γούμενά φατε, ἢ πῶς; TIPO. ᾿Εμοὶ γοῦν δοκεῖ. EQ. 
Τί δαὶ Φιλήβῳ; τί φής; ΦῚ. Ἐμοὶ μὲν πάντως νικᾶν 
ἡδονὴ δοκεῖ καὶ δόξει" σὺ δέ, Πιρώταρχε, αὐτὸς 
γνώσει. ΠΡΩ. “Παραδούς, ὦ ὦ Φίληβε, 7, ἡμῖν τὸν λόγον 

» B 3 ' 
ἢ και τουνάαντιον». 
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ovx ἄν ἔτι κύριος εἴης τῆς πρὸς Σωκράτη Ouoloylac 
1 1 ΦΙ. ληϑῆ Asc ! ἀλλὰ γὰρ 
ἀφοσιοῦμαι καὶ μαρτύρομαι νῦν αὐτὴν τὴν ϑεόν. 
ΠΡΩ. Καὶ ἡμεῖς σοι τούτων γε αὐτῶν συμμάρτυρες 
ἄν εἶμεν, ὡς ταῦτα ἔλεγες ἃ λέγεις. Ἀλλὰ δὴ τὰ με- 
τὰ ταῦτα ἑξῆς, ὦ Σώχρατες, ὅπως καὶ μετὰ Φιλήβου 
ἑχόντος ἢ ὅπως ἂν ἐϑέλῃ πειρώμεϑα περαίνειν. IH. 
zo. “Πειρατέον ἀπ᾽ αὐτῆς δὴ τῆς ϑεοῦ, ἣν ὅδε φρο- 
δίτην μὲν λέγεσθαί φησι, τὸ, δ᾽ ἀληϑέστατον αὐτῆς 
ὄνομα ἡδονὴν εἶναι. ITE QE ̓ Ορϑότατα. zo. Τὸ δ᾽ 

ἐμὸν δέος, Q ! Igórooye, ἀεὶ πρὸς τὰ τῶν ϑεῶν ὀνό- 

ματα οὐκ ἔστι κατ᾽ ἄνθρωπον, ἀλλὰ πέρα τοῦ μεγί- 
στου φύβου. zol νῦν τὴν μὲν Ἀφροδίτην, ὅπῃ ἐκείνῃ 
φίλον, ταύτῃ προςαγορεύω" τὴν δὲ ἡδονὴν οἶδα ὡς 
ἔστι ποικίλον, καὶ ὅπερ εἶπον, ἀπ᾿ ἐκδένης ἡμᾶς ἀρ- 
χομένους ἐνθυμεῖσϑαι δεῖ καὶ σκοπεῖν, ἥντινα φύσιν 
ἔχει. ἔστι γάρ, ἀκούειν μὲν οὕτως, ἁπλῶς ἕν τι, μορ- 
φὰς δὲ δήπου παντοίας εἴληφε καί τινα τρόπον &vo- 
μοίους ἀλλήλαις. ἰδὲ γάρ, ἥδεσθαι μὲν φαμεν τὸν ! 
ἀκολασταΐνοντα ἄνϑρωπον, ἥδεσϑαι δὲ καὶ τὸν σω- 
φρονοῦντα αὐτῷ τῷ σωφρονεῖν" ἤδεσϑαι δὲ καὶ τὸν 
ἀνοηταίνοντα καὶ ἀνοήτων. δοξῶν καὶ ἐλπίδων μεστόν, 
ἤδεσϑαι δ᾽ αὖ τὸν φρονοῦντα αὐτῷ τῷ φρονεῖν" καὶ 
τούτων τῶν ἡδονῶν ἑκατέρας πῶς ἂν τις ὁμοίας ἀλ- 

λήλαις εἶναι λέγων οὐκ ἀνόητος φαίνοιτο ἐνδίκως; 

ΠΡΩ. Eici μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐναντίων, QE “Σώκρατες, αὗται 

πραγμάτων, οὐ μὴν αὐταὶ e ἀλλήλαις ἐναντίαι. πῶς 
γὰρ ἡδονή 78 ἡδονῇ μὴ! οὐχ ὁμοιότατον ἂν εἴη, τοῦτ᾽ 
αὐτὸ ἑαυτῷ, πάντων χφημάτων; ΣΩ. Kai γὰρ χρῶμα, 

ὦ δαιμόνιε, χρώματι: κατά ve αὐτὸ τοῦτο οὐδὲν διοίσει, 
τὸ χρῶμα εἶναι πᾶν, τό 78 μὴν μέλαν τῷ λευχῷ πάντες 

| γιγνώσκομεν ὡς πρὸς τῷ διάφορον εἶναι χαὶ ἐναντιώτα- 

τον ὃν τυγχάνει" χαὶ δὴ καὶ σχῆμα σχήματι κατὰ ταὺ- 
τόν" peu μὲν ἐστι πᾶν ἕν, τὰ δὲ μέρη τοῖς μέρεσιν 

αὐτοῦ τὰ μὲν ἐναντιώτατα ἀλλήλοις, τὰ δὲ διαφορότη- 
τα "ἔχοντα μυρίαν που τυγχάνει. καὶ πόλλ ἕτερα οὕτως 
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ἔχονϑ᾽ εὑρήσομεν, ὥςτε τούτῳ γε τῷ λόγῳ μὴ πίστευε, 
τῷ πάντα τὰ ἐναντιώτατα ἕν ποιοῦντι. φοβοῦμαι δὲ 
μή τινας ἡδονὰς ἡδοναῖς εὑρήσομεν ἐναντίας. ΠΡΩ. 

Ἴσως" ἀλλὰ τί τοῦϑ᾽ ἡμῶν βλάψει τὸν λόγον; ΣΩ. 
Ὅτι προςαγορεύεις αὐτὰ ἀνόμοια ὄντα ἑτέρῳ, φήσο- 
μὲν, ὀνόματι. λέγεις γὰρ ἀγαϑὰ πάντ εἶναι τὰ ἡδέα. 
τὸ μὲν οὖν μὴ οὐχ ἦδῥα εἶναι τὰ ἡδέα λόγος. οὐδεὶς ! 
ἀμφιςβητεῖ" κακὰ δὲ ovr αὐτῶν τὰ πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ 
δέ, ὡς ἡμεῖς φαμέν, ὅμως, πάντα σὺ προξαγορεύεις 
ἀγαϑά, αὐτὰ ὁμολογῶν ἀνόμοια εἶναι, τῷ λόγῳ & τίς 

ge προςαναγκάζοι. τὶ οὖν δὴ ταὐτὸν ἐν ταῖς κακαῖς 
ὁμοίως χαὶ ἐν ἀγαϑαῖς ἐνὸν πάσας ἡδονὰς ἀγαϑὸν 
εἶναι προςαγορεύεις; ΠΡΩ. Πῶς λέγεις, ὦ Σώχρα- 

τες; οἶξι γάρ τινα συγχωρήσεσϑαι, ϑέμενον ἡδονὴν 

εἶναι ταἀγαϑόν, εἶτα ἀνέξεσϑαΐ σου λέγοντος τὰς μὲν 

εἶναί τινας ! ἡδονὰς ἀγαϑάς, τὰς δὲ τινας ἑτέρας αὖ- 

τῶν κακάς; EQ. MÀX οὖν ἀνομοίους ys φήσεις αὖ- 

τὰς ἀλλήλαις εἶναι καί τινας ἐναντίας. ΠΡΩ. Οὔτι 

καϑ' ὅσον γε ἡδοναί. EQ. Παλιν εἰς τὸν αὐτὸν φε- 
ρόμεϑα λόγον, [o Πφώταρχε. οὐδ᾽ ἄρα ἡδονὴν ἡδονῆς 
διάφορον, ἀλλὰ πάσας ὁμοίας εἶναι φήσομεν, καὶ τὰ 
παραδείγματα ἡμᾶς τὰ νῦν δὴ λεχϑέντα οὐδὲν τιτρώ- 
σκχει, πειρασόμεϑα δὲ καὶ ἐροῦμεν ἅπερ oi πάντων ! 
φαυλότατοί τε καὶ περὶ λόγους ἅμα νέοι. ΠΡΩ. Τὰ 
ποῖα δὴ λέγεις; ΣΩ. Ὅτι σὲ μιμούμενος ἐγὼ xal 

ἀμυνόμενος ἐὰν τολμῶ λέγειν ὡς τὸ ἀνομοιότατόν ἐστι 
τῷ ἀνομοιοτάτῳ πάντων ὁμοιότατον, ἕξω τὰ αὐτὰ σοὶ 
λέγειν, καὶ φανούμεϑά ye γεώτεροι TOU δέοντος, καὶ ὁ 
λόγος ἢ ἡμῖν ἐμπεσὼν deem πάλιν οὖν αὐτὸν ἀγα- 

πως ΠΡΩ. ' "tys πῶς; 

ιν. EQ. Ἐμὲ ϑὲς ὑπὸ σοῦ Vd ἐρωτώμενον, ὦ 

ΠρώταρχΒ. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον δή; EQ. Φρόνησίς τε 

χαὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς xal πάνϑ' ὁπόσα δὴ κατ᾽ ἀρ- 
χὰς ἐγὼ ϑέμενος εἶπον ἀγαϑόν, διερωτώμενος 0 τί 

ποτ᾽ ἔστι τἀγαϑόν, &Q οὐ ταὐτὸν πείσονται τοῦτο, 
ὅπερ ὃ σὸς λόγος; ΠΡΩ. πῶς: EQ. Πολλαΐ τε 

αἵ ξυνάπασαι ἐπιστῆμαι δόξουσιν εἶναι καὶ ἀνόμοιοϊ 

τιγες αὐτῶν ἀλλήλαις. εἰ δὲ καὶ ἐναντίαι πῃ γίγνονταί 
τινες, ἀρ * ἄξιος ἂν εἴην τοῦ διαλέγεσϑαι γῦν, εἰ φο- 
βιϑεὶς τοῦτ αὐτὸ μηδεμίαν ἀνόμοιον. φαίην ἐπιστήμην 
ἐπιστήμῃ γίγνεσϑαι, κάπειϑ᾽ ἡμῖν οὗτος 0 λόγος ὡς- 

περ μῦϑος ἀπολόμενος οἴχοιτο, αὐτοὶ δὲ σωζοίμεϑα 
ἐπί τινος ἀλογίας; ΠΡΩ. MAX οὐ μὴν δεῖ τοῦτο γ8- 
»έσϑαι, πλὴν τοῦ σωϑῆναι. τό γε μήν μοι ἴσον τοῦ 
σοῦ τε καὶ ἐμοῦ λόγου ἀρέσκει" πολλαὶ μὲν ἡδοναὶ 
καὶ ἀγόμοιοι γιγνέσϑων, πολλαὶ δὲ ἐπιστῆμαι xal διά- 
φόροι. ΣΏΩ. Ti τοίνυν διαφοφότητα, e Πιρώταρχε, 

! τοῦ ἀγαϑοῦ τοῦ T ἐμοῦ καὶ τοῦ σοῦ μὴ ἀποχρυ- 
πτόμενοι, κατατιϑέντες δὲ εἰς τὸ μέσον τολμῶμεν, ἂν 

πῃ ἐλεγχόμεναι ᾿μηνύσωσι, πότερον ἡδονὴν τἀγαϑὸν 
δεῖ λέγειν ἢ φρόνησιν " TL τρίτον ἄλλο εἶναι. νῦν γὰρ 

οὐ δήπου πρός χε αὐτὸ τοῦτο φιλονεικοῦμεν, ὅπως ἃ 
᾿γὼ τίϑεμαι, ταῦτ᾽ ἔσται τὰ νικῶντα, ἢ ταῦϑ'᾽ ἃ σύ, 
τῷ δ᾽ ἀληϑεστάτῳ δεῖ που συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω. 
ΠΡΩ. Δεῖ γὰρ οὖν. V. EQ. Τοῦτον τοίνυν τὸν λό- 
yov ἔτι μᾶλλον ' δί ὁμολογίας βεβαιωσώμεϑα. ΠΡΩ. 
Τὸν ποῖον δή; EQ. Τὸν πᾶσι παρέχοντα ἀνϑρώποις 

πράγματα ἑκοῦσί T8 xol ἄκουσιν ἐνίοις καὶ ἐνίοτε. 
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Aiys σαφέστερον. EQ. Τὸν νῦν δὴ magams- 
λέγω, φύσει πως πεφυχότα ϑαυμαστόν. ἕν γὰρ 
πολλὰ εἶναι καὶ τὸ ἕν πολλὰ ϑαυμαστὸν λε- 

xsv, καὶ ῥάδιον ἀμφιςβητῆσαι τῷ τούτων ὅποτερον- 
οὖν τυϑεμένῳ. ΠΡΩ. "4p οὖν λέγεις, ὅταν τις ἐμὲ 

φῆ Πρώταρχον, ἕνα TT ονότα φύσει, ! πολλοὺς εἶναι 
πάλιν, τοὺς ἐμὲ καὶ ἐναντίους ἀλλήλοις μέγαν. καὶ do 

ip aé 

κρὸν τιϑέμενος, καὶ βαρὺν καὶ κοῦφον τὸν αὐτόν, καὶ 
ἄλλα μυρία; EQ. Σὺ μέν, ὦ Πρώταρχε, 

δεδημευμένα τῶν ϑαυμαστῶν περὶ τὸ ἕν καὶ πολλά, 
συγκεχωρημένα δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν ὑπὸ πάντων ἤδη, μὴ 
δεῖν τῶν τοιούτων ἅπτεσϑαι, παιδαριώδη καὶ uw 
καὶ σφόδρα τοῖς λόγοις ἐμπόδια ὑπολαμβανόντων yi- 
γνεσϑαι" ἐπεὶ μηδὲ τὰ τοιάδε, ὅταν ! τις ἑκάστου τὰ 

μέλη 1e καὶ ἅμα μέρη διελὼν τῷ λόγῳ πάντα ταῦτα 
τὸ ἕν ἐκεῖνο εἶναι διομολογησώμενος ἐλέγχῃ καταγε- 
λῶν, ὅτι τέρατα διηνάγκασται. φάναι, τό τε ἕν ὡς 
πολλά ἐστι καὶ ἀπειρα, καὶ τὰ πολλὰ ὡς ἕν μόνον. 
ΠΡΩ. Xv δὲ δὴ ποῖα, ὦ X Σώκρατες, ἕτερα λέγεις, ἃ 

μήπω συγχεχωρημένα δεδήμευται περὶ τὸν αὐτὸν τοῦ- 
τον λόγον; ἜΣ ΩΣ ὋὉπόταν, ὦ παῖ, τὸ ἕν μὴ τῶν γι- 

γνομένων τε καὶ ἀπολλυμένων τις τιϑῆται, καϑάπερ 

ἀρτίως ἡμεῖς εἴπομεν. ἐνταυϑοῖ μὲν γὰρ καὶ τὸ τοιοῦ- 

εἴρηκας τὰ 

τον ἕν, ὅπερ εἴπομεν νῦν δή, συγκεχώρηται τὸ μὴ δεῖν 
ἐλέγχειν. ὅταν δὲ τις ἕνα ἀνϑρῶπον ἐπιχειρῇ τίϑε- 
σϑαι καὶ βοῦν ἕνα καὶ τὸ καλὸν ἕν καὶ τἀγαϑὸν ἕν, 
περὶ τούτων τῶν ἑνάδων καὶ τῶν τοιούτων ἡ πολλὴ 
σπουδὴ μετὰ διαιρέσεοις ἀμφιςβήτησις γίγνεται. ΠΡΩ. 
Πῶς; 

vat μονάδας ὑπολαμβάνειν, ἀληϑῶς οὔσας" 
αὖ ταύτας, μίαν ἑχάστην οὖσαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν χαὶ μή- 
τε γένεσιν μήτε ὄλεϑρον προςδεχομένην, ὅμως εἶναι 
βεβαιότατα μίαν ταύτην" μετὰ δὲ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς γιγνο- 
μένοις αὐ καὶ ἀπείροις εἴτε διεσπασμένην p) πολλὰ 

EQ. Πρῶτον μέν, εἴ τινας δεῖ τοιαύτας ! gi- 

εἶτα πῶς 

γεγονυῖαν ϑετέον, sio" ὅλην αὐτὴν αὑτῆς χωρίς, 0 δὴ 

πάντων ἀδυνατώτατον φαίνοιτ᾽ ἄν, ταὐτὸν καὶ ἕν ἅμα 
ἐν ἑνί 18 καὶ πολλοῖς γίγνεσϑαι. ταῦτ᾽ ἔστι τὰ περὶ 
τὰ τοιαῦτα ἕν καὶ πολλά, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκεῖνα, ' ὦ Ππρώ- 

ταρχε, ἁπάσης ἀπορίας αἴτια, μὴ καλῶς ὁμολογηϑὲέν- 

ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρὴ 
τοῦϑ᾽ ἡμᾶς, à Σώχρατες, ἐν τῷ νῦν πρῶτον διαπονή- 

σασϑαι; ΣΏ. Ὥς γοῦν ἐγὼ φαΐην ay. ΠΡΩ. Καὶ 
πάντας τοίνυν ra ὑπόλαβε συγχωρεῖν σοι τούεδε τὰ 
τοιαῦτα" Φίληβον ὃ ἴσως χράτιστον ἐν τῷ νῦν ἐπε- 

φωτῶντα μὴ κινεῖν εὖ χείμενον. VI. EQ. Εἶεν. πό- 

Üsv ov» τις ταύτης ! ἄρξηται πολλὴς οὔσης xal παν- 

τοίας περὶ τὰ ἀμφιςβητούμενα μάχης; ag ἐνθένδε: 
ΠΡΩ. πόϑεν; EQ. Φαμὲν που ταὐτὸν ἕν xol πολ- 

λὰ ὑπὸ “λόγων γιγνόμενα περιτρέχειν πάντῃ καϑ' ἕχα- 

στον τῶν λεγομένων ἀεὶ καὶ πάλαι καὶ νῦν. καὶ τοῦτο 
οὔτε μὴ παύσηταί 7.018 οὔτε ἤρξατο γῦν, αλλ ἔστι τὸ 
τοιοῦτον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τῶν λόγων αὐτῶν ἀϑάνα- 
τόν τι καὶ ἀγήρων πάϑος ἐν ἡμῖν. ὃ δὲ πρῶτον «v- 
τοῦ γευσάμενος ἑκάστοτε τῶν νέων, ἡσϑεὶς ! ὡς τινα 
σοφίας εὑρηκὼς θησαυρόν, vq ἡδονῆς ἐνθουσιᾷ τὸ 
καὶ πάντα κινεῖ λόγον ἄσμενος, τοτὲ μὲν ἐπὶ ϑάτερα 
κυχλῶν καὶ συμφύρων εἰς ἕν, τοτὲ δὲ πάλιν ἀνειλίττων 

διαμερίζων, εἰς ἀπορίαν αὑτὸν μὲν πρῶτον καὶ 

μάλιστα καταβάλλων, δεύτερον δ᾽ ἀεὶ τὸν ἐχόμενον. 
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τα, καὶ εὐπορίας ἂν αὖ, καλῶς. 
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ἄν τε νεώτερος ἂν Te πρεσβύτερος ἂν r8 ἡλιξ ὧν τυγ- 

χάνῃ, φειδόμενος οὔτε πατρὸς οὔτ * μητρὸς ovre αλ- 
λου τῶν ἀκουόντων οὐδενός, ὀλίγου δὲ καὶ τῶν ἀλλων 
ζώων, οὐ μόνον τῶν ἀνϑρώπων᾽ 

οὐδενὸς ἂν φείσαιτο, εἴπερ μόνον ἑρμηνέα ποϑὲν ἔχοι. 
ΠΡΩ. E [7] Σώκρατες, οὐχ ὁρᾷς ἡμῶν τὸ πλῆϑος, 

ὅτι νέοι πάντες ἐσμέν; καὶ οὐ φοβεῖ μή σοι μετὰ Φι- 
λήβου ξυνεπιϑώμεϑα, ἐὰν ἡμᾶς λοιδορῆς; ὅμως δέ, 

μανϑάνομεν γὰρ ὃ λέγεις, gt tué 

χανὴ τὴν μὲν τοιαύτην ταραχὴν 
εὐμενῶς πὼς ἀπελϑεῖν, ὁδὸν δέ 

ἐπὶ τὸν λόγον ἀνευρεῖν, σύ τε προϑυμοῦ τοῦτο καὶ 

ἡμεῖς συνακολουϑήσομεν εἰς δύναμιν" οὐ γὰρ σμικρὸς 
ὃ παρὼν λόγος, e “Σώκρατες. EQ. Οὐ γὰρ οὐν, ru 

παῖδες, ὡς φησιν ὑμᾶς -προςαγορεύων Φίληβος. οὐ μὴν 
ἔστι καλλίων ὁδὸς οὐδ᾽ ἄν γένοιτο, ἧς ἐγὼ ἐραστὴς 

μέν εἰμι ἀεί, πολλάκις δέ μὲ δὴ διαφυγοῦσα ἔρημον 
καὶ ἄπορον κατέστησε. ΠΡΩ. Τίς αὕτη; λεγέσϑω 

μόνον. ΣΩ. Ἣν δηλῶσαι μὲν οὐ ! πάνυ χαλεπόν, 

χρῆσϑαι δὲ παγχάλεπον. πιάντα γὰρ ὅσα τέχνης ἐχό- 
μενα ἀνευρέϑη πώποτε, διὰ ταύτης φανερὰ γέγονϑ. 
σκόπϑι δὲ ἣν λέγω. ΠΡΩ. 4éye μόνον. EQ. Θεῶν 
μὲν εἰς ἀνϑρώπους δόσις, ὡς γε καταφαίνεται ἐμοί, 

ποϑὲν ἐκ ϑεῶν ἐρῥίφη διά cuoc Πφομηϑέως ἅμα φα- 

γνοτάτῳ τινὶ πυρί" καὶ oL uiv παλαιοί, κρείττονες ἡμῶν 
καὶ ἐγγυτέρω ϑεῶν οἰκοῦντες, ταύτην φήμην παρέδο- 
σαν, ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν xal £x πολλῶν ὄντων τῶν ἀεὶ λε- 

γομένων εἶναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν αὑτοῖς ξύμ- 

φυτον ἐχόντων. δεῖν οὖν ἡμᾶς τούτων οὕτω διακεχο- 
σμημένων ἀεὶ μίαν ! ἰδέαν περὶ παντὸς ἑχάστοτε ϑε- 
μένους ζητεῖν" δὑρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν" ἐὰν οὖν μεταλά- 
βωμεν, μετὰ μίαν δύο, & πως εἰσί, σκοπεῖν, εἰ δὲ μή, 

τρεῖς ἤ τινα ἄλλον ἀριϑμόν, καὶ τῶν ἕν ἐκείνων ἕχα- 
στον πάλιν ὡφαύτως, μέχρι περ ἄν τὸ κατ ἀρχὰς ἕν 
μὴ ὅτι ἕν καὶ πολλὰ καὶ ἀπειρά ἐστι μόνον ἴδῃ τις, 
ἀλλὰ καὶ ὁπόσα" τὴν δὲ τοῦ ἀπείρου ἰδέαν πρὸς τὸ 

πλῆϑος μὴ προςφέρειν, πρὶν ἂν τις τὸν ἀριϑμὸν αὐ- 
τοῦ πᾶντα κατίδῃ τὸν μεταξὺ τοῦ ! ἀπείρου τε καὶ 
τοῦ ἑνός" τότο δ᾽ ἤδη τὸ ἕν ἕκαστον τῶν πάντων εἰς 
τὸ ἄπειρον μεϑέντα χαΐρειν ἐᾶν. oi μὲν οὖν ϑεοί, 
ὅπερ εἶπον, οὕτως ἡμῖν παρέδοσαν σκοπεῖν καὶ μαν- 
D'oyew καὶ διδάσκειν ἀλλήλους" οἱ δὲ νῦν τῶν ἀνϑρώ- 
πὼν σοφοὶ ἕν μέν, * ὅπως ἂν τύχωσι, καὶ πολλὰ ϑᾶτ- 
τον καὶ βραδύτερον ποιοῦσι τοῦ δέοντος, μετὰ δὲ τὸ 

οἷς 
διακεχώρισται τό τε διαλεκτικῶς πάλιν καὶ τὸ ἐριστι- 
κῶς ἡμᾶς ποιδῖσϑαι πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους. VII. 
ΠΡΩ. Τὰ μέν πως, ὦ Σώχρατες, δοκῶ σου μανϑά- 

ve, τὰ δὲ ἔτι σαφέστερον δέομαι ἃ λέγεις ἀκοῦσαι. 
ΣΩ. “Σαφὲς μήν, [5] Πρώταρχε, ἐστὶν ἐν τοῖς γράμμα- 

σιν 0 λέγω, καὶ λάμβανε αὐτὸ ἐν τούτοις οἷπερ ! 
καὶ πδπαΐδευσαι. ΠΡΩ. Πῶς; zQ. Φωνὴ μὲν ἐστί 

που μία διὰ τοῦ στόματος ἰοῦσα, καὶ ἄπειρος αὖ 

πλήϑει, πάντων τὸ καὶ ἑκάστου. ΠΡΩ. Τί μήν; EQ. 
Καὶ οὐδὲν ἑτέρῳ ys τούτων ἐσμέν mc σοφοΐ, οὐϑ᾽ ὅτι 
τὸ ἄπειρον αὐτῆς ἴσμεν οὐϑ᾽ ὅτι τὸ ἕν᾽ ἀλλ ὅτι πό- 
σα τὲ ἐστι καὶ ὁποῖα, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ γραμματικὸν ἕκα- 

στον ποιοῦν ἡμῶν. ΠΡΩ. ἤληϑέστατα. EQ. Καὶ 
μὴν καὶ τὸ μουσικὸν ὃ τυγχάνδι ποιοῦν, TOUT ἔστι 

ἐπεὶ βαρβάρων γε 

, x n 
1Q0zt0€ ἔστι καὶ μη- 
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ἡμῖν ἕξω τοῦ Àoyov 

τινα καλλίω ! ταύτης 
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ταὐτόν. ΠΡΩ. Πῶς; ! EQ. Φωνὴ μέν που καὶ τὸ] 
xor ἐκείνην τὴν τέχνην ἐστὶ μία ἐν αὐτῇ. ΠΡΏ. E 

δ᾽ ov; EQ. 4vo δὲ ϑῶμεν, βαρὺ καὶ ὀξύ, καὶ τρί- 

ΠΡΩ. Οὕτως. EQ. ἄλλ᾽ οὐ 
z.0 σοφὸς ἂν εἴης τὴν μουσικὴν εἰδὼς ταῦτα μόνα" 
μὴ δὲ εἰδὼς ὡς ye ἔπος εἰπεῖν εἰς ταῦτα οὐδενὸς ἄξιος 

ΠΡΩ. Οὐ γὰρ οὖν. EQ. MAX, ὦ φίλε, ἐπει- 

δὰν λάβῃς τὰ διαστήματα ὁπόσα ἐστὶ τὸν ἀριϑμὸν 
τῆς φωνῆς ὀξυτητός τε πέρι καὶ βαρύτητος, καὶ ὁποῖα, 
καὶ τοὺς ὅρους ! τῶν διαστημάτων, καὶ τὰ ἐκ τούτων D 
ὅσα συστήματα 7έγονεν, ἃ κατιδόντες οἵ πρόσϑεν πα- 
θέδοσαν ἡμῖν τοῖς ἑπομένοις ἐκείνοις καλεῖν αὐτὰ ἀρ- 
μονίας, ἔν v8 ταῖς κινήσεσιν αὖ τοῦ σώματος ἕτερα 
τοιαῦτα ἐνόντα πάϑη γιγνόμενα, ἃ δὴ δὲ ἀριϑμῶν 
μετρηϑέντα δεῖν «v φασὶ ῥυϑμοὺς καὶ μέτρα ἐπονο- 
μάζειν, καὶ ἅμα ἐννοεῖν ὡς οὕτω δεῖ περὶ παντὸς ἑνὸς 

καὶ πολλῶν σκοπεῖν" ὅταν γὰρ ταῦτά τε λάβῃς οὕτω," 

1016 ἐγένου σοφός, ὅταν τῷ ἄλλο ! τῶν ὄντων ὁτιοῦν 
ταύτῃ σχοπούμενος ἕλῃς, οὕτως ἔμφρων περὶ τοῦτο 
γέγονας. τὸ δ᾽ ἀπειρόν ce ἑκάστων καὶ ἐν ἑχάστοις 

πλῆϑος ἄπειρον ἑκάστοτε ποιεῖ τοῦ φρονεῖν καὶ ovx 
ἐλλόγιμον οὐδ᾽ ἐνάριϑμον, ἅτ᾽ οὐκ εἰς ἀριϑμὸν οὐδέ- 

γα ἐν οὐδενὶ πώποτε ἀπιδόνται — VIL ΠΡΩ. Καλλι- 
στα, ὦ Φίληβε, ἔμοιγε τὰ νῦν λεγόμενα εἰρηκέναι φαί- 
γεται “Σωκράτης. ΦΙ. Καὶ ἐμοὶ ταῦτά ye αὐτά. ἀλλὰ 

τί δήποτε " πρὸς ἡμᾶς ὁ λόγος οὗτος νὺν εἴρηται, καὶ 
τί “018 βουλόμενος; ΣΩ. ᾿Ὀρϑῶς μέντοι ταῦϑ'᾽ ἡμᾶς, 

o Πρφώταρχε, ἠρώτηχε Φίληβος. IIPQ. Πάνυ μὲν 

οὖν, ἀποκρίνου γε αὐτῷ ΣΩ. 4ociao ταῦτα 

διελϑὼν σμικρὸν ἔτι περὶ αὐτῶν τούτων. ὥςπερ γὰρ 
ἕν ὁτιοῦν εἴ τίς zt0r8 λάβοι, τοῦτον, ὡς φαμεν, οὐκ 
ἐπὶ ἀπείρου φύσιν δεὶ βλέπειν εὐϑὺς ἀλλ ἐπί τιν ἀρι- 

Üuov, οὕτω καὶ τοὐναντίον ὅταν τις τὸ ἄπειρον ἀναγ- 

κασϑῇ πρῶτον͵ λαμβάνειν, μὴ ' ἐπὶ τὸ ἕν εὐϑὺς ἀλλ 
ἐπ ἀριϑμὸν αὖ τινὰ πλῆϑος ἕκαστον ἔχοντά τι κα- 

τανοεῖν, τδλδυτᾶν τ ἐκ πάντων εἰς ἕν. πάλιν δὲ ἐν 

τοῖς γράμμασι τὸ νῦν λεγόμενον λάβωμεν. ΠΡΩ. 
Πῶς; EQ. Ἐπειδὴ φωνὴν ἄπειρον κατενόησεν εἴτα 
τις ϑεὸς εἴτε καὶ ϑεῖος ἄνϑρωπος, ὡς λόγος ἐν 4:- 

γύπτῳ Θεύϑ' τινα τοῦτον γενέσϑαι λέγων, ὃς “πρῶτος 

τὰ φωνήδντα ἐν τῷ ἀπείρῳ κατενόησεν οὐχ fy ὄντα 
ἀλλὰ πλείω, καὶ πάλιν ἕ ἕτερα, φωνῆς μὲν οὔ, φϑόγγου 

δὲ 1 μετέχοντά τινος, ἀριϑμὸν δέ τινα καὶ τούτων si- € 
vou τρίτον δὲ εἶδος γφαμμάτων διεστήσατο τὰ Yr 
λεγόμενα ἄφωνα ἡμῖν" τὸ μετὰ τοῦτο διήρει τά τε 
ἀφϑογγα καὶ ἄφωνα μέχρι ἑνὸς ἑκάστου, καὶ τὰ φω- 

» 
€U 6L. 

xoi 

γήεντα xol τὰ μέσα xor τὸν αὐτὸν τρόπον, ἕως ἀρι- —— 
Ἐς ΠΕ rESIE Ur ; 

Üuov αὐτῶν λαβὼν ἑνί τ ἑκάστῳ καὶ ξύμπασι στοι- 
2: san ANE Mec US UU. 

χϑῖον émovouags. καϑορῶν δὲ ὡς οὐδεὶς ἡμῶν οὐδ᾽ 
A ye Ss SUCI EY : SUE δ 
ἂν ἕν αὐτὸ καϑ' αὐτὸ «vev πάντων αὐτῶν μαϑοι, 

c x 1 3 , coo» e x 
τοῦτον τὸν δεσμὸν αὖ λογισάμενος ὡς ὄντα ἕνα καὶ 

, - e - ' 3-9) 2 rris E SR ΤΣ 
! moyrao ταῦυτὰ ἕν πῶς Tt0LOUVTO, μέαν ET αὕὔυτοις πρὶ 

οὖσαν γραμματικὴν τέχνην ἐπε Ὁ ἐγ Βιστο προειπών. 
ΦΙ. Ταῦτ᾽ ἔτι σαφέστερον ἐκείνων αὐτά ye πρὸς ἀλ- 

ληλα, ὦ Πρώταρχϑ, ἔμαϑον" τὸ δ᾽ αὐτό μοι τοῦ λό- 
γου νῦν T6 καὶ σμικρὸν ἔμπροσϑεν ἐλλείπεται. ΣΩ. 

Μῶν, o Μίληβε, τὸ τὶ πρὸς ἔπος ov ταῦτ ἐστί; 9I. 
Nol, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ πάλαι ζητοῦμεν ἐγώ ve καὶ Πρώ- 

ταρχος. EQ. Ἦ μὴν ém αὐτῷ γε ἤδη γεγονότες ζη- 
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τεῖτε, ὡς φής, ' πάλαι. ΦΙ. Πῶς; Ix: Ag 0v 
περὶ q φρονήσεως ἦν. καὶ ἡδονῆς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὁ λόγος, 
ὁπότερον αὐτοῖν αἱρετέον: ΦΙ. “Πῶς γὰρ οὔ; zx. 

Koi μὴν ἕν ye ἑκάτερον, αὐτοῖν εἶναί φαμεν. 91. 
Πάνυ μὲν ovy. EQ. Τοῦτ αὐτὸ τοίνυν ἡμᾶς ὃ πρό- 

σϑεν λόγος ἀπαιτεῖ, πῶς ἔστιν ἕν καὶ πολλὰ αὐτῶν 

ἑκάτερον, χαὶ πῶς μὴ ἄπειρα εὐϑύς, ἀλλά τινά 71016 
ἀριϑμὸν ἑχάτερο» * ἔμπροσϑε» κέκτηται, τοῦ ἄπειρα 

αὐτῶν ἕχαστα γεγονέναι: ΠΡΩ. Οὐκ εἰς, φαῦλόν 7ε 

ἐρώτημα, ὦ Φίληβε, οὐκ οἷδ᾽ ὅντινα τρόπον κύχλῳ 
πῶς περιαγαγὼν ἡμᾶς ἐμβέβληκε, “Σωκράτης. xai gxó- 
πεῖ δή, πότερος ἡμῶν. ἀποκρινεῖται τὸ νῦν ἐρωτώμε- 
γον. ἴσως δὴ γελοῖον τὸ ἐμὲ τοῦ λόγου διάδοχον παν- 

τελῶς ὑποστάντα διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὸ νῦν ἐρωτη- 
div ἀποχρίνασϑαι σοὶ πάλιν τοῦτο προςτάττειν᾽ γε- 
λοιότερον δ᾽ οἶμαι πολὺ τὸ μηδέτερον ! ἡμῶν δύνασϑαι. 
σχόπει δὴ τὶ δράσομεν. εἴδη γάρ μοι δοκεῖ »ῦν £ga- 
τᾶν ἡδονῆς ἡμᾶς “Σωκράτης, eir ἔστιν εἴτε μή; χαὶ 
ὁπόσ᾽ ἐστὶ καὶ ὁποῖα" τῆς T «v φρονήσεως πέρι. χατὰ 
ταὐτὰ ὡραύτως. ΣΩ. ᾿ληϑέστατα λέγεις, ὦ παῖ 
Καλλίου" μὴ χὰρ δυνάμενοι τοῦτο κατὰ παντὸς ἑνὸς 
χαὶ ὁμοίου zci ταὐτοῦ δρᾶν καὶ τοῦ ἐναντίου, ὡς ὁ 
παρελθὼν λόγος ἐμήνυσεν, οὐδεὶς εἰς οὐδὲν οὐδενὸς 
ἄν ἡμῶν οὐδέποτε γένοιτο ἄξιος. ΠΡΩ. Σχεδὸν i ξοι- 
χεν οὕτως, d! Σώκρατες, ἔχειν. ἀλλὰ καλὸν μὲν τὸ 

ξύμπαντα γιγνώσκειν τῷ σώφρονι, δεύτερος δ᾽ εἶναι 
πλοῦς δοχεῖ μὴ λανϑέσειν αὐτὸν αὑτόν: τὶ δή μοι 
τοῦτο εἴρηται τὰ νῦν; ἐγώ σοι φράσω. σὺ τήνδε ἡμῖν 
τὴν συνουσίαν, ὦ Σώκρατες, ᾿ἐπέδωκας πᾶσι καὶ σαυ- 
τὸν πρὸς τὸ διελέσϑαι, τί τῶν ἀνϑρωπίνων κτημάτων 

ἄριστον. Φιλήβου γὰρ, εἰπόντος ἡδονὴν xai τέρψιν 
καὶ χαρὰν xal πάνϑ' ὁπόσα τοιαῦτ᾽ ἐστί, σὺ πρὸς 
αὐτὰ ἀντεῖπες, οὐ ταῦτ ἀλλ ἐχεῖνά 

πολλάκις ἡμᾶς αὐτοὺς d ἀναμιμνήσκομεν ἑχόντες, ὀρϑῶς 
δρῶντες, i iy ἐν μνήμῃ παρακείμενα ἑχάτερα ἥτις ΠΕ: 

ται. φὴς δ᾽ ὡς ἔοικε σὺ τὸ ̓ προςρηϑησόμενον ὀρϑῶς 

ἄμεινον ἥδονης 7ε ἀγαϑὸν εἶναι yovv, ἐπιστήμην, σύν- 
EI, τέχνην καὶ πάντα αὖ τὰ τούτων ξυγγενῆ, ἃ xi&- 
σϑαι δεῖν, ἀλλ᾿ οὐχὶ ἐχεῖνα. τούτων δὴ μετ᾽ ἀμφιςβη- 

τήσεως ἑχατέρων λεχϑέντων ἡμεῖς σοι μετὰ παιδιᾶς 
ἠπειλήσαμεν ὡς οὐκ ἀφήσομεν οἴκαδέ σε, πρὶν ἄν 
τούτων τῶν ' λύγων πέρας ἱκανὸν γένηταί τι διορι- 
σϑέντων" σὺ δὲ ᾿συνεχώρησας zai ἔδωχας εἰς ταῦϑ'᾽ 
ἡμῖν σαυτόν. ἡμεῖς δὲ δὴ λέγομεν, καϑάπερ οἱ παῖ- 
δες, ὅτι τῶν ὀρϑῶς δοϑέντων ἀφαίρεσις οὐχ ἔστι. 

παῦσαι δὴ τὸν τρόπον ἡμῖν ἀπαντῶν τοῦτον ἐπὶ τὰ 
γῦν λεγόμενα. ΣΩ. Τίνα λέγεις; ΠΡΩ. Εἰ ic ἀπορίαν 
ἐμβάλλων xai * ̓ ἀγερωτῶν ὧν μὴ δυναΐμεϑ᾽ ἄν ἱκανὴν 

ἀπόκρισιν ἐν τῷ “παρόντι διδόναι σοι. μὴ γὰρ οἰώμε- 
dae τέλος ἡμῖν εἶναι τῶν νῦν τὴν πάντων ἡμῶν. ἀπο- 
gay, ἀλλ᾽ εἰ δρᾶν τοῦϑ᾽ ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν, σοὶ Ópc- 
στέον" ὑπέσχου γάρ. βουλεύου δὴ πρὸς ταῦτα αὐτός, 
πότερον ἡδονῆς εἴδη σοι καὶ ἐπιστήμης διαιρετέον ἢ 

χαὶ ἐατέον, εἴ πῃ καϑ' ἕτερόν τινα τρόπον οἷός T εἰ 
χαὶ βούλει δηλῶσαί πῶς ἄλλως τὰ νῦν ἀμφιςβητούμε- 
ya παρ ἡμῖν. EQ. Δεινὸν μὲν τοίνυν ἔτι προςδοχᾶν 
! οὐδὲν δεῖ τὸν ἐμέ, ἐπειδὴ τοῦϑ᾽ οὕτως po τὸ γὰρ 

εἰ βούλει ῥηθὲν λύει πάντα φόβον ἑκάστων πέρι. 
πρὸς δὲ αὖ τούτοις μνήμην τινὰ Ooxs. τίς μοι δεδωχέ- 

e 
ὡς ἐστιν, ac 
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vot ϑεῶν ἡμῖν. ΠΡΩ. Πῶς δὴ xai τίνων: x.ro 
AGyay ποτὲ τινῶν πάλαι ἀχούσας ὄναρ ἢ καὶ ἔγφη- 
γορὼς »vr ἐννοῶ περί, τε ἡδονῆς xci φρονήσεως, ὡς 

ἀλλ᾽ ἄλλο τι τρίτον, 

ἕτερον μὲν. τούτων, ἄμεινον. δὲ ἀμφοῖν. xai τοι τοῦτο 
ἐὰν ἐναργῶς ! ἡμῖν φανῇ νῦν, ἀπήλλακται μὲν ἡδονὴ 

τοῦ νικᾶν" τὸ 198 ἀγαϑὸν ovx ἄν ἔτι ταὐτὸν αὐτῇ 
γίγνοιτο. ἢ πῶς; ΠΡΩ. Οὕτως. EQ. Τῶν δὲ 7? εἰς 

τὴν διαίρεσιν εἰδῶν ἡδονῆς οὐδὲν ἔτι προςδεησόμεϑα 
χατ ἐμὴν δόξαν. προϊὸν δ᾽ ἔτι σαφέστερον δείξει. 

ΣΏ. 

Σμιχρὰ ἄττα τοίνυν ἔμπροσϑεν ἔτι διομολογησώμεϑα. 
Uo. Τὰ ποῖα; EQ. Τὴν τἀγαϑοῦ μοῖραν πότερον 
ἀνάγκη τέλεον ἢ ' μὴ τέλδον εἶναι; ΠΡΩ. Πάντων 

δήπου τελεώτατον, ὦ Σώχρατες. EQ. Τί δέ; ἱκανὸν 
ταἀγαϑόν; 

τοῦτο διαφέρειν τῶν ὄντων. 

οὐδέτερον. αὐτοῖν ἐστὶ τἀγαϑόν, 

- PER : s 
IIPO. Καλλιστα εἰπὼν οὕτω καὶ διαπέραινε. 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ OU; καὶ πάντων 75 εἰς 

EQ. Τόδε γε μήν, ὡς 
οἶμαι, περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον. εἶναι λέγειν, ὡς πᾶν 

10 γιχγνῶσχον αὐτὸ ϑηρεύει καὶ ἐφίεται βουλόμενον 
ἑλεῖν καὶ περὶ αὑτὸ χτήσασϑαι, καὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν 
φροντίζει πλὴν τῶν ἀποτελουμένων ἅμα ἀγαϑοῖς. 

ΠΡΩ. Ovz ἔστι τούτοις ἀντειπεῖν. ΣΏ. ! Σχοπῶμεν 

δὴ καὶ χρίνωμεν τόν τε ἡδονῆς καὶ τὸν φρονήσεως βίον 
ΠΡΩ. Πῶς εἶπες; ΣΩ. Μήτε ἐν τῷ 

τῆς ἡδονῆς ἐνέστω φρόνησις μήτ᾽ ἐν τῷ τῆς φρονήσεως 
ἡδονή. δεῖ γάρ, εἴπερ πότερον αὐτῶν ἐστὲ τἀγαϑόν, 

δεόμενον δ᾽ ἄν φανῇ 
πότερον, ovx ἔστι που τοῦτ᾽ ἔτι * τὸ ὄντως ἡμῖν ἀγα- 

Sov. ΠΡΩ. Πῶς γὰρ &v; EQ. Ovxov» ἐν coi πει- 

ρώμεϑα βασανίζοντες ταῦτα; ΠΡΏ. Πάνυ μὲν οὖν. 
EQ. Mmnoxglrov δή. HIP Q. Aye. EQ. Δέξαϊ 

Πρώταρχε, σὺ Uv τὸν βίον ἅπαντα ἡδόμενος ἡδονὰς 
τὰς μεγίστας; ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; Zo. 4p ovy ἔτι 

τινὸς ἂν σοι προςδεῖν ἡγοῖο, εἰ τοῦτ᾽ ἔχεις ius 
IIP OQ. Οὐδαμῶς. EQ. Ὅρα δή, τοῦ φρονεῖν καὶ τοῦ 

γοεῖν καὶ λογίζεσϑαι τὰ δέοντα, καὶ ὅσα ! τούτων 

ἀδελφά, μῶν μηδὲ ὁρᾶν τι; ΠΡΩ. Καὶ τί; 

γὰρ ἔχοιμ᾽ ἂν που τὸ χαίρειν. ἔχων. EQ. Οὐχοῦν οὕ- 

ἰδόντες χωρΐς. 

: e z 
μηδὲν μηδενὸς ἔτι προςδεῖσϑαι 

Ξ 
ἂν, 

, 
πᾶαντὰ 

TO ζῶν ἀεὶ μὲν διὰ βίου ταῖς μεγίσταις ἡδοναῖς χαϊ- 
φοις ἄν; ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; EQ. ᾿ΝΥοῦν δέ ye xai 

μνήμην καὶ ἐπιστήμην καὶ δόξαν μὴ κεχτημένος ἀλη- 
ϑῆ, πρῶτον μὲν τοῦτ᾽ αὑτό, εἰ ἢ χαίρεις ἢ μὴ χαίρεις, 
ἀνάγκη δήπου σε ἀγνοεῖν, χενόν γ8 ὄντα πάσης φρο- 
γ»ήσεως. ΠΡΩ. Araya. EQ. Καὶ μὴν ὡραύτως ! 

μνήμην μὴ κεκτημένον. ἀνάγκη δήπου uio ὅτι ποτὲ 
ἔχαιρες μεμνῆσϑαι, τῆς T ἐν τῷ παραχρῆμα ἡδονῆς 
προςπιπτούσης μηδ᾽ ἡντινοῦν μνήμην ὑπομένειν, δόξαν 
δ᾽ αὖ μὴ κεχτημένον aA μὴ δοξάζειν χαΐρειν χαί- 
φοντα, λογισμοῦ δὲ στερόμενον μηδ᾽ εἰς τὸν ἔπειτα 
χρόνον ὡς χαιρήσεις δυνατὸν εἶναι λογίξεσϑαι, e» δὲ 
οὐκ ἀνθρώπου βίον ἀλλά τινος πλεύμονος ἢ τῶν ὅσα 
ϑαλάττια usr ὀστρείνων ἔμψυχά ἔστι ἘΞ πὸ»: ἔστι 
! ταῦτα, ἢ παρὰ ταῦτ᾽ ἔχομεν ἄλλως. πως διανοηϑῆ- 

γαι; ΠΡΩ. Καὶ πῶς; ΣΩ. "Ao οὖν αἱρετὸς ἡμῖν 

βίος ὃ τοιοῦτος: ΠΡΩ. Εἰς ἀφασίαν παντάπασί ue, 
| ὦ Σώκρατες, οὗτος ὃ λόγος ἐμβέβληκε τὰ yw. EQ. 

| Μήπω τοίνυν μαλϑακιζώμεϑα, τὸν δὲ τοῦ yov μετα- 
| λαβόντες «v βίον ἴδωμεν. XL. ΠΡΩ. Ποῖον δὴ λέ- 
| 7εις; EQ. Ei τις δέξαιτ ἄν αὐ ζῆν ἡμῶν φρόνησιν 
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μὲν καὶ γοῦν καὶ ἐπιστήμην καὶ μνήμην πᾶσαν πάντων 

! κεατημένος, ἡδονῆς δὲ μετέχων μήτε μέγα μήτε σμι- 
κρόν, μηδ᾽ αὖ λύπης, ἀλλὰ τὸ παράπαν ἀπαϑὴς πάν- 

τῶν τῶν τοιούτων. ΠΡΩ. Οὐδέτερος ὁ 0 βίος, ὦ Xoa- 

πκρατες, ἔμοιγε τούτων αἱρετός, οὐδ᾽ ἄλλῳ μήποτε, ὡς 

ἐγῴμαι, φανῇ. zQ. TL 0 ξυναμφύτερος, Ἐῶ Ππρώ- 

ταρχε, ἐξ ἀμφοῖν συμμιχϑεὶς κοινὸς γενόμενος; ΠΡΩ. 

Ἡδονῆς λέγεις xol νοῦ καὶ φρονήσεως; EQ. Οὕτω 
καὶ τὸν τοιοῦτον λέγω ἔγωγε. ΠΡΩ. Πᾶς δήπου rov- 

τὸν 78 αἱρήσεται πρότερον ἢ ἐκείνων. ὁποτερονοῦν, 
καὶ πρὸς τούτοις 78. οὐχ € μέν, 0 δ᾽ ov. EQ. Μαν- 
ϑάνομεν οὖν ὃ τι νῦν ἡμῖν ἐστι τὸ ξυμβαῖνον ἐν τοῖς 
παροῦσι λόγοις; ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ὅτι τρεὶς μὲν 

βίοι προὐτέϑησαν, τοῖν ! δυοῖν δ᾽ οὐδέτερος ἱκανὸς 
οὐδὲ αἱρετὸς οὔτ᾽ ἀνϑρώπων οὔτε ζώων οὐδενί. EQ. 

Μῶν οὖν ovx ἤδη τούτων ye πέρι δῆλον ὡς οὐδέτερος 

αὐτῶν εἶχε τἀγαϑόν; ἦν γὰρ ἂν ἱκανὸς καὶ τέλεος καὶ 
πᾶσι φυτοῖς καὶ ζώοις αἱρετύς, οἵςπερ δυνατὸν ἢ ἦν οὕ- 
τως ἀεὶ διὰ βίου ζῆν. εἰ δὲ τις ἄλλα ἡρεῖϑ᾽ ἡμῶν, 

παρὰ φύσιν ἂν τὴν τοῦ ἀληϑῶς αἵρετοῦ ἐλάμβανεν 
ἄχων ἐξ ἀγνοίας ἢ τινος ἀνάγκης οὐκ εὐδαίμονος. 
ΠΡΩ. Ἔοικε γοῦν ταῦϑ' οὕτως ἔχειν. EQ. Ὥς μὲν ! 
τοίνυν τήν 78 Φιλήβου ϑεὸν οὐ δεῖ διανοεῖσϑαι ταὺ- 
τὸν καὶ τἀγαϑόν, ἱκανῶς eigij dod jns δοκεῖ. I. 

Οὐδὲ γὰρ ὁ σὸς νοῦς, ὦ Σώκρατες, ἔστι τἀγαϑόν, 
ἀλλ ἕξει που ταὐτὰ ἐγκλήματα. EQ. Tey ἂν, ὦ Φί- 

ληβε, ὃ T ἐμός" οὐ μέντοι τὸν 78 ἀληϑινὸν ἅμα καὶ 

ϑεῖον οἶμαι νοῦν, ἀλλ ἄλλως πὼς ἔχϑιν. τῶν μὲν οὖν 

»ικητηρίων πρὸς τὸν κοινὸν βίον οὐκ ἀμφιςβητῶ πῶ 
ὑπὲρ vov, τῶν δὲ δὴ δευτερείων ὁρᾶν χαὶ σκοπεῖν χρὴ 
πέρι τὶ δράσομεν. τάχα ! γὰρ ἄν τοῦ κοινοῦ τούτου 
βίου αἰτιῴμεϑ᾽ ἂν ἑκάτερος ὁ μὲν τὸν νοῦν αἴτιον, ὁ 
δ᾽ ἡδονὴν εἶναι, καὶ οὕτω τὸ “μὲν eye ναϑὸν τούτων ἀμ- 

φοτέρων οὐδέτερον ἃ ἂν εἴη, τάχα δ᾽ ἂν αἰτιόν τις ὑπο- 
λάβοι πότερον αὐτῶν εἶναι. τούτου δὴ πέρι καὶ μᾶλ- 
Àov ἔτι πρὸς Φίληβον διαμαχοίμην à ἂν, ὡς ἐν τῷ pu 
τούτῳ βίῳ, 0 τὶ mor ἔστι τοῦτο ὃ λαβὼν ὁ βίος οὗτος 
γέγονεν αἱρετὸς ἅμα καὶ ἀγαϑός, οὐχ ἡδονὴ ἀλλὰ νοῦς 
τούτῳ ξυγγενέστερον. καὶ ὁμοιότερόν ἐστι. καὶ κατὰ 
τοῦτον ! τὸν λόγον OUT ἂν τῶν πρωτείων οὐδ αὖ τῶν 
δευτερείων ἡδονῇ μετὸν ἀληϑῶς à ἂν ποτὲ λέγοιτο. ποῤ- 
ῥωτέρω δέ ἐστι τῶν τριτείων, εἴ τι τῷ ἐμῷ γνῷ δεῖ 
πιστεύειν ἡμᾶς τὰ νῦν. ΠΡΏ. ᾿λλὰ μήν, ὦ Σώκρα- 

τες, ἔμοιγε δοκεῖ νῦν μὲν ἡδονή σοι πεπτωκέναι κα- 

ϑαπερεὶ πληγεῖσα ὑπὸ τῶν νῦν δὴ λόγων" τῶν γὰρ 
γικητηρίων πέρι μαχομένη κεῖται. τὸν δὲ νοῦν, ὡς * 
ἔοικε, λεκτέον ὡς ἐμφρόνως οὐκ ἀντεποιεῖτο τῶν νικη- 

vigi»: τὰ γὰρ αὐτὰ ἔπαϑεν ἂν. τῶν δὲ δὴ δευτε- 
θείων στερηϑεῖσα ἡδονὴ παντάπασιν ὅν τινα καὶ ἀτι- 

μίαν σχοίη πρὸς τῶν αὑτῆς ἐραστῶν" οὐδὲ γὰρ ἐκεί- 
voi; £r ἄν ὁμοίως φαίνοιτο καλή. EQ. Τί οὐν; οὐκ 

ἄμεινον αὐτὴν ἐᾶν ἤδη καὶ μὴ τὴν ἀχριβεστάτην αὐτῇ 
προςφέροντα βάσανον xod. ἐξδλέγχοντα λυπεῖν; ΠΡΩ. 

Οὐδὲν λέγεις, ὦ Σώκρατες. ! ZO. E ὅτι τὸ ἀδύνατον 

εἶπον, λυπεῖν ἡδονήν; ΠΡΩ. Οὐ μόνον 78: ἀλλ᾽ ὅτι 

καὶ ἀγνοεῖς, ὡς οὐδεὶς πώ g8 ἡμῶν μεϑήσει, πρὶν ἂν 
εἰς τέλος ἐπεξέλϑῃης τούτων τῷ λόγῳ. EQ. Βαβαὶ 
ἄρα, ὦ Πρώταρχε, συχνοῦ μὲν λόγου τοῦ λοιποῦ, σχδ- 
δὸν δὲ οὐδὲ ῥῴδιον πάνυ τι νῦν. καὶ γὰρ δὴ φαίνεται 
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δεῖν ἄλλης μηχανῆς, ἐπὶ τὰ δευτερεῖα ὑπὲρ νοῦ πο- 

φευόμενον οἷον βέλη ἔχειν frega. TOY ἔμπροσϑεν λό- 
ἔστι δὲ ἴσως ἔνια καὶ ταὐτά. οὐκοῦν χρή; ΠΡΩ. 

Πῶς γὰρ οὔ; XiL EQ. Τὴν δὲ γε ἀρχὴν αὐτοῦ ! 
διευλαβεῖσϑαι πειρώμεϑα τιϑέμενοι. YIPQ. Ποίαν δὴ 
λέγεις; EQ. Πάντα τὰ νῦν ὄντα ἐν τῷ παντὶ διχῆ 

διαλάβωμεν, μᾶλλον δ᾽, εἰ βούλει, τριχῆ. ΠΡΩ. Καϑ' 

ὅ τι, φράζοις ἂν. ΣΏ. Aofousv ἄττα τῶν vv δὴ 
ΠΡΩ. Ποῖα; EQ. Τὸν ϑεὸν ἐλέγομέν mou 

τὸ μὲν ἄπειρον δεῖξαι τῶν ὄντων, τὸ δὲ πέρας; IIPQ. 

Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Tovro δὴ τῶν εἰδῶν τὰ δύο τι- 
ϑώμεϑα, τὸ δὲ τρίτον. ἐξ ἀμφοῖν τούτοιν ἕν' τι ξυμ- 

μισγόμενον. ! εἰμὲ δ᾽, ὡς ἔοικεν, ἐγὼ γελοῖός τις ἵκα- 
vàc xc εἴδη διὡστὰς καὶ συναριϑμούμενος. ΠΡΩ. τί 

φής, ὦ ᾿γαϑὲ; EQ. Τετάρτου μοι γένους αὖ προς- 
δεῖν. IIPQ. “ἐγ8 τίνος. EQ. Τῆς ξυμμίξεως τούτων 

πρὸς ἀλληλα τὴν αἰτίαν ὅρα, καὶ τίϑει μοι πρὸς τρι- 
civ ἐχείνοις τέταρτον τοῦτο. ΠΡΏΩ. Μῶν οὖν σοι καὶ 
πέμπτου προςδεήσει -διάκρισίν τινος δυναμένου; ΣΩ. 
ἘΣ ἢ ἂν" οὐ μὴν οἷμαὶ ye ἐν τῷ νῦν. ἐὰν δὲ τι δέη; 
συγγνώσει πού ! μοι σὺ μεταδιώκοντι πέμπτον [βίον]. 
ΠΡῺ. χί μή»; ΣΩ. Πρῶτον “μὲν δὴ τῶν τεττάρων 

τὰ τρία διελόμενοι, τὰ δύο τούτων πειρώμεϑα πολλὰ 
ἑκάτερον “ἐσχισμένον καὶ διεσπασμένον ἰδόντες, εἰς & 
πάλιν ἑκάτερον συναγ αγόντες, γοῆσαι πῇ ποτὲ ἣν αὖ- 
τῶν ἕν χαὶ πολλὰ ἑκάτερον. PO. Εἴ uot σαφέστε- 
gov ἔτι περὶ αὐτῶν εἴποις, τάχ ἂν ἑποίμην. EQ. 4ἐ- 
ye τοίνυν τὰ δύο, ἃ * προτίϑεμαι, ταῦτ᾽ εἶναι ἅπερ 

τὸ δὲ πέρας ἔχον. ὅτι δὲ 
τρόπον τινὰ τὸ ἄπειρον πολλά ἐστι, πειράσομαι φρά- 
Gv" τὸ δὲ πέρας ἔχον ἡμᾶς περιμενέτωὥ. ΠΡΏ. ΜΈέ- 
γει. EQ. Σκχέψαι δή. χαλεπὸν μὲν γὰρ καὶ ἀμφιςβη- 
τήσιμον ὃ κελεύω σε σχοπεῖν, ὅμως δὲ σκόπει. ἐς 

μοτέρου καὶ ψυχροτέρου πέρι πρῶτον ὅρα πέρας εἴ 
ποτὲ τι γοήσαις ἄν, ἢ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἐν «v- 

7 ΟΝ 

λό yov. 

viv δή, τὸ μὲν ἄπειρον, 

τοῖς οἰκοῦντε τοῖς γένεσιν, ἕως περ ἂν ἐνοικῆτον, τέ- 
λος ovx ! ἂν ἐπιτρεψαίτην γίγνεσϑαι" γενομένης γὰρ 

τελευτῆς καὶ αὐτὼ τετελευτήκατον. ΠΡΩ. ληϑέστα- 
τα λέγεις. EQ. Heb δὲ ye, φαμέν, ἔν τε τῷ ϑερμοτέ- 

Qo καὶ ψφυχροτέρῳ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἔνι. ΠΡῺ. 
EQ. Ἀεὶ τοίνυν 0 λόγος ἡμῖν σημαΐνδι 

τούτω μὴ τέλος ἔχειν" ἀτελῆ δ᾽ ὄντε δήπου παντάπα- 
σιν ἀπείρω γίγνεσθον. ΠΡΩ. Καὶ σφύδρα ye». ὦ 

Σώκρατες. EQ. Ἀλλ εὖ 78 o φίλε “Πρώταρχε, ὑπέ- 

λαβες, καὶ ἀγέμνησας, ! ὅτι καὶ τὸ σφύδρα τοῦτο, ὃ 
σὺ νῦν ἐφϑὲγξ Eg, καὶ τό ye ἠρέμα τὴν αὐτὴν δύναμιν 
ἔχετον. τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον. ὅπου roe ἂν ἐνῆτον, 

οὐκ ἐᾶτον εἶναι ποσὸν ἕκαστον, ἀλλ᾽ ἀεὶ σφοδρότερον 

ἡσυχαιτέρου καὶ τοὐναντίον ἑκάσταις πράξεσιν ἐμποι- 

οὔντε τὸ πλέον χαὶ τὸ ἔλαττον ἀπεργάξεσϑον, τὸ δὲ 

ποσὸν ἀφανγίζετον. ὃ γὰρ ἐλέχϑη »ὺν δή, μὴ ἀφανΐ- 

σαντε τὸ ποσόν, ἀλλ ἐάσαντϑ αὐτό τε καὶ τὸ μέτριον 
ἐν τῇ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον xol σφόδρα xal! ἠρέμα 
ἕδρᾳ ἐγγενέσϑαι, αὐτὰ ἔῤῥει ταῦτα ἐκ τῆς αὑτῶν χώ- 
ρας, ἐν ἧ ἐνῆν. οὐ γὰρ ἔτι ϑερμότερον οὐδὲ ψυχρότε- 
gov ἤστην ἄν λαβόντε τὸ ποσόν: προχωρεῖ γὰρ καὶ 
οὐ μένϑι TO T8 ϑερμότερον ἀεὶ καὶ τὸ ψυχρότερον ὡς- 
αὕτως, τὸ δὲ ποσὸν ἔστη χαὶ προϊὸν. ἐπαύσατο. κατὰ 

δὴ τοῦτον τὸν λόγον ἄπειρον γίγνοιτ ἂν τὸ ϑερμότε- 

Καὶ μάλα. 

τον» 
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gov καὶ 

Σώκρατες" ἔστι δ᾽, ὅπερ εἶπες, οὐ ὑάδια ταῦτα Évy- 

ἕπεσϑαι. τὸ δὲ εἰξαῦϑίς ! τε xoi αὖϑις ἴσως λεχϑέν- | 

τὰ τόν τε ἐρωτῶντα. καὶ τὸν ἐρωτώμενον ἱκανῶς ἄν 
ξυμφωνοῦντας ἀποφήνειεν. EQ. ἤλλ εὖ μὲν λέγεις, 

καὶ πειρατέον οὕτω ποιεῖν" νῦν μέντοι ἄϑρει τῆς τοῦ 
ἀπείρου φύσεως εἰ τοῦτο δεξόμεϑα σημεῖον, ἵνα μὴ 

πάντ ἐπεξιόντες μηκύνωμεν. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον δὴ λέ- 
χεις; EQ. 'Onóc ἄν ἡμῖν φαίνηται. μᾶλλόν τὸ καὶ 
ἧττον “7ῳρόμενα χαὶ τὸ σφόδρα καὶ ρέμα δεχόμενα 
xal τὸ λίαν καὶ ὅσα τοιαῦϑ' ἅπαντα, * εἰς τὸ τοῦ 
ἀπείρου γένος ὡς εἰς ἕν δεῖ πάντα ταῦτα τυϑέναι, κα- 
τὰ τὸν ἔμπροσϑεν λόγον, ὃν ἔφαμεν, ὅσα διέσπασται 

xal διέσχισται συναγαγόντας χρῆναι κατὰ δύναμιν 
μίαν ἐπισημαίνεσϑαί τινα φύσιν, εἰ μέμνησαι. ΠΡΏ. 
Μέμνημαι. zo. Οὐκοῦν τὰ μὴ δεχόμενα ταῦτα, τού- 

τῶν δὲ τὰ ἐναντία πάντα δεχόμενα, πρῶτον μὲν τὸ 
ἴσον χαὶ ἰσότητα, μετὰ δὲ τὸ ἴσον τὸ διπλάσιον καὶ 
πᾶν ὃ τὶ περ ἂν πρὸς ἀριϑμὸν ἀριϑμὸς ἢ μέτρον ἢ 

πρὸς ! μέτρον, ταῦτα ξύμπαντα εἰς τὸ πέρας ἀπολο- 

γιζόμενοι καλῶς ἂν δοκοῖμεν δρᾶν τοῦτο, ἢ πῶς σὺ 
φής; ΠΡΩ. Καλλιστά γε, ὦ “Σώκρατες. xm. zo. 

Εἶεν. τὸ δὲ τρίτον τὸ μικτὸν ἐχ τούτοιν ἀμφοῖν τίνα 
ἰδέαν φήσομεν ἔχειν; TIPO. Σὺ καὶ ἐμοὲ φράσεις, ὡς 
οἶμαι. EQ. Θεὸς μὲν ow», 
ἐπήκοος γίγνηταὶ τις ϑεῶν. ΠΡΩ. Evyov δὴ καὶ σχό- 

πει. ZQ. Σκοπῶ, zai μοι δοκεὶ τις, ὦ “πρώταρχε, 

αὐτῶν φίλος ἡμῖν νῦν δὴ γεγονέναι.  WPQ. ! Πῶς 
λέγεις τοῦτο; καὶ τίνι τεκμηρίῳ χρῇ: EQ. Φράσω δῆ- 
λον ὅτι. σὺ δέ μοι συνακολούϑησον τῷ λόγῳ. ΠΡΩ. 
“Μὲγβ μόνον. ΣΏ. Θερμότερον ἐφρϑεγγόμεϑα νῦν δή- 
ποὺ τι καὶ ψυχρότερον. ἡ γάρ; ΠΡΩ. Ναί. EQ. 
Πρόςϑες δὴ ξηρότερον καὶ ὑγρότερον αὐτοῖς, καὶ πλέον 
xoi ἔλαττον, καὶ ϑᾶττον καὶ βραδύτερον, καὶ μεῖζον 

καὶ σμικρότερον, καὶ ὁπόσα ἐν τῷ πρόσϑεν τῆς τὸ 
μᾶλλον τὸ καὶ ἧττον δεχομένης ἜΠΩν εἰς ἕν φύ- 
σεως. ΠΡΩ. ! Τῆς τοῦ ἀπείρου λέγεις; ZQ. Nol. 

συμμίγνυ δὲ γε εἰς αὐτὴν τὸ μετὰ ταῦτα τὴν αὖ τοῦ 
πέρατος gear. IIP Q. Ποίαν; ΣΩ. Ἣν καὶ γὺν δὴ 

δέον 1; ἡμᾶς, παϑάπερ τὴν τοῦ ἀπείρου συνηγάγομεν εἰς 
ἕν, οὕτω καὶ τὴν τοῦ περατοειδοῦς συναγαγεῖν, οὐ 
συνηγάγομεν. ἀλλ ἴσως καὶ νῦν ταὐτὸν δράσει" τού- 
τῶν ἀμφοτέρων συναγομένων “καταφανὴς καχεΐνη γενή- 
σέται. ΠΡΩ. Ποίαν καὶ πῶς λέγεις; ΣΩ. Τὴν τοῦ 

ἴσου καὶ διπλασίου, καὶ ὁπόση παύει πρὸς ! ἄλληλα 
τἀναντία διαφόρως ἔχοντα, σύμμετρα δὲ καὶ σύμφωνα 
ἐνθεῖσα ἀριϑμὸν ἀπεργάζεται. ΠΡΩ. Μανϑάνω" 

φαίνει de μοι λέγειν, μιγνὺς ταῦτα, γενέσεις τινὰς 
ἐφ᾽ ἑχάστων αὐτῶν συμβαίνει»- zo. ᾿ρϑῶς γὰρ φαί- 

»όμαι. IIPQ. “4ἔγε τοίνυν. EQ. "ag οὐκ ἐν uiv νό- 

σοις ἡ τούτων ὀρϑὴ κοινωνία τὴν ὑγιείας φύσιν Ὧ 
»ησε; * HPQ. Παντάπασι μὲν ovr. EQ. Ἐν δὲ ὀξεῖ 

καὶ βαρεῖ χαὶ ταχεῖ zai βραδεῖ, ἀπείροις οὖσιν, &Q οὐ 
ταὐτὰ ἐγγιγνόμενα ταῦτα ἅμα πέρας τε ἀπειργάσατο 
καὶ μουσιχὴν ξύμπασαν τελεώτατα ξυνεστήσατο; IIP Q. 

Καάλλιστά ye ro. Καὶ μὴν ἕν γε χειμῶσι xal πνί- 
γεσιν ἐχγενόμενα τὸ μὲν πολὺ May καὶ ἄπειρον ἀφεί- 
λετο, τὸ δὲ ἔ ἔμμετρον χαὶ ἅμα σύμμετρον, ἀπειργάσα- 
10. ΠΡΩ. Τί μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν ἐκ τούτων ὡραΐ τε 

y στέρ 78 ἐμαῖς εὐχαῖς 

, eo - J 

τοὐναντίον ἅμα. ΠΡΩ. Φαίνεται γοῦν, o καὶ ὅσα καλὰ ! πάντα ἡμῖν γέγονε, τῶν τε ἀπείρων 
καὶ τῶν πέρας ἐχόντων συμμιχϑέντων; ΠΡΩ. «Πῶς 
δ᾽ οὐ; EQ. Καὶ ἄλλα ye δὴ μυρία ἐπιλείπω λέγων, 
οἷον ue ὑγιείας χάλλος καὶ ἰσχύν, καὶ ἐν ψυχαῖς αὖ 

πάμπολλα, ἕτερα καὶ πάγκαλα. ὕβριν γάρ που καὶ ξύμ- 

πασὰν πάντων πονηρίαν αὕτη χατιδοῦσα 5j ϑεύς, ὦ 
καλὲ Φίληβε, πέρας οὐδὲν οὔτε ἡδονῶν ovre πλησμο- 
γῶν ἐνὸν ἐν αὐτοῖς, νόμον καὶ τάξιν πέρας ἔχοντ᾽ 

ἔϑετο" καὶ σὺ μὲν ἀποκχναϊσαί φῃς ' αὐτήν, ἐγὼ δὲ 
τοὐναντίον ἀποσῶσαι λέγω. Σοὶ δὲ, ὦ Πρώταρχε, 

πῶς φαίνεται; ΠΡΩ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε 

χατὰ γοῦν. EQ. Οὐχοῦν τὰ μὲν δὴ τρία ταῦτα εἴρη- 
κα, εἰ ξυννοεῖς. ΠΡΏ. 2AX οἶμαι κατανοεῖν" ἕν μὲν 

γάρ μοι δοκεῖς τὸ ἄπειρον λέγειν, 8 ἕν δὲ καὶ δεύτερον 

τὸ πέρας ἐν τοῖς οὖσι. τρίτον δὲ οὐ σφόδρα κατέχω 
τί βούλει φράζειν. ZQ. Τὸ γὰρ πλῆϑός σε, ὦ ϑαυ- 

μάσιε, ἐξέπληξε τῆς τοῦ τρίτου γενέσεως. καΐτοι πολ- 

λά γε καὶ τὸ ἄπειρον ! παρέσχετο γένη, ὅμως δ᾽ ἐπι-- 
σφραγισϑέντα τῷ τοῦ μᾶλλον καὶ ἐναντίου γένει ἕν 
ἐφάνη. ΠΡΩ. “Ἀληϑη. 
οὔτε πολλὰ εἶχεν οὔτ᾽ ἐδυςκολαΐνομεν ὡς οὐκ ἣν ἕν 
φύσει. TIPO. Πῶς γὰρ c»; EQ. Οὐδαμῶς. ἀλλὰ 
τρίτον φάϑι us λέγειν, ἕν τοῦτο τιϑέντα τὸ τούτων 

ΣΩ. Καὶ μὴν τό 78 πέρας 

ἔχγον ον ἅπαν, γένεσιν εἰς οὐσίαν ἐκ τῶν μετὰ τοῦ πό- 

dei ἀπειργασμένων μέτρων. ΠΡΏ. Ἔμαϑον. XIV. 

EQ. ! Ἀλλὰ δὴ πρὸς τρισὶ τέταρτόν τι τότε ἔφαμεν 
εἶναι γένος σχεπτέον. κοινὴ δ᾽ ἡ σχέψις" ὅρα γάρ, εἴ 
σοι δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι πάντα τὰ γιγνόμενα διά τι- 
ya αἰτίαν 7 ΟΣ IIP Q. "Euoiye- πῶς γὰρ ἂν ΟΣ 

gic τούτων γίγνοιτο: EQ. Οὐκοῦν ἡ τοῦ ποιοῦντος 

φύσις οὐδὲν πλὴν ὀνόματι τῆς αἰτίας διαφέρει, τὸ δὲ 

ποιοῦν καὶ τὸ αἴτιον ὀρϑῶς ἂν εἴη λεγόμενον ἕν; 

IIP Q. '0o9 ac. EQ. Καὶ μὴν τό 78 ποιούμενον αὐ * 

καὶ τὸ γιγνόμενον οὐδὲν πλὴν ὀνόματι, καϑάπερ τὸ 

yvr δή, διαφέρον εὑρήσομεν. ἢ πῶς; ΠΡΩ. Οὕτως. 

UO "4o οὖν ἡγεῖται μὲν τὸ ποιοῦν ἀεὶ κατὰ φύσιν, 

τὸ δὲ ποιούμενον ἐπακολουϑεῖ γιγνόμενον ἐκείνῳ; 

ΠΡΩ. Πάνυ re EQ. 4λλο ἄρα χαὶ οὐ ταὐτὸν αἰτία 

T ἐστὲ καὶ τὸ δουλεῦον εἰς γένεσιν αἰτίᾳ. ΠΡΩ. Ti 
μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ μὲν γιγνόμενα, καὶ ἐξ ὧν γί- 

7»εται πάντα, τὰ τρία ταῦ χε ἡμῖν γένη; ΠΡΩ. 

Καὶ μάλα. EQ. Τὸ δὲ ! δὴ πάντα ταῦτα δημιουρ- 
γοῦν λέγωμεν τέταρτον, τὴν αἰτίαν, ὡς ἱκανῶς ἕτερον 

ἐχείνων δεδηλωμένον; ΠΡΩ. Acyouer γὰρ ow. EQ. 

Ὀρϑῶς μὴν ἔχει, διωρισμένων τῶν τεττάρων, ἑνὸς ἐχά- 

στου μνήμης ἕνεχα ἐφεξῆς αὐτὰ καταριϑμήσασϑαι. : 

ΠΡΩ. Τὶ μήν; zo. Πρῶτον Εν τοίνυν ἄπειρον λέ- 

ro δεύτερον δὲ πέρας, ἔπειτ᾽ ἐκ τούτων τρίτον μικτὴν 

καὶ γεγενημένην οὐσίαν" τὴν δὲ τῆς μίξεως αἰτίαν καὶ 

γενέσεως τετάρτην λέγων ἄρα ! μὴ πλημμελοίην ἂν τι; 

ΠΡΏ. Koi πῶς; EQ. Φέρε δή, τὸ μετὰ τοῦϑ᾽ ἡμῖν 

τίς ὃ λόγος; καὶ τὶ ποτε βουληϑέντες εἰς ταῦτ᾽ ἀφι- 

κόμεϑα; cg οὐ τόδε ἣν; δευτερεῖα ἐζητοῦμεν πότερον 

ἡδονῆς γίγνοιτ᾽ ἄν ἢ φρονήσεως. οὐχ οὕτως "s ΠΡΩ. 

Οὕτω μὲν ow. EQ. A9 οὖν γῦν, ἐπειδὴ ταῦτα οὕτω 
διειλόμεϑα, χάλλιον ἂν καὶ τὴν κρίσιν ἐπιτελεσαίμεϑα 

πρώτου πέρι καὶ δευτέρου, περὶ ὧν δὴ τὸ πρῶτον 3u- 
qucPrqpiroqieys ΠΡΩ. Ἴσως. EQ. T9 ! δή, νικῶντα 
μὲν ἔϑεμέν που τὸν μικτὸν βίον ἡδονῆς 1e καὶ φρονή- 

τῷ - 
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σδβως. ἦν οὕτως; ΠΡΩ. Ἦν. EQ. Οὐκοῦν τοῦτον 
μὲν τὸν βίον ὁρῶμέν που τίς τὲ ἐστι καὶ ὁποίου γέ- 
γους; ΠΡΩ. “Πῶς γὰρ οὐ; ro. Kai μέρος γ᾽ αὐ- 

τὸν φήσομεν εἶναι τοῦ τρίτου, οἶμαι, roue οὐ γὰρ 
δυοῖν τινοῖν ἐστὶ μικτὸς ἐκεῖνος, ἀλλὰ ξυμπάντων τῶν 
ἀπείρων ὑπὸ TOU πέρατος δεδεμένων, cere ὀρϑῶς ὃ 

νικηφόρος οὗτος βίος μέρος ἐχείνου γίγνοιτ᾽ àv. MPQ. 
Ὀρϑύότατα μὲν ov. XV. EQ. Εἶεν. τί δὲ ὁ σός, 

e! Φίληβε, ἡδὺς καὶ ἀμικτος ὧν; ἐν τίνι γένει τῶν 

εἰρημένων λεγόμενος ὀρϑῶς ἄν ποτε λέγοιτο; ὧδε δ᾽ 
ἀπόκριναί μοι πρὶν ἀποφήνασϑαι. ΦΙ. Ade μόνον. 
EQ. Horn καὶ λύπη πέρας ἔχετον, ἢ τῶν τὸ μᾶλλόν 

TB καὶ ἧττον δεχομένων ἐστόν; ΦΙῚ. Nol, 

μᾶλλον, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ ἄν ἡδονὴ πᾶν ἀγαϑὸν 
qv, εἰ, μὴ CHEER ἐτύγχανε πεφυκὸς καὶ πλήϑει καὶ 
τῷ μᾶλλον. EQ. " Οὐδέ y ἂν, à Φίληβε, λύπη πᾶν 

der ἄλλο τι νῷν σχεπτέον ἢ τὴν TOU ἀπείρου 
φύσιν, ὃ παρέχεταί τι μέρος ταῖς ἡδοναῖς ἀγαϑοῦ. 
τοῦτο δή σοι τῶν ἀπεράντων 7εγ ονὸς ἔστω. φρόνησιν 
δὲ καὶ ἐπιστήμην καὶ νοῦν εἰς τὶ ποτε τῶν προειρημέ- 
voy, ὦ Πρώταρχέ τε καὶ Φίληβε, vov ϑέντες οὐκ ἂν 

ἀσεβοῖμεν; οὐ γάρ μοι δοκεῖ σμικρὸς ἡμῖν εἶναι ὁ κίν- 
δυνος κατορϑώσασι καὶ μὴ περὶ τὸ γνὺν ἐρωτώμενον. 
ΦΙ. Σεμνύνεις γάρ, [^0] “Σώκρατες, τὸν σεαυτοῦ ϑεῦν. 

EQ. Koi γὰρ σύ, ὦ ὦ ἑταῖρε, τὴν σεαυτοῦ" τὸ δ᾽ ἐρω- 

τώμενον ὅμως ἡμῖν λεκτέον. ΠΡΩ. Ὀρϑῶς τοι λέγει 
“Σωκράτης, [ Φίληβε, καὶ αὐτῷ πειστέον. dl. Οὐκοῦν 
ὑπὲρ ἐμοῦ σύ, Πιφώταρχε, προΐρησαι λέγειν: ΠΡΩ. 

Πάνυ ye vr μέντοι σχεδὸν ἀπορῶ, καὶ δέομαι γε, ὦ 
Σώκρατες, αὐτόν G& ἡμῖν γενέσϑαι προφήτην, ἵνα μη- 
δὲν ἡμεῖς σοι περὶ τὸν ἀγωνιστὴν ἐξαμαρτάνοντες πα- 
ρὰ μέλος φϑεγξώμεϑά τι. EQ. ΜΠειστέον, ὦ Πρώ- 

ταρχε᾿ οὐδὲ γὰρ χαλεπὸν οὐδὲν ἐπιτάττεις. ἀλλ᾿ ὄντως 

σε ἐγώ , χαϑάπερ εἶπε ίληβος, σεμνύγων ἐν τῷ παί- 

ζειν ἐθορύβησα, γοῦν καὶ ἐπιστήμην. ἐρόμενος ὁποίου 
γένους eiev; IIPQ. Πανταπασὶ 78) [5] Σώκρατες. ΣΩ. 

Ἀλλὰ μὴν ὑάδιον. πόντες γὰρ συμφωνοῦσιν οἱ σοφοί, 
ἑαυτοὺς ὄντως σεμνύνοντες, ὡς νοῦς ἐστὶ βασιλεὺς ἡμῖν 
οὐρανοῦ τ καὶ γῆς. καὶ ἴσως εὖ λέγουσι. διὰ μαχρο- 
τέρων δ᾽, εἰ βούλει, τὴν Dur αὐτοῦ TOU γένους ποιη- 

σώμεϑα. ΠΡΩ. Ag ὅπως βούλει, μηδὲν μῆκος ' ἡμῖν 
ὑπολογιζόμενος, ὦ “Σώκρατες, ὡς οὐκ ἀπεχϑησόμενος. 
XVI. EQ. Καλὼς εἶπες. ἀρξώμεϑα δέ πως ὧδε ἐπανε- 

ρωτῶντες. ΠΡΩ. Πῶς; EQ. Πότερον, ὠ Πρώταρ- 

χε, τὰ ξύμπαντα καὶ τόδε τὸ καλούμενον ὅλον ἐπιτρο- 
πεύξιν φῶμεν τὴν τοῦ ἀλόγου καὶ εἰκῇ δύναμιν καὶ τὸ 
ὅπῃ ἔτυχεν, ἢ τἀναντία, καϑάπερ oL πρόσϑεν ἡμῶν 
ἔλεγον, νοῦν καὶ φρόνησίν τινα ϑαυμαστὴν συνταττου- 

σαν διακυβερνᾶν; ! IIPQ. Οὐδὲν τῶν αὐτῶν, ὦ ϑαυ- 
niue “Σώκρατες. 0 μὲν γὰρ σὺ νῦν δὴ λέγεις, οὐδ᾽ 
ὅσιον elvat μοι φαίνεται" τὸ δὲ νοῦν πάντα διακο- 
σμεῖν αὐτὰ φάναι καὶ τῆς ὄψεως τοῦ κόσμου καὶ 
ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων καὶ πάσης τῆς περιφο- 
ρᾶς ἄξιον, καὶ οὐκ ἄλλως ἔγωγ᾽ ἂν more περὶ αὐτῶν 

εἴποιμι οὐδ᾽ ἂν δοξάσαιμι. ΣΩ. Βούλει δῆτά τι καὶ 

ἡμϑὶς τοῖς ἔμπροσϑεν ὁμολογούμενον ξυμφήσωμεν, ὡς 
ταῦϑ' οὕτως ἔχει, * καὶ μὴ μόνον οἰώμεϑα δεῖν ταλ- 
λότρια ἄνευ κινδύνου λέγδιν, ἀλλὰ καὶ συγκινδυνεύω- 

uev καὶ μετέχωμδι τοῦ ψόγου, ὅταν ἀνὴρ δεινὸς φῇ 
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ταῦτα μὴ οὕτως ἀλλ᾿ ἀτάκτως ἔχειν; YIPQ. Πῶς γὰρ 
οὐκ ἂν βουλοίμην; ΣΩ. Ἴϑι δή, τὸν ἐπιόντα περὶ 
τούτων γὺν ἡμῖν λόγον ἄϑρει. ΠΡΩ. Asye μόνον. 
EQ. Τὰ περὶ τὴν τῶν σωμάτων φύσιν ἁπάντων τῶν 

ζώων, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ πγεῦμα καϑορῶμέν που καὶ 
γῆν; καϑάπερ οἱ χειμαζόμενοι, φασίν, ἐνόντα ἐν τῇ B 

συστάσει. ΠΡΩ. Καὶ μάλα᾽ χειμαζόμεϑα γὰρ ὄντως 

ὑπ᾿ ἀπορίας ἐν τοῖς νῦν λόγοις. EQ. Φέρε δή, περὶ 

ἑκάστου τῶν παρ᾽ ἡμῖν λαβὲ τὸ τοιόνδε. ΠΡῺ. Ποῖον; 
EQ. Ὅτι σμικρόν τὲ τούτων ἕκαστον παρ᾿ ἡμῖν ἔνεστι 
καὶ φαῦλον καὶ οὐδαμῇ οὐδαμῶς δἰλικρινὲς ὃ ὃν καὶ τὴν 
δύναμιν οὐκ ἀξίαν τῆς φύσεως ἔχον. ἐν ἑνὶ δὲ λαβὼν 

περὶ πάντων νόει ταὐτόν. οἷον πῦρ ἔστι μέν που παρ᾽ 
ΠΡΟΣ μήν; ΣΩ. Οὐκ- 

ovv ! σμικρὸν μέν τι τὸ παρ ἡμῖν καὶ ἀσϑενὲς καὶ O 
φαῦλον, τὸ δ᾽ ἐν τῷ παντὶ πλήϑει τα ϑαυμαστὸν καὶ 
κάλλει καὶ πάσῃ δυνάμει τῇ περὶ τὸ πῦρ οὐσῃ. ΠΡΏ. 
Καὶ μάλα αληϑὲς ὃ λέγεις. ZQ. TÍ δέ; τρέφεται καὶ 
γίγνεται. ἐκ τούτου καὶ ἄρχεται τὸ τοῦ παντὸς πῦρ 
ὑπὸ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν πυρός, ἢ τοὐναντίον vm. ἐκείνου τό 
T ἐμὸν καὶ τὸ σὸν καὶ τὸ τῶν ἄλλων ζώων ἅπαντ᾽ 

ἔσχει ταῦτα; IIPQ. Tovro μὲν οὐδ᾽ ἀποκρίσεως ἄξιον 

ἐρωτᾷς. EQ. ' Ὀρϑῶς" ταὐτὰ γὰρ ἐρεῖς, οἶμαι, περί D 

τε τῆς ἐν τοῖς ζώοις γῆς τῆς ἐνθαδε καὶ τῆς ἐν τῷ 
παντί, καὶ τῶν ἄλλων δὴ πάντων ὅσων ἠρώτησα 0M- 
yov ἔμπροσϑεν, οὕτως ἀποκρινεῖ. ΠΡΩ. Τίς γὰρ 
ἀποκρινόμενος ἄλλως ὑγιαίνων ἂν ποτε φανείη; EQ. 

Σχεδὸν οὐδ᾽ δετιοςοῦν. ἀλλὰ τὸ μετὰ τοῦτο ἑξῆς ἕπου. 
πάντα γὰρ ἡμεῖς ταῦτα τὰ νῦν δὴ λεχϑέντα dg οὐχ 
εἰς ἕν συγκείμενα ἰδόντες ἐπωνομάσαμεν σῶμα; IIP Q. 

Ti μήν; EQ. Tovróv δὴ λαβὲ καὶ περὶ τοῦδε, |y E 
κόσμον. λέγομεν. διὰ τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον ἄν εἴη 
που σῶμα, σύνϑετον ὃν ἐκ τῶν. αὐτῶν. ΠΡΩ. '0g- 

ϑότατα λέγεις. EQ. Πότερον oU» ἐκ τούτου TOU GG- 
ματος ὅλως τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα ἢ ἐκ τοῦ παρ ἡμῖν 

τοῦτο τρέφδταί τε καὶ ὅσα νῦν δὴ περὶ αὐτῶν εἴπο- 
ΠΡΩ. Καὶ τοῦϑ᾽ ἕτερον, ὦ 

ἡμῖν, ἔστι δ᾽ ἐν τῷ παντί. 

μεν, εἴληφέ v8 καὶ ἴσχει; 
Σώκρατες, ovx ἄξιον ἐρωτήσεως. 

ἐρεῖς: uro. Aye τὸ ποῖον. EQ. 

Τὸ παρ ἡμῖν σῶμα de ov ψυχὴν φήσομεν ἔχειν; 
ΠΡΩ. ZfjÀov, ὅτι φήσομεν. ΣΩ. Πόϑεν, G) φίλε 
Πρώταρχε, λαβόν, εἴπερ μὴ τό ve TOU παντὸς σῶμα 
ἔμψυχον ὃν ἐτύγχανε, ταὐτά γ8 ἔχον τούτῳ καὶ ἔτι 
πάντῃ καλλίονα; ΠΡΩ. Δῆλον ὡς οὐδαμόϑεν ἀλλο- 
ϑεν, ὦ “Σώκρατες. EQ. Ov γάρ που δοκοῦμέν ye ὦ í 

IHodirogye τὰ τέτταρα ἐκεῖνα, πέρας καὶ ἄπειρον καὶ | 
κοινὸν καὶ τὸ τῆς αἰτίας γένος, ἐν ! ἅπασι τέταρτον | 
ἐνόν, τοῦτο ἐν uiv τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ψυχήν τε παρέχον | 
καὶ σωμασχίαν ἐμποιοῦν καὶ πταΐσαντος σώματος ἰα- 
τρικὴν καὶ ἐν ἄλλοις ἀλλα ξυντιϑὲν καὶ ἀκούμενον : πᾶ- ᾿ 

σαν καὶ παντοίαν σοφίαν ἐπικαλεῖσϑαι, τῶν δ᾽ αὐτῶν 
τούτων ὄντων ἐν ὅλῳ T6 οὐρανῷ καὶ κατὰ μεγάλα μέ- | 
en, xol προςέτι καλῶν καὶ εἰλιιρινῶν, ἐν τούτοις δ] 
οὐκ ἄρα μεμηχανῆσϑαι τὴν τῶν καλλίστων καὶ τιμιω- | 

τάτων φύσιν. ! IIPQ. MAY οὐδαμῶς τοῦτό y ἂν λόγον C 
ἔχοι. EQ. Οὐκοῦν εἰ μὴ τοῦτο, μετ᾽ ἐκείνου τοῦ λό- 
γου ἂν ἑπόμενοι βέλτιον λέγοιμεν, ὡς ἔστιν, ἃ πολλά- 

κις εἰρήκαμεν, ἄπειρόν T6 ἐν τῷ παντὶ πολὺ καὶ πέρας 
ἱκανόν, xol τις ἐπ᾿ αὐτοῖς αἰτία οὐ φαύλη, κοσμοῦσά 
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τὸ καὶ συντάττουσα ἐνιαυτούς τε καὶ ὥρας καὶ μῆνας, 
σοφία καὶ νοῦς λεγομένη δικαιότατ᾽ ἄν. ΠΡΩ. 4ι- 
καιότατα δῆτα. EQ. Σοφία μὴν καὶ νοῦς Gyev ψυχῆς 
οὐκ ἄν ποτδ γενοίσϑην. ΠΡΩ. Ov$ γὰρ ow. EQ. 
Οὐκοῦν ἐν uiv τῇ τοῦ Διὸς ! ἐρεῖς φύσει βασιλικὴν 
μὲν ψυχήν, βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσϑαι διὰ τὴν τῆς 
αἰτίας δύναμιν, ἐν δὲ ἄλλοις ἀλλα καλά, καϑότι φίλον 

ἑκάστοις λέγεσϑαι. ΠΡΩ. “Μάλα 78. EQ. Τοῦτον 
δὴ τὸν λόγον ἡμᾶς μή τι μάτην δόξῃς, a “Πρώταρχε, 
εἰρηκέναι, ἀλλ᾽ ἔστι τοῖς μὲν πάλαι ἀποφηναμένοις ὡς 

ἀεὶ τοῦ παντὸς νοῦς ἄρχει ξύμμαχος ἐχείνοις. ΠΡΩ. 
Ἔστι γὰρ ow. ΣΩ. Τῇ δὲ 78 ἐμῇ ξητήσει πεπορικὼς 

ἀπόκρισιν, ὅτι γοῦς ἐστὶ γενούστης ! ] τοῦ πάντων αἰ- 
τίου λεχϑέντος τῶν τεττάρων, ὧν ἣν ἡμῖν ἕν τοῦτο. 
ἔχεις γὰρ δήπου. γῦν ἡμῶν ἤδη τὴν ἀπόκρισιν. ΠΡΩ. 
Ἔχω καὶ μάλα ἱκανῶς" 
Js. ZQ. νάπαυλα γάρ, e Πρώταρχε, τῆς Gu σπουδῆς 

γίγνεται ἐνίοτε, à παιδιά. TIPO. Καλῶς εἶπες. EQ. 

Ἰοῦς δήπου, ὦ ὅταῖρε, οὗ μὲν γένους x ἐστὶ καὶ τίνα 
ποτὲ δύναμιν χέχτηται, σχεδὸν ἐπιεικῶς ἡμῖν τὰ νῦν 
δεδήλωται. ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Καὶ μὴν 590- 
γῆς γε ὡςαύτως πάλαι τὸ γένος ἐφάνη. TIPO. Koi 
μάλα. EO. Μεμνώμεϑα δὴ καὶ ταῦτα περὶ ἀμφοῖν, 
ὅτι, γοῦς μὲν αἰτίας ἦν ξυγγενὴς καὶ τούτου σχεδὸν 
τοῦ “7όους, ἡδονὴ δὲ ἄπειρός τὸ αὐτὴ καὶ τοῦ μήτε 
ἀρχὴν μήτε μέσα μήτε τέλος ἐν ἑαυτῷ ἀφ ἑαυτοῦ 
ἔχοντος μηδὲ ἕξοντός ποτε γένους. ΠΡΩ. Μεμνησό- 
uso ! πῶς γὰρ οὐ; xvi. Δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο, 
ἐν ᾧ τὲ ἐστιν ἑκάτερον αὐτοῖν καὶ διὰ Ti πάϑος ri- 
γρεσϑον, ὅπόταν γίγνησϑον, ἰδεῖν ἡ ἡμᾶς" πρῶτον τὴν 

ἡδονήν" ὥςπερ τὸ γένος αὐτῆς πρότερον ἐβασανίσαμεν, 
οὕτω καὶ ταῦτα πρότερα. λύπης δ᾽ «v χωρὶς τὴν ἦδο- 
γὴν οὐκ ἄν ποτε δυναίμεϑα ἱχανῶς βασανίσαι. ΠΡΩ. 

20x εἶ ταύτῃ χρὴ πορεύεσϑαι, ταύτῃ πορευώμεϑα. 
ΣΩ. 4g οὖν σοὶ χαϑάπερ ἐμοὶ φαΐνεται τῆς γενέσεως 

αὐτῶν πέρι; ΠΡΩ. Τὸ ! ποῖον; EQ. Ev τῷ κοινῷ 

μοι pen ἅμα φαίνεσϑον λύπη τε καὶ ἡδονὴ γίγνεσϑαι 
χατὰ φύσιν. ΠΡΩ. Κοινὸν δὲ y9, ὦ φίλο Σώκρατες, 

ὑπομίμνησκε ἡμᾶς τί ποτε τῶν προειρημένων βούλει 
δηλοῦν. EQ. Ἔσται ταῦτ᾽ εἰς δύναμιν, ὦ ϑαυμάσιε. 
ΠΡΩ. Καλῶς εἶπες. EQ. Κοινὸν τοίνυν ὑπακούωμεν 
ὃ δὴ τῶν τεττάρων τρίτον ἐλέγομεν: ΠΡΩ. Ὃ μετὰ 

τὸ ἄπειρον καὶ πέρας ἔλεγες; ἐν ᾧ καὶ ὑγίειαν, οἶμαι 
δὲ καὶ ἁρμονίαν, ἐτίϑεσο; EQ. ' Καλλιστ εἶπες. τὸν 

γοῦν δὲ ὃ τι μάλιστ᾽ ἤδη πρόςεχε. ΠΡΩ. “έγε μό- 
γον. EQ. Δέγω τοίνυν τῆς ἁρμονίας μὲν λυομένης 
ἡμῖν ἐν τοῖς ζώοις ἅμα λύσιν τῆς φύσεως καὶ γένεσιν 

ἀλγηδόνων ἐν τῷ τότε γίγνεσϑαι χρόνῳ. ΠΡΩ. Πάνυ 
λέγεις εἰκός. EQ. Πάλιν δὲ ἁρμοττομένης τε καὶ εἰς 

τὴν αὑτῆς φύσιν ἀπιούσης ἡδονὴν γίγνεσϑαι λεκτέον, 
εἰ δεῖ δὶ ὀλίγων περὶ μεγίστων ὅ τι τάχιστα ῥηϑῆναι. 
! ΠΡΩ. Οἶμαι μὲν σε ὀρϑῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ἐμ- 

φανέστερον δὲ ἔτι ταὐτὰ ταῦτα πειρώμεϑα λέγειν. ΣΩ. 

Οὐχοῦν τὰ δημόσιά που καὶ περιφανῆ ῥᾷστον συν- 
γοεῖν; ΠΡΩ. Ποῖα; EQ. Πείνη μὲν που λύσις καὶ 

λύπη. IIPO. Naí. EQ. ᾿Ἐδωδὴ δέ, πλήρωσις γχνο- 
μένη πάλιν, ἡδονή. ΠΡΩ. ναί. ΣΩ. 4iyoz δ᾽ αὐ 
φϑορὰ καὶ λύπη [xal λύσις], z δὲ τοῦ ὑγροῦ πάλιν 

32 τὸ ξηρανϑὲν * πληροῦσα δύναμις ἡδονή. διάκρισις δέ 

καίτοι με ἀποκρινάμενος ἕλα-. 
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7 αὖ καὶ διάλυσις 7 παρὰ φύσιν, TOV τ τος, πάϑη, 

λύπη κατὰ φύσιν δ᾽ ü πάλιν ἀπόδοσίς τε καὶ ψύξις 

ἡδονή. IIPQ. Πάνυ μὲν ovv. EQ. Kali ῥίγους ἡ μὲν 
παρὰ φύσιν τοῦ ζώου τῆς ὑγρότητος πῆξις λύπη" πά- 

λιν δ᾽ εἰς ταὐτὸν ἀπιόντων καὶ διακρινομένων ἢ κατὰ 
φύσιν ὁδὸς ἡδονή. χαὶ Évi λόγῳ σχόπει, εἴ σοι μέτριος 

ὃ λόγος, ὃς ἄν φῇ τὸ ἐκ τοῦ ἀπείρου καὶ πέρατος 
χατὰ φύσιν ! ἔμψυχον γεγονὸς εἶδος, ὅπερ ἔλεγον ἐν 
τῷ πρόσϑεν, ὅταν μὲν τοῦτο φϑείρηται, τὴν μὲν φϑο- 
ga» λύπην εἶναι; τὴν δ᾽ εἰς τὴν αὑτῶν οὐσίαν 000», 
ταύτην δ᾽ αὐ πάλιν τὴν ἀναχώρησιν πάντων ἡδονήν. 
ΠΡΩ. Ἔστω" δοκεῖ γάρ μοι τύπον γέ τινα ἔχειν. EQ. 

Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν εἶδος τιϑώμεϑα λύπης τὸ καὶ 

ἡδονῆς ἐν τούτοις τοῖς πάϑεσιν ἑκατέροις; ΠΡΩ. 
Κείσϑω. ΧΝΠΙ. EQ. Τίϑει τοίνυν αὐτῆς τῆς ψυχῆς 

κατὰ τὸ τούτων τῶν παϑημάτων προςδόκημα ! τὸ μὲν 
πρὸ τῶν ἡδέων ἐλστιζόμενον ἡδὺ καὶ ϑαρῥαλέον, τὸ δὲ 

πρὸ τῶν λυπηρῶν φοβερὸν καὶ ἀλγεινόν. ΠΡΩ. Ἔστι 

γὰρ οὖν τοῦϑ᾽ ἡδονῆς καὶ λύπης ἕτερον εἶδος, τὸ χω- 
gie TOU σώματος αὐτῆς τῆς ψυχῆς διὰ προςδοκίας n- 
γνόμενον. zü. ᾿Ὀρϑῶς ὑπέλαβες. ἐν γὰρ τούτοις οἷ- 

μαι, κατά » τὴν ἐμὴν δόξαν, εἰλιχρινέσι τε ἑκατέροις 

γινομένοις, ὡς δοκεῖ, καὶ ἀμίκτοις y τε καὶ Ξ 
γῆς, ἐμφανὲς ἔσεσϑαι τὸ περὶ τὴν ἡδονήν, πότερον 
ὅλον ἐστὶ ! τὸ γένος ἀσπαστόν, ἢ τοῦτο μὲν ἑτέρῳ τι- 
yi τῶν προειρημένων δοτέον ἡμῖν γενῶν, ἡδονῇ RENS 
λύπῃ, καϑάπερ ϑερμῷ xal ψυχρῷ xal πᾶσι τοῖς τοι- 

οὕτοις, τοτὲ μὲν ἀσπαστέον αὐτά, τοτὲ δὲ ovx ἀσπα- 
στέον, ὡς ἀγαϑὰ μὲν οὐκ ὄντα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἔνια δε- 
χόμενα τὴν τῶν | ἀγαϑῶν ἔστιν ὅτε φύσιν. ΠΡΩ. '0g- 
ϑότατα λέγεις, ὅτε ταύτῃ πῃ δεῖ διαπορευϑῆναι τὸ νῦν 

μεταδιωκόμενον. ΣΏ. Πρῶτον μὲν τοίνυν τόδε Evy- 
ius»: ὡς εἴπερ ὕντως ! ἔστι τὸ λεγόμενον, διαφϑει- 
ρομένων μὲν αὐτῶν ἀλγηδών, ἀνασωζομένων δὲ ἡδονή, 

τῶν μήτε διαφϑειρομένων μήτε ἀνασωζομένων ἐγνοή- 

σωμεν πέρι, τίνα ποτὲ ἕξιν δεὶ τότε ἐν ἑκάστοις εἶναι 
τοῖς ζώοις, ὅταν οὕτως ἔσχῃ. σφόδρα δὲ προςέχων τὸν 
γοῦν εἰπέ" L3 οὐ πᾶσα ἀνάγκη πᾶν ἐν τῷ τότε χρό- 
"o ζῶον μήτε τι λυπεῖσϑαι und ἥδεσθαι, μήτε μέγα 

μήτε σμικρόν; ΠΡΩ. Ἄνάγκη μὲν οὖν. EQ. Οὐχοῦν 

ἔστι τις τρίτη ἡμῶν ἢ τοιαύτη διάϑεσις παρά τε τὴν 
τοῦ χαίροντος καὶ παρὰ τὴν τοῦ * λυπουμένου; ΠΡΩ. 
Tt μήν; ΣΩ. "dye δὴ τοίνυν, ταύτης προϑυμοῦ us- 

uic Sa. πρὸς γὰρ τὴν τῆς ἡδονῆς χρίσιν οὐ σμικρὸν 
μεμνῆσϑαι ταύτης ἔσϑ' ἡμῖν ἢ μή. βραχὺ δέ τι περὶ 
αὐτῆς, εἰ βούλει, διαπεράνωμεν. ΠΡΩ. “έγε ποῖον. 
EQ. Τῷ τὸν τοῦ φρονεῖν ἑλομένῳ βίον oic ὡς τοῦ- 
τον τὸν τρόπον οὐδὲν ἀποκωλύει ζῆν. ΠΡΩ. Τὸν 
τοῦ μὴ χαίρειν μηδὲ λυπεῖσϑαι ! λέγεις: EQ. Ἐῤῥή- 
ϑη γάρ που τότε ἐν τῇ παραβολῇ τῶν βίων μηδὲν 
δεῖν μήτε μέγα μήτε σμικρὸν χαίρειν τῷ τὸν τοῦ γοεῖν 
καὶ φρονεῖν βίον ἑλομένῳ. ΠΡΩ. Kai μάλ οὕτως ἐρ- 

ῥήϑη. EQ. Οὐκοῦν οὕτως ἄν ἐκείνῳ 78ε ὑπάρχοι" χαὶ 

ἔσως οὐδὲν ἄτοπον εἰ πάντων τῶν βίων ἐστὲ ϑειότα- 
toc. IIPO. Ovzov» εἰκός ye οὔτε χαΐρειν E οὔτε 

τὸ ἐναντίον. EQ. Πάνυ μὲν οὖν οὐκ εἰχός ἄσχημον 

γοῦν αὐτῶν ἑκάτερον γιγνόμενόν ἐστιν. ἀλλὰ δὴ τοῦτο 
μὲν ἔτι καὶ εἰςαῦϑις ἐπισχεψώμεϑα, ἐὰν ! πρὸς λόγον 
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πρωτεῖα δυνώμεϑα προςϑεῖναι, προςϑήσομεν. ΠΡΩ. 
ΧΙΧ. ΣΏ. Ka μὴν τό 78 ἕτερον 

ὃ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἔφαμεν εἶναι; 

διὰ uni ἵμης πᾶν ἐστι γεγονός. ΠΡΩ. πῶς; ZQ. 

Μνήμη, ὡς ἔοικεν, 0 τὶ moT ἔστι, πρότερον ἀναλη- 

καὶ κινδυνεύει πάλιν ἔτι πρότερον αἴσϑησιν 

Ὀρϑότατα λέγεις. 

εἶδος τῶν ἡδονῶν, 

σιτξον. 

μνήμης, εἰ μέλλει τὰ περὶ ταῦϑ'᾽ ἡμῖν κατὰ τρόπον φα- 
γερά πῇ, ! γενήσεσϑαι. ΠΡΩ. πῶς φής; EQ. Θὲς 

τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν ἑκάστοτε παϑημάτων τὰ μὲν 
ἐν τῷ σώματι κατασβενγύμενα πρὶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν 

διεξελϑεῖν, ἀπαϑῆ ἐχείνην ἐάσαντα, τὰ δὲ δι ἀμφοῖν 

ἰόντα καὶ τινα ὥςπερ σεισμὸν ἐντιϑέντα ἴδιόν τε καὶ 
κοιγὸν ἑκατέρῳ. ΠΡΩ. Κείσϑω. EQ. Τὰ μὲν δὴ μὴ 
δὶ ἀμφοῖν ἰόντα ἐὰν τὴν ψυχὴν ἡμῶν φῶμεν λανϑά- 

γειν, τὰ δὲ δὲ ἀμφοῖν μὴ λανϑιάνειν, og ὀρϑότατα 

ἐροῦμεν; ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ! ov; EQ. Τὸ τοίνυν λε- 

ληϑέναι μηδαμῶς ὑπολάβῃς, ὡς λέγω λήϑης ἐνταῦϑά 

που γένεσιν. ἔστι “γὰρ λήϑη μνήμης ἔξοδος. ἡ δ᾽ 

τῷ λεγ ομένῳ νῦν οὕπω γέγονε" τοῦ δὲ μήτε ὄντος μήτε 

γεγονότος, πω γίγνεσθαι φάναι τινὰ ἀποβολὴν ἅτο- 

πον. ἢ γάρ; ΠΡΩ. Τί μήν; EQ. Τὰ τοίνυν 0v0- 

ματα uero μόνον. IP Q. πῶς; EQ. My μὲν 

τοῦ λεληϑέναι τὴν ψυχήν, ὅταν ἀπαϑὴς αὑτὴ γίγνηται 

τῶν σδισμῶν τῶν τοῦ σώματος, ἣν νῦν λήϑην * κα- 

λεὶς, ἀναισϑησίαν ἐπονόμασον. ΠΡΩ. Ἔμαϑον. zo. 

Τὸ δὲ ἐν ἑνὶ πάϑει τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα κοινῇ Ire 

γνόμενον κοινῇ καὶ κινεῖσϑαι,» ταύτην δ᾽ ov τὴν κίνης 

σιν ὀνομάζων αἴσϑησιν οὐκ ἅπο τρόπου φϑέγγοι ἂν. 

ΠΡΩ. ᾿ληϑέστατα λέγεις. EQ. Οὐκοῦν ἤδη μανϑά- 

νομεν, 0 βουλόμοϑα καλεῖν τὴν αἴσϑησιν; ΠΡΩ. Τί 

μήν; ΣΩ. Σωτηρίαν τοίνυν αἰσϑήσεως τὴν μνήμην 

λέγων ὀρϑῶς ἂν τις λέγοι κατά γ8 τὴν ἐμὴν δόξαν. ! 

ΠΡΩ. Ὀρϑὼῶὼς γὰρ ow. EQ. Μνήμης δὲ ἀνάμνησιν 

Gg οὐ διαφέρουσαν λέγομεν; ΠΡΩ. Ἴσως. zu. 4p 

ovy ov τόδε; ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; zQ. Ὅταν ἃ μετὰ 

τοῦ σώματος ἔπασχέ z00 ἡ ψυχή, ταῦτ ἄνευ τοῦ 

σώματος αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ ὃ τι μάλιστα ἀναλαμβάνῃ, 

τότϑ ἀναμιμνήσκεσϑαὶ που λέγομεν. D] γάρ; ΠΡΩ. 

Πάνυ μὲν ow. EQ. Koi μὴν καὶ ὅταν, ἀπολέσασα 

μνήμην sire αἰσϑήσεως εἴτ᾽ αὖ μαϑήματος, αὖϑις ταύ- 

τὴν ἀναπολήσῃ πάλιν αὐτὴ ἐν ! ἑαυτῇ, καὶ ταῦτα 

ξύμπαντα ἄναμν (oss xot μνήμας που Ac apex. HP Q. 

'Op9óc λέγεις. EQ. Οὗ δὴ χάριν ἅπαντ᾽ εἴρηται ταῦ- 

τα, ἔστι τόδε. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; EQ. Ἵνα πῇ τὴν 

ψυχῆς ἡδονὴν χωρὶς σώματος 0 τι μάλιστα καὶ £vag- 

γέστατα λάβοιμεν, καὶ ἅμα ἐπιϑυμίαν" διὰ γὰρ τούτων 
πὼς ταῦτα ἀμφότερα ἕρικδ δηλοῦσϑαι. XX. IIP Q. “έἐ- 

γωμεν τοίνυν, ὦ “Σώκρατες, ἤδη τὸ μετὰ ταῦτα. EQ. 

Πολλά χε περὶ γένεσιν ἡδονῆς καὶ πᾶσαν τὴν ! μορ- 

φὴν αὐτῆς ἀναγκαῖον, ὡς ἔοικε, λέγοντας σκοπεῖν. καὶ 

γὰρ νῦν πρότερον ἔτι φαίνοται ληπτέον ἐπιϑυμίαν εἷ- 

ναι, τὶ ποτ ἔστι καὶ ποῦ γίγνεται. ΠΡΩ. Σκοπῶ- 

μδν τοίνυν" οὐδὲν r9 ἀπολοῦμεν. ΣΩ. ϊπολοῦμεν 
μὲν οὖν, καὶ ταῦτά ye» [5] Πιρώταρχε, εὑρόντες ὃ νὺν 
ζητοῦμεν, τὴν περὶ αὐτὰ ταῦτα ἀπορίαν. ΠΡΩ. Ὀρ- 
oc ἡμύνω" τὸ δ᾽ ἐφεξῆς τούτοις πειρώμοϑα λέγειν. 

EQ. Οὐκοῦν νῦν δὴ πείνην τὸ καὶ δίψος καὶ πόλλ᾽ frs- 
ρα τοιαῦτα ἔφαμεν εἶναί ' τινας ἐπιϑυμίας; ΠΡΩ. 

Σφόδρα ys. EQ. Πρὸς τί mors ἄρα ταὐτὸν βλέψαν- 

EQ. Διψῇ που λέγομεν ἑκάστοτέ τι; 
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τος οὕτω πολὺ διαφέροντα ταῦϑ' ἑνὶ 
ὀνόματι; ΠΡΩ. Μὰ A4 οὐ ὅάδιον ἴσως εἰπεῖν, c 

Σώκρατες" αλλ ὅμως λεχτέον. EQ. Ἐκεῖϑεν δὴ ἐκ 
τῶν αὐτῶν πάλιν ἀναλάβωμεν. ΠΡΩ. Πόϑεν δή; 

HPQ. Joc 

δ᾽ ov; EQ. Tovro δὲ f ἐστὶ πενοῦται; HPQ. τ 

μήν; EQ. E ovr τὸ δίψος ἐστὶν ἐπιϑυμία; ΠΡΩ. 

Nol, πώματός ye. EQ. * Πώματος, ἢ πληρώσεως 
DP. Οἴμαι. μὲν πληρώσεως. ΣΏ. Ὁ κε- 

γούμενος ἡμῶν ἄρα, ὡς ἔοικα», ἐπιϑυμεὶ τῶν ἐναντίων 
“κενούμενος γὰρ ἐρᾷ πληροῦσϑαι. IIP Q. 

Σαφέστατά 75. EQ. Τί οὐν; ὃ τὸ πρῶτον κενούμε- 

γος ἔστιν ὁπόϑεν εἴτ᾽ αἰσϑήσει πληρώσεως ἐφάπτοιτ᾽ 

ἄν εἴτα μνήμῃ τούτου, ὃ μήτ᾽ ἐν τῷ νῦν χρόνῳ πάσχξι 
μήτ ἐν τῷ πρόσϑεν πώποϊ ἔπαϑε; ΠΡΩ. Καὶ 

πῶς; EQ. Ἀλλὰ μὴν 0 y ἐπιϑυμῶν ' τινὸς ἐπιϑυ- 
μεῖ, φαμέν; ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ov; EQ. Ovx ἀρ ὃ 

γ8 πάσχει, τούτου ἐπιϑυμεῖ. διψῇ γάρ, τοῦτο δὲ κέ- 
γωσις" ὃ δὲ ἐπιϑυμεῖ πληρώσεως. ΠΡΩ. Ναί. ΣῺ: 
Πληρώσεώς y ἄρα πῇ τι τῶν τοῦ διψῶντος ἂν ἐφρά- 
πτοιτο. ΠΡΩ. ἄναγκαϊον. EQ. Τὸ μὲν δὴ σῶμα 

ἀδύνατον" κενοῦται γάρ που. ΠΡΩ. Nol. ΣΩ. Τὴν 

ψυχὴν ἄρα τῆς πληρώσεως ἐφάπτεσϑαι λοιπόν, τῇ 
μνήμῃ δῆλον ! ὅτι: τῷ γὰρ ἂν ἔν ἄλλῳ ἐφάψαιτο; 
ΠΡΩ. Σχεδὸν οὐδενί. XXI. EQ. ανϑάνομεν οὖν, 
0 συμβέβηχ ἡμῖν ἐκ τούτων τῶν λόγων; ΠΡΩ. Τὸ 
ποῖον; EQ. Σώματος ἐπιϑυμίαν ov φησιν ἡμῖν οὗ- 

τος ὃ λόγος γρθσϑιαι: ABO: πῶς; EQ. Ὅτι τοῖς 

ἐχείνου παϑήμασιν ἐναντίαν ἀξὶ παντὸς ζώου μηνύει 
ΠΡΩ. Καὶ μάλα. ΣΩ. Ἢ δ᾽ ὁρμή 

γ8 ἐπὶ τοὐναντίον ἄγουσα ἢ τὰ παϑήματα δηλοῖ που 
μνήμην οὖσαν τῶν τοῖς παϑήμασιν ἐναντίων. ΠΡΩ. 

Πάνυ γε. EQ. ! Τὴν ἀρ ἐπάγουσαν ἐπὶ τὰ ἐπιϑυ- 
μούμενα ἀποδείξας μνήμην ὃ λόγος ψυχῆς ξύμπασαν 
τήν 18 ὁρμὴν καὶ ἐπιϑυμίαν καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζώου 
παντὸς ἀπέφηνεν. "PO. ᾿Ορϑότατα. zo. 4upiy 

ἄρα ἡμῶν τὸ σῶμα ἢ πεινῆν ἢ τι τῶν τοιούτων πά- 
σχειν οὐδαμῇ ὁ λόγος cigsi. ΠΡΩ. ληϑέστατα. 

ΣΩ. Ἔτι δὴ καὶ τόδε περὶ ταὐτὰ ταῦτα καταγοήσω- 
μεν. βίου γὰρ εἶδός τὶ μοι φαίνεται βούλεσϑαι δηλοῦν 
ὃ λόγος ἡμῖν ἐν τούτοις αὐτοῖς. ΠΡΩ. ! Ἔν τίσι καὶ 

ποίου πέρι βίου φράζεις; EQ. Ἐν τῷ πληροῦσϑαι 

xol κενοῦσϑαι καὶ πᾶσιν ὅσα περὶ σωτηρίαν v ἐστὶ 
τῶν ζώων καὶ τὴν. φϑοράν, xol εἴ τις τούτων ἐν ἕκα- 

τέρῳ γιγνόμενος ἡμῶν ἀλγεῖ, τοτὲ δὲ χαίρει κατὰ τὰς 
μοταβολάς. ΠΡΩ. Ἔστι ταῦτα. ΣΩ. Τί δ᾽ ὅταν ἐν 
μέσῳ τούτων γίγνηται; ΠΡΩ. πῶς ἐν μέσῳ; ZzQ. 

Διὰ μὲν τὸ πάϑος ἀλγῇ, μεμνῆται δὲ τῶν ἡδέων γε- 
»ομένων», ὧν παύοιτ᾽ ἂν τῆς ἀλγηδόνος, πληρῶται δὲ 
μήπω" τί τότε; φῶμϑν ἢ μὴ φῶμεν αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶν 
τ παϑημάτων δῖναι; HP. dus» μὲν οὖν. EQ. 

Πότερον ἀλγοῦνϑ᾽ ὅλως ἢ χαίροντα; ΠΡΩ. Μὰ AU 
ἀλλὰ διπλῇ τινι λύπῃ λυπούμενον, κατὰ μὲν τὸ σῶμα 

ἐν τῷ παϑήματι, κατὰ δὲ τὴν ψυχὴν προςδοκίας τινὶ 
πόϑῳ. ΣΩ. Πῶς, à Hoótegye, τὸ διπλοῦν τῆς λύ- 

πῆς εἶπες; Gg οὐκ ἔστι μὲν ὅτε τις ἡμῶν κενούμενος 
ἐν ἐλπίδι ,Φανερᾷ τοῦ πληρωϑήσεσϑαι καϑέστηκξδ, TO- 

τὲ δὲ τοὐναντίον ! ἀνελπίστως ἔχει; ΠΡΩ. Καὶ μάλα 

78. 

προξαγορεύομεν 

, 
πώματος; : 

ἢ πάσχει. 

τὴν ἐπιχείρησιν. ὴ χϑιρ 

EQ. Μῶν οὖν οὐχὶ ἐλπίζων uiv πληρωϑήσεσϑαι. 

80 
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PHILEBUS. 

τῷ μεμνῆσϑαι δοκεῖ σοι χαΐρειν, ἅμα δὲ κενούμενος 
ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ἀλγεῖν; ΠΡΩ. ναγκη. EQ. 
Τότ ἄρα ἄνϑρωπος xci ταλλα ζῶα λυπεῖταί 18 ἅμα 

καὶ χαίρει. HPO. ΚΑινδυνεύει. EQ. Τί δ᾽ ὅταν ἀνελ- 
πίστως ἔχη κενούμενος τεύξεσϑαι πληρώσεως; ap οὐ 

τότε τὸ διπλοῦν γίγνοιτ᾽ ἂν περὶ τὰς λύπας πάϑος, ὃ 

σὺ νῦν δὴ κατιδὼν φήϑης ἁπλῶς εἶναι ' διπλοῦν; 
npo. ληϑέστατα, ὦ Σώκρατες. EQ. Ταύτῃ δὴ 

τῇ σκέψει τούτων τῶν παϑημάτων τόδε χφησώμεϑα. 
d Τὸ ποῖον; EQ. Πότερον ἀληϑεῖς ταύτας τὰς 

λύπας 18 καὶ ἡδονὰς ἢ " ψευδεῖς εἶναι λέξομεν; ἢ τὰς 
μὲν τινας ἀληϑεῖς, τὰς δ᾽ οὔ; ΠΡΩ. Πῶς δ᾽, ὦ 
Σώκρατες, ἄν εἶεν ψευδεῖς ἡδοναὶ ἢ λῦπαι; EQ. πῶς 

δέ, ὦ “Πρώταρχε, φόβοι à ἂν ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς, ἢ ἢ προς- 

δοχκίαι ἀληϑεῖς ἢ μή, ἢ δύξαι ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς; ! 
ΠΡΩ. “4όξας μὲν ἔγωγ ἄν που “συγχωροΐην, τὰ δ᾽ 

ἕτερα ταῦτ οὐκ ἄν. ΣΩ. Πῶς φῇς; λόγον μέντοι τι- 
γὰ κινδυνεύομεν οὐ πάνυ σμικρὸν ἐπεγείρει». ΠπΠΡΩ. 

᾿Ιληϑῆ λέγεις. EQ. AX εἰ πρὸς τὰ παρεληλυϑότα, 

ὦ παῖ ᾿ κείνου τἀνδρύς, προςήκοντα, τοῦτο σκεπτέον. 
ΠΡΩ. Ἴσως τοῦτό 7ε. EQ. Χαίρειν τοΐνυν δεῖ λέγειν 
τοῖς ἄλλοις μήκεσιν ἢ καὶ ὁτῳοῦν τῶν παρὰ τὸ προς- 
ἧκον λεγομένων. ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. zo. Ate δή μοι" 
ϑαῦμα ! γὰρ ἐμὲ y ἔχει διὰ τέλους ἀεὶ περὶ τὰ αὐτὰ 
ἃ νῦν δὴ προὐϑέμεϑα ἀπορήματα. ΠΡΩ. Πῶς δὴ φής; 
ΣΩ. Wevisis, ci δ᾽ ἀληϑεῖς ovx εἰσὶν ἡδοναί; ΠΡΩ. 
πῶς γὰρ! ἂν; ΣΩ. Οὔτε δὴ ὁ ὄναρ ovo ὕπαρ, ὡς φής, 

[rv] ovr ἐν μανίαις οὔτ᾽ ἐν παραφροσύναις οὐδεὶς 
fog ὅςτις ποτὲ δοκεῖ μὲν χαίρειν, χαίρει δὲ οὐδαμῶς, 

οὐδ᾽ αὖ δοκεῖ μὲν λυπεῖσϑαι, λυπεῖται δ᾽ ov. ΠΡΩ. 
Huy οὕτω ταῦτ᾽, à Σώκρατες, ἔχειν πάντες ὑπειλή- 

φαμεν. EQ. "4g οὖν ὀρϑῶς, ἢ σκεπτέον εἴτ᾽ ὀρϑῶς 

eite μὴ ταῦτα λέγεται: XXIL ΠΡΩ. Σχεπτέον, ὡς 

T ἐὼ x φαίην ἄν. EQ. Διορισώμεϑα δὴ σαφέστε- 
ρον ἔτι τὸ »ῦν δὴ λεγόμενον ἡδονῆς τὸ πέρι καὶ δό- 
Enc. ἔστι γάρ πού τι δοξάζειν ἡμῖν; ΠΡΩ. Na. 
EQ. Καὶ ἥδεσϑαι; ΠΡΩ. Υαί. EQ. Καὶ μὴν καὶ 
τὸ δοξαζόμενόν, ἐστὶ τι; ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ ov; EQ. 

Καὶ τό ys ᾧ τὸ ἡδόμενον ἥδεται; ΠΡΩ. Καὶ πάνυ 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ δοξάζον, ἂν ve ὀρϑῶς ἂν τε μὴ 

ὀρϑῶς δοξάζη, τό re δοξάζειν ὄντως οὐδέποτ᾽ ! ἀπόλ- 

λυσι. ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν; EQ. Οὐκοῦν zal τὸ ἡδό- 

μενον, ἄν 18 ὀρϑῶς ἂν 1e μὴ ὀρϑῶς ἤδηται, τό 78 

ὄντως ἤδεσϑαι δῆλον ὡς οὐδέποτε ἀπολεῖ. ΠΡΩ. 
Ναΐ, xai τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. zo. Τῷ ποτε οὖν δὴ 

τρόπῳ δόξα ψευδής τε καὶ ἀληϑὴς ἡμῖν φιλεῖ γίγνε- 
σϑαι, τὸ δὲ τῆς ἡδονῆς μόνον ἀληϑές, δοξάζειν δ᾽ ὃν- 
TOC xai χαίρειν ἀμφότερα ὁμοίως εἴληχε; ΠΡΩ. Xze- 

πτέον. EQ. Aga ὅτι δόξῃ μὲν ἐπιγίγνεσϑον ψεῦδός 
τε καὶ ! ἀληϑές, καὶ ἐγένετο οὐ μόνον δόξα διὰ ταῦ- 

τα, ἀλλὰ καὶ ποιά τις ἑκατέρα, σκεπτέον φὴς τοῦτ᾽ 
εἶναι; ΠΡΩ. Ναί. EQ. Πρὸς δέ 7: τούτοις, εἰ καὶ 

τὸ παράπαν ἡμῖν τὰ μέν ἐστι, ποῖ ἄττα, ἡδονὴ δὲ χαὲ 
λύπη μόνον. ἅπερ ἐστί, ποιώ τινε δὲ οὐ γίγνεσϑον, 
καὶ 1x09. ἡμῖν διομολογητέον. ΠΡΩ. 4ῆλον. EQ. 
MAX οὐδὲν τοῦτό γε χαλεπὸν ἰδεῖν, ὅτι καὶ ποιώ τινε. 
πάλαι γὰρ εἴπομεν, ὅτι μεγάλαι v8 καὶ σμικραὶ καὶ 
σφύδρα ἑκάτεραι γίγνονται, λυπαὶ ! τε καὶ ἡδοναί. 
ΠΡΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. EQ. 74» δέ γε πονηρία 
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| τούτων, ὦ -“Πρώταρχε, προογίγνηταί τινι» πονηρὰν μὲν 

φήσομεν οὕτω γίγνεσϑαι δόξαν, πονηρὰν δὲ καὶ ἤδο- 
viri ΠΡΩ. rd τὶ μήν, o Zoxoct8G; Qoi 5; 

ἄν ὀρϑότης ἢ τοὐναντίον ὀρϑύότητϊ τινι τούτων προρ- 

γίγνηται; μῶν οὐκ ὀρϑὴν μὲν δόξαν ἐροῦμεν, ἄν ὁρ- 
ϑότητα ἴσχη; ταὐτὸν δὲ ἡδονήν; ΠΡΩ. ᾿ναγκαῖον. 
EQ. Ἂν δέ γε ἁμαρτανόμενον τὸ ' δοξαζόμενον ἢ, qc 
δόξαν τότε ἁμαρτάνουσάν γε οὐκ ὀρϑὴν ὁμολογηπέον 
οὐδ᾽ ὀρϑῶς δοξάζουσαν: MPO. Πῶς γὰρ ἄν; EQ. 
Τί δ᾽, ἄν αὖ λύπην ἢ τινα ἡδονὴν περὶ τὸ ipo ᾧ àv- 
πεῖται ἢ τοὐναντίον ἁμαρτάνουσαν ἐφορῶμεν, ὀρϑὴν ἢ 
χρηστὴν ἢ τὶ τῶν καλῶν ὀνομάτων αὐτῇ προςϑήσομεν: 
ΠΡΩ. MAX οὐχ οἷόν τε, εἴπερ ἁμαρτήσεταί γε ἡδονή. 

EQ. Καὶ μὴν ἔοικέ γε ἡδονὴ πολλάκις οὐ μετὰ δόξης 
ὀρϑῆς ἀλλὰ μετὰ ψεύδους ἡμῖν γίγνεσϑαι. ΠΡΩ. Πῶς 

γὰρ οὔ; καὶ τὴν μὲν δόξαν 75 9 

τοιούτῳ χαὶ τότε ΔΕ de ψευδῆ, τὴν δ᾽ ἡδονὴν αὐτὴν 

οὐδεὶς ἄν ποτε προςείποι ψευδῆ. EQ. Mie προϑύ- 

uoc ἀμύνεις τῷ τῆς ἡδονῆς, [ Πρώταρχε, λόγῳ τὰ 
γῦν. ΠΡΩ. Οὐδέν γε, ἀλλ ἅπερ ἀκούω λέγω. EQ. 

Διαφέρει δ᾽ ἡμῖν οὐδέν, ὦ ἑταῖρε, ἡ μετὰ δόξης τε ὁρ- 
ϑῆς καὶ μετ ἐπιστήμης ἡδονὴ τῆς μετὰ τοῦ ψεύδους 
xci ἀγνοίας πολλάκις ἑχάστοις ἡμῶν ἐγγιγνομένης; ! 

ΠΡΩ. Eixóc γοῦν μὴ σμικρὸν διαφέρειν. ΧΧΗΙ. EQ. 
Τῆς δὴ διαφορᾶς αὐτοῖν ἐπὶ ϑεωρίαν ἔνϑωμεν. ΠΡΩ. 
"ys ὅπῃ σοι φαΐνεται. EQ. Τῇδο δὴ ἄγω; ΠΡΩ. 

j; EQ. Δόξα, φαμέν, ἡμῖν ἔστι μὲν ψευδής, ἔστι 
δὲ xal ἀληϑής; ΠΡΩ. Ἔστιν. EQ. Ἕπεται μὴν 

ταύταις, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἡδονὴ καὶ λύπη πολλάκις, 
ἀληϑεῖ καὶ ψευδεὶ δόξῃ λέγω. ΠΡΩ. Πάνυ γε. ΣΩ. 

Οὐκοῦν ix μνήμης τε καὶ αἰσϑήσεως δόξα ἡμῖν καὶ τὸ 
διαδοξάζειν ἐχχειρεῖν ! rpg ἑκάστοτε; ΠΡΩ. Kai 

μάλα. ΣΏΩ. "Ap oU» ἡμᾶς ὧδε περὶ ταῦτα ἀναγκαῖον 

ἡγούμεϑα ἔσχειν:; ΠΡΩ. Πῶς; EQ. Πολλάκις ἰδόντι 

τινὶ πύῤῥωθϑεν μὴ πάνυ σαφῶς τὰ καϑορώμενα ξυμ- 

βαίνειν βούλεσϑαι χρίνειν φαίης ἄν ταῦϑ' ἅπερ ὁρᾷ; 
ΠΡΩ. Φαίην ἄν. EQ. Οὐχοῦν τὸ μετὰ τοῦτο αὐτὸς 

αὑτὸν οὗτος ἀνέροιτ ἂν ὧδε; ΠΡΩ. πῶς; ΣΩ. Τί 

ποτ ἀρ ἔστι τὸ παρὰ τὴν πέτραν τοῦϑ᾽ ἑστάναι 

φανταζόμενον ! ὑπό TUL δένδρῳ: Ταῦτ εἰπεῖν ἂν τις 

πρὸς ἑαυτὸν δοκεῖ σοι, τοιαῦτ᾽ ἄττα κατιδὼν ᾿φαντα- 
σϑέντα ἑαυτῷ ποτέ; ΠΡΩ. Τί μήν; ΣΩ. 4g oU» 

μετὰ ταῦτα ὃ τοιοῦτος ὡς ἀποχρινύμενος ἂν πρὸς αὖὑ- 
τὸν εἴποι τοῦτο, ὡς ἔστιν ἄνϑρωπος, ἐπιτυχῶς εἰπών; 
ΠΡΩ. Καὶ πάνυ ye I9. Καὶ ᾿παρενεχϑεῖς 7 αὖ 
τάχ ἂν ὡς ἔστι τινῶν ποιμένων ἔργον τὸ καϑορώμε- 
yo» ἄγαλμα προρεΐποι. HPQ. Mala γε. EQ. Κἂν 
μέν τὶς T αὐτῷ παρῇ, ! τά τε πρὸς αὑτὸν ῥηϑέντα 

ἐντείνας εἰς φωνὴν πρὸς τὸν παρόντα αὐτὰ ταῦτ᾽ ἄν 
πάλιν φϑέγξαιτο, καὶ λόγος δὴ γέγονεν οὕτως ὃ τότε 

δύξαν ἐκαλοῦμεν; ΠΡΩ. Τί μήν; EQ. 4» δ᾽ ἄρα 
μόνος ἢ τοῦτο ταὐτὸν πρὸς αὑτὸν διανοούμενος ἐνίο- 
τε καὶ πλείω χρόνον ἔχων ἐν αὑτῷ πορεύεται. ΠΡΩ. 

Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Τὶ οὐν; ἄρα σοὶ φαίνεται τὸ 

περὶ τούτων γιγνόμενον ὅπερ ἐμοί; ΠΡΩ. Τὸ ποῖ- 

o»; EQ. Δοκεῖ μοι τότε ἡμῶν ἢ ψυχὴ βιβλίῳ τινὶ 
προςεοικέναι. ΠΡΩ. πῶς; ΣΩ. Ἡ μνήμη ταῖς αἱ- 

| σϑήσεσι s ξυμπέπτουσα εἰς ταὐτόν, κἀκεῖνα ἃ περὶ 

ταῦτά ἐστι τὰ παϑήματα, φαίνονταί μοι σχεδὸν οἷον 
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γράφειν ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς τότε λόγους" καὶ ὅταν 
μὲν ἀληϑῆ γράψῃ τοῦτο τὸ πάϑημα, δόξα τε ἀληϑὴς 
καὶ λόγοι ἀπ᾿ αὐτοῦ ξυμβαίνουσιν ἀληϑεῖς ἐν ἡμῖν 
γιγνόμενοι" ψευδῆ δ᾽ ὅταν ὃ τοιοῦτος παρ᾽ ἡμῖν γραμ- 
ματεὺς γφάψῃ, ταναντία τοῖς ἀληϑέσιν ἀπέβη. IIP Q. 

Πάνυ μὲν οὖν δοκεῖ μοι, καὶ ! ἀποδέχομαι τὰ ῥηϑέν- 

τὰ οὕτως. 
ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐν τῷ τότε χρόνῳ γιγνόμενον. 
ΠΡΩ. Τίνα; ΣΩ.. Ζωγφάφον, ὃς μετὰ τὸν γραμμα- 

τιστὴν τῶν λεγομένων εἰκόνας ἐν τῇ ψυχῇ τούτων γρά- 
q&. ΠΡΩ. Πῶς δὴ τοῦτον αὖ καὶ πότε λέγομεν: 

ΣΏ. Ὅταν cm ὄψεως 3 τινος ἄλλης αἰσϑήσεως τὰ 
τότε δοξαζόμενα καὶ λεγόμενα ἀπαγαγών τις τὰς τῶν 

δοξασϑέντων καὶ λεχϑέντων δἰκόνας ἐν αὑτῷ ὁρᾷ ! 

πῶς. ἢ τοῦτο οὐκ ἔστι γιγνόμενον mag ἡμῖν; ΠΡΩ. 

Σφόδρα μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν αἵ μὲν τῶν ἀληϑῶν 
δοξῶν καὶ λόγων εἰκόνες ἀληϑεῖς, αἵ δὲ τῶν ψευδῶν 
ψευδεῖς; ΠΡΩ. Παντάπασιν. ΣΏ. Εἰ δὴ ταῦτ ὁρ- 

ϑῶς εἰρήκαμεν, ἔτι καὶ τόδε ἐπὶ τούτοις σκεψώμεϑα. 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ei περὶ μὲν τῶν ὄντων καὶ 

τῶν γεγονότων ταῦϑ'᾽ ἡμῖν οὕτω πάσχειν ἀναγκαῖον, 

περὶ δὲ τῶν μελλόντων οὔ; ΠΡΩ. Περὶ ἁπάντων μὲν 
οὖν τῶν χρόνων ὡςφαύτως. ! EQ. Οὐκοῦν αἵ ye διὰ 
τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἡδοναὶ καὶ λῦπαι ἐλέχϑησαν ἐν τοῖς 

πρόσϑεν ὡς πρὸ τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν καὶ 
λυπῶν mpoylyvowr ἂν, Oc9 ἡμῖν ξυμβαίνει τὸ προ- 

χαΐρειν τ καὶ τὸ προλυπεῖσϑαι περὶ τὸν μέλλοντα 
χρόνον εἶναι γιγνόμενον; ΠΡΩ. «Ἱληϑέστατα. zQ. 

Πότερον οὖν τὰ γράμματά v8 καὶ ζωγραφήματα, ἃ 
σμικρῷ πρότερον ἐτέϑεμεν ἐν ἡμῖν γίγνεσϑαι, περὶ 
μὲν τὸν γεγονότα καὶ τὸν παρόντα χρόνον ἐστὶ, ! πϑ8- 
ρὲ δὲ τὸν μέλλοντα οὐκ ἔστιν; ΠΡΩ. Σφόδρα ye. 
zo. ἄρα σφόδρα λέγεις, ὅτι πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτ᾽ ἐλπίδες 

εἰς τὸν ἔπειτα χφόνον οὖσαι, ἡμϑῖς δ᾽ αὐ διὰ παντὸς 

τοῦ βίου ael γέμομεν ἐλπίδων; ΠΡΩ. Παντάπασι 

μὲν οὖν. XXIV. EQ. "Aye δή, πρὸς τοῖς νῦν εἰρημέ- 

γοις καὶ τόδε ἀπόχριναι. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; EQ. 4{- 

καιος ἀνὴρ καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγαϑὸς πάντως c9 οὐ 
ϑεοφιλής ἐστι; ΠΡΩ. Τί μήν; EQ. Τί δέ; ἀδικός 
τ χαὶ παντάπασι κακὸς ἀρ οὐ τοὐναντίον * ἐχείνῳ; 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὐ; EQ. Πολλῶν μὴν ἐλπίδων, ὡς ἐλε- 

youev ἄρτι, πᾶς ἄνϑρωπος γέμει; ΠΡΩ. Τὶ δ᾽ οὐ; 

EQ. Aóyot μήν εἰσιν ἐν ἑκάστοις ἡμῶν, ἃς ἐλπίδας 

ὀνομάζομεν: IIPQ. Nol. EQ. Καὶ δὴ καὶ τὰ φαν- 
τάσματα ἐξωγραφημένα" καί τι ὁρᾷ πολλάκις ἑαυτῷ 
χρυσὸν γιγνόμενον ἄφϑονον καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πολλὰς ἦδο- 
yug καὶ δὴ καὶ ἐζωγραφημένον αὐτὸν áp ÉcvrQ χαΐ- 
govro σφόδρα καϑορᾷ. ! IPQ. Τὶ δ᾽ ov; EQ. Tov- 
TOY οὖν πότερα φῶμεν τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς ὡς τὸ πολὺ 
τὰ γεγραμμένα παρατίϑεσϑαι ἀληϑῆ διὰ τὸ ϑεοφι- 

λϑῖς elyat, τοῖς δὲ κακοῖς ὡς αὖ *r0* πολὺ rovvov- 
τίον, ἢ μὴ φῶμεν; ΠΡΩ. Καὶ μάλα φατέον. ΣΩ. 
Οὐκοῦν καὶ τοῖς κακοῖς ἡδοναί γε οὐδὲν ἧττον πάρει- 
σιν ἐζωγραφημέναι, ψευδεῖς δὲ «vrol mov. ΠΡΩ. Τί 
μήν; ΣΩ. ! Ψευδέσιν Gp ἡδοναῖς τὰ πολλὰ oi πο- 

νηροὶ χαίρουσιν, οἵ δ᾽ ἀγαϑοὶ τῶν ἀνθρώπων αληϑέ- 
σιν. ΠΡΩ. ναγκαιότατα λέγεις. ΣΩ. Εἰσὶ δὴ κα- 

τὰ τοὺς νῦν λόγους ψευδεῖς ἐν ταῖς τῶν ἀνϑρώπων 
ψυχαῖς ἡδοναί, μεμιμημέναι μέντοι τὰς ἀληϑεῖς ἐπὶ τὰ 

EQ. ἤποδέχου δὴ καὶ ἕτερον δημιουργὸν 

ῬΥΙΠΑΒΙΝΟΣΝ ΤῸ 

γελοιότερα" χαὶ λῦπαι δὲ ὡςαύτως. IIPQ. Εἰσίν. EQ. 

Οὐκοῦν qr δοξάζειν μὲν ὄντως ἀεὶ τῷ τὸ παράπαν δο- 

| ξάζοντι, μὴ ém οὖσι δὲ μηδὲ ἐπὶ γεγονόσι μηδ᾽ ἐπὶ 
ἐσομένοις ἐνίοτε. ΠΡΩ. Πάνυ ys. EQ. Koi ταῦ- 

τά 78. ἦν, οἶμαι, τὰ ἀπεργαζόμενα δόξαν ψευδὴ rore 
καὶ τὸ ψευδῶς δοξάζειν. ἢ γάρ; IPQ. Nol EQ. 
τί οὖν; οὐκ ἀνταποδοτέον ταῖς λύπαις τε καὶ ἡδοναῖς 

τὴν τούτων ἀντίστροφον ἕξιν ἐν éxelvois; ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ. Ὡς ἤν μὲν χαίρειν ὄντως cei τῷ τὸ παράπαν 
ὁπωςοῦν καὶ sux χαίροντι, μὴ μέντοι ἐπὶ τοῖς οὐσι 
μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς qeyovóow ἐνίοτε, πολλάκις δὲ καὶ ἴσως 

πλειστάκις ἐπὶ τοῖς μηδὲ μέλλουσί 7L018 “γενήσεσϑαι. 
! ΠΡΩ. Καὶ rov οὕτως ἀναγκαῖον, à Σώκρατες, 

£ysw. EQ. Οὐκοῦν ὁ αὐτὸς λόγος ἂν εἴη περὶ φό- 
Bav τὸ καὶ ϑυμῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ὡς ἔστι 
καὶ ψευδῆ πᾶντα τὰ τοιαῦτα évlore; ΠΡΩ. Πάνυ μὲν 

ov. EQ. Τί δέ; πονηρὰς δόξας καὶ χρηστὰς ἄλλως 
ἢ ψευδεῖς γιγνομένας ἔχομεν εἰπεῖν; ΠΡΩ. Οὐκ ἀλ- 
λως. EQ. Οὐδ᾽ ἡδονάς f οἶμαι, καταγοοῦμεν ὡς ἀλ- 

λον τινὰ τρόπον εἰσὶ πονηραὶ πλὴν * 10 ̓ψϑυδοῖς εἷ- 

voi. IIPQ. Πάνυ μὲν οὖν τοὐναντίον, o Σώκρατες, 

εἴρηκας. σχεδὸν γὰρ τῷ ψεύδει uiv οὐ πάνυ πονηρὰς 
ἂν τις λύπας T8 καὶ ἡδονὰς ϑείη, μεγάλῃ δὲ ἀλλῃ καὶ 

πολλῇ συμπιπτούσας πονηρίᾳ. EQ. Τὰς μὲν τοίνυν 
πονηρὰς ἡδονὰς καὶ διὰ πονηρίαν οὔσας τοιαύτας οὁλί- 

γον ὕστερον ἐροῦμεν, ἄν ἔτι δοκῇ νῷν᾽ τὰς δὲ ψευδεῖς 

ἔτι xor ἄλλον τρόπον ἐν ἡμῖν πολλὰς καὶ πολλάκις 
ἐνούσας τϑ καὶ ἐγγιγνομένας | λεκτέον. τούτῳ γὰρ ἴσως 
χφησόμεϑα πρὸς τὰς κρίσεις. ΠΡΩ. πῶς γὰρ οὔκ; 
eimreo ἢ εἰσίν. EQ. Ἀλλ, ὦ Πρώταρχο, εἰσὶ κατά 

ye τὴν ἐμήν. τοῦτο δὲ τὸ δόγμα ἕως ἂν κέηται mag. 
ἡμῖν, ἀδύνατον ἀνέλεγκτον δήπου γίγνεσϑαι. ΠΡΩ. 
καλῶς: XXV. ΣΟ; “Προςιστώμεϑα δὴ καϑάπερ 

ἀϑληταὶ πρὸς τοῦτον αὖ τὸν λόγον. ΠΡΩ. Toyev. 
EQ. MiÀe μὴν εἴπομεν, εἴπερ μεμνήμεϑα, ὀλίγον ἐν 
τοῖς ἔμπροσϑεν, ὡς, ! ὅταν αἵ λεγόμεναι ἐπιϑυμίαι ἐν 

ἡμῖν ὦσι, δίχα ἄρα τότε τὸ σῶμα καὶ χωρὶς τῆς ψυ- 
χῆς τοῖς παϑήμασι διείληπται. ΠΡΩ. “Μεμνήμεϑα, 

καὶ προεῤῥήϑη ταῦτα. ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἐπιϑυ- 

poor. ἣν ἡ ψυχὴ τῶν τοῦ σώματος ἐναντίων ἕξεων, τὸ 
δὲ τὴν ἀλγηδόνα ἡ ἢ τινα διὰ πάϑος ἡδονὴν τὸ σῶμα 
ἣν τὸ παρεχόμενον; ΠΡΩ. Ἦν γὰρ οὖν. ΣΩ. Συλ- 
λογίζου δὴ τὸ γιγνόμενον ἐν τούτοις. ΠΡΩ. J4éya. 

EQ. Γίγνεται τοίνυν, ὁπόταν ἢ ! Tov 9 , ἅμα παρα- 

κεῖσϑαι λύπας τα καὶ ἡδονάς, καὶ τούτων αἰσϑήσεις 
ἅμα παρ᾽ ἀλλήλας ἐναντίων οὐσῶν γίγνεσϑαι, 0 καὶ 
vuv δὴ ἐφάνη. ΠΡΩ. Φαίνεται γοῦν. EQ. Οὐκοῦν 
καὶ τόδε εἴρηται καὶ συνωμολογημένον ἡμῖν ἔμπρο- 
σϑεν κεῖται; ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ὡς τὸ μᾶλλόν 

τε καὶ ἧττον ἄμφω τούτω δέχεσϑον, λύπη τϑ καὶ 700- 
»j; καὶ ὅτι τῶν ἀπείρων sir. HPQ. Εἴρηται" τὶ 

μήν; EQ. Τίς ovv μηχανὴ ταῦτ᾽ ὀρϑῶς χρίνεσϑαι; 

! IIPO. Πῇ δὴ καὶ πῶς; EQ. Ei τὸ βούλημα ἡμῖν 
τῆς κρίσεως τούτων ἐν τοιούτοις τισὶ διαγνῶναι βού- 

λδται ἑκάστοτε, τίς τούτων πρὸς ἀλλήλας μείζων καὶ 

τίς ἐλάττων καὶ τίς μᾶλλον καὶ τίς σφοδροτέρα, λύπη 
v8 πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπη πρὸς λύπην καὶ ἡδονὴ πρὸς 
ἡδονήν. ΠΡΩ. MAX ἔστι ταῦτά τε τοιαῦτα καὶ 7j 
βούλησις τῆς κρίσεως αὕτη. EQ. Tl οὖν; ἐν μὲν ὄψει 

-ἀπαὺς. 
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10 πόῤῥωϑεν χαὶ ἐγγύϑεν ὁρᾶν τὰ μεγέϑη τὴν ἀλή- 
ϑειαν * ἀφανίζει καὶ ψευδῆ ποιεῖ δοξάζειν, ἐν λύπαις 

δ᾽ ἄρα καὶ ἡδοναῖς οὐκ ἔστι ταὐτὸν τοῦτο γιγνόμε- 
vov; ΠΡΩ. Πολὺ μὲν οὖν μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. EQ. 
Ἐναντίον δὴ τὸ νῦν τῷ σμικρὸν ἔμπροσϑεν γέγονεν. 
ΠΡΩ. Τὸ ποῖον λέγεις: EQ. Τότε μὲν oi δόξαι ψευ- 

δεῖς τε καὶ ἀληϑεῖς αὗται 7ιγνόμεναι τὰς λύπας τε 

ἅμα καὶ ἡδονὰς τοῦ παρ᾽ αὑταῖς παϑήματος ἀνεπίμ- 
πλασαν. ΠΡΩ. ! Duduorc- EQ. Νῦν δέ γε av- 
ταὶ διὰ τὸ πόῤρῥωθέν τε καὶ ἐγγύϑεν ἑκάστοτϑ μετα- 
βαλλόμεναι ϑεωρεῖσϑαι, καὶ ἅμα τιϑέμεναι mag ἀλ- 
λήλας, αἵ μὲν ἡδοναὶ παρὰ τὸ λυπηρὸν μείζους φαΐ- 

γονται καὶ σφοδρότεραι, λῦπαι δ᾽ αὖ διὰ τὸ παρ᾽ ἥδο- 
γὰς τοὐναντίον ἐκείναις. ΠΡΩ. ἠνάγκη γίγνεσϑαι τὰ 
τοιαῦτα διὰ ταῦτα. EQ. Οὐκοῦν, ὅσῳ μείζους τῶν 
οὐσῶν ἑκάτεραι xod ἐλάττους φαίνονται, τοῦτο ἀποτε- 
μόμενος ἑκατέρων, τὸ φαινόμενον, ἀλλ οὐκ ὃν, οὔτε 
αὐτὸ ὀρϑῶς ' φαινόμενον ἐρεῖς, οὐδ᾽ αὐ ποτὲ τὸ ἐπὶ 
τούτῳ μέρος τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης γινόμενον ὀρϑόν 

τὸ καὶ ἀληϑὲς τολμήσεις λέγειν. ΠΡΩ. Οὐ γὰρ οὖν. 
EQ. Τούτων τοίνυν ἑξῆς ὀψόμεϑα, ἐὰν τῇδε ἀπαντῶ- 
μὲν ἡδονὰς καὶ λύπας ψευδεῖς ἔτι μᾶλλον ἢ ταύτας 

φαινομένας 18 καὶ οὐσας ἐν τοῖς ζώοις. ΠΡΩ. ποίας 

δὴ καὶ πῶς λέγεις; XXVI. EQ. Εἰρηταὶ που πολλά- 
aus, ὅτι τῆς φύσεως ἑκάστων διαφϑειρομένης μὲν συγ- 
κρίσεσι xal διακρίσεσι καὶ πληρώσεσι καὶ ! κενώσεσι 
χαΐ τισιν αὔξαις καὶ φϑίσεσι Avr τε xoi ἀλγηδόνες 

xal ὀδύναι καὶ πάνϑ᾽, ὁπόσα τοιαῦτ ὀνόματ᾽ ἔχει, 
ξυμβαίνει γιγνόμενα. ΠΡΩ. Ναΐ, ταῦτ εἴρηται πολ- 

λάχις. ΣΩ. Eig δέ qe τὴν αὑτῶν φύσιν ὅταν καϑι- 
στῆται, ταύτην αὖ τὴν χατάστασιν ἡδονὴν ἀπεδεξάμε- 
ϑα παρ ἡμῶν αὐτῶν. ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. EQ. Ti 9, 

ὅταν περὶ τὸ σῶμα μηδὲν τούτων γιγνόμενον ἡμῶν ἢ; 
ΠΡΩ. Πότε δὲ τοῦτ ἂν γένοιτ᾽, à Σώχρατες; EQ. 

Οὐδὲν ! πρὸς λύγον ἐστίν, ὦ Πρώταρχε, ὃ σὺ νῦν 

ἤρου τὸ ἐρώτημα. ΠΡΩ. Τί δή; ΣΩ. Διότι τὴν 
ἐμὴν ἐρώτησιν οὐ κωλύει ἐμὲ διερέσϑαι σδ᾽ πάλιν. 

ΠΡΩ. Ποίαν; EQ. Εἰ δ᾽ οὖν μὴ γίγνοιτ᾽, ὦ πρώ- 

ταρχε, φήσω, τὸ τοιοῦτον, τί ποτδ ἀναγκαῖον ἐξ αὐ- 
τοῦ συμβαίνειν ἡ ἡμῖν; ΠΡΩ. Μὴ κινουμένου τοῦ σώ- 
ματος ἐφ᾽ ἑκάτερα φῇς; zo. Οὕτως. ΠΡΩ. Δῆλον 
δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, ὡς οὔτε ἡδονὴ γίγνοιτ᾽ ἄν 
ἐν τῷ τοιούτῳ ποτὲ ovr ἂν τις λύπη. * o. Kat 

εἶπες. ἀλλὰ γάρ, οἶμαι; τόδε λέγεις, ὡς ἀεί τι τούτων 

ἀναγκαῖον ἡμῖν ξυμβαίνειν, ὡς οἵ σοφοὶ φασιν" ἀεὶ 
γὰρ ἅπαντα ἄνω τε καὶ κάτω ῥεῖ. ΠΡΩ. ““ἕἔγουσι 

γὰρ οὖν, καὶ δοκοῦσί γε οὐ φαύλως λέγειν EQ. Πῶς 
γὰρ ἄν μὴ φαῦλοί 78 ὄντες; ἀλλὰ γὰρ ὑπεχστῆναι 

τὸν λόγον ἐπιφερόμενον τοῦτον βούλομαι. τῇδ᾽ οὖν 
διανοοῦμαι φεύγειν, χαὶ σύ μοι ξύμφευγϑ. ΠΡΩ. “έ- 

78 077. EQ. Ταῦτα μὲν τοίνυν οὕτως ἔστω, φῶ- 

μεν πρὸς τούτους. σὺ δ ! ἀπόκριναι" πότερον ἀεὶ 
πάντα ὁπόσα πάσχει τι τῶν ἐμψύχων, ταῦτ αἰσϑά- 
γεται τὸ πάσχον, xci ovr αὐξανόμενοι λανϑάνομεν 

ἡμᾶς αὐτοὺς οὔτε τι τῶν τοιούτων οὐδὲν πάσχοντες, 
ἢ πᾶν τοὐναντίον; ὀλίγου γὰρ τά γε τοιαῦτα λέληϑε 
πάνϑ᾽ ἡμᾶς; TIPO. Ἅπαν δήπου τοὐναντίον. ΣΩ. 
Οὐ τοίνυν καλῶς ἡ ἡμῖν εἴρηται τὸ νῦν δὴ ῥηϑέν, ὡς αἵ 
μεταβολαὶ κάτω τ καὶ ἄνω γιγνόμεναι λύπας τε καὶ 
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ἡδονὰς ἀπεργάζονται. TIPO. Τί uy»; XQ. TQ ἔσται 

κάλλιον ! καὶ ἀνεπιληπτότερον τὸ λεγόμενον. ΠΡΩ. 
πῶς; EQ. Ai μὲν μεγάλαι μεταβολαὶ λύπας τε καὶ 
ἡδονὰς ποιοῦσιν ἡμῖν, αἵ δ᾽ αὖ μέτριαί τε καὶ σμικραὶ 
τὸ παράπαν οὐδέτερα τούτων. IIPQ. ᾿Ορϑότερον οὕ- 

τως ἢ ἐκείνως, ὦ Σώχρατεςς. EQ. Οὐκοῦν εἰ ταῦτα 
οὕτω, πάλιν ὃ νῦν δὴ ῥηθεὶς βίος ἄν ἥκοι. ΠΡΩ. 

Ποῖος; ΣΏΩ. Ὃν ἀλυπόν τε καὶ ἄνευ χαρμονῶν ἔφα- 
μὲν εἶναι. ΠΡΩ. ᾿ληϑέστατα λέγεις. ΣΩ. Ἐκ δὴ 
τούτων τυϑῶμεν τριττοὺς ἡμῖν βίους, € ἕνα μὲν ἡδύν, τὸν 
δ᾽ αὖ λυπηρόν, τὸν δ᾽ ἕνα ! μηδέτερα. ἢ: πῶς ἄν φαίης 

σὺ περὶ τούτων; ΠΡΩ. Οὐκ ἄλλως ἔγωγε ἢ ταύτῃ; 

τρεῖς εἶναι τοὺς βίους. ΣΩ. Οὐκοῦν οὐκ ἂν εἴη τὸ μὴ 
λυπεῖσϑαί ποτε ταὐτὸν τῷ χαίρειν; ΠΡΩ. Πῶς γὰρ 
ἄν; EQ. Ὁπόταν οὖν ἀχούσης, ὡς ἥδιστον πάντων 

ἐστὶν ἀλύπως διατελεῖν τὸν βίον ἅπαντα, τί τόϑ'᾽ ὑπο- 
λαμβάνεις λέγειν τὸν τοιοῦτον; ΠΡΩ. Ἡδὺ λέγειν 
φαίνεται ἔμοιγε οὗτος τὸ μὴ λυπεῖσϑαι. ΣΩ. Τριῶν 

oU» ὄντων ἡμῖν, ὧντινων βούλει, τίϑει, χκαλλίοσιν ἵνα 
ὀνόμασι χρώμεϑα, τὸ uiv ! χρυσόν, τὸ δ᾽ ἄργυρον, 
τρίτον δὲ μηδέτερα τούτων. ΠΡΩ. Κεῖται. ΣΩ. Τὸ 

δὲ μηδέτερα τούτων ἔσϑ'᾽ ἡμῖν ὅπως ϑάτερα γένοιτ᾽ 
ἂν, χρυσὸς ἢ ἄργυρος: ΠΡΩ. Καὶ πῶς ἀν; zn. 

Οὐδ᾽ ἄρα ὃ μέσος βίος ἡδὺς ἢ λυπηρὸς λεγόμενος ὁρ- 
ϑῶς ἂν ποτε οὔτ εἰ δοξάζοι τις, δοξαζοιτο, ovr εἰ 

λέγοι, λεχϑείη, xar γε τὸν ὀρϑὸν λόγον. ΠΡΩ. 

πῶς γὰρ ἄν; ΣΩ. ᾿“λλὰ μήν, ὦ ἑταῖρε, λεγόντων 7ε 

ταῦτα * καὶ δοξαζόντων ᾿αἰσϑανόμεϑα. ΠΡΩ. Καὶ 

ΣΩ. Πότερον οὖν καὶ χαίρειν οἴονται τότε, 
ΠΡΩ. Φασὶ γοῦν. ΣΩ. Οὐκοῦν 

οἴονται τότε χαίρειν. οὐ γὰρ ἂν ἔλεγόν mov. ΠΡΩ. 
Κινδυνεύθι. EQ. Ψευδὴ ys μὴν δοξάζουσι περὶ τοῦ 
χαίρειν, εἴπερ χωρὶς τοῦ μὴ λυπεῖσϑαι καὶ τοῦ χαίρειν 
5 φύσις ἑκατέρου. ΠΡΩ. Καὶ μὴν χωρίς rye qv. EQ. 

“Πότερον ovy αἱρώμεϑα mag ἡμῖν ταῦτ εἶναι, καϑά- 

μάλα. 
ὅταν μὴ λυπῶνται; 

περ ἄρτι, τρία, ἢ δύο μόνα, ! λύπην μὲν κακὸν τοῖς 

ἀνϑρώποις, τὴν δ᾽ ἀπαλλαγὴν τῶν λυπῶν, αὐτὸ τοῦτ᾽ 

ἀγαϑὸν ὃν, ἡδὺ προςαγορεύεσϑαι; ΧΧΥΗ. ΠΡΩ. 

Πῶς δὴ vy τοῦτο, o “Σώχρατες, ἐρωτώμεϑα ὑφ᾽ ἡμῶν 

οὐ γὰρ μανϑάνω. EQ. Ὄντως γὰρ τοὺς πο- 

λεμίους Φιλήβου τοῦδε, ὦ Πρώταρχε, οὐ μανϑάνεις. 
ΠΡΩ. “έγεις δὲ αὐτοὺς τίνας; EQ. Kai μάλα δει- 

νοὺς λεγομένους τὰ περὶ φύσιν, oi τὸ παράπαν 700- 

vac οὐ φασιν εἶναι. ΠΡΩ. TÍ μήν; EQ. Δυπων ! 

ταύτας εἶναι πάσας ἀποφυγὰς ἃς νῦν οἵ περὶ Φίληβον 

ἡδονὰς ἐπονομάζουσι. ΠΡΩ. Τούτοις οὖν ἡμᾶς πό- 

τερα πείϑεσϑαι ξυμβουλεύεις, ἢ πῶς, ὦ “Σώχρατες; 

EQ. Οὔκ, ἀλλ ὥςπερ μάντεσι προςχρησϑαὶ τισι, μαν- 
τευομένοις οὐ τέχνη ἀλλά τινι δυςχερείᾳ φύσεως οὐκ 

ἀγεννοῦς, λίαν μεμισηκότων τὴν τῆς ἡδονῆς δύναμιν 

xoi »ενομικότων οὐδὲν ὑγιές, ὥςτε καὶ αὐτὸ τοῦτο αὖ- 

τῆς τὸ ἐπαγωγὸν γοήτευμα ἀλλ οὐχ ἡδονὴν εἶναι. ! 

τούτοις μὲν οὖν ταῦτα ἂν προςχρήσαιο, σκεψάμενος 
ἔτι καὶ τὰλλ αὐτῶν δυοχεράσματα: μετὰ δὲ ταῦτα αἵ 

γέ μοι δοκοῦσιν ἡδοναὶ ἀληϑεῖς εἶναι, πεύσει, ἵνα ἐξ 

ἀμφοῖν τοῖν λόγοιν σκεψάμενοι τὴν δύναμιν αὐτῆς πα- 

ραϑώμεϑα πρὸς τὴν κρίσιν. ΠΡΩ. ᾿Ὀρϑῶς λέγεις. 

ΣΩ. Μεταδιώκωμεν δὴ τούτους, ὥςπερ ! ξυμμάχους, χα- 
τὰ τὸ τῆς δυοχερείας αὐτῶν ἴχνος. οἶμαι γὰρ τοιόνδε 

25 * 
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τι λέγειν αὐτούς, ἀρχομένους ποϑὲν ἄνωϑεν, ὡς εἰ 

βουληϑεῖμεν ! ὁτουοῦν εἴδους τὴν φύσιν ἰδεῖν, οἷον τὴν 
τοῦ σχληροῦ, πότερον εἰς τὰ σκληρότατα ἀποβλέπον- 

τες οὕτως ἂν μᾶλλον συννοήσαιμεν ἢ πρὸς τὰ πολλο- | 
στὰ σχληρότητι: δεῖ δή σε, ὦ Πρώταρχξ, καϑάπερ 

ἐμοί, καὶ τούτοις τοῖς δυςχερέσιν ἀποκρίνεσϑιαι. ΠΡΩ. 

Πάνυ μὲν οὐν, καὶ λέγω γε αὐτοῖς, ὅτι πρὸς τὰ πρῶ- 

τὰ μεγέϑει. EQ. Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ τῆς ἡδονῆς peres 

ἰδεῖν, ἥντινα ποτὲ ἔχει φύσιν, βουληϑεῖμεν, οὐκ εἰς τὰς 

πολλοστὰς ἡδονὰς ἀποβλεπτέον, * ἀλλ᾽ εἰς τὰς ἀχκρο- 

τάτας καὶ σφοδροτάτας λεγομένας. ΠΡΩ. Πᾶς ἂν 

σοι ταύτῃ συγχωῤοΐη τὰ νῦν. EQ. Ag ovv oi πρό- 

χειροι, αἵπερ καὶ μέγισται. τῶν ἡδονῶν, ὃ λέγομεν πολ- 

λάκις, αἵ περὶ τὸ σῶμά εἰσιν αὗται; ΠΡΩ. πῶς γὰρ 

οὔ; zo. Πότερον οὖν μείζους εἰσὶ καὶ γίγνονται πε- 

ρὲ τοὺς κάμνοντας ἐν ταῖς γόσοις ἢ περὶ ὑγιαίνοντας; 

εὐλαβηϑῶμεν δέ, μὴ προπετῶς ἀποχρινόμενοι πταίσω- 
pev. HPO. πῇ; EQ. Τάχα γὰρ ioc φαῖμεν ! ἂν 
περὶ ὑγιαίνοντας. IIP Q. Εἰκός ye EQ. Ti δ᾽; ovy 

αὗται τῶν ἡδονῶν ὑπερβάλλουσιν, ὧν ἂν καὶ ἐπυϑυ- 

μαι μέγισται προς γγ γωνται; ΠΡΏ. Τοῦτο μὲν ἀλὴ- 

ϑές. EQ. Ἀλλ᾿ οὐχ οἵ πυρέττοντες καὶ ἐν τοιούτοις 

γνοσήμασιν ἐχόμενοι μᾶλλον δαψῶσι καὶ óny οὔσι, καὶ 
πάντα ὁπόσα διὰ τοῦ σώματος: εἰώϑασι πάσχϑιν, μᾶλ- 
λόν T ἐνδείᾳ ξυγγίγνονται. χαὶ ἀποπληρουμένων μεί- 
ζους ἡδονὰς ἰσχουσιν; ἢ τοῦτο οὐ φήσομεν ἀληϑὲς ei- 

γαι; ΠΡΏ. Πάνυ μὲν ovy νῦν ! ῥηϑὲν ψαύνευαι EQ. 

Ti οὖν; ὀρϑῶς ἂν φαινοίμεϑα λέγοντες ὡς 8i τις τὰς 
μεγίστας ἡδονὰς ἰδεῖν βούλοιτο, οὐκ εἰς ὑγίξιαν ἀλλ᾽ 
εἰς νόσον ἰόντας δεῖ σκοπεῖν; ὅρα δὲ, μή με ἡγῇ δια- 

γοούμενον ἐρωτᾶν σε, εἰ πλείω χαίρουσιν ot σφόδρα 
γοσοῦντες τῶν ὑγιαινόντων, ἀλλ᾽ οἴου ᾿μέγεϑός μὲ ζη- 

τεῖν ἡδονῆς, καὶ τὸ σφόδρα περὶ τοῦ τοιούτου ποῦ 

ποτὲ γίγνεται ἑκάστοτε. νοῆσαι γὰρ δεῖ, φαμέν, ἥντι- 
ya φύσιν ἔχει καὶ τίνα “λέγουσιν οἵ φάσκοντες μηδ᾽ εἷ- 
voL τὸ παράπαν ι αὐτήν. ΠΡΩ. ιλλὰ σχεδὸν ἕ ἕπομαι 

τῷ λόγῳ cov. XXVIIL ΣΩ. Τάχα, ὦ “ιρώταρχε, οὐχ 

ἧττον δείξεις. ἀποκρινεῖ γάρ" ἐν ὕβρει μείζους ἡδονάς, 

οὐ πλείους λέγω, τῷ σφόδρα δὲ καὶ τῷ μᾶλλον ὑπερ- 

ἐχούσας ὁρᾷς ἢ ἐν τῷ σώφρονι βίῳ; λέγε δὲ ̓ “προφέχων 
τὸν νοῦν. ΠΡΩ. MAE ἔμαϑον ὃ λέγεις, καὶ πολὺ τὸ 
διαφέρον ὁρῶ. τοὺς μὲν γὰρ σώφρονάς που χαὶ ὁ 
παροιμιαξόμενος ἐπίσχει λόγος ἑκάστοτε, ὃ τὸ μηδὲν 
! ὄγαν παρακελευόμενος, ᾧ πείϑονται τὸ δὲ τῶν 
ἀφρόνων τε καὶ ὑβριστῶν μέχοι μανίας ἡ σφοδρὰ ἡδο- 
νὴ κατέχουσα περιβοήτους ἀπεργάζεται. EQ. Καλῶς" 
καὶ εἴ ye ταῦϑ' οὕτως ἔχϑι, δῆλον ὡς ἕν τινι πονηρίᾳ 

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ἀρετῇ μέγισται 

μὲν ἡδοναὶ, μέγισται δὲ καὶ λῦπαι γίγνονται. ΠΡΩ. 

“Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν τούτων τινὰς προδλόμε- 
γον δεὶ σκοπεῖσθαι, τίνα ποτὲ τρόπον ἐχούσας ἐλέγο- 
μὲν αὐτὰς εἶναι μεγίστας. ΠΡΩ. * ἀνάγκη. ΣΏΩ. 
Σκόπει δὴ τὰς τῶν τοιῶνδε νοσημάτων ἡδονάς, τίνα 
ποτὲ ἔχουσι τρόπο». ΠΡΩ. Ποίων; ZQ. Τὰς τῶν 
ἀσχημόνων, ἃς ovg sizousv δυοχερεῖς “μισοῦσι παντε- 
λῶς. ΠΡΩ. Ποίας; ΣΩ: Οἷον. τὰς τῆς ψώρας ἐάσεις 

τῷ τρίβϑιν, καὶ ὅσα τοιαῦτα, οὐκ ἄλλης δεόμενα φαρ- 
μάξεως. τοῦτο γὰρ δὴ τὸ πάϑος ἡμῖν, ὦ πρὸς ϑεῶν, 
τὶ ποτ φῶμϑον ἐγγίγνεσθαι; πιότερον ἡδονὴν ἢ λύπην; 
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IP Q. Σύμμυιτον τοῦτο T ἄρ, ὦ Σώκρατες, ἔοικε γί- 

γνεσϑαΐ τι κακόν. ! EQ. οὐ “μὲν δὴ Φιλήβου ye Eyexa 

παρεϑέμην τὸν λόγον" &ÀÀ ἄνευ τούτων, ὦ Πρφώταρχε, 

τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν ταύταις ἑπομένων, ἄν μὴ κατο- 
φϑῶσι, σχεδὸν οὐκ ἂν ποτδ δυναίμεϑα διακρίνασϑαι 
τὸ νῦν ζητούμενον. ΠΡΏ. Οὐκοῦν ἐτέον ἐπὶ τὰς τού- 

τῶν ξυγγενεῖς. EQ. Τὰς ἐν τῇ μίξει κοινωνούσας Às- 

γεις: ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Εἰσὶ τοίνυν μίξεις 

αἵ μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν, αἱ δ᾽ 
αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐν τῇ ψυχῆ. ! τὰς δ᾽ αὐ τῆς ψυχῆς 
καὶ τοῦ σώματος ἀνευρήσομεν λύπας ἡδοναῖς μιχϑεὶ- 
σας τοτὲ μὲν ἡδονὰς τὰ ξυναμφότερα, τοτὲ δὲ λύπας 

ἐπικαλουμένας. ΠΡΩ. Πῶς; ΣΩ. Ὁπόταν ἐν τῇ κα- 
ταστάσει τις ἢ τῇ διαφϑορᾷ ταναντία ἅμα πάϑη πά- 
σχῇ; ῥιγῶν ποτὲ “ϑέρηται καὶ ϑερμαινόμενος ἐνίοτε 

ψύχηται; ζητῶν, οἶμαι, τὸ μὲν ἔχειν, τοῦ δ᾽ ἀπαλλατ- 

τεσϑαι, τὸ δὴ λεγύ ὄμθνον πικρῷ γλυκὺ μεμιγμένον, με- 

τὰ δυζαπαλλακτίας παρόν, ἀγανάχτησιν ! καὶ ὕστερον 
ξύστασιν ἀγρίαν ποιεῖ. ΠΡΩ. Καὶ μαλ ἀληϑὲς τὸ 

νῦν δὴ λεγόμδνον. EQ. Οὐκοῦν ci τοιαῦται μίξεις αἵ 

μὲν ἐξ ἴσων εἰσὲ λυπῶν τ καὶ ἡδονῶν, αἵ δ᾽ ἐκ τῶν 

ἑτέρων πλειόνων; ΠΡΩ. Πῶς γὰρ -EQ. “ἐγε 

δὴ τὰς μέν, ὅταν πλείους λῦπαι τῶν ἡδονῶν γίγνων- 
ται, τὰς τῆς ψῶρας λεγομένας YU» δὴ ταύτας εἶναι 
καὶ τὰς τῶν γαρχαλισμῶν. ὁπόταν ἐντὸς τὸ ζέον ἢ καὶ 
τὸ φλεγμαῖνον, τῇ τρίψει δὲ καὶ τῇ χνήσει. μὴ ἐφικνὴ- 
ταί τις, τὰ δ᾽ ! ἐπιπολῆς μόνον διαχέῃ; τότε φέροντες 

δἰς πῦρ αὐτὰ καὶ εἰς τοὐναντίον ἀπορίαις μεταβάλλον- 
τες, ἐνίοτε ἀμηχάνους ἡδονάς, τοτὲ δὲ τοὐναντίον τοῖς 

ἐντὸς πρὸς τὰς τῶν ἔξω λύπας ἡδονὰς ξυγκερασϑεί- 

σας, εἷς ὁπύτερ ἄν ῥέψῃ, παρέσχοντο τῷ τὰ συγκδ- 
κριμένα βίᾳ διαχεῖν ἢ τὰ διακεκριμένα συγχεῖν καὶ 
ὁμοῦ * λύπας ἡδοναῖς “παρατιϑέναι. ΠΡΩ. ᾿Ιληϑέ- 

EQ. Οὐκοῦν ὅπόταν cv πλείων ἡδονὴ κατὰ 

τὰ τοιαῦτα πάντα ξυμμιχϑῇ, τὸ μὲν ὑπομεμιγμένον 
τῆς λύπης γαργαλίξει τε καὶ ἠρέμα ἀγανακτεῖν ποιεῖ, 
τὸ δ᾽ αὐ τῆς ἡδονῆς πολὺ πλέον ἐγκεχυμένον συντεΐνδι 
τε καὶ ἐνίοτε πηδᾶν ποιδῖ, καὶ παντοῖα μὲν χρώματα, 

» 
0v; 

στατα. 

παντοῖα δὲ σχήματα, παντοῖα δὲ πνεύματα ἀσπεργαζό- 

— πᾶσαν ἔκπληξιν καὶ βοὰς μετ᾽ ἀφροσύνης ἐγερ- 
γάζεται. IPQ.' Μάλα ye. EQ. Καὶ λέγειν, 185 o 

ἑταῖρε, αὐτόν ve περὶ ἑαυτοῦ ποιεῖ καὶ ἄλλον, ὡς ταύ- 
ταις ταῖς ἡδοναῖς τερπόμενος οἷον ἀποϑνήσκει" καὶ 
ταύτας γ8 δὴ παγτάπασιν ἀεὶ μεταδιώκει τοσούτῳ 
μᾶλλον, ὅσῳ ἂν ἀκολαστότερός τε καὶ ἀφρονέστερος 
ὧν τυγχάνῃ. καὶ καλεῖ δὴ μεγίστας ταύτας, καὶ τὸν ἐν 
ταύταις 0 τι μάλιστ᾽ ἀεὶ ζῶντα εὐδαιμονέστατον κατα- 
φιϑμεῖται. ΠΡΩ. Πάντα, ὦ “Σώκρατες, τὰ συμβαί- 
γοντα πρὸς «OY» πολλῶν ἀνϑρώπων εἰς ! δόξαν διεπέ- 

ρανας. EQ. Περὶ 78 τῶν ἡδονῶν, ὠ ̓ Πρώταρχε, τῶν 
ἐν τοῖς κοινοῖς mo Suo: αὐτοῦ TOU σώματος. τῶν 
ἐπιπολῆς τὸ καὶ ἐντὸς κερασϑέντων" περὶ δὲ τῶν ἐν 

ψυχῇ; σώματι τἀναντία ξυμβάλλεται, λύπην TE ἅμα 
πρὸς ἡδονὴν καὶ ἡδονὴν πρὸς λύπην, Gcr εἰς μέαν ἀμ- 

φότερα κρᾶσιν ἰέναι, ταῦτα ἔμπροσϑεν μὲν διήλϑο- 
μεν, ὡς ὅπόταν αὖ κεγῶται πληρώσεως ἐπιϑυμεῖ, καὶ 
θλπίζων μὲν χαίρει, κδρούμενος δὲ ἀλγεῖ, ταῦτα δὲ αὖτε 

μὲν οὐχ ἐμαρτυράμεϑα, »ῦν δὲ λέγομεν, ! ὡς ψυχῆς 
πρὸς σῶμα διαφερομένης ἐν πᾶσι τούτοις πλήϑει ἀμη- 

— 
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χάνοις οὖσι μῖξις μία λύπης τε καὶ ἡδονῆς ξυμπίπτει 
γενομένη. ΠΡῺΩ. Κινδυνεύεις ὀρθότατα λέγειν. XXIX. 
EQ. Ἔτι τοίνυν ἡμῖν τῶν μίξεων λύπης re καὶ ἡδονῆς 
λοιπὴ μία. ΠΡΩ. Ποία, φής; ΣΩ. Ἣν αὐτὴν τὴν 
ψυχὴν αὑτῇ πολλάκις “λαμβάνειν σύ σύγκρασιν ἔφαμεν. 
ΠΡΩ. Πῶς οὖν δὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ λέγομεν; ΣΩ. Ὀργὴν 
καὶ φύβον χαὶ πόϑον ! καὶ ϑρῆνον καὶ ξρωτα καὶ ζῆ- 
λον καὶ φϑόνον καὶ ὅσα τοιαῦτα, dg οὐκ αὐτῆς τῆς 
ψυχῆς τέϑεσαι ταύτας λύπας τινάς: ΠΡΩ. Eyoye. 

zo. Οὐκοῦν αὐτὰς ἡδονῶν μεστὰς εὑρήσομεν. ἀμηχά- 
γῶν; ἢ δεόμεϑα ὑπομιμνήσκεσϑαι τὸ ὅς T ἐφέηκδ 
[τοῖς ϑυμοῖς καὶ ταῖς ὀργαῖς τὸ] 

στολ ὑφρονώ σερ χαλεπῆναι, 

ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο -- 

* χαὶ τὰς ἐν τοῖς ϑρήνοις καὶ πόϑοις ἡδονὰς ἐν λύ- 

παις οὔσας ἀναμεμιγμένας; ΠΡΩ. Ovz, ἀλλ᾽ οὕτω 
ταῦτά γ8 καὶ οὐκ ἄλλως ἄν ξυμβαΐνοι γιγνόμενα. EQ. 
Καὶ μὴν καὶ τάς γε τραγικὰς ϑεωρήσεις, ὅταν ἅμα 

χαΐροντες «λάωσι, μέμνησαι; ΠΡΩ. TÍ ὧν o; E£Q9. 

Τὴν δ᾽ ἐν ταῖς κωμῳδίαις διάϑεσιν ἡμῶν τῆς ψυχῆς 
dg οἶσϑ᾽, ὡς ἔστι κἀν τούτοις μῖξις λύπης τὸ καὶ 
ἡδονῆς; ΠΡΩ. Οὐ πάνυ καταγοῶ. EQ. Παντάπασι 

Β γὰρ οὐ ῥάδιον, Q! Πρώταρχε, ἕν τούτῳ Ξυννοεῖν τὸ 

τοιοῦτον ἑκάστοτε πάϑος.ς ΠΡΩ. Οὔκουν ὡς γ ἔοι- 

«EY ἐμοί. zo. «ἀβωμέν 78 μὴν αὐτὸ τοσούτῳ μαλ- 
λον, ὅσῳ σκοτεινότερόν ἐστιν, ἵνα καὶ ἐν ST ov 

χαταμαϑεῖν τις οἷός τ Z μῖξιν λύπης τε χαὶ ἡδονῆς. 

ΠΡΩ. “ἐγοις ἄν. EQ. Τό τοι νῦν δὴ ῥηϑὲν ὄνομα 

φϑόνου πότερα λύπην τινὰ ψυχῆς ϑήσεις, ἢ πῶς; 
ΠΡΩ. Οὕτως. EQ. Ἀλλὰ μὴν ὃ φϑονῶν 78 ἐπὶ κα- 

C χοῖς τοῖς τῶν πέλας ἡδόμενος ἀναφανήσεται. ! IIP Q.. 
Σφόδρα γε. EQ. Κακὸν μὴν ἄγνοια καὶ ἣν δὴ λέγο- 
μὲν ἀβελτέραν ἕξιν. ΠΡΩ. Τί μήν; EQ. Ex δὴ 
τούτων ἰδὲ τὸ γελοῖον ἥντινα φύσιν ἔχει. IIPQ. .4ἐγ8 
“μόνον. EQ. Ἔστι δὴ πονηρία μὲν "uc τὸ χεφάλαιον 

| ἕξρώς τινος θέλου λεγομένη" τῆς δ᾽ αὖ zt ge qo» (lg 

φίας ἐστὲ τοὐναντίον πάϑος ἑ ἔχον ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ 

τῶν ἐν “ελφοῖς γραμμάτων. IIPO. Τὸ γνῶϑι σαὺυ- 
| D τόν λέγεις, [2] “Σώκρατες; ZQ. "Eyoyt. τοὐναντίον ! 

μὴν ἐχείνῳ δῆλον à ὅτι τὸ μηδαμῇ γιγνώσκειν αὑτὸν λε- 
γόμενον ὑπὸ τοῦ γράμματος ἂν εἴη. ΠΡΩ. Τί μήν; 

EQ. “Ππρώταρχε, πειρῶ δὲ αὐτὸ τοῦτο τριχῇ τέμνει». 

ΠΡΩ. Πῇ φής: οὐ γὰρ μὴ δυνατὸς d. ΣΩ. “ἕγεις 

δὴ δεῖν ἐμὲ τοῦτο διελέσϑαι τὰ νῦν; ΠΡΩ. eye» 

καὶ δέομαὶ γε. πρὸς τῷ λέγει. EQ. 4g οὖν οὐ τῶν 
ἀγνοούντων αὑτοὺς κατὰ τρία ἀγάγκη τοῦτο τὸ πά- 

Joc σπιάσχειν ἕχαστον;Σ ΠΡΩ. IIoc; EQ. Πρῶτον 

E μὲν κατὰ χρήματα, δοξάζειν εἶναι ! πλουσιώτερον 7 

xcr& τὴν αὑτῶν οὐσίαν. ΠΡΩ. πολλοὶ γοῦν εἰσὶ τὸ 

τοιοῦτον πάϑος ἔχοντες. EQ. πλείους δὲ re ot μεί- 

ζους χαὶ καλλίους αὑτοὺς δοξαζουσι καὶ πάντα ὅσα 

κατὰ τὸ σῶμα εἶναι διαφερόντως τῆς οὔσης αὐτοῖς 
ἀληϑείας. ΠΡΩ. Πάνυ γε. EQ. Πολὺ δὲ πλεῖστοϊ 
Te οἶμαι, περὶ τὸ τρίτον εἶδος τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς 

διημαρτήκασιν, ἀρετὴν δοξάζοντες βελτίους ἑαυτούς, 
οὐκ ὄντες. ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν ov. EQ. Τῶν ἀρε- 

49 τῶν δ᾽ àg οὐ σοφίας * πέρι 10 πλῆϑος πάντως ἄντε- 
χόμενον μεστὸν ἐρίδων καὶ δοξοσοφίας ἐστὶ τνευδοῦς: 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ ov; EQ. Κακὸν μὲν δὴ πᾶν ἂν τις 

PHILESBU S. 

| IIPO. Πῶς οὖν τέμνομεν δίχα, λέγεις; 
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τὸ τοιοῦτον εἰπὼν ὀρϑῶς ἂν εἴποι πάϑος. ΠΡΩ. 

Σφόδρα γε. EQ. Τοῦτο τοίνυν ἔτι διαιρετέον, ὦ 
Πρώταρχε, δίχα, εἰ μέλλομεν τὸν παιδικὸν ἰδόντες 
φϑόνον ἄτοπον ἡδονῆς καὶ λύπης ὄψεσϑαι μῖξιν. 

i ZQ. Πάντες, 
ὁπόσοι ταύτην τὴν ' ψευδῆ δόξαν περὶ ἑαυτῶν ἀνοή- 

τῶς δοξάζουσι, καϑάπερ ἁπάντων ἀνϑρώπων, καὶ 

τούτων ἀναγκαιότατον ἕπεσϑαι τοῖς μὲν ῥώμην αὐτῶν 
καὶ δύναμιν, τοῖς δὲ, οἶμαι, τοὐναντίον. ΠΡΩ. ἄνά- 
γκη. EQ. Ταύτῃ τοίνυν δίελε, καὶ ὅσοι μὲν αὐτῶν 
εἰσὶ μετ ἀσϑενείας τοιοῦτοι καὶ ἀδύνατοι καταγελώ- 
μδνοι τιμωρεῖσϑαι, γελοίους τούτους φάσχων εἶναι τά- 

ληϑῆ φϑέγξει" τοὺς δὲ δυνατοὺς τιμωρεῖσϑαι qofe- 
ροὺς xoi ἰσχυροὺς [καὶ ἐχϑροὺς] προςαγορεύων ' ὁρ- 
ϑότατον τούτων σαυτῷ λύγον ἀποδώσεις. ἄγνοια γὰρ 
7 μὲν τῶν ἰσχυρῶν ἐχϑρά 18 καὶ αἰσχρά" βλαβερὰ 

γὰρ καὶ τοῖς πέλας αὐτή τὸ καὶ ὅσαι εἰκόνες αὐτῆς 

εἰσίν" ἡ δ᾽ ἀσϑενὴς ἡμῖν τὴν τῶν γελοίων εἴληχε τά- 
Bo TE καὶ φύσιν. ΠΡΩ. aor λέγεις. ἀλλὰ γὰρ 

ἡ τῶν ἡδονῶν καὶ λυπῶν μῖξις ἐν τούτοις οὕπω μοι 
καταφανής. XQ. Τὴν τοίνυν τοῦ φϑόνου λαβὲ δύνα- 
pu πρῶτον. ΠΡΩ. "éye μόνον. ΣΩ. ! Az τις 

ἄδικός ἐστί που καὶ ἡδονή; ΠΡΩ. Τοῦτο μὲν ἀγάγ- 
xj. EQ. Οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν ἐχϑρῶν κακοῖς 

οὔτ᾽ ἄδικον οὔτε φϑονερόν ἐστι τὸ χαΐρειν; ΠΡΩ. Τί 

μήν; EQ. Τὰ δέ γε τῶν φίλων ὁρῶντας ἔστιν Ore 
κακὰ μὴ λυπεῖσθαι, χαίρειν δὲ ag οὐκ ἀδικόν ἐστι; 
ΠΡΩ. πῶς δ᾽ ov; ΣΩ. Οὐχοῦν τὴν ἄγνοιαν εἴπομεν 
ὅτι κακὸν πᾶσιν; ΠΡΩ. Ὀρϑῶς. EQ. Τὴν οὖν τῶν 

φίλων δοξοσοφίαν xci δοξοκαλίαν καὶ ! ὅσα νῦν δὴ 
διήλ ϑόομεν » ἕν τρισὶ λέγοντες εἴδεσι γίγνεσϑαι, γελοῖα 

μὲν ὁπόσα ἀσϑενῆ, μισητὰ δ᾽ ὁπόσα ἐῤῥωμένα; ἢ μὴ 
φῶμεν. ὅπερ εἶπον agri, τὴν τῶν φίλων ἕξιν ταύτην, 
ὅταν ἔχη τις τὴν ἀβλαβὴ τοῖς ἄλλοις, γελοίαν εἶναι; 
IIPQ. Μάνν ye. EQ. Kaxoy δ᾽ ovy ὁμολογοῦμεν cv- 

τήν; ἀγγοιάν 7ε οὖσαν, ΠΡΩ. Σφόδρα ye. 

EQ. Χαΐρομεν δὲ ἢ λυπούμεϑα, ὅταν ἐπ᾽ αὐτῇ γελῶ- 
μεν; * IIPQ. 4ῆλον, ὅτι χαίρομεν. EQ. Ἡδονὴν δὲ 
ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων κακοῖς, οὐ φϑόνον φαμὲν εἶναι 
τὸν ταῦτ ἀπεργαζόμενον; ΠΡΩ. Ἄναγκη. EQ. Γε- 

λῶντας ἄρα ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων γελοίοις φησὶν ὃ 
λόγος κεραννύντας ἡδονὴν φϑόνῳ λύπῃ τὴν ἡδονὴν 
ξυγκεραννύναι" τὸν γὰρ φϑόνον ὡμολογῆσϑαι λύπην 
τῆς ψυχῆς ἡμῖν πάλαι, τὸ δὲ γελᾶν ἡδονήν, ἅμα δὲ γί- 
γνεσϑαι τοῦτο ἐν τούτοις τοῖς χρύνοις. ΠΡΩ. 2ig- 

$5. ΣΩ. Μηνύει ! δὴ vuv 0 λόγος ἡμῖν ἐν ϑρήνοις 
18 xal ἐν τραγῳδίαις, μὴ τοῖς δράμασι μόνον ἀλλὰ 
xol τῇ τοῦ βίου ξυμπάσῃ ἀροχωδίᾳ, xol κωμῳδίᾳ, λύ- 
πας ἡδοναῖς ἅμα καράνγυσϑαι, xal ἐν ἄλλοις δὴ μυ- 

οἷοις. ΠΡΩ. Ἀδύνατον μὴ ὁμολογεῖν ταῦτ᾽, ὦ Σώ- 
χρατες, εἰ καὶ τις φιλογεικοὶ πάνυ πρὸς τἀναντία. 
XXX. EQ. Ὀργὴν μὴν καὶ πόϑον καὶ ϑρῆνον καὶ 
φόβον καὶ ἔρωτα καὶ ζῆλον καὶ φϑόνον προὐϑέμεϑα 

! xoi ὁπόσα τοιαῦτα, ἐν οἷς ἔφαμεν εὑρήσειν μιγνύμε- 
γα τὰ νῦν πολλάκις λεγόμενα. 1 γάρ; ΠΡΩ. 
zo. Μανϑάνομεν Quy, ὅτι ϑρήνου πέρι καὶ φϑόνου 

καὶ ὀργῆς πάντα ἐστὲ τὰ νῦν δὴ Dionspay diro; IIPQ. 
Πῶς γὰρ ov μανϑάνομεν; EQ. Οὐκοῦν πολλὰ ἔτι τὰ 

λοιπά; ΠΡΩ. Καὶ πάνυ ys. EQ. Διὰ δὴ τὶ μά- 

eivai; 

INot. 
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λισϑ᾽ ὑπολαμβάνεις με δεῖξαί σοι τὴν ἐν τῇ κωμῳδίᾳ 
μῖξιν; dp ov πίστεως χάριν, ὅτι τήν y8 ἐν τοῖς φό- 
βοις καὶ ἔρωσι καὶ τοῖς ! ἄλλοις ῥάδιον χρᾶσιν ἐπιδεῖ- 

ξαι, λαβόντα δὲ τοῦτο παρὰ σαυτῷ ἀφεϊναΐ us μηκέτι 
ἐπ᾿ ἐχεῖνα ἰόντα δεῖν μηκύνειν τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

λαβεῖν τοῦτο, ὅτι καὶ σῶμα ἄνευ ψυχῆς καὶ ψυχὴ ἄνευ 
σώματος χαὶ κοινῇ μετ᾽ ἀλλήλων £y τοῖς παϑήμασι 

μεστά ἐστι ΕΞ ΠΡ ΕΣ ἡδονῆς λύπαις; vv» οὖν λέ- 

78, πότερα ἀφίης μὲ ἢ μέσας ποιήσεις νύκτας; εἰπὼν 
δὲ σμικρὰ οἷμαΐ σου τεύξεσϑαι μεϑεῖναί us* τούτων 
γὰρ ἁπάντων αὔριον ! ἐϑελήσω σοι λόγον δοῦναι, τὰ 
γὺν δὲ ἐπὶ τὰ λοιπὰ βούλομαι στέλλεσϑαι πρὸς τὴν 

κρίσιν, ἣν Φίληβος ἐπιτάττει.  IIPQ. Καλῶς εἶπες, ὦ 

“Σώκρατες. ἀλλ᾿ ὅσα λοιπὰ ἡμῖν, διέξελϑε ὅπῃ σοι φί- 
λον. XXXI. EQ. Κατὰ φύσιν τοίνυν μετὰ τὰς μι- 
χϑείσας ἡδονὰς ὑπὸ δή τινος ἀνάγκης ἐπὶ τὰς ἀμί- 

χτους πορευοίμεϑ' ἄν ἐν τῷ μέρει. * ΠΡΩ. Καλλιστ᾽ 

εἶπες. ΣΏ. Ἐγὼ δὴ πειράσομαι μεταβαλὼν σημαΐνειν 
ἡμῖν αὐτάς. τοῖς γὰρ φάσκουσι λυπῶν εἶναι παῦλαν 
πάσας τὰς ἡδονὰς οὐ πάνυ πως πείϑομαι, ἀλλ ὅπερ 

εἶπον, μάρτυσι καταχρῶμαι πρὸς τὸ τινὰς ἡδονὰς si- 
γαι δοκούσας, οὔσας δ᾽ οὐδαμῶς, καὶ μεγάλας ἑτέρας 

τινὰς ἅμα χαὶ πολλὰς φαντασϑεΐσας, εἶναι δ᾽ αὐτὰς 

συμπεφυρμέν ας OuoV λύπαις T6 καὶ ἀναπαύσεσιν ὀδυ- 
γῶν τῶν μεγίστων περί τε σώματος. καὶ ψυχῆς ἀπο- 
ρίας. ! IIPO. ἤληϑεῖς δ᾽ αὐ τίνας, o Σώκρατες, ὑπο- 

λαμβάνων ὀρϑῶς τις διανοοῖτ᾽ ἂν; ΣῺ: Τὰς περὶ τὲ 
τὰ καλὰ λεγόμενα χρώματα καὶ meg τὰ σχήματα, χαὶ 
τῶν ὀσμῶν τὰς πλείστας, καὶ τὰς τῶν φϑόγγων, καὶ 
ὅσα τὰς ἐνδείας ἀναισϑήτους ἔχοντα καὶ ἀλύπους τὰς 

πληρώσεις αἰσϑητὰς καὶ ἡδείας [»«ϑαρὰς λυπῶν] πα- 

ραδίδωσι: ΠΡΩ. Πῶς δὴ ταῦτα, e Σώκρατες, αὖ 

λέγομεν οὕτως; EQ. Πανυ μὲν οὖν οὐκ εὐϑὺς δῆλα 

ἐστιν ἃ λέγω, ' πειρατέον μὴν δηλοῦν. σχημάτων τε 
γὰρ κάλλος οὐχ ὅπερ ay ὑπολάβοιεν οἵ πολλοὶ πει- 
Quot yvr λέγειν, oiov ζώων ἢ τινων ξζωγραφημάτων, 

ἀλλ᾿ εὐϑύ τι λέγω, φησὶν ὃ λόγος, καὶ περιφερὲς zai 

ἀπὸ τούτων δὴ τά τε τοῖς τόρνοις γιγνόμενα ἐπίπεδα 
τε καὶ στερεὰ καὶ τὰ τοῖς κανόσι καὶ γωνίαις, εἴ μου 

μανϑάνεις. ταῦτα γὰρ οὐκ εἶναι πρός τι καλὰ λέγω, 

χαϑάπερ ἄλλα, αλλ ἀεὶ καλὰ καϑ' αὑτὰ πεφυκέναι 

καὶ τινας ἡδονὰς οἰχείας ! ἔχειν, οὐδὲν ταῖς τῶν κνή- 
σεὼν προςφερεῖς" καὶ χρώματα δὴ τοῦτον τὸν τύπον 
ἔχοντα [καλὰ καὶ ἡδονάς]. ἀλλ᾿ ἄρα μανϑάνομεν, ἢ 
πῶς; ΠΡΩ. Πειρῶμαι μέν, ὦ Σώκρατες" πειράϑητι 
δὲ καὶ σὺ σαφέστερον ἔτι λέγειν. zo. Ayo δὴ τὰς 
τῶν φϑογγὼν τὰς λείας καὶ λαμπράς, τὰς ἕν τι κα- 
ϑαρὸν ἱείσας μέλος, οὐ πρὸς ἕτερον καλὰς αλλ αὐτὰς 

χαϑ' αὑτὰς εἶναι, καὶ τούτων ξυμφύτους ἡδονὰς émo- 
μένας. ΠΡΩ. Ἔστι γὰρ ov» καὶ τοῦτο. EQ. ! Τὸ 

δὲ 1 περὶ τὰς ὀσμὰς ἧττον μὲν τούτων ϑεῖον γένος 70o- 
vOv: τὸ δὲ μὴ συμμεμίχϑαι ἐν αὐταῖς ἀναγκαίους Àv- 
πας, καὶ ὅπῃ τοῦτο καὶ ἐν ὅτῳ τυγχάνει γεγονὸς 
ἡμῖν, τοῦτ᾽ ἐχείνοις τίϑημι ἀντίστροφον ἅπαν. GÀ, εἰ 
κατανοεῖς, ταῦτα εἴδη δύο λεγομένων ἡδονῶν. ΠΡΩ. 
KaravoQ. EQ. Ἔτι δὴ τοίνυν τούτοις * προςϑῶμεν 

τὰς περὶ τὰ μαϑήματα ἡδονάς, δὲ ἄρα δοκοῦσιν ἡμῖν 
αὗται πείνας μὲν μὴ ἔχειν τοῦ μανϑάνειν μηδὲ διὰ 
μαϑημάτων πείνην ἀλγηδόνας ἐξ ἀρχῆς γενομένας. 

PLATONIS 

ΠΡΩ. 4A οὕτω ξυνδοκεῖ. ΣΩ. Τί δέ; μαϑημάτων 

πληρωϑεῖσιν ἐὰν ὕστερον ἀποβολαὶ διὰ τῆς λήϑης γί- 
γνῶνται, καϑορᾷς τινὰς ἐν αὐταῖς ἀλγηδόνας; ΠΡΩ. 

» , Ε) 2 » ^ γέ 

.Ov τὲ φύσει 7ε, αλλ ἕν τισι λογισμοῖς. τοῦ παϑήμα- 

τος, ! ὅταν τις στερηϑεὶς λυπηϑῇ διὰ τὴν χθείαν. ΣΩ. 

Καὶ μήν, o μακάριε, »vr ds ἡμεῖς αὐτὰ τὰ τῆς φύ- 

σεως μόνον παϑήματα χωρὶς τοῦ λογισμοῦ διαπεραί- 
γομεν. ΠΡΩ. ᾿ληϑῆ τοίνυν λέγεις, ὅτι χωρὶς λύπης 
ἡμῖν λήϑη γίγνεται ἑκάστοτε ἐν τοῖς μαϑήμασι. ΣΏ. 

Ταύτας τοίνυν τὰς τῶν μαϑημάτων ἡδονὰς ἀμίχτους 
τε εἶναι λύπαις ῥητέον καὶ οὐδαμῶς τῶν πολλῶν ἀν- 

ϑρώπων ἀλλὰ τῶν σφόδρα ὀλίγων. ΠΡΩ. Πῶς γὰρ 
οὐ ῥητέον; ΧΧΧΙ. ! EQ. Οὐκοῦν ὅτε μετρίως ἤδη 
διακεχρίμεϑα χωρὶς τάς τ καϑαρὰς ἡδονὰς καὶ τὰς 

σχϑδὸν ἀκαϑάρτους ὀρϑῶς ἂν λεχϑείσας, προςϑῶμεν 
τῷ λόγῳ ταῖς μὲν σφοδραῖς ἡδοναῖς ἀμετρίαν, ταῖς δὲ 
μὴ τοὐναντίον ἐμμετρίαν" καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ σφοδρὸν 
αὖ, καὶ πολλάκις καὶ ὀλιγάκις γιγνομένας τοιαύτας, 

(τῆς) τοῦ ἀπείρου y ἐκείνου καὶ ἧττον καὶ μᾶλλον. διά 
τε σώματος καὶ ψυχῆς φερομένου [ngos oae» αὐτὰς 
εἶναι γένους, ! τὰς δὲ μὴ τῶν ἐμμέτρων. ΠΡΩ. Ὄρ- 

ϑότατα λέγεις, o Σώκρατες. EQ. Ἔτι τοίνυν πρὸς 

τούτοις μετὰ ταῦτα τόδε αὐτῶν διαϑεατέον. ΠΡΩ. 

Τὸ ποῖον; EQ. Ti mors χρὴ φάναι πρὸς ἀλήϑειαν 
εἶναι; τὸ καϑαρόν τε καὶ εἰλικρινές, ἢ τὸ σφόδρα τ 
xol τὸ πολὺ καὶ τὸ μέγα xol τὸ ἱκανόν; ΠΡΩ. Τί 

ποτ᾿ ἀρ, [ “Σώκρατες, ἐρωτᾷς βουλόμενος; ΣΏ. ἈΠΕ 

δέν, ὦ Πιρώταρχε, ἐπιλείπειν ἐλέγχων ἡδονῆς T8 καὶ 
ἐπιστήμης, εἰ ! τὸ μὲν ag αὐτῶν ἑκατέρου καϑαρόν 
ἐστι, τὸ δ᾽ οὐ καϑαρόν, ἵνα καϑαρὸν ἑκάτερον ἰὸν εἰς 
τὴν κρίσιν ἐμοὶ καὶ σοὶ καὶ ξυνάπασι τοῖςδε Quo πα- 
ρέχη τὴν κρίσιν. ΠΡΩ. Ὀρϑότατα. EQ. ϑι δή, 
περὶ πάντων, ὅσα καϑαρὰ em λέγομεν, οὑτωσὶ δια- 

»οηϑῶμεν" προελόμενοι πρῶτον αὐτῶν ἕν τι * διασκο- 

πῶμεν. ΠΡΩ. Τὶ οὖν προελώμεϑα; XQ. Τὸ λευκὸν 
ἕν τοῖς πρῶτον, εἰ βούλει, ϑεασώμεϑα γένος. ΠΡΩ. 
Πάνυ μὲν. ow. EQ. “Πῶς οὖν ἂν λευκοῦ καὶ τίς κα- 
ϑαρύτης ἡμῖν εἴη: πότερα τὸ μέγιστόν 18 καὶ πλεῖ- 
στον ἢ τὸ ἀκρατέστατον, ἐν ᾧ χφώματος μηδεμία μοῖ- 
ρα ἄλλη μηδενὸς ἐνείη; ΠΡΩ. 4ἤλον, ὅτι τὸ μάλιστ᾽ 
εἰλικρινὲς ὃν. EQ. Ὀρϑῶς. ap οὖν οὐ τοῦτο ἀληϑέ- 

στατον, ὦ Πρώταρχε, καὶ ἅμα δὴ κάλλιστον τῶν λευ- 
κῶν πάντων ! ϑήσομεν, ἀλλ οὐ τὸ πλεῖστον οὐδὲ τὸ 

μέγιστον; ΠΡΩ. Ὀρϑύτατά γε. ΣΏ. Σμικρὸν ἄρα 
καϑαρὸν λευχὸν μεμιγμένου πολλοῦ λευκοῦ λευκότερον 
ἅμα xci κάλλιον καὶ ἀληϑέστερον ἐὰν φῶμεν γίγνε- 
σϑαι, “παντάπασιν ἐροῦμεν ὀρϑῶς. ΠΡΩ. ᾿ὀρϑύτατα 

μὲν ovv. EQ. Ti οὖν; οὐ δήπου πολλῶν δεησόμεϑα 
παραδειγμάτων τοιούτων ἐπὶ τὸν τῆς ἡδονῆς πέρι λό- 
γον, ἀλλ ἀρκεῖ νοεῖν ἡμῖν αὐτόϑεν, ὡς ἄρα καὶ ξύμ- 
πασα ἡδονὴ σμικρὰ μεγάλης ! καὶ ὀλίγη πολλῆς κα- 
ϑαρὰ λύπης ἡδίων καὶ ἀληϑεστέρα καὶ καλλίων 7 

γνοιτ ἄν. YIPQ. Σφύδρα μὲν οὖν, καὶ τό γ8 παρά- 
δειγμα i ἱκανόν. EQ. Τί δὲ τὸ τοιόνδε; ἄρα περὶ ἤδο- 
viis οὐκ ἀκηκόαμεν ὡς ἀεὶ γένεσίς ἐστιν, οὐσία δὲ οὐκ 
ἔστι τὸ παράπαν ἡδονῆς; κομψοὶ γὰρ δή τινες αὖ 
τοῦτον τὸν λόγον ἐπιχειροῦσι μηνύειν ἡμῖν, οἷς δεῖ χά- 
gn ἔχειν. ΠΡΩ. Τί δή; EO. Διαπερανοῦμαϊ σοι 

p 

E 

τοῦτ αὐτὸ ἐπανερωτῶν, ὦ Πρώταρχϑ ! φίλε. ΠΡΩ. D 
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«μὲν οὖν. 

PHILESNBU.:.. 

-iys xol ἐρώτα μόνον. ΧΧΧΗΙ. ZQ. Ἐστὸν δή τινε 
δύο, τὸ μὲν αὐτὸ καϑ' αὑτό, τὸ δὲ csl ἐφιέμενον ἀλ- 

λους ΠΡΩ. Πῶς τούτω καὶ cive λέγεις; ΣΩ. Τὸ 

μὲν σεμνότατον asi πεφυκός, τὸ δ᾽ ἐλλισπτὲς ἐχείνου. 
ΠΡΩ. “ἐγ ἔτι σαφέστερον. EQ. Παιδικά που καλὰ 

καὶ ἀγαϑὰ τεϑεωρήκαμεν ἅμα καὶ ἐραστὰς ἀνδρείους 
αὐτῶν. ΠΡΩ. Σῳόδρα 79. Z9. Τούτοις τοίνυν ἐοι- 
κότα Oyoiv ovat δύ᾽ ἀλλα ζήτει κατὰ ! πόνϑ'᾽, ὅσα λέ- 
γομδν : εἶναι τὸ τρίτον ἑτέρῳ. ΠΡΩ. “έγε σαφέστε- 

90», [2 Σώκρατες, ὃ τι λέγεις. EQ. Οὐδὲν τι ποικί- 

λον, à Πιρφώταρχϑ᾽ ἀλλ᾽ ὁ λόγος, ἐρεσχελεῖ γῷν, λέγει 

», ὅτι τὸ μὲν ἕνεκά Tov τῶν ὄντων ἔστ Oel, τὸ δ᾽ 
οὗ χάριν ἑκάστοτϑ τὸ τινὸς ἕνεκα γιγγόμβνον ἀεὶ γί- 
γνεται. ΠΡΩ. Μόγις ἔμαϑον διὰ τὸ πολλάκις λε- 
χϑῆναι. ὖ ΣΩ. Τάχα δ᾽ ἴσως, ὦ παῖ, μᾶλλον μαϑησό- 

μδϑα προελϑόντος * τοῦ λόγους ΠΡΩ. T/ γὰρ οὔ; 
EQ. Δύο δὴ τάδε ἕτερα λάβωμεν. ΠΡΩ. Ποῖα; EQ. 
"Ev μέν τι γένεσιν πάντων, τὴν δὲ οὐσίαν ἕτερον ἕν. 
ΠΡΩ. 4v ἀποδέχομαίὶ σου ταῦτα, οὐσίαν καὶ γένεσιν. 

zQ. ᾿Ὀρϑότατα. πότερον οὖν τούτων ἕνεκα ποτέρου, 
τὴν γένεσιν οὐσίας fyexo φῶμεν, ἢ τὴν οὐσίαν εἶναι 
ἤελέσεως ἕνεκα; ΠΡΩ. Τοῦτο, ὃ πφοξαγορεύεται οὐ- 

σία, εἰ, γενέσδως ἕνεκα τοῦτ᾽ ἔστιν ὅπερ ἐστί, νῦν. πυν- 
$c»; EQ. Φαίνομαι. ΠΡΩ. ! Πρὸς ϑεῶν ag y 

ἐπανερωτᾷς μδ8; EQ. Τοιόνδβ τι λέγω, ὦ “Πρώταρχέ 

μοι, πότερα πλοίων Reason ἕνεκα φὴς γίγνεσϑαι 
μᾶλλον ἢ ἢ πλοῖα ,“γαυπηγίας; καὶ πάνϑ', ὁπόσα τοιαῦτ᾽ 

ἐστί, λέγω τοῦτ᾽ αὐτό, ὦ | Πρώταρχε. ΠΡΩ. Τί οὖν 
οὐκ αὐτὸς ἀπεκρίνω σαυτῷ, ῶ Σώκρατες; EQ. Οὐδὲν 

ὅ τι οὔ" σὺ μέντοι τοῦ λόγου συμμέτεχΕ. ΠΡΩ. Πά- 

γυ uiv οὖν. EQ. Φημὲ δὴ γενέσεως μὲν ἕνεκα φάρ- 
μαχκά τὸ χαὶ ! πάντα ὄργανα καὶ πᾶσαν ὕλην παρατί- 
ϑεσϑαι πᾶσιν͵ ἑκάστην δὲ γένεσιν ἄλλην ἄλλης οὐσίας 
τινὸς ἑκάστης fvexa (pedes. ξύμπασαν δὲ γένεσιν 

οὐσίας ἕνεκα γίγνεσϑαι ξυμπάσης. ΠΡΩ. Σαφέστατα 

Σ ΩΣ Οὐκοῦν, ἡδονή ye; εἴπερ γένεσίς ἐστιν, 

ἕνεκά τινος οὐσίας ἐξ ἀνάγκης γίγνοιτ᾽ ἂν. ΠΡΩ. Τί 

μήν; ΣΩ. Τό 78 μὴν οὗ ἕνεκα τὸ ἕνεκα TOV χιγνό- 

μενον ἀεὶ γίγνοιτ᾽ ἂν, ἐν τῇ τοῦ ἀγαϑοῦ μοίρᾳ. ἐκεῖνό 
ἐστι τὸ δὲ τινὸς ἕνεκα γιγνόμενον εἰς ἄλλην, ὦ ἀρι- 

στε, μοῖραν ϑετέον.Ό. ΠΡΏ. 1 Ἀναγκαιότατον. Σ ΩΣ 

E οὖν ἡδονή 78 εἴπερ, γένεσίς ἐστιν, εἰς ἄλλην ἢ τὴν 

τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν, αὐτὴν τιϑέντες ὀρϑὼς ϑήσομεν; 

ΠΡΩ. ᾿ὈὈρϑότατα μὲν ow. ΣΩ. Οὐκοῦν, ὅπερ, ἀρχό- 

μενος εἶπον τούτου τοῦ λόγου, τῷ μηνύσαντι τῆς ἢδο- 
γῆς πέρι τὸ gren μέν, οὐσίαν δὲ μηδ᾽ ἡντινοῦν αὖ- 
τῆς εἶναι, χάριν ἔχειν, δεῖ. δῆλον γάρ, ὅτι οὗτος τῶν 
φασκόντων ἡδονὴν ἀγαϑὸν εἶναι καταγελᾷ. Dno 

Σφόδρα ys. EQ. Καὶ μὴν ὃ αὐτὸς οὗτος ἑκάστοτε 

καὶ τῶν ! ἐν ταῖς γενέσεσιν ἀποτελουμένων καταγελά- 

σεται. ΠΡΩ. Πῶς δὴ καὶ ποίων λέγεις; ΣΩ. Τῶν 

ὅσοι ἐξιώμενοι ἢ πείνην ἢ δίψαν ἢ τι τῶν τοιούτων, 

ὅσα γένεσις ἐξιᾶται, χαίρουσι διὰ τὴν γένεσιν ἅτε 
ἡδονῆς οὔσης αὐτῆς, καὶ φασι Gp οὐκ ἂν δέξασϑαι 
μὴ διψῶντές r8 καὶ πεινῶντες καὶ τάλλα, & τις ἂν εἴς 

ποι, πάντα τὰ ἑπόμενα τοῖς τοιούτοις παϑήμασι μὴ 
πάσχοντες. ΠΡΩ. * Ἐοίκασι γοῦν. EQ. Οὐκοῦν τῷ 
γίγνεσϑαϊί γ8 τοὐναντίον ἅπαντες τὸ φϑείρεσϑαι φαῖ- 
μὲν ἂν. ΠΡΩ. Ἀναγκαῖον. EQ. Τὴν δὴ φϑορὰν καὶ 
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γένεσιν αἱροῖτ᾽ ἂν τις τοῦϑ᾽ αἱρούμενος, ἀλλ᾿ οὐ τὸν 

τρίτον ἐχεῖνον βίον, τὸν ἐν ᾧ μήτε “χαίρειν μήτϑ }λυ- 

πεῖσϑαι, φρονεῖν δ᾽ ἦν [δυνατὸν ὡς οἷόν τε χαϑα- 
θώτατα. IIPQ. πολλή τις, ὡς ἔοικεν, ὦ Σώκρατες, 

ἀλογία ξυμβαίνει γίγνεσθαι, ἐάν τις τὴν ἡδονὴν ὡς 

ἀγαϑὸν ἡμῖν τιϑῆται. ΣΩ. Πολλή, ἐπεὶ καὶ τῇδε ἔτι 
λέγωμεν. ΠΡΩ. 777; !' EQ. Πῶς οὐκ ἄλογόν ἐστι Β 
μηδὲν ἀγαϑὸν εἶναι μηδὲ καλὸν μήτε ἐν σώμασι μήτ᾽ 
ἐν πολλοῖς ἄλλοις πλὴν ἐν ψυχῇ, καὶ ἐνταῦϑα ἡδονὴν 

μόνον, ἀνδρείαν δὲ ἢ σωφροσύνην ἢ νοῦν ἢ τι τῶν 
ἄλλων, ὅσα ἀγαϑὰ eile ψυχή, μηδὲν τοιοῦτον εἶναι; 

πρὸς τούτοις δὲ ἔτι τὸν μὴ χαίροντα, ἀλγοῦντα δὲ 
ἀναγκάξεσϑαι φάναι κακὸν εἶναι τότε, ὅταν ἀλγῇ, κἂν 
1 ἄριστος πάντων, καὶ τὸν χαίροντα αὖ, ὅσῳ μᾶλλον 
χαίρει, TOT8 ὅταν χαίρῃ, τοσούτῳ διαφέρειν ! πρὸς C 

ἀρετήν. ΠΡΩ. πάντ ἐστὲ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, ὡς 

δυνατὸν ἀλογώτατα. XXXIV. EQ. Μὴ τοίνυν ἡδονῆς 
μὲν πάντως ἐξέτασιν πᾶσαν ἐπιχειρῶμεν ποιήσασϑαι, 

vov δὲ καὶ ἐπιστήμης οἷον φειδόμενοι, σφόδρα φανῶ- 
μεν" γενναίως δέ, εἴ πή τι σαϑρὸν t ἔχει, πᾶν περι- 
κρούωμεν, ἕως 0 τι καϑαρώτατόν ἐστ᾽ αὐτῶν φύσει, 
τοῦτο κατιδόντες εἷς τὴν κρίσιν χρώμεϑα τὴν κοινὴν 
τοῖς TB τούτων καὶ τοῖς τῆς ἡδονῆς μέρεσιν ἀληϑε- 
στάτοις. IIP Q. Ὀρϑῶς. EQ. Οὐκοῦν ἡμῖν ! τὸ μὲν, 

οἶμαι, δημιουργικόν ἐστι τῆς περὶ τὰ μαϑήματα ἐπι- 
στήμης, τὸ δὲ περὶ παιδείαν καὶ τροφήν; ἢ πῶς: 

IIPO. Οὕτως. EQ. Ἐν δὴ ταῖς χειροτεχνικαῖς δια- 

vonOdysv πρῶτα, 8L TO μὲν ἐπιστήμης αὐτῶν μᾶλλον 
ἐχόμενον, τὸ δὲ ἡ ἧττόν ἐστι, καὶ δεῖ τὰ μὲν ὡς καϑα- 
ρώτατα νομίζειν, τὰ δ᾽ ὡς ἀκαϑαρτότερα. ΠΡΩ. 

Οὐκοῦν χρή. EQ. Τὰς τοίνυν ἡγεμονικὰς διαλησιτέον 
ἑκάστων αὐτῶν χωρίς. ΠΡΩ. Ποίας καὶ πῶς; ! EQ. 
Οἷον, πασῶν που τεχνῶν ἂν τις ἀριϑμητικὴν χωρίζῃ 
καὶ μετρητικὴν καὶ στατικήν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, φαῦλον 
τὸ καταλειπόμδνον ἑκάστης ἄν γίγνοιτο. ΠΡΩ. Φαῦ- 

EQ. Τὸ γοῦν μετὰ ταῦτ᾽ δἰκαζειν λεί- 
zt0W ἂν καὶ τὰς αἰσϑήσεις καταμελετᾶν ἐμπειρίᾳ καὶ 
τινι τριβῇ, ταῖς τῆς στοχαστικῆς προςχρωμένους δυνά- 
μεσιν, ἃς πολλοὶ τέχνας * ἐπονομάζουσι, μελέτῃ καὶ 

πόνῳ τὴν ῥώμην ἀπειργασμένας. ΠΡΩ. ἀἸναγκαιότα- 

τα λέγοις. EQ. Οὐκοῦν μδστὴ uiv που μουσικὴ πρῶ- 

τον, τὸ ξύμφωνον ἁρμόττουσα οὐ μέτρῳ, ἀλλὰ μελέ- 
της στοχασμῷ" καὶ ξύμπασα αὐτῆς αὐλητική, τὸ μέ- 

τρον ἑκάστης χορδὴς τῷ στοχάζεσϑαι φερομένης àn- 

φεύουσα, ὧςτε πολὺ μεμιγμένον ἔχειν τὸ μὴ σαφές, 
σμυιρὸν δὲ τὸ βέβαιον. ΠΡΩ. ᾿Ιληϑέστατα. ΣΩ. 

λον μὲν δή. 

" ) 

6 

Καὶ μὴν ἱ ἰατρικήν τὸ καὶ γεωργίαν καὶ κυβερνητικὴν Β 

καὶ στρατηγικὴν ὡςαύτως εὑρήσομεν ἐχούσας. ΠΡΩ. 

Καὶ πάνυ ye. EQ. Τεκτονικὴν δὲ ye, οἶμαι, πλείστοις 

μέτροις 18 καὶ ὀργάνοις χρωμένην, τὰ πολλὴν ἀκρί- 

fear αὐτῇ πορίζοντα τεχνικωτέραν τῶν πολλῶν ἐπι- 

στημῶν παρέχεται. ΠΡΩ. Πῇ; EQ. Κατά τε νκυ- 

πηγίαν καὶ κατ᾽ οἰκοδομίαν καὶ ἐν πολλοῖς ἄλλοις τῆς 
ξυλουργικῆς. καγόνι γάρ, οἶμαι » καὶ τόρνῳ χρῆται καὶ 
διαβήτῃ καὶ στάϑμῃ ! καὶ τινι  προφαγωγίῳ κεκομψευ- 

μένῳ. ΠΡΩ. Καὶ πάνυ 78. ὡ Σώκρατες, ὀρϑῶς λέ- 

γεις. ΣΩ. Θῶμεν τοίνυν διχῇ τὰς ley μένας τέχνας, 

τὰς μὲν μουσικῇ Ξυνεπομένας £v τοῖς ἔργοις ἐλάττονος 

ἀκριβείας μετισχούσας, τὰς δὲ τεκτονικῇ πλβίονος. 
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IIPO. Κείσϑω. XQ. Τούτων δὲ ταύτας ἀκριβεστάτας 
εἶναι τέχνας, ἃς νῦν δὴ πρῶτας εἴπομεν. ΠΡΩ. Ἄρι- 

ϑμητικὴν quive μοι Àéysw καὶ ὅσας μετὰ ταύτης τὲς 
χνας ἐφϑέγξω n» óy EQ. “Πάνυ μὲν ! οὖν. ἀλλ᾽, 
“πρώταρχϑ, dg οὐ διττὰς αὖ καὶ ταύτας λεκτέον; ἢ 
πῶς; ΠΡΩ. “Ποίας δὴ λέγϑις;. EQ. ριϑμητικὴν 

πρῶτον ἀρ οὐκ ἄλλην μὲν τινα τὴν τῶν πολλῶν φα- 

τέον, ἄλλην δ᾽ αὖ τὴν τῶν φιλοσοφούντων; ΠΡΩ. 

IIj ποτὲ διορισάμενος οὖν ἄλλην, τὴν δὲ ἄλλην Sein 

τις ἂν ἀριϑμητικήν; EQ. Οὐ σμικρὸς ὅρος, a Ππρώ- 

ταρχδ. oí μὲν γάρ που μονάδας ἀνίσους καταρι- 
ϑιμοῦνται τῶν περὶ ἀριϑμόν, οἷον στρατόπεδα δύο καὶ 
βοῦς δύο ' καὶ δύο τὰ σμικρότατα ἢ καὶ τὰ πάντων 

μέγιστα᾽ οἵ δ᾽ οὐκ ἂν ποτ αὐτοῖς συνακολουϑήσειαν, 

εἰ μὴ μονάδα μονάδος ἑχάστης τῶν μυρίων μηδεμίαν 
ἄλλην ἄλλης διαφέρουσάν τις ϑήσει. ΠΡΩ. Καὶ μάλα 

y εὖ λέγεις οὐ σμυιρὰν διαφορὰν τῶν περὶ ἀριϑμὸν 
τευταζόντων, ὥστ λόγον i ἔχειν. δύο αὐτὰς εἶναι. ΣΏ. 
Ti δέ; λογιστικὴ καὶ μετρητικὴ 7 κατὰ τεκτονικὴν καὶ 
κατ ἐμπορικὴν τῆς κατὰ φιλοσοφίαν γεωμετρίας 18 
καὶ λογισμῶν * καταμελετωμένων — πότερον ὡς μία 
ἑχατέρα λεκτέον ἢ δύο τιϑῶώμεν; IIP Q. Τοῖς πρόσϑεν 
ἑπόμενος ἔγωγ ἂν δύο κατὰ τὴν qu ψῆφον τιϑείην 
ἑκατέραν τούτων. ΣΏ. Ὄρϑῶς. οὗ δ᾽ ἕνεκα ταῦτα 

προηνεγκάμεϑα εἰς τὸ μέσον, ἄρα fyyosig; ΠΡΩ. 

Ἴσως, ἀλλὰ σὲ βουλοίμην ἂν ἀποφήνασϑαι τὸ γὺν 
ἐρωτώμενον. EQ. Δοκεῖ τοίνυν ἔμοιγε οὗτος ὃ λύγος 
οὐχ ἧττον ἢ ὅτε λέγειν αὐτὸν ἠρχόμεϑα, ταῖς ἡδοναῖς 
ζητῶν ἀντίστροφον ἐνταῦϑα προβεβληκέναι ' σκοπῶν, 
ἀρά ἐστὶ τις ἑτέρας ἄλλη καϑαρωτέρα ἐπιστήμης ἐπι- 

στήμη, καϑάπερ, ἡδονῆς ἡδονή. ΠΡΩ. Koi μάλα σα- 

φὲς τοῦτό γ8, ὅτι ταῦϑ' ἕνεκα τούτων ἐπικεχείρηκχϑ. 
XXXV. EQ. Τί ovv; ag οὐκ ἐν μὲν τοῖς ἔμπροσϑεν 

ἐπὶ ἄλλοις ἄλλην τέχνην οὐσαν ἀνεύρισκε “σαφεστέραν 

καὶ ἀσαφεστέραν ἀλλην ἄλλης; 

ΣΩ. Ἐν 
φϑεγξάμενος, εἰς δόξαν καταστήσας ὡς μιᾶς, πάλιν 

ΠΡΩ. πάνυ uiv ovv. 

τούτοις δὲ cg οὔ τινα τέχνην ὡς ὁμώνυμον 

ὡς δυοῖν ἐπανερωτᾷ τούτοιν ! αὐτοῖν, τὸ σαφὲς καὶ 

τὸ καϑαρὸν περὶ ταῦτα πότερον ἢ τῶν φιλοσοφούν- 
τῶν ἢ μὴ φιλοσοφούντων ἀκριβέστερον ἔχει; ΠΡΏΩ. 
Καὶ μάλα δοκεῖ μοι τοῦτο διερωτᾶν. EQ. Tiy οὖν, 
ὦ Πρώταρχβ, αὐτῷ διδῶμεν ἀπόκρισιν; ΠΡΩ. m 

Σώκρατες, εἰς ϑαυμαστὸν διαφορᾶς μέγεϑος εἰς σα- 

φήνειαν προεληλύϑαμεν ἐπιστημῶν. EQ. Οὐχοῦν ἀπο- 

ΠΡΩ. Τί μήν; καὶ εἰρήσϑω γε ὅτι 
πολὺ μὲν αὗται τῶν ἄλλων τεχνῶν διαφέρουσι, τούτων 
δ᾽ αὐτῶν oi περὶ τὴν τῶν ' ὄντως φιλοσοφούντων 0p- 
μὴν ἀμήχανον ἀκριβείᾳ τὸ καὶ ἀληϑείᾳ περὶ μέτρα T8 
καὶ ἀριϑμοὺς διαφέρουσιν. 

^ 9. roc 
χρινουμεξι α geo»; 

ΣΩ. Ἔστω ταῦτα κατὰ 

σέ, καὶ σοὶ δὴ πιστεύοντες ϑαῤῥοῦντες ἀποχρινώμεϑα 
τοῖς δεινοῖς περὶ λόγων OA» --- ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

EQ. Ὡς δἰσὲ δύο ἀριϑμητικαὶ καὶ δύο μετρητικαὶ καὶ 
ταύταις ἀλλαι τοιαῦται ξυνεπόμεναι συχναΐ, τὴν διδυ- 
μότητα ἔχουσαι ταύτην, ὀνόματος δὲ ἑνὸς κδχοινωμέ- 
ναι. ! ΠΡΩ. “ιδῶμεν τύχῃ ἀγαϑῇ τούτοις, OUG φὴς 
δεινοὺς εἶναι, ταύτην τὴν ἀπόκρισιν, ὦ Σώχρατες. Eo. 

Ταύτας οὖν λέγομεν ἐπιστήμας ἀκριβεῖς μάλιστ᾽ εἶναι; 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. MAY ἡμᾶς, ὦ Πρφώταρχε, 
ἀναΐνοιτ᾽ ἂν ἡ τοῦ διαλέγεσθαι δύναμις, si τινα πρὸ 
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ΠΡΩ. Τίνα δὲ ταύτην αὖ δεῖ 
zo. 4ηλον, ὅτι ἣ πᾶσαν τήν 78 γὺν λεγο- 

μένην γνοίη. τὴν γὰρ περὶ τὸ ὃν καὶ τὸ ovrog καὶ τὸ 
κατὰ ταὐτὸν ἀεὶ πεφυκὸς πάντως ἔγωγε οἶμαι ἡγεῖ- 
σϑαι ξύμπαντας, ὅσοις YOU καὶ σμικρὸν προςήρτηται, 

μακρῷ ἀληϑεστάτην εἶναι γνῶσιν. σὺ δὲ τί πῶς τοῦτο, 
[5] Πρφώταρχε, διακρίνοις ἃ ἂν; ΠΡΩ. Ἤκουον μὲν ἔγω- 

γε, ὦ Σώχρατες, ἑκάστοτε Τοργίου πολλάκις, ὡς ἢ τοῦ 
πείϑειν τιολὺ διαφέροι πασῶν τεχνῶν" πάντα γὰρ wp 
αὑτῇ δοῦλα δ ἕχόντων 1 ἀλλ οὐ διὰ βίας ποιοῖτο, 

καὶ μακρῷ ἀρίστη πασῶν εἴη τῶν τεχνῶν" νῦν δ᾽ οὔτε 

σοὶ οὔτε δὴ ἐκείνῳ βουλοίμην ἂν ἐναντία τίϑεσϑαι. 
EQ. Τὰ ὅπλα μοι δοκεῖς βουληϑεὶς εἰπεῖν αἰσχυνϑεὶς 
ἀπολιπεῖν. 

TAS Η 
αὐτῆς ἀλλὴν κρίναιμϑν. 

Ἐ λέγειν; 

IIPQ. "Eoro νῦν ταῦτα ταύτῃ, ὅπῃ GOL 
δοκεῖ. EQ. ᾿4ρ᾽ οὖν αἴτιος ἐγὼ τοῦ μὴ καλῶς ὑπολα- 
fév σε; ΠΡΏ. Τὸ ποῖον; EQ. Οὐκ, ὦ φίλε Πρώ- 
ταρχε, τοῦτο ἔγωγξ ἐζήτουν πω, τίς τέχνη ἢ τὶς ἐπι- 

στήμη πασῶν διαφέρει τῷ ! μεγίστη καὶ ἀρίστη καὶ 
πλεῖστα ὠφελοῦσα ἡμᾶς, αλλὰ τὶς ποτε τὸ σαφὲς καὶ 
τἀκριβὲς καὶ τὸ ἀληϑέστατον ἐπισκοπεῖ, κἂν εἰ σμικρὰ 
καὶ σμικρὰ ὀνίνασα. τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ νῦν δὴ ζητοῦμεν. 
ἀλλ ὅρα" οὐδὲ γὰρ ἀπεχϑήσει Ῥοργίᾳ; τῇ μὲν ἐκείνου 

ὑπάρχειν τέχνῃ διδοὺς πρὸς χρείαν τοῖς ἀνϑρώποις 
κρατεῖν, ἢ δ᾽ ϑξτον ἐγ. ὼ yvr  τιραγματαίᾳ, χκαϑάπερ τοῦ 

ARD πέρι τότε ἔλεγον» κἂν εἰ σμικρόν, χαϑαρὸν δὲ 

εἴη, τοῦ πολλοῦ καὶ μὴ τοιούτου ! διαφέρειν τούτῳ γ᾽ 
αὐτῷ τῷ ἀληϑεστάτῳ, καὶ νῦν δὴ σφόδρα διανοηϑὲν- 
τες καὶ ἱκανῶς διαλογισάμενοι, μήτ᾽ εἴς τινας ὠφελείας, 

ἐπιστημῶν βλέψαντες μήτε τινὰς εὐδοκιμίας, ἀλλ᾽ εἴ 
τις πέφυχϑ τῆς ψυχῆς ἡμῶν δύναμις ἐρᾶν τὸ τοῦ ἀλη- 
ϑοῦς καὶ πάντα ἕνδκα τούτου πράττειν, ταύτην εἴπω- 
μεν, διερευνησάμενοι τὸ καϑαρὸν γοῦ τῷ καὶ φρονή- 
σεως, δἰ ταύτην μάλιστα ἐκ τῶν εἰχότων ἐχτῆσϑαι 
φαῖμεν ἂν ἢ τιν ἑτέραν ταύτης κυριωτέραν ἡμῖν ' ζη- 
τητέον. | HIP Q. Ἀλλὰ σκοπῶ, καὶ χαλεπόν, οἶμαι, 

συγχωρῆσαὶ τινὰ ἄλλην ἐπιστήμην ἢ τέχνην τῆς ἀλη- 

ϑείας ἀντέχεσϑαι μᾶλλον ἢ ταύτην. EQ. 4p οὖν 

ἐννοήσας τὸ τοιόνδε εἴρηκας, ὃ λέγεις νῦν, ὡς αἵ πολ- 

λαὶ τέχναι καὶ ὅσαι περὶ ταῦτα πεπόνηνται, πρῶτον * 
μὲν δόξαις χρῶνται καὶ τὰ περὶ δόξας ζητοῦσι ξυγντε- 

ταγμένως; εἰ δὲ καὶ περὶ φύσεως ἡγεῖταὶ τις ζητεῖν, 
οἶσϑ᾽ ὅτι τὰ πιερὲ τὸν κόσμον τόνδε, ὃ ὅπῃ τε γέγονε καὶ 
ὅπῃ πάσχει τι καὶ ὅπῃ ποιεῖ, ταῦτα ζητεῖ διὰ βίου; 
φαῖμεν, ἄν ταῦτα, ἢ πῶς; ΠΡΩ. Οὕτως. EQ. Οὐκοῦν οὐ 
περὶ τὰ ὄντα el, περὶ δὲ τὰ γιγνόμενα καὶ γενησόμε- 
γα καὶ γεγονότα ἡμῶν ὁ τοιοῦτος ἀνήφηται τὸν πόνον. 
ΠΡΩ. ᾿Ἰληϑέστατα. EQ. Τούτων οὖν τι σαφὲς ἂν 

φαῖμεν τῇ ἀχριβεστάτῃ ἀληϑείᾳ " γίγνεσϑαι, ὧν μήτε 

ἔσχε μηδὲν πώποτε κατὰ ταὐτὰ wid ἕξοι μήτε εἰς τὸ 
γὺν παρὸν ἔχει; HPQ. Koi πῶς; ΣΩ. Περὶ οὖν 

τὰ μὴ κεκτημένα βεβαιότητα μηδ᾽ ἡντινοῦν πῶς ἂν 
πότε βέβαιον γίγνοιϑ᾽ ἡμῖν καὶ ὁτιοῦν: ΠΡΩ. Οἶμαι 
μὲν οὐδαμῶς. XQ. Οὐδ᾽ ἄρα νοῦς οὐδὲ τις ἐπιστήμη 
περὶ αὐτά ἐστι τὸ ἀληϑέστατον ἔχουσα. ΠΡΩ. OUx- 
ovv εἰκός γε. XXXVI. EQ. Τὸν μὲν δὴ σὲ καὶ ἐμὲ 
καὶ Γοργίαν καὶ Φίληβον χρὴ συχνὰ χαΐρειν ἐᾶν, 008 
δὲ ! διαμαρτύρασϑαι τῷ λόγῳ. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΏ. Ὡς ἢ περὶ ἐχεῖνα ἔσϑ᾽ ἡμῖν τό τε βέβαιον καὶ 
τὸ καϑαρὸν καὶ τὸ ἀληϑὲς καὶ o δὴ λέγομεν εἰλικρι- 
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PHILEBUS. 

γές, περὶ τα ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ὡςαύτως ἀμικτότατα 

ἔχοντα, ἢ δεύτερος, ἐχείνων δ τι μάλιστά ἐστι ξυγγ8- 
vit" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα δεύτερά T8 καὶ ὕστερα λεκτέον. 
ΠΡΩ. ᾿ληϑέστατα λέγεις. XQ. Τὰ δὴ τῶν ὀνομά- 
τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα κάλλιστα dp ov τοῖς καλλίστοις 

δικαιότατον ἀπονέμειν; ΠΡΏ. Eixoc 78. ' ΣΏ. Οὐκ- 

οὖν νοῦς ἐστὶ καὶ φρόνησις & y ἂν τις τιμήσειε μά- 
AT ὀνόματα; ΠΡΩ. 1γαΐ. EQ. Ταῦτ ἄρα ἐν ταῖς 

περὶ τὸ ὃν ὄντως ἐννοίαις ἔστιν ἀπηχριβωμένα ὀρϑῶς 
κείμενα καλεῖσϑαι. ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Καὶ 

μὴν ἅ 78 εἰς τὴν κρίσιν ἐγὼ τότε παρεσχόμην, οὐκ 
ἀλλ ἐστὶν ἢ ταῦτα τὰ ὀνόματα. ΠΡΩ. Τί μήν, ὦ 
Σώκρατες: EQ. Εἶεν. τὸ μὲν δὴ φρονήσεώς τε καὶ 
ἡδονῆς πέρι πρὸς τὴν ἀλλήλων μῖξιν ! εἴ τις φαίη κα- 

ϑαπερεὶ δημιουργοῖς 3 ἡμῖν, ἐξ ὧν ἢ ἐν οἷς δεῖ “δημιουρ- 
γεῖν τι; παρακεῖσϑαι, καλῶς ἂν τῷ λόγῳ ἀπεικάζοι. 

ΠΡΩ. Καὶ μάλα. ΣΩ. Τὸ δὴ μετὰ ταῦτα Gg οὐ μι- 
γνύναι ἐπιχϑιρητέον; ΠΡΩ. Τί μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν 

τάδε προειποῦσι καὶ ἀναμνήσασιν ἡμᾶς αὐτοὺς ὀρϑό- 
τερον ἂν ἔχοι; IIPQ. Τὰ ποῖα; ΣΏ. Ἢ καὶ πρό- 

τερον ἐμνήσϑημεν" εὖ δ᾽ ἡ παροιμία δοκεῖ ἔχειν, τὸ 
zal δὶς καὶ τρὶς τό γε καλῶς * ἔχον ἐπαναπολεῖν τῷ 
λόγῳ δεῖν. ΠΡΩ. Τί μήν; EQ. Φέρε δὴ πρὸς Διός" 
οἶμαι γὰρ οὑτωσὶ πως τὰ τότε λεχϑέντα ῥηϑῆναι. 

ΠΡΩ. πῶς; zo. Φίληβός φησι τὴν ἡδονὴν σκοπὸν 
ὀρϑὸν πᾶσι ζώοις γεγονέναι καὶ δεῖν πάντας τούτου 

στοχάζεσϑαι, xai δὴ καὶ ταγαϑὸν TOUT αὐτὸ εἶναι 
ξύμπασι, χαὶ δύο ὁ ὀνόματα, ἀγαϑὸν καὶ ἡδύ, ἑνί τινι 

xal φύσει μιᾷ τούτω ὀρϑῶς τεϑέντ᾽ ἔχειν. Σωχράτης 
δὲ πρῶτον μὲν ' οὔ φησι τοῦτ᾽ εἶναι, δύο δὲ καϑάπερ 
τὰ ὀνόματα, καὶ τό τε ἀγαϑὸν καὶ τὸ ἡδὺ διάφορον 
ἀλλήλων φύσιν ἔχειν, μᾶλλον δὲ μέτοχον εἶναι τῆς τοῦ 
ἀγαϑοῦ μοίρας τὴν φρόνησιν ἢ τὴν ἡδονήν. οὐ ταῦτ᾽ 

ἔστι τε καὶ ἤν. τὰ τότε λεγόμενα, o Πιρώταρχε; ΠΡΩ. 

Σφόδρα μὲν οὖν. EQ. OvxoUr καὶ τόδε καὶ τότε καὶ 
γῦν ἡμῖν ἄν ξυνομολογοῖτο; ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; zQ. 
Τὴν τἀγαϑοῦ διαφέρειν φύσιν τῷδε τῶν ἄλλων. ! 
ΠΡΩ. Τίνι; ΣΩ. Ὧι “παρείη τοῦτ ἀεὶ τῶν ζώων διὰ 

τέλους πάντως καὶ πάντῃ, μηδενὸς ἑτέρου ποτὲ ἔτι 
προςδεῖσϑαι, τὸ δὲ ἱκανὸν τελεώτατον ἔχειν. οὐχ οὕ- 
τως; ΠΡΩ. Οὕτω μὲν οὖν. EQ. Οὐκοῦν τῷ λόγῳ 

ἐπειράϑημεν χωρὶς ἑκάτερον ἑχατέρου ϑέντες εἰς τὸν 
βίον ἑκάστων, ἄμικτον μὲν ἡδονὴν φρονήσει, φρόνησιν 
δὲ ὠφαύτως ἡδονῆς μηδὲ τὸ σμικρότατον ἔχουσαν; 
ΠΡΩ. Ἦν ταῦτα. EQ. Μῶν οὖν ἡμῖν αὐτῶν τότε 

πότερον ! ἱκανὸν ἔδοξεν εἶναί τῳ; ΠΡΩ. Καὶ πῶς; 

XXXVII. EQ. Εἰ δὲ 7ε παρηνέχϑημέν τι πότε, yir óc- 

τιςοῦν ἐπαναλαβὼν ὀρϑότερον εἰπάτω, μνήμην, καὶ φοό- 
γησιν καὶ ἐπιστήμην καὶ ἀληϑῆ δόξαν τῆς αὐτῆς ἰδέας 

τιϑέμενος, καὶ σχοπῶν, εἴ τις ἄνευ τούτων δέξαιτ᾽ ἂν 

οἵ καὶ ὁτιοῦν εἶναι ἢ γίγνεσϑαι, μὴ ὅτι δή γε ἡδονήν, 
si9' ὡς πλείστην εἴϑ' ὡς σφοδροτάτην, εἰ μήτε ἀλη- 
ϑῶς δοξάζοι χαίρειν, μήτε τὸ παράπαν γιγνώσκοι τὶ 

ποτβ πέπονϑ8 πάϑος, ι μήτ᾽ αὖ μνήμην τοῦ πάϑους 

μηδ᾽ ὁντινοῦν χθόνον ἔχοι. ταὐτὰ δὲ Mye καὶ περὶ 
φρονήσεως, εἴ τις ἄνευ πάσης ἡδονῆς καὶ τῆς βραχυ- 
τάτης δέξαιτ᾽ ἂν φρόνησιν ἔχειν μᾶλλον ἢ μετά τινῶν 
ἡδονῶν, ἢ “πάσας ἡδονὰς χωρὶς φρονήσεως μᾶλλον ἢ 

μετὰ φρονήσεως αὖ τινός. ΠΡΩ. Ovx ἔστι», ὦ Σώ- | 
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κρατες, ἀλλ οὐδὲν δεὶ ταῦτά γε πολλάκις ἐπερωτᾶν. * 

EQ. Οὐκοῦν τό γε τέλεον καὶ πᾶσιν αἱρετὸν καὶ τὸ 
παντάπασιν ἀγαϑὸν οὐδέτερον ἄν τούτων εἴη; ΠΡΩ. 
πῶς γὰρ ἄν; ΣΩ. Τὸ τοίνυν ἀγαϑὸν ἤτοι σαφῶς ἢ xal 
τινα τύπον αὐτοῦ ληπτέον, ἵν᾽, ὅπερ ἐλέγομεν, δευτε- 
gata ὅτῳ δώσομεν, ἔχωμεν. ΠΡΏΩ. ᾿ὈΟρϑότατα λέγεις. 

EQ. Οὐχοῦν 000v μὲν τινα ἐπὶ τἀγαϑὸν εἰλήφαμεν; 
ΠΡΩ. Τίνα; EQ. Καϑάπερ εἴ τίς τινι: ἄνϑρωπον 

ζητῶν τὴν οἴκησιν πρῶτον ! ὀρϑῶς, i» οἰκεῖ, nv Sor 

αὐτοῦ, μέγα TL δήπου πρὸς τὴν εὕρεσιν ἄν ἔχοι τοῦ 
ζητουμένου. ΠΡΩ. πῶς δ᾽ οὖ: ΣΩ. Καὶ νῦν δή τις 
λόγος ἐμήνυσεν ἡμῖν, ὥςπερ καὶ κατ΄ ἀρχάς, μὴ ζητεῖν 

ἐν τῷ ἀμίχτῳ βίῳ τἀγαϑὸν ἀλλ ἐν τῷ umrQ. ΠΡΩ. 
Πάνυ pe Eo. "EÀnig μὴν πλείων ἐν τῷ μιχϑέντι κα- 
λῶς τὸ ζητούμενον ἔσεσϑαι φανερώτερον ἢ ἐν τῷ μή; 
ΠΡΩ. Πολύ ye. EQ. Τοῖς δὴ ϑεοῖς, ὦ Πρώταρχε, 

εὐχόμενοι κεραννύωμεν, sire Διόνυσος εἴτε Ἥφαιστος 
! εἴϑ᾽ ὅςτις ϑεῶν ταύτην τὴν τιμὴν εἴληχϑ τῆς συγ- 
κράσεως. ΠΡΏ. Πάνυ μὲν ovr. EQ. Καὶ μὴν καϑάπερ 
ἡμῖν οἰνοχύοις τισὶ παρεστᾶσι κρῆναι" μέλιτος μὲν ἄν 
ἀπεικάζοι τις τὴν τῆς ἡδονῆς, τὴν δὲ τῆς φρονήσεως 
γηφαντικὴν χαὶ ἄοινον αὐστηροῦ καὶ ὑγιεινοῦ τινὸς 
ὕδατος" ἂς προϑυμητέον ὡς κάλλιστα συμμιγνύναι. 
HPQ. Πῶς γὰρ οὔ; EQ. Φέρε δὴ πρότερον" 
πᾶσαν ! ἡδονὴν πάσῃ φρονήσει μιγνύντες τοῦ καλῶς 
ἄν μάλιστ᾽ ἐπιτύχοιμεν; ΠΡΩ. Ἴσως. ΣΏ. MÀY οὐκ 
ἀσφαλές. ἡ δὲ ἀχινδυνότερον ἂν μιγνύοιμεν, δόξαν μοι 

δοχῶ τινὰ ἀποφήνασϑαι ἂν. ΠΡΩ. 4iye τίνα. EQ. 
Ἦν ἡμῖν ἡδονή τὸ ἀληϑῶς, ὡς οἰόμεϑα, μᾶλλον ἐτέ- 

δὴ καὶ τέχνη τέχνης ἀχριβεστέρα; ΠΡΩ. 
Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Καὶ ἐπιστήμη δὴ ἐπιστήμης διά- 
φορος, 7j μὲν ἐπὶ τὰ γιγνόμενα καὶ ἀπολλύμενα amo- 
βλέπουσα, ἢ δὲ ἐπὶ ! τὰ μήτε γιγνόμενα μήτε ἀπολ- 
λύμενα, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ὡςαύτως ὄντα cel. ταύτην 
εἰς τὸ ἀληϑὲς ἐπισκοπούμενοι ἡγησάμεϑα ἐχείνης ἀλη- 

ϑεστέραν εἶναι. ΠΡΩ. Πάνυ μὲν ovy ὀρϑῶς. EQ. 

Οὐχοῦν εἰ τἀληϑέστατα τμήματα ἑκατέρας ἴδοιμεν 
πρῶτον ξυμμίξαντες, áp ἱκανὰ ταῦτα ξυγκεκραμένα 
τὸν ἀγαπητότατον βίον ἀπεργασάμενα παρέχειν ἡμῖν, 
ἢ τινος ἔτι προςδεόμεϑα xci τῶν μὴ τοιούτων; * 

ΠΡΩ. Ἐμοὶ γοῦν δοχεῖ δρᾶν οὕτως. xxxvur. ΣΩ. 
Ἔστω δή τις ἡμῖν φρονῶν ἄνθρωπος αὐτῆς πέρι δι- 
καιοσύνης, ὃ τι ἔστι, καὶ λόγον ἔχων ἑπόμενον τῷ 
vosiv, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν ὄντων 
ὡςαύτως διανοούμενος. ΠΡΏΩ. Ἔστω γὰρ οὖν. EQ. 
49 οὖν οὗτος ἱκανῶς ἐπιστήμης ἕξει χύχλου μὲν καὶ 
σφαΐρας αὐτῆς τῆς ϑείας τὸν λόγον ἔχων, τὴν δὲ av- 
ϑρωπίνην ταύτην σφαῖραν καὶ τοὺς χύχλους τούτους 
ἀγνοῶν, καὶ χφώμενος ἐν οἰκοδομίᾳ καὶ ! τοῖς ἄλλοις 
ὁμοίως. κανόσι. καὶ τοῖς κύκλοις; ΠΡΩ. Τελοίαν διά- 

J'sci» ἡμῶν, a Σώκρατες, ἐν ταῖς ϑείαις οὐσαν μόνον 

ἐπιστήμαις λέγομεν. ΣΩ. Πῶς φῇς; ἢ τοῦ ψευδοῦς 
κανόνος ἅμα καὶ τοῦ κύχλου τὴν οὐ βέβαιον οὐδὲ κα- 
ϑαρὰν τέχνην ἐμβλητέον κοινῇ καὶ συγκρατέον; ΠΡΩ. 

ναγκαῖον γάρ, εἰ μέλλδι τις ἡμῶν καὶ τὴν ὁδὸν ἐχα- 
στοτε ἐξευρήσοιν οἴκαδε. EQ. Ἦ καὶ μουσικήν, ἣν 
ὀλίγον ἔμπροσϑεν ἔφαμεν ! στοχάσεώς τε καὶ μιμή- 
σεως μεστην οὖσαν παϑαρότητος ἐνδεῖν; ΠΡΩ. 4- 

γαγκαΐον φαίνεται ἔμοιγε, εἴπερ y8 ἡμῶν ὃ βίος ἔσται 
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καὶ ὁπωςοῦν ποτὲ βίος. EQ. Βούλει δῆτα, ὥςπερ 
ϑυρωρὸς ὑπ᾽ ὄχλου TG ὠϑούμενος. καὶ βιαζόμενος, 
ἡττηϑεὶς ἀναπετάσας τὰς ϑύρας ἀφῶ πάσας τὰς ἐπι- 
στήμας εἰςρεῖν καὶ μίγνυσϑαι ὁμοῦ καϑαρᾷ τὴν ἐν- 

δεεστέραν:; ΠΡΩ. Οὔκουν ὃ ἔγωγε οἶδα, "ὦ Σώκρατες, 

ὅ τί τις ἂν βλάπτοιτο πάσας λαβὼν τὰς ἄλλας ἐπι- 
ΣΩ. Μεϑιῶ δὴ τὰς ξυμ- 

πάσας d εἰς τὴν τῆς Ὁμήρου xci μάλα ποιητικῆς 

μισγαγκείας ὑποδοχήν; ΠΡΩ. Πάνυ μὲν ovy. XXXIX. 

zo. Μεϑεῖνται. καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν τῶν ἡδονῶν πηγὴν 

ἰτέον. ὡς γὰρ διενοήϑημεν αὐτὰς μιγνύναι, τὰ τῶν 

ἀληϑῶν μόρια πρῶτον, οὐκ ἐξεγένεϑ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ διὰ 

τὸ πᾶσαν ἀγαπᾶν ἐπιστήμην εἰς ! ταὐτὸν μεϑεῖμεν 
ἀϑρόας καὶ πρόσϑεν τῶν ἡδονῶν. ΠΡΩ. ᾿“ληϑέστα- 

τα λέγεις. EQ. Ὥρα δὴ βουλεύεσϑαι νῷν καὶ 
τῶν ἡδονῶν, πότερα zcl ταύτας πάσας ἀϑρόας 

5 
στήμας, ἔχων τὰς πρώτας. 

περὶ 

ἀφε- 
τέον ἢ καὶ τούτων πρώτας μεϑετέον ἡμῖν ὅσαι ἀλη- 
ϑεῖς. ΠΡΩ. Πολύ ye διαφέρει πρός 78 ἀσφάλειαν 

πρώτας τὰς ἀληϑεῖς ἀφεῖναι. ΣΩ. Μεϑείσϑων δή. 

τὶ δὲ μετὰ ταῦτα; dg οὐχ εἰ μέν τινες ἀναγκαῖαι, κα- 
ϑάπερ ἐχεῖ, ξυμμικτέον καὶ ταύτας; ΠΡΩ. Τί δ᾽ οὔ; 

τάς ys ἀναγκαίας δήπουϑεν. ΣΩ. Εἰ δέ 

ϑάπερ τὰς * τέχνας πάσας ἀβλαβὲς τε καὶ ὠφέλιμον 
ἦν ἐπίστασϑαι διὰ βίου, καὶ νῦν δὴ ταὐτὰ λέγομεν 
περὶ τῶν ἡδονῶν, εἴπερ πάσας ἡδονὰς ἥδεσϑαι διὰ 
βίου συμφέρον rs ἡμῖν ἐστὶ καὶ ἀβλαβὲς ἅπασι, πά- 

σας ξυγκρατέον. ΠΡΩ. Πῶς οὖν δὴ περὶ αὐτῶν τού- 

τῶν λέγωμεν; καὶ πῶς ποιῶμεν; ΣΏ. Οὐχ ἡμᾶς, ὦ 

“πρφώταρχε, διερωτᾶν χρή, τὰς ἡδονὰς δὲ αὐτὰς καὶ τὰς 

φρονήσεις, διαπυνϑανομένους τὸ τοιόνδε ἀλλήλων ! 

πέρι. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; zo. φίλαι, εἴτ ἡδονὰς 
ὑμᾶς χρὴ προςαγορεύειν εἴτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν ὀνόματι, 

μῶν οὐκ &y δέξαισϑε οἰκεῖν μετὰ φρονήσεως πάσης ἢ 
χωρὶς τοῦ φρονεῖν; Οἶμαι μὲν πρὸς ταῦτα τόδ᾽ αὐτὰς 
ἀναγκαιότατον εἶναι λέγειν. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; EQ. 

Ὅτι, καϑάπερ ἕμπροσϑεν ἐῤρῥήϑη, τὸ μόνον καὶ ἔρη- 

μον εἰλικρινὲς εἶναί τι γένος οὔτε πάνυ TL δυνατὸν 

οὔτ᾽ ὠφέλιμον" πάντων Te μὴν ἡγούμεϑα γενῶν ! ἀρι- 
στον ἕν ἀνϑ᾽ ἑνὸς συνοικεῖν ἡμῖν τὸ τοῦ γιγνώσκειν τὰ 
ἄλλα τ πάντα καὶ αὐ τὴν αὐτὴν ἡμῶν. τελέως εἰς δύ- 
voir ἑκάστην. ΠΡΩ. Kai καλῶς γ8 εἰρήκατε τὰ νῦν, 

φήσομεν. EQ. Ὀρϑῶς. πάλιν τοίνυν μετὰ τοῦτο τὴν 
φρόνησιν xai τὸν νοῦν ἀνερωτητέον" Ag ἡδονῶν τι 
προςδεῖσϑε ἐν τῇ ξυγκράσει: φαῖμεν ἂν αὐ τὸν νοῦν 

T8 xol τὴν φρόνησιν ἀνερωτῶντες. Ποίων, φαῖεν ἂν 
ἴσως, ἡδονῶν; ΠΡΩ. Eixóc. ΣΩ. Ὁ δὲ y ' ἡμέτε- 

ρος λόγος μετὰ τοῦτ᾽ ἐστὶν ὅδε. Πρὸς ταῖς ἀληϑέ- 
σιν ἐκείναις ἡδοναῖς, φήσομεν, ep ἔτι προςδεῖσϑ᾽ ἡμῖν 
τὰς μεγίστας ἡδονὰς ξυνοίκους δῖναι καὶ τὰς σφοδρο- 
τάτας; Καὶ πῶς, ὦ “Σώκρατες; φαῖεν ἂν, αἵ di ἐμπο- 
δίσματά τε μυρία ἡμῖν ἔχουσι, τὰς ψυχάς, ἐν αἷς oi- 
χοῦμεν, ταραΐτουσαι, διὰ μανικὰς ἡδονάς, καὶ γίγνε- 
σϑαίΐ τε ἡμᾶς τὴν ἀρχὴν οὐκ ἐῶσι τά 18 γιγνόμενα 
ἡμῶν ! τέχνα ὡς τὸ πολύ, Oi ἀμέλειαν λήϑην ἐμποι- 

οὖσαι, παντάπασι διαφϑείρουσιν; ἄλλας δὲ ἡδονὰς 

ἀληϑεῖς καὶ χαϑαρὰς ἃς εἶπες, σχεδὸν οἰκείας ἡμῖν 
νόμιζε, καὶ πρὸς ταύταις τὰς μεϑ᾽ ὑγιείας καὶ τοῦ 

σωφρονεῖν, καὶ δὴ καὶ ξυμπάσης ἀρετῆς ὁπόσαι κα- 
ϑάπερ ϑεοῦ ὁπαδοὶ γιγνόμεναι αὐτῇ ξυναχκολουϑοῦσι 

78 καὶ κα- 
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πάντῃ, ταύτας μίγνυ" τὰς δ᾽ ἀεὶ uer ἀφροσύνης καὶ 
τῆς ἄλλης κακίας ἑπομένας πολλή που ἀλογία τῷ νῷ 
μιγνύναι τὸν βουλόμενον ὃ τι καλλίστην ἰδόντα καὶ 
ἀστασιαστοτάτην μῖξιν καὶ κρᾶσιν * ἐν ταύτῃ μαϑεῖν 

πειρᾶσϑαι, τί ποτε ἔν T8 ἀνϑρώπῳ καὶ τῷ παντὶ πέ- 
φυχεν ἀγαϑὸν καὶ τίνα ἰδέαν αὐτὴν εἶναί ποτε μαν- 
τευτέον. Ag οὐκ ἐμφρόνως ταῦτα καὶ ἐχόντως ἑαυ- 
τὸν τὸν νοῦν φήσομεν ὑπὲρ τε ἑαυτοῦ καὶ μνήμης καὶ 
δόξης ὀρϑῆς ἀποχρίνασϑαι τὰ νῦν ῥηϑέντα; ΠΡΩ. 
Παντάπασι μὲν οὖν. ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ τόδε 78 
ἀναγκαῖον, καὶ οὐκ ἄλλως ἂν ποτε γένοιτο οὐδ᾽ ἄν ἕν. 

HPQ. ! Τὸ ποῖον; ΣΏΩ. Ὧι μὴ μίξομεν ̓ ἀλήϑειαν, 
οὐκ ἄν ποτε τοῦτ ἀληϑῶς γίγνοιτο, οὐδ᾽ ἄν γενόμε- 
vov εἴη. ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν; XL. EQ. Οὐδαμῶς. 
ἀλλ᾽ εἴ τινος ἔτι προυδεῖ, τῇ συγκράσει ταύτῃ, λέγετε 
σύ τὸ καὶ Φίληβος. ἐμοὶ μὲν γὰρ καϑαπερεὶ κόσμος 
τις ἀσώματος ἄρξων καλῶς ἐμψύχου σώματος ὁ νῦν 
λόγος. ἀπειργάσϑαι, φαίνεται. ΠΡΩ. Koi ἐμοὶ τοἰ- 

γυν, ὦ Σώκρατες, οὕτω λέγε ̓ δεδόχϑαι. ! ZO. 4p ovy 

ἐπὶ μὲν τοῖς τοῦ ἀγαϑοῦ vor ἤδη προϑύροις χαὶ τῆς 

οἰκήσεως ἐφεστάναι τῆς τοῦ τοιούτου λέγοντες ἴσως 
ὀρϑῶς ἄν τινα τρόπον φαῖμεν; ΠΡΩ. Ἐμοὶ γοῦν 

EQ. Τί δῆτα ἐν τῇ ξυμμίξει τιμιώτατον ἅμα 

καὶ μάλιστ᾽ αἴτιον εἶναι δόξειεν ἄν ἡμῖν τοῦ πᾶσι 

γεγονέναι προςφιλῆ τὴν τοιαύτην διάϑεσιν: τοῦτο γὰρ 
ἰδόντες μετὰ τοῦτ ἐπισχεψόμεϑα, sv9 ἡδονῇ εἴτε τῷ 
γῷ προςφυέστερον καὶ οἰκειότερον ἐν τῷ παντὶ ξυνέ- 
στηχεν. ΠΡΩ. Ὀρϑῶς" ! τοῦτο γὰρ εἰς τὴν κρίσιν 
ἡμῖν ἐστὲ ξυμφορώτατον. EQ. Καὶ μὴν ξυμπάσης ye 
μίξεως οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν τὴν αἰτίαν, δὶ ἣν ἢ παντὸς 
ἀξία γίγνεται ἡτιςοῦν ἢ τὸ παράπαν οὐδενός. ΠΡΩ. 

Πῶς λέγεις; EQ. Οὐδείς που τοῦτο ἀνϑρώπων ἀ- 
γνοεῖ. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; EQ. Ὅτι μέτρου καὶ τῆς 

ξυμμέτρου pu μὴ τυχοῦσα ἡτιςοῦν καὶ ὁπωςοῦν 
ξύγκρασις πᾶσα ἐξ ἀγάγκης ἀπόλλυσι τά T8 κεραννύ- 
μενα καὶ πρώτην ἑαυτήν. οὐδὲ " γὰρ κρᾶσις, ἀλλά τις 
ἄκρατος ξυμπεφορημένη ἀληϑῶς ἢ τοιαύτη γίγνεται 
ἑκάστοτε ὄντως τοῖς κεκτημένοις ξυμφορά. ΠΡΩ. 4- 
ληϑέστατα. EQ. Νῦν δὴ “καταπέφευγεν ἡμῖν ἡ τά- 

γαϑοῦ δύναμις εἰς τὴν τοῦ καλοῦ φύσιν. μετριότης 
γὰρ καὶ ξυμμετρία κάλλος δήπου καὶ ἀρετὴ πανταχοῦ 

ξυμβαίνει γίγνεσϑαι. ΠΡΩ. Πάνυ μὲν ow. EQ. 

Καὶ μὴν ἀλήϑειάν ye ἔφαμεν αὐτοῖς ἐν τῇ πράσει με- 
μεἶχϑαι. ΠΡΩ. Πάνυ ye. EQ. Οὐκοῦν εἰ μὴ μιᾷ 

δοκεῖ. 

δυνάμεϑα ἰδέᾳ τὸ ἀγαϑὸν * ϑηρεῦσαι, σὺν τρισὶ λα- 65 
Bóvres, κάλλει χαὶ ξυμμετρίᾳ χαὶ ἀληϑείᾳ,, Aye ὡς 

τοῦτο οἷον ἕν ὀρϑότατ᾽ ἂν αἰτιασαίμεϑ᾽ ἂν τῶν ἐν τῇ 

ξυμμίξοι, χαὶ διὰ τοῦτο ὡς ἀγαϑὸν ὃν “τοιαύτην αὐ- 

τὴν γεγονέναι. ΠΡΩ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. XLI. zo. 

Ἤδη τοίνυν, ὦ Πιρώταρχε, ἱκανὸς ἡμῖν γένοιτ᾽ ἄν ὃς- 

τιςοῦν κριτὴς ἡδονῆς Te πέρι καὶ φρονήσεως, ὁπότερον 
αὐτοῖν τοῦ ἀρίστου ! ξυγγενέστερόν τ καὶ τιμιώτερον B 
ἐν ἀνθρώποις τέ ἐστι καὶ ϑεοῖς. ΠΡΩ. 4ηλον μέν, 
ὅμως δ᾽ οὖν τῷ λόγῳ ἐπεξελϑεῖν βέλτιον. EQ. Ka 
ἕν ἕκαστον τοίνυν τῶν τριῶν πρὸς τὴν ἡδονὴν καὶ τὸν 
γοῦν χρίνωμεν. δεῖ γὰρ ἰδεῖν ποτέρῳ μᾶλλον ξυγγενὲς 
ἕκαστον αὐτῶν ἀπονεμοῦμεν. IIPO. Κάλλους καὶ 

ἀληϑείας καὶ μετριότητος πέρι λέγεις; EQ. Nal. 
πρῶτον δέ ys ἀληϑείας λαβοῦ, ὦ Πρώταρχε" καὶ λα- 
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βόμενος, βλέψας εἰς τρία, νοῦν καὶ 1 ἀλήϑειαν καὶ 
ἡδονήν, πολὺν ἐπισχὼν χρόνον, ἀπόχριναι σαυτῷ, πό- 
τερον To» ξυγγενέστερον ἢ νοῦς ἀληϑείᾳ. ΠΡΩ. 
Τί δὲ φόνου δεῖ; πολὺ γάρ, οἶμαι, διαφέρετον. ἡδονὴ 
μὲν γὰρ ἁπάντων ἀλαζονίστατον, ὡς δὲ λόγος, καὶ ἐν 

ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τἀφροδίσια, ot δὴ μέγισται δο- 
κοῦσιν εἶναι, καὶ τὸ ἐπιορχεῖν συγγνώμην εἴληφε παρὰ 

ϑεῶν, ὡς καϑάπερ παΐδων τῶν ἡδονῶν νοῦν οὐδὲ τὸν 
! ὀλίγιστον κεκτημένων" νοῦς δὲ ἤτοι ταὐτὸν καὶ ἀλή- 
ϑειά ἐστιν ἢ πάντων ὁμοιότατόν r6 καὶ ἀληϑέστατον. 
EQ. Οὐχοῦν τὲ μετὰ τοῦτο τὴν μετριότητα ὡςφαύτως 
σχέψαι, πότερον ἡδονὴ φρονήσεως ἢ φρόνησις ἡδονῆς 
πλείω κέκτηται; ΠΡΩ. Εὔσκεπτόν ys καὶ ταύτην σκέ- 

yo προβέβληκας. οἶμαι γὰρ ἡδονῆς μὲν καὶ περιχα- 
pelac οὐδὲν τῶν ὄντων πεφυκὸς ἀμετρότερον εὑρεῖν ἂν 
τινα, νοῦ δὲ καὶ ἐπιστήμης ἐμμετρότερον οὐδ᾽ ἄν ἕν 
ποτε. EQ. Καλῶς ! εἴρηκας. ὅμως δ᾽ ἔτι λέγϑ τὸ 

τρίτον. νοῦς ἡμῖν κάλλους μετείληφε πλέον ἢ τὸ τῆς 
ἡδονῆς γένος, ὥςτε εἶναι καλλίω γοῦν ἡδονῆς, ἢ " τοὺ- 

γαντίον; ΠΡΩ. "4p οὖν φρόνησιν μὲν καὶ γοῦν, à 

Σώχρατες, οὐδεὶς πώποτε οὐϑ᾽ ὕπαρ οὔτ᾽ ὄναρ αἱ- 
σχρὸν οὔτε εἶδεν οὔτε ἐπενόησεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὐ- 
18 γενόμενον οὔτϑ ὄντα οὔτε ἐσόμενον; ΣΏ. Ὀρϑῶς. 

ΠΡΩ. Ἡδονὰς δὲ γέ που, καὶ ταῦτα σχεδὸν τὰς με- 
γίστας, ὅταν ἴδωμεν ἡδόμενον ὁντινοῦν, ἢ τὸ γελοῖον 
NEL. 66 ᾿ ie Hs 
ἐπὶ αὐταῖς ἢ τὸ πάντων αἴσχιστον ἑπόμενον ὁρῶντες 
* αὐτοί τε αἰσχυνόμεϑα χαὶ ἀφανίζοντες πρύπτομεν ὃ 
τι μάλιστα, γυκτὶ πάντα τὰ τοιαῦτα διδόντες, ὡς φῶς 

οὐ δέον ὁρᾶν αὐτά. EQ. Πάντῃ δὴ φήσεις, [5] Πρώ- 
ταρχε, ὑπό τε ἀγγέλων πέμπων καὶ παροῦσι φράζων, 
ὡς ἡδονὴ κτῆμα οὐκ ἔστι πρῶτον οὐδ᾽ αὖ δεύτερον, 
ἀλλὰ πρῶτον μέν πῃ περὶ μέτρον καὶ τὸ μέτριον xol 
καίριον καὶ πάντα, ὁπόσα χρὴ τοιαῦτα νομίζειν τὴν 
αἴδιον ἡρῆσϑαι φύσιν. IIPQ. Φαίνεται γοῦν ἐχ τῶν 

γῦν λεγομένων. ! EQ. Δεύτερον μὴν περὶ τὸ σύμμε- 
go» xal καλὸν καὶ τὸ τέλεον καὶ ἱκανὸν καὶ πάνϑ'᾽, 
ὅπόσα τῆς γενθᾶς αὖ ταύτης ἐστίν. ΠΡΩ. "Eows 
γοῦν. zo. To τοίνυν τρίτον, ὡς ἢ ἐμὴ μαντεία, νοῦν 
καὶ φρόνησιν τιϑεὶς ovx ἄν μέγα τι τῆς ἀληϑείας πα- 
ρεξέλϑοις. ΠΡΩ. Ἴσως. EQ. pg οὖν οὐ τέταρτα, 

ἃ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἔϑεμεν, ἐπιστήμας Te καὶ τέχνας 
xol δόξας ὀρϑὰς λεχϑείσας, ταῦτ᾽ εἶναι τὰ ! πρὸς τοῖς 
τρισὶ τέταρτα, εἴπερ τοῦ ἀγαϑοῦ γὲ ἐστι μᾶλλον [ἢ] 
τῆς ἡδονῆς Evyysvi; ΠΡΩ. Tay cv. EQ. Πέμπτας 
TOv», ἃς ἡδονὰς ἔϑεμεν ἀλύπους ὑρισάμδνοι, καϑα- 
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ρὰς ἐπονομάσαντες τῆς ψυχῆς αὐτῆς [ἐπιστήμας], ταῖς 
δὲ αἰσϑήσεσιν ἑπομένας; ΠΡΩ. Ἴσως. ΣΩ. Ἕχτῃ 
δ᾽ ἐν γενεᾷ, φησὶν Ὀρφεύς,᾿ χαταπαύσατε κόσμον ἄοι- 
δῆς. ἀτὰρ κινδυνεύει καὶ ὁ ἡμέτερος λόγος ἐν ἕκτῃ xa- 
ταπεπαυμένος εἶναι κρίσϑι. τὸ δὴ μετὰ ! ταῦϑ' ἡμῖν 
οὐδὲν λοιπὸν πλὴν ὥςπερ κεφαλὴν ἀποδοῦναι τοῖς εἰ- 
ρημένοι. ΠΡΩ. Οὐχοῦν χρή. XLI. EQ. Ἴϑι δή, 
τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι, τὸν αὐτὸν διαμαρτυράμενοι λό- 
yov ἐπεξέλϑωμεν. ΠΡΩ. Ποῖον δή; EQ. Φίληβος 
ταγαϑὸν ἐτίϑετο ἡμὶν ἡδονὴν εἶναι πᾶσαν καὶ παν»- 
τελῆ. ΠΡΩ. Τὸ τρίτον, ὦ Σώκρατες, ὡς ἔοικας, ἔλε- 

γες ἀρτίως τὸν ἐξ ἀρχῆς ἐπαναλαβεῖν δεῖν λόγον. EQ. 
Nol, τὸ δέ γε μετὰ ' τοῦτο ἀκούωμεν. ἐγὼ γὰρ δὴ 

κατιδὼν ἅπερ νῦν δὴ διελήλυϑα, καὶ δυοχεράνας τὸν 

Φιλήβου λόγον οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλάκις 

μυρίων, εἶπον ὡς ἡδονῆς, γε νοῦς εἴη μακρῷ βέλτιόν 
T8 καὶ ἄμεινον τῷ τῶν ἀνϑρώπων βίῳ. HPQ. ἣν 

ταῦτα. 
εἶπον; ὡς εἰ φανείη τι τούτοιν ἀμφοῖν βέλτιον, ὑπὲρ 
τῶν δευτερείων νῷ πρὸς ἡδονὴν ξυνδιαμαχοίμην, ἡδονὴ 
δὲ καὶ δευτερείων στερήσοιτο. ἘΠΡΩ. Εἶπες γὰρ ovv. 
EQ. Καὶ μετὰ ταῦτά 78 πάντων ἱκανώτατα τούτοιν 

οὐδέτερον ἱχανὸν ἐφάνη. ΠΡΩ. “᾿ληϑέστατα. ΣΩ. 

Οὐκοῦν παντάπασιν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ : καὶ νοῦς ἀπήλ- 
λαχτο καὶ ἡδονὴ μὴ τοι τἀγαϑόν. γε αὐτὸ μηδ᾽ ἕτερον 
αὐτοῖν εἶναι στερομένοιν αὐταρκείας καὶ τῆς τοῦ ἵκα- 
γοῦ καὶ τελέου δυνάμεως; ΠΡΩ. ᾿ρϑύτατα. ΣῺΣ 

Φανέντος δὲ 78 ἄλλου τρίτου κρείττονος τούτοιν ἕκα- 

τέρου, μυρίῳ γ αὐ νοῦς ἡδονῆς οἰκειότερον καὶ προς- 
φυέστερον πέφανται »w τῇ τοῦ νικῶντος ἰδέᾳ. ΠΡΩ. 

Πῶς χὰρ 9v; ΣΩ. Οὐκοῦν. πέμπτον κατὰ τὴν κρί- 
σιν, ἣν νῦν ὃ λόγος ἀπεφήνατο, γίγνοιτ᾽ ἄν ἢ τῆς 
ἡδονῆς δύναμις. ΠΡΩ. Ἔοικε. ! EQ. Πρῶτον δὲ ye 
οὐδ ἂν οἵ πάντες βόες τ καὶ ἵπποι καὶ τἄλλα ξύμ- 

παντὰ ϑηρία φῶσι τῷ τὸ χαίρειν διώκειν" οἷς πιστεύ- 
οντες, ὥςπερ μάντεις ὄρνισιν, οἵ πολλοὶ ρίνουσι τὰς 
ἡδονὰς εἰς τὸ ζὴν ἡμῖν εὖ κρατίστας εἶναι, χαὶ τοὺς 
ϑηρίων ἔρωτας οἴονται κυρίους εἶναι μάρτυρας μᾶλλον 

ἢ τοὺς τῶν ἐν Μούσῃ φιλοσόφῳ μεμαντευμένων ἑχά- 
στοτε λόγων. ΠΡΩ. ᾿Ἰληϑέστατα, e Σώκρατες, 8i- 

φῆσϑαί σοι viv ἤδη φαμὲν ἅπαντες. EQ. Οὐκοῦν 
καὶ ἀφίοτὲέ us; ΠΡΩ. Σμιχρὸν ἔτι τὸ λοιπόν, ὦ Xo- 

xpor&c* οὐ γὰρ δήπου σύ ys ἀπαρεῖς πρότερος ἡμῶν. 
ὑπομνήσω δὲ cs τὰ λειπόμενα. 

— $e ——— 

26* 

EQ. Ὑποπτεύων δὲ γε καὶ ἄλλα εἶναι πολλὰ 
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ΝΕ Non Qu NUS 

. ἜΑ ΤΟΥ ἈΠ ΑΛ ΠΡ ΟΣ Ἢ: 

MENQN, EOKPATHSZ, 

[his "Eyes μοι εἰπεῖν, à “Σώκρατες, ἄρα διδαχτὸν 

jj ἀρετή; ἢ οὐ διδακτὸν ἀλλ᾽ ἀσκητόν; ἢ οὔτε ἀσκη- 
τὸν οὔτε μαϑητόν, ἀλλὰ φύσει παραγίγνεται τοῖς ay- 

ϑρώποις ἢ ἄλλῳ τινὲ τρόπῳ; ΣΩ. Ὦ, Μένων, πρὸ 

τοῦ μὲν Θετταλοὶ εὐδόκιμοι ἦσαν ἐν τοῖς Ἕλλησι καὶ 
ἐϑαυμάζοντο ἐφ ἱππικῇ τε καὶ πλούτῳ, νῦν ! δὲ, ὡς 

ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἐπὶ σοφίᾳ, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ τοῦ σοῦ 
ἑταίρου Ἡριστίππου πολῖται «“αρισαῖοι. τούτου δὲ 

ὑμῖν αἰτιός ἐστι Τοργίας" ἀφιχόμενος γὰρ εἰς τὴν πό- 
λὲν ἐραστὰς ἐπὶ σοφίᾳ εἴληφεν Ἡλευαδῶν τε τοὺς πρώ- 
τους, ὧν ὃ σὸς ἐραστής ἐστιν ᾿ρίστιππος, καὶ TOY ἂλ- 

λων Θετταλῶν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο τὸ ἔϑος ὑμᾶς εἴϑι- 

κἂν, ἀφόβως τε καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀποκρίνεσϑαι, ἐάν 

τίς τι ἔρηται, ὥςπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας, ἅτε καὶ «U- 
τὸς ' παρέχων αὑτὸν ἐρωτᾶν τῶν Ἑλλήνων τῷ βουλομένῳ 

ὃ τι ἂν τις βούληται, καὶ οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποκχρινόμε- 
γος. ἐνθάδε δέ, ὦ φίλε Μένων, τὸ ἐναντίον περιέστη- 

κεν᾽ ὥςπερ αὐχμός τις τῆς σοφίας. γέγονε, καὶ * ny- 

δυνεύει ἐκ τῶνδε τῶν τύπων παρ ὑμᾶς οἴχεσϑαι 5 
σοφία. εἰ γοῦν τινὰ ἐθέλεις οὕτως Sad τῶν ἐνθά- 

δὲ, οὐδεὶς ὅςτις οὐ γελάσεται, xal ἐρεῖ" 2 ξένε, κιν- 

δυνεύω σοι δοκεῖν μακάριός τις εἶναι, ἀρετὴν γοῦν, 

εἴτε διδαχτὸν εἴϑ᾽ ὅτῳ τρόπῳ παραγίγνεται εἰδέναι" 
ἐχὼ δὲ τοσοῦτον δέω, εἴτε διδακτὸν εἶτε μὴ διδακτὸν 
εἰδέναι, ὡς οὐδὲ αὐτό, 0 τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ παράπαν 
ἀρετή, τυγχάνω εἰδώς. 11. Ἐγὼ οὖν καὶ αὐτός, ὦ 

Μένων, οὕτως ! ἔχω" συμπένομαι τοῖς πολίταις τού- 

τοῦ τοῦ πράγματος, zal ἐμαυτὸν καταμέμφομαι ὡς 
οὐχ εἰδὼς περὶ ἀρετῆς τὸ παράπαν" D δὲ μὴ οἶδα τὶ 

ἐστι, πῶς ἂν ὁποῖόν yé τι εἰδείην; ἢ δοχεῖ σοι oiov 

τε εἶναι, ὅςτις Μένωνα μὴ γιγνώσχει τὸ παράπαν ὃς- 

τις ἐστί, τοῦτον εἰδέναι, εἴτε καλὸς εἴτε πλούσιος BITE 

xol γενναῖός ἔστιν, εἴτε xal τἀναντία τούτων; δοκεῖ 
σοι οἷόν v εἶναι; MEN. Οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ σύ, ὦ 

Σώχρατες, ἀληϑῶς οὐδ᾽ ὃ τι ! ἀρετή ἐστιν» οἶσϑα: 
ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ καὶ οἴκαδε ἀπαγγέλλωμεν; ΣΏ. 

IlIAIZ MENONOJ, 

| δὲ βούλει, αὐτὸς εἰπέ" δοκεῖ γὰρ 

ANY TOS 

Μὴ μόνον ye, ὦ ἑταῖρε, ἀλλὰ xal ὅτι οὐδ᾽ ἄλλῳ πω 
ἐνέτυχον εἰδότι, ὡς ἐμοὶ δοχῶξς ΜΕΝ. Τί δαί; Γορ- 
γίᾳ ovx ἐνέτυχες, ὅτε ἐνθάδε ἦν; EQ. Eyoys. MEN. 
Εἶτα οὐκ ἐδόκει σοι εἰδέναι; EQ. Οὐ πάνυ iul μνή- 
μῶν, à Μένων, ὥςτε ovx ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι; 

πῶς μοι τότε ἔδοξεν" ἀλλ᾽ ἴσως ἐκεῖνός τε οἷδε, καὶ σὺ 
ἃ ἐχεῖνος ἔλεγεν" ἀνάμνησον ! οὖν μὲ, πῶς ἔλεγεν. εἰ 

δήπου σοὶ ἅπερ ἐχεί- 
γῳ. MEN. Ἔμοιγε. EQ. Ἐκεῖνον “μέντοι γῦν ἐῶμεν, 

ἐπειδὴ καὶ GneGTL σὺ δὲ αὐτός, o πρὸς ϑεῶν, Μέ- 

γῶν, τί φὴς ἀρετὴν εἶναι; εἶπον, καὶ μὴ φϑονήσῃς, 
ἵνα εὐτυχέστατον ψεῦσμα ἐψευσμένος, ὦ, ἂν φανῇς σὺ 

| μὲν εἰδὼς zai Γοργίας, ἐγὼ δὲ εἰρηκὼς μ μηδενὶ πώποτε 
εἰδότι ἐντετυχηκέναι. IL ! MEN. Ἀλλ᾽ οὐ χαλεπόν, 

Ϊ à Σώκρατες, εἰπεῖν" πρῶτον. μέν, εἰ βούλει ἀνδρὸς 
ἀρετήν, ῥῴδιον, ὅτι αὕτη ἐστὲν ἀνδρὸς ἀρετή, ἱκανὸν 
εἶναι τὰ τῆς πόλεως πράττει», χαὶ πράττοντα τοὺς 
μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς κακῶς, καὶ αὐ- 
τὸν εὐλᾳβεῖσϑαι μηδὲν τοιοῦτον παϑεῖν. εἰ δὲ ϑούλει 
γυναικὸς ἀρετήν, οὐ χαλεπὸν διελϑεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν 
τὴ» οἰκίαν εὐ οἰκεῖν σώζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατή- 
XO0Y οὖσαν τοῦ ἀνδρός. xal ἄλλη ἐστὲ παιδὸς ἀρετή, 
xai ϑηλείας καὶ ἄῤῥενος, καὶ πρεσβυτέρου ἀνδρός, εἰ 

μὲν βούλει, ἐλευϑέρου, εἰ δὲ βούλει, δούλου. * xoi ἀλ- 
λαι πάμπολλαι ἀρεταί εἶσιν, ὥςτε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν 

ἀρετῆς πέρι ὃ τι ἔστι. zo. ἑκάστην γὰρ τῶν πράξεων 
καὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸς ἕκαστον ἔργον ἑχάστῳ ἡμῶν à 
ἀρετή ἐστιν. ὡςαύτως δὲ, οἶμαι, ῶ Σώκρατες, καὶ ἡ 
κακία. zo. Hol E τινι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσϑαι, 
ὦ Μένων, εἰ μίαν ζητῶν ἀρετὴν σμῆνός τι ἀγεύρηχα 
ἀρετῶν παρὰ σοὶ κειμένων. ἀτάρ, ὦ Μένων, κατὰ 
ταύτην τὴν εἰκόνα τὴν περὶ τὰ σμήνη, εἴ μου ἐρομέ- 
vov ! μελίττης περὶ οὐσίας ὅ τὶ ποτ ἔστι, πολλὰς καὶ 

παντοδαπὰς ἔλεγες αὐτὰς εἶναι, τί ἂν ἀπεκρίνω μοι, & 

σε ἠρόμην" Age τούτῳ φῇς πολλὰς χαὶ παντοδαπὰς 
εἶναι καὶ διαφερούσας ἀλλήλων, τῷ μελίττας εἶναι; ἢ 



E 
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σ 
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τούτῳ μὲν οὐδὲν διαφέρουσιν, ἄλλῳ δὲ τῳ, οἷον ἢ 
κάλλει ἢ μεγέϑει ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τοιούτων; εἰπέ, τὶ 
ἂν ἀπεκρίνω οὕτως ἐρωτηϑείς; ΜΕΝ. Τοῦτ᾽ ἔγωγε, 
ὅτι οὐδὲν διαφέρουσιν UN μέλιτται εἰσίν, 7 ἑτέρα τῆς 
ἑτέρας. EQ. Εἰ, ovy ! εἶπον μετὰ ταῦτα' Tovro τοί- 

γυν μοι αὐτὸ εἰπέ, ὦ Μένων" ᾧ οὐδὲν διαφέρουσιν 
ἀλλὰ ταὐτόν εἰσιν ἅπασαι, τί τοῦτο φὴς εἶναι; εἶχες 

δήπου ἂν τὶ μοι εἰπεῖν. MEN. "Eyoye. IV. ZQ. 
Οὕτω δὴ xoi περὶ τῶν ἀρετῶν" κἂν εἰ πολλαὶ καὶ 
παντοδαπαΐ εἰσιν, ἕν γὲ τι εἶδος ταὐτὸν ἅπασαι ἔχου- 

σι δί ὃ εἰσὶν ἀρεταί, εἰς ὃ καλῶς που ἔχοι ἀποβλέ- 
Varro τὸν ἀποκρινάμενον τῷ ἐρωτήσαντι ἐχδῖνο δηλώ- 
σαι, ὃ τυγχάνει οὖσα ἀρετή. ἢ οὐ ! μανϑάνεις Ó τι 
λέγω; ΜΕΝ. “Δοκῶ γέ μοι μανϑάνειν, οὐ μέντοι ὡς 

βούλομαί γέ πῶ κατέχω τὸ ἐρωτώμενον. EQ. Πότε- 
ρον δὲ περὶ ἀρετῆς μόνον σοι οὕτω δοκεῖ, [7] Μένων, 
ἄλλη μὲν ἀνδρὸς εἶναι, ἀλλὴ δὲ γυναικὸς καὶ τῶν ἀλ- 

λων, ἢ καὶ περὶ ὑγιείας καὶ περὶ μεγέϑους καὶ περὶ 
ἰσχύος ὡςαύτως; ἄλλη μὲν ἀνδρὸς δοκεῖ σοι εἶναι 

Vries, ἄλλη δὲ γυναικός; ἢ ταὐτὸν πανταχοῦ εἶδός 
ἐστιν, , ἑάνστερ γίϑια ἢ» ἐάν τὲ ἐν ἀνδρὶ ἐάν 16 ἐν ἀλ- 
λῳ ! ὅτῳοῦν ἢ; 

εἶναι καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. 
ΜΕΝ. 'H αὐτή μοι δοκεῖ ὑ ὑγίοιά τε 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ μέ- 

γεϑος καὶ ἰσχύς; ἐάνπερ ἰσχυρὰ γυνὴ ἢ» τῷ αὐτῷ si- 
on καὶ τῇ αὐτῇ ἰσχύϊ ἰσχυρὰ ἔσται; τὸ γὰρ τῇ αὐτῇ 
τοῦτο λέγω; οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ 
ἰσχύς, ἐάν τ ἐν ἀνδρὴ ἢ ἐάν τὸ ἐν γυναικί. ἢ δοκεῖ τὶ 

σοι διαφέρει»; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε. Mos eger 

πρὸς τὸ ἀρετὴ εἶναι διοΐσει τι, ἐάν τὸ ἐν παιδὲ ἡ ἐάν 
τ ἐν πρεσβύτῃ, ἐάν τε ἐν γυναικὶ ἐὰν ἀνδρί; 
ΜΕΝ. "Euoiyé zs δοκεῖ, ὦ Σώχρατες, τοῦτο οὐκέτι 

ὅμοιον εἶναι τοῖς ἄλλοις τούτοις. EQ. Τὶ δαί; 

ἀνδρὸς μὲν ἀρετὴν ἔλεγες πόλιν eU διοικεῖν, γυναικὸς 

δὲ οἰκίαν; ΜΕΝ. Eyoys. EQ. 4p οὖν 
διοικεῖν ἢ πόλιν ἢ οἰκίαν ἢ ἀλλο ὁτιοῦν μὴ σωφρόνως 
xoi δικαίως διοικοῦντα; MEN. ! Οὐ δῆτα. EQ. Οὐχ- 
οὖν ἄνπερ δικαίως καὶ σωφρόνως διοικῶσι, δικαιοσύνῃ 
καὶ σωφροσύνῃ διοικήσουσιν; ΜΕΝ. ἄναγκη. ΣΩ. 
Τῶν αὐτῶν ἄρα ἀμφότεροι δέονται, εἴπερ μέλλουσιν 
ἀγαϑοὶ εἶναι, καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἀνήρ, δικαιοσύνης καὶ 
σωφροσύνης. ΜΕΝ. Φαΐένονται. EQ. Τὶ δέ; 
καὶ πρεσβύτης μῶν ἀκόλαστοι ὄντες καὶ ἄδικοι ἀγα- 
ϑοὶ ἂν ποτε γένοιντο; ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. EQ. λλὰ 
σώφρονες καὶ δίκαιοι; MEN. Ναί. ' EQ. Πάντες 0g 
ἄνϑρωποι τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἀγαϑοί εἰσι" αὐτῶν 
γὰρ τυχόντες ἀγαϑοὶ γίγνονται. ΜΕΝ. Ἔοικεν. zQ. 

Οὐκ ἄν δήπου, εἴ γ8 μὴ 1 αὐτὴ ἀρετὴ T» αὐτῶν, τῷ 
αὐτῷ ἄν τρόπῳ ἀγαϑοὶ ἤσαν. ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. V. 

zo. Ἐπειδὴ τοίνυν ἢ αὐτὴ ἀρετὴ πάντων ἐστί, πειρῶ 

εἰπεῖν καὶ ἀναμνησϑῆναι, τί αὐτό φησι Γοργίας εἶναι 
καὶ σὺ uer ἐκείνου ΜΕΝ. Τί ἄλλο y ἢ ἄρχειν οἷόν 

* εἶναι τῶν ἀνϑρώπων; εἰππιδο ἕν γὲ τι ; ξητεῖς χατὰ 

πάντων. ΣΏ. ἀλλὰ μὴν ζητῶ 78. ἀλλ᾽ ἄρα xol παι- 

δὸς ἢ 7 αὐτὴ ἀρετή, ὦ Μένων, καὶ δούλου, ἄρχειν οἵω 

18 εἶναι τοῦ δεσπότου; καὶ δοκεῖ σοι ἔτι ἂν δοῦλος 

εἶναι ὃ ἄρχων; ΜΕΝ. Οὐ πάνυ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκχρα- 

τες. EQ. Ov γὰρ εἰκός, o ἄριστε. ἔτι γὰρ χαὶ τόδε 

σκόπει. ἄρχειν φῇς oio» T εἶναι. οὐ προςϑήσομε » αὖὐ- 

τόσε τὸ δικαίως, ἀδίκως δὲ μὴ; 

ἰσχὺς εἶναι ἢ 

τε ἐν 

» 
ovx 
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7 γὰρ δικαιοσύνη, ὦ Σώκρατες, ἀροτή ἐστι. EQ. 
Πότερον ἀρετή, ὦ Μένων, ἢ ἀρετή τις; ΜΕΝ. πῶς 

τοῦτο λέγεις; ΣΩ. Ὡς περὶ ἄλλου ὁτουοῦν. οἷον, δἰ 

βούλει, στρογγυλότητος πέρι εἴποιμ ἂν ἔγωγϑβ ὅτι 
σχῆμά τὶ ἐστιν, οὐχ οὕτως ἁπλῶς ὅτι σχῆμα. διὰ ταῦ- 
τα δὲ οὕτως ἂν εἴποιμι, ὅτι καὶ ἀλλα ἔστι σχήματα. 
ΜΕΝ. Ὀρϑῶς ye λέγων cw: ἐπεὶ καὶ ἐγὼ λέγω οὐ μό- 
vo» δικαιοσύνην ἀλλὰ καὶ ἄλλας εἶναι ἀρετάς. EQ. 

Τίνας ταύτας; εἰπέ. οἷον καὶ ἐγὼ * σοὶ εἴποιμι ἂν 

xai ἄλλα σχήματα, εἴ με xelevois καὶ σὺ οὖν ἐμοὶ 
εἰπὲ ἄλλας ἀρετάς. ΜΕΝ. Ἢ ἀνδρεία τοίνυν ἔμοιγε 
δοχεῖ ἀρετὴ εἶναι καὶ σωφροσύνη καὶ σοφία καὶ μεγα- 
λοπρέπεια καὶ ἄλλαι πάμπολλαι. zQ. Πάλιν, ὦ Μέ- 

γων, ταὐτὸν πεπόνϑαμεν" πολλὰς αὖ ϑὑρήκαμεν ἀρε- 

τὰς μίαν ζητοῦντες, ἄλλον τρόπον ἢ νῦν δή" τὴν δὲ 
μίαν, ἢ διὰ ἄζχτων τούτων ἐστίν, οὐ δυνάμεϑα ἀνευ- 

gei». VI. MEN. ' Οὐ χὰρ δυναμαΐ mu [7] Σώκρατες, 

ὡς σὺ ζητεῖς, μίαν ἀρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων͵ ὥςπερ 
ἐν τοῖς ἄλλοις. Σ zo. Εἰκότως ye. ἀλλ᾽ ἐγὼ προϑυμή- 
coget, ἐὰν οἷός T ὠ, ἡμᾶς προεβιβάσαι. μανϑάνεις 
γάρ που, ὅτι οὑτωσὶ ἔχει περὶ παντός" εἴ τὶς σε ἀνέ- 
θοιτο τοῦτο, ὃ γῦν» EL ἐγὼ ἔλεγον, τί ἐστι σχῆμα, ὦ 
Μένων; εἰ αὐτῷ εἶπες, ὅτι σιρογγυλότης, εἰ σοι εἷς 
πεν ἅπερ ἐγώ, πότερον σχῆμα ἢ στρογγυλύτης ἐστὶν ἢ 
σχῆμά τι; εἶπες δήπου ἂν, ὅτι σχῆμά τι. MEN. Πά- 

γυ γε. EQ. Οὐκοῦν διὰ ταῦτα, ! ὅτι καὶ ἀλλα ἔστι 

σχήματα; MEN. Nol. EQ. Καὶ εἴ γε προφανηρώτα 

σε, ὁποῖα, ἔλεγες ἂν; ΜΕΝ. Ἔχαγε. EQ. Kol αὐ εἰ 
E 

σιξρὶ χρώματος ὡραύτως ἀνήρετο ὃ τι ἔστι, καὶ εἰπόν- 
τος σου, ὅτι τὸ λευκόν, μετὰ ταῦτα ὑπέλαβεν ὁ 0 ἐρω- 

τῶν, πότερον τὸ λευκὸν χρῶμά ἐστιν ἢ χρῶμά τι; εἷ- 
πες ἄν, ὅτι χρῶμα τι, διότι καὶ ἀλλα τυγχάνει ὄντα; 

ΜΕΝ. Ἔγωγε. EQ. Καὶ εἴ γὲ σε ἐκέλουδ λέγειν ἄλλα 

χρώματα, ἔλεγες ! ἂν ἄλλα, ἃ οὐδὲν ἧττον τυγχάνει 
ὄντα χρώματα τοῦ λευκοῦ; MEN. INal. XQ. Εἰ οὖν 
ὥςπερ ἐγὼ perpe. τὸν λόγον, καὶ ἔλεγεν, ὅτι εὶ εἰς 
πολλὰ ἀφικνούμεϑα" ἀλλὰ μή μοι οὕτως, ἀλλ ἐπειδὴ 

ὀνόματι; καὶ 
φὴς οὐδὲν αὐτῶν ὃ τι οὐ σχῆμα εἶναι; καὶ ταῦτα καὶ 
τὰ πολλὰ ταῦτα ἑνί un προςαγορδύεις 

ἐναντία ὄντα ἀλλήλοις, 0 τι ἔστι τοῦτο, ὃ οὐδὲν ἡ ἧττον 
κατέχϑι τὸ στρογγύλον ἢ τὸ εὐϑύ, ὃ δὴ ὀνομάζεις 
σχῆμα, καὶ οὐδὲν μᾶλλον φὴς τὸ στρογγύλον ! σχῆμα 
εἶναι ἢ τὸ εὐϑύ. ἢ οὐχ οὕτω Myeis; MEN. Ἔχωχγε. 
Σ QE 4g οὐν, ὅταν οὕτω λέγῃς; τότε οὐδὲν μᾶλλον 

φὴς τὸ στρογγύλον εἶναι στρογγύλον ἢ ἢ εὐϑύ, οὐδὲ τὸ 
εὐϑὺ svÓv ἢ στρογγύλον; ΜΕΝ. Οὐ δήπου, ὦ Σώ- 
dUntSE. ZO. Mae wp σχῆμά 78 οὐδὲν μᾶλλον φὴς 

εἶναι τὸ στρογγύλον τοῦ εὐϑέος, οὐδὲ τὸ ἕτερον τοῦ 
ἑτέρου. MEN. EUR Aces. VIL. EQ. Τί ποτε ovr 

τοῦτο, οὗ τοῦτο ὄνομά ἐστι, τὸ σχῆμα; πειρῶ λέγειν. 
Εἰ ovv τῷ ἐρωτῶντι οὕτως ἢ περὶ * σχήματος ἢ χρώ- 
ματος Miss ὅτι MÀX οὐδὲ μανϑάνω ἔγωγε ὃ τι βού- 
λει, ὦ ἄνϑρωπε, οὐδὲ οἶδα ὃ τι λέγεις" ἴσως ἂν ἐθαύ- 

μασε, καὶ εἶπεν, Οὐ μανϑάνεις, ὅτι ζητῶ τὸ ἐπὶ πᾶσι 

τούτοις ταὐτόν; ἢ οὐδὲ ἐπὶ τούτοις, ὦ Μένων, ἔχοις 

ἂν εἰπεῖν, εἴ τις ἐρωτῴη" τί ἐστιν ἐπὶ τῷ στρογγύλῳ 
καὶ εὐϑεῖ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, ἃ δὴ σχήματα καλεῖς, 

ταὐτὸν ἐπὶ πᾶσι; πειρῶ εἰπεῖν, ἵνα καὶ γένηταί σοι 
μδλέτη πρὸς τὴν περὲ τῆς ἀρετῆς ἀπόχρισιν. ΜΕΝ. 

Β 
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Μή: ! αλλὰ σύ, à “Σώκρατες, εἰπέ. EQ. Βούλει σοι | 

χαρίσωμαι; ΜῈΝ. Πάνυ γε. EQ. ᾿Ἐϑελήσεις οὖν 
καὶ σὺ ἐμοὶ εἰπεῖν περὶ τῆς ἀρετῆς; ΜΕΝ. Ἔχγαγε. 
ΣΩ. Πιφοϑυμητέον τοίνυν" ἄξιον γάρ. ΜΕΝ. Πάνυ 
μὲν ov. EQ. Φέρε δή, πειρώμεϑά go: εἰπεῖν, τέ ἐστι 

σχῆμα. σχόπει οὖν εἰ τόδε ἀποδέχει αὐτὸ εἶναι" ἔστω 
γὰρ δὴ ἡ ἡμῖν τοῦτο σχῆμα, ὃ μόνον τῶν ὄντῶν τυγχά- 
γεξι χρώματι ἀεὶ ἑπόμενον. ἱκαγῶς σοι; ἢ ἄλλως πως 
ζητεῖς; ἐγὼ γὰρ κἂν οὕτως ἀγαπῴην εἴ' μοι ἀρετὴν si- 
ποις. ! MEN. MÀÀ« τοῦτό ye εὔηϑες, ὠ Σώκρατες. 

EQ. Πῶς λέγεις; ΜΕΝ. Ὅτι σχῆμα πού ἐστι κατὰ 

τὸν σὸν λόγον, 0 ἀεὶ χρύᾳ ἕπεται. εἶεν. εἰ δὲ δὴ τὴν 
χρύαν τις μὴ φαΐη εἰδέναι, αλλὰ ὡςαύτως ἀποροῖ, Oc- 
περ περὶ τοῦ σχήματος, τί ἄν οἴξι σοι ἀποκεχρίσϑαι; 
VIH. EO. Ταληϑὴ ἔγωγε. καὶ εἰ μὲν ye τῶν σοφῶν 

τις eii χαὶ ἐριστικῶν τε καὶ ἀγωνιστικῶν ὃ ἐρόμενος, 
εἴποιμ ἂν αὐτῷ, ! ὅτε Ἐμοὶ μὲν εἴρηται" εἰ δὲ μὴ ὁρ- 
ϑῶς λέγω, σὸν ἔργον λαμβάνει» λόγον. καὶ ἐλέγχειν. εἰ 

δὲ ὥςπερ ἐγώ τε καὶ σὺ νυνὶ φίλοι ὄντες βούλοιντο 

ἀλλήλοις διαλέγεσϑαι, δεῖ δὴ πραύτερόν 7 πὼς καὶ δια- 

λεκτικώτερον ἀποκρίνεσϑαι. ἔστι δὲ ἴσως τὸ διαλεχτι- 

κώτερον μὴ μόνον τἀληϑῆ ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ δὶ 
ἐκείνων ὧν ἂν προφομολογῇ εἰδέναι ὁ ἐρωτώμενος. 
πειράσομαι δὴ καὶ ἐγώ σοι οὕτως εἰπεῖν. λὲγβ γάρ 
μοι" τελευτὴν καλεῖς "ur τοιόνδε ! λέγω, οἷον πέρας 

zai ἔσχατον" πάντα ταῦτα ταὐτόν TL λέγω. ἴσως δ᾽ 
ἄν ἡμῖν Πρόδικος διαφέροιτο. ἀλλὰ σύ γέ που καλεῖς 

πεπεράνϑαι τι καὶ τετελευτηκέναι; τὸ τοιοῦτον βούλο- 
μαι λέγειν, οὐδὲν ποικίλον. MEN. λλὰ καλῶ, καὶ 
οἶμαι μανϑάνει» ὃ λέγεις. EQ. TÍ δ᾽; ἐπίπεδον κα- 

λδὶς τὶ, * xol ἕτερον. αὖ στερεόν, οἷον ταῦτα τὰ ἐν 
γεωμετρίαις; ΜΕΝ. Ἔχωγε. EQ. Ἤδη τοίνυν ἂν 

μάϑοις μου ἐκ τούτων σχῆμα ὃ “λέγω. χατὰ γὰρ παν- 
τὸς σχήματος τοῦτο λέγω; εἰς 0 τὸ στερεὸν περαίνει, 
τοῦτ εἶναι σχῆμα" ὅπερ ἂν συλλαβὼν εἴποιμι σεερεονυ 
πέρας σχῆμα εἶναι. ΙΧ. ΜΕΝ. Τὸ δὲ χρῶμα τί λέ- 

yes; à Xoxgaec; zQ. Ὑβριστής T εἶ, ὦ Μένων" 

ἀνδρὶ πρεσβύτῃ πράγματα προξτάττεις, ἀποκρίνεσϑαι; 
αὐτὸς δὲ ovx ἐϑέλεις L ἀναμνησϑεὶς εἰπεῖν, ὃ τί ποτε 

λέγει Τοργίας ἀρετὴν, εἶναι. ΜΕΝ. MAX ἐπειδάν μοι 

σὺ TOUT εἴπης, ὦ E Zoxgatec; ἐρῶ σοι. EQ. Κἂν za- 

ταχδκαλυμμένος τις γνοίη, ὦ Μένων, διαλεγομένου σου, 

ὅτι χαλὸς εἶ xai ἐρασταὶ σοι ἔτι εἰσί. ΜῈΝ. Τί δή; 
EQ. Ὅτι οὐδὲν ἀλλ ἢ ἐπιτάττεις ἐν τοῖς λόγοις" ὅπερ 

ποιοῦσιν οἵ τρυφῶντες, ἅτε τυραννεύοντες, ἕως ἄν ἐν 
doe ὦσι. καὶ ἅμα ἐμοῦ; ἴσως ! ! κατέγνωκας, ὅτι εἰμὶ 
ἥττων τῶν καλῶν. χαριοῦμαι οὖν σοι καὶ ἀποκρινοῦ- 
μαι. ΜΕΝ. Πᾶνυ μὲν οὖν χάρισαι. ΣΩ. Βούλει οὖν 
σοι κατὰ Γοργίαν ἀποκρίνωμαι, ἣἡ ἂν σὺ μάλιστα 
ἀκολουϑήσαις; ΜΕΝ. Βούλομαι" πῶς γὰρ ov; EQ. 

OvxoUr λέγετε ἀποῤῥοάς τινας τῶν ὄντων xcr& Eu- 
πεδοκλέα; ΜΕΝ. Σφόδρα Je EQ. Καὶ πόρους, εἰς 

ovc καὶ δι ὧν ai ἀποῤῥοαὶ πορεύονται: ΜΕΝ. Πάνυ 

γε. EQ. Καὶ τῶν ἀποῤῥοῶν τὰς μὲν ἁρμόττειν ἐνίοις 

τῶν πόρων, τὰς δὲ ἐλάττους ! ἢ μείζους εἶναι; MEN. 

Ἔστι ταῦτα. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὄψιν καλεῖς τι; ΜΕΝ. 
Ἔγωγε. EQ. 'Ex τούτων δὴ ξύνες 0 τοι λέγω, ἔφη 
Πίνδαρος. ἔστι γὰρ χρόα ἀποῤῥοὴ σχημάτων ὄψει 
σύμμετρος καὶ αἰσϑητός. ΜΕΝ. "Agir μοι δοκεῖς, 

PLATONIS 

* , , 5 Y d 5 
ὦ Σώκρατες, ταύτην τὴν ἀποχρισιν εἰρηκεναι. ΣΏ. 
ES , D , » ^c τ 
Ἰσὼς γαρ σοι κατὰ συνηϑειαν εἴρηται. καὶ ἅμα, Ot- 

μαι, ἐννοεῖς, ὅτι ἔχοις. ἄν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ φωνήν, 
0 ἔστι, καὶ ὀσμὴν χαὶ ἄλλα πολλὰ τῶν '! τοιούτων. E 

ΜΕΝ. Πάνυ μὲν ovr. zo. Τραγικὴ γάρ ἐστιν, [5] 

μένων, 7 ἀπόκρισις, ὥςτε ἀρέσκει σοι μᾶλλον ἢ T ἢ πε- 

gi TOU , σχήματος. MEN. Ἔμοιγε. EQ. MAX οὐκ 
ἔστιν, ὦ παῖ “ἀλεξιδήμου, ὡς ἐγὼ ἐμαυτὸν πεΐϑω, ἀλλ. 

ἐκείνη βελτίων. οἶμαι. δὲ οὐδ᾽ ἂν σοὶ δόξαι, εἰ μή, 
ὥςπερ χϑὲς ἔλεγες, ἀναγκαῖόν σοι ἀπιέναι πρὸ τῶν 
μυστηρίων, ἀλλ εἰ περιμείναις τε καὶ μυηϑείης. ΜῈΝ. Lr 

MÀÀà negiuévoig * ἄν, ὦ Σώκρατες, εἴ μοι πολλὰ τί 
τοιαῦτα λέγοις. Χ. ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν προϑυμίας 78 οὐ- 

δὲν ἀπολείψω, καὶ σοῦ ἕνεκα καὶ ἐμαυτοῦ, λέγων τοι- 
Ξ on : z / E 

avra ἀλλ ὅπως μὴ οὐχ οἷός T ἔσομαι πολλὰ τοιαῦ- 

τα λέγειν. ἀλλ ἔϑι δή, πειρῶ καὶ σὺ ἐμοὶ τὴν ὑπό- csi da: τ την oec τ 
σχεσιν ἀποδοῦναι, χατὰ ὅλου εἰπὼν ἀρετῆς πέρι, ὃ τι 

ἔστι, xai παῦσαι πολλὰ ποιῶν ἐκ τοῦ ἑνός, ὅπερ φασὶ 

τοὺς συντρίβοντάς τι ἑχάστοτε OL σκώπτοντες, ἀλλ᾽ 

ἐάσας ὅλην καὶ ὑγιᾶ εἰπέ, τί ἐστιν ἀρετή. τὰ ! δέ γε B 

παραδείγματα παρ᾽ ἐμοῦ εἴληφας. ΜΕΝ. Δοκεῖ τοῖ- 
γυν μοι, ὦ Σώκρατες, ἀρετὴ εἶναι, καϑάπερ ó ποιητὴς 
λέγει, χαίρειν τε καλοῖσι καὶ δύνασϑαι. καὶ ἐγὼ τοῦτο. 
λέγω ἀρετήν, ἐπιϑυμοῦντα τῶν καλῶν δυνατὸν εἶναι 

πορίζεσϑαι. EQ. Ὦρα λέγεις τὸν τῶν καλῶν ἐπιϑυ- 

μοῦντα ἀγαϑῶν ἐπιϑυμητὴν εἶναι; MEN. άλιστά 
γ8. EQ. "Age ὡς ὄντων τινῶν, οἵ τῶν κακῶν ἐπιϑυ- 

τ , ᾿ Ἂ - 2 - E , 5 

μοῦσιν, ἑτέρων δὲ, o? τῶν ἀγαϑῶν; ov πάντες, ὦ ! C 

ἄριστε, δοκοῦσί σοι τῶν ἀγαϑῶν ἐπιϑυμεῖν; ΜΕΝ. 

Οὐκ ἔμοιγε. EQ. MÀÀ& τινες τῶν κακῶν; ΜΕΝ. 

Nat EO Οἰόμενοι τὰ χακὰ ἀγαϑὰ εἶναι, λέγεις, ἢ ἢ 

καὶ γιγνώσκοντες, ὅτι κακά ἐστιν, ὅμως ἐπιϑυμοῦσιν 
αὐτῶν; ΜΕΝ. Ἀμφότερα ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Ἢ γὰρ 

δοχεῖ τίς σοι, ὦ Μένων, γινώσκων τὰ κακὰ ὅτι κακά 
ἐστιν, ὅμως ἐπιϑυμεῖν αὐτῶν; ΜΕΝ. Μαλιστα. XQ. 
Ti ἐπυϑυμεῖν ἜΤΟΣ; ἢ γενέσϑαι avrQ; ΜΕΝ. Itvé- 
ca τὶ γὰρ ! ἀλλο; zo. “Πότερον 
χακὰ ὠφελεῖν ἐκεῖνον, ᾧ ᾧ &y γένηται, 7 γινώσκων τὰ 

χαχὰ ὅτι βλάπτει ᾧ ἂν παρῇ; ΜΕΝ. Εἰσὶ μέν, or 
ἡγούμενοι τὰ κακὰ ὠφελεῖν, εἰσὶ δὲ καί, ot γιγνώ- 
σχοντες ὅτι βλάπτει. EQ. Ἢ καὶ δοκοῦσί σοι γιγνώ- 

σχεῖν τὰ κακὰ ὅτι κακά ἐστιν, OL ἡγούμενοι τὰ κακὰ 
ὠφελεῖν; ΜΕΝ. Οὐ πάνυ μοι δοχεῖ τοῦτό γε. EQ. 

Οὐκοῦν δῆλον, ὅτι οὗτοι μὲν οὐ τῶν κακῶν ἐπιϑυμοῦ- 
σιν, οἱ ἀγνοοῦντες αὐτά, ἀλλὰ ἐχδίνων, ἃ ᾧοντο ἀγα- 
ϑὰ εἶναι, ἔστι δὲ ταῦτά γε ! xax ὥςτε οἱ ἀγνοοῦν- E 
τες αὐτὰ xoi οἰόμενοι ἀγαϑὰ εἶναι δῆλον ὅτι τῶν 
ἀγαϑῶν ἐπιϑυμοῦσιν. ἢ οὔ; ΜΕΝ. Κινδυνεύουσιν 
ovrot 7e LOCA δαί; OL τῶν κακῶν μὲν ἐπιϑυμοῦν- 

τες, ὡς φὴς σύ, ἡγούμενοι δὲ τὰ κακὰ βλάπτειν ἐχεῖ- 
γον, ᾧ ἂν γίγνηται, γιγνώσκουσι δήπου, ὅτι βλαβήσον»- 
ται ὑπ αὐτῶν; ΜΕΝ. Ἀνάγκη. EQ. λλὰ τοὺς 

» z E EJ 2 ' 
βλαπτομένους οὗτοι ovx * οἴονται ἀϑλίους εἶναι xad — 18 
ὅσον βλάπτονται; ΜΕΝ. Koi τοῦτο ἀνάγκη. EQ. 
Τοὺς δὲ ἀϑλίους οὐ κακοδαίμονας; ΜΕΝ. Οἶμαι ἔγω- 
78. E Ἔστιν οὖν ὅςτις βούλεται ἄϑλιος καὶ xcuo- 

δαίμων εἶναι; ΜΕΝ. οὐ μοι δοκεῖ, [3] Σώκρατες. ΣΩ. 

Οὐχ ἄρα βούλεται, ὦ Μένων, τὰ xax οὐδείς, εἴπερ 
μὴ βούλεται τοιοῦτος εἶναι. τὶ γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἄϑλιον 

ἡγούμενος τὸ ὯΝ 
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εἶναι ἢ ἐπιϑυμεῖν 18 τῶν xao καὶ κτᾶσϑαι; ΜΕΝ. 

! Κινδυνεύεις ἀληϑὴ λέγειν, ὦ Σώχρατες, καὶ οὐδεὶς 

βούλεσϑαι τὰ κακά. XL EQ. Οὐκοῦν νῦν δὴ ἔλεγες, 
ὅτι ἔστιν ἡ ἀρετὴ βούλεσϑαί re τἀγαϑὰ καὶ δύνα- 
σϑαι; ΜΕΝ. Εἶπον γάρ. EQ. Οὐκοῦν τούτου λε- 
χϑέντος τὸ μὲν βούλεσϑαι πᾶσιν ὑπάρχει, καὶ ταύτῃ 
γ8 οὐδὲν ὃ ἕτερος τοῦ ér$oov βελτίων; ΜῈΝ. Φαί- 
γεται. EQ. Ἡλλὰ δῆλον ὅτι; εἴπερ ἐστὲ βελτίων ἄλλος 
ἄλλου, κατὰ τὸ δύνασϑαι ἂν εἴη ἀμείνων. ΜῈΝ. Πά- 
γυ ye. EQ. Τοῦτ ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, κατὰ τὸν σὸν 

λόγον ἀρετή, δύναμις τοῦ ! πορίξεσϑαι ταγαϑαά. ΜΕΝ. 
“Παντάπασἱὶ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, οὕτως ἔχειν, ὡς 
σὺ νῦν ὑπολαμβάνεις. ΣΩ. Ἴδωμεν δὴ καὶ τοῦτο εἰ 
ἀληϑὲς λέγεις. ἴσως γὰρ ἂν εὖ λέγοις. τἀγαϑὰ φὴς 
οἷόν T εἶναι πορίζεσϑαι ἀρετὴν εἶναι; MEN. "Eyaye. 

EQ. ᾿᾿γαϑὰ δὲ καλεῖς οὐχὶ oiov ὑγίδιάν τε καὶ miov- 
τοῦς xol χρυσίον λέγω καὶ ἀργύριον κτᾶσϑαι καὶ τι- 
μὰς ἐν πόλει καὶ ἀρχάς; μὴ ἀλλ ἄττα λέγεις τἀγαϑὰ 

ἢ τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλὰ πάντα λέγω τὰ τοι- 
EQ. Εἶεν. ! χρυσίον δὲ δὴ καὶ ἀργύριον πορί- 

ζεσϑαι ἀρετή ἐστιν, ὡς φησι Μένων ὃ τοῦ μεγάλου 

βασιλέως πατρικὸς ξένος. πότερον προςτίϑης τι τούτῳ 
τῷ πόρῳ, ὦ Μένων, τὸ δικαίως καὶ ὁσίως; ἢ οὐδὲν 
σοι διαφέρει, ἀλλὰ κἂν ἀδίχως τις αὐτὰ πορίζηται, 

ὁμοίως σὺ αὐτὰ ἀρετὴν καλεῖς; ΜΕΝ. Οὐ δήπου, ὦ 

Σώκρατες, ἀλλὰ κακίαν. EQ. Πάντως δήπου δεῖ ἄρα, 

ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ πόρῳ δικαιοσύνην ἢ ἢ σωφροσύνην 
ἢ ὁσιότητα προςεῖναι, ἢ dido. τὶ μόριον ! ἀρετῆς" εἰ 
δὲ μή, οὐκ ἔσται ἀρετή, χαίπερ ἐχπορίζουσα τἀγαϑαά. 
ΜΕΝ. Πῶς 790 ἄνευ τούτων ἀρετῇ γένοιτ᾽ ἂν; ΣΩ. 

Τὸ δὲ μὴ ἐχπορίζοιν χρυσίον χαὶ ἀργύριον, ὅταν μὴ 
δίκαιον 75, μήτε αὑτῷ μήτε ἄλλῳ, οὐκ ἀρετὴ καὶ αὕτη 
ἐστὶν ἡ ἀπορία; MEN. Φαΐνδται. EQ. Οὐδὲν ἄρα 
μᾶλλον 0 πόρος τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν ἢ ἢ ἀπορία 
ἀρβτὴ ἂν εἴη, ἀλλὰ ὡς ἔοικεν, ὃ μὲν ἂν μετὰ δικαιο- 
σύνης γίγνηται, ἀρετὴ ἔσται, ὃ δ᾽ ἂν ἄνευ πάντων τῶν 
τοιούτων, * χαχία. ΜῈΝ. Δοκεῖ μοι ἀναγκαῖον εἶναι 

ὡς λέγεις. XIL EQ. Οὐκοῦν τούτων ἕκαστον ὀλίγον 
πρότερον μόριον ἀρετῆς ἔφαμεν εἶναι, τὴν δικαιοσύνην 
xci σωφροσύνην χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; MEN. Na. 

zo. Εἶτα, ὦ Μένων, παίζεις πρός. us; ΜΕΝ. Τί δή, 

a “Σώκρατες; EQ. Ὅτι ἄρτι ἐμοῦ δεηϑέντος σου μὴ 

καταγνύναι μηδὲ κϑρματίζειν τὴν ἀρετήν, καὶ δόντος 
παραδείγματα, xaO ἃ δέοι ἀποχρίνεσϑαι, τούτου μὲν 

ἠμέλησας, λέγεις δέ μοι, ὅτι ἀρετή ἐστιν οἷόν v εἶναι 

! τἀγαϑὰ πορίζεσθαι uera δικαιοσύνης, τοῦτο δὲ φὴς 

μόριον ἀρετῆς εἶναι. ΜΕΝ. "Eyoye. ΣΩ. Οὐχοῦν 
συμβαίνει ἐξ ὧν σὺ ὁμολογεῖς, τὸ μετὰ μορίου ἀρετῆς 

πράττειν ὃ τι ἂν πράττῃ, τοῦτο ἀρετὴν εἶναι" τὴν γὰρ 
δικαιοσύνην μόριον. φὴς ἀρετῆς εἶναι, καὶ ἕκαστα τού- 
των. MEN. Ti ov» δή; zo. Τοῦτο λέγω, ὅτι ἐμοῦ 
δεηϑέντος ὅλην εἰπεῖν τὴν ἀρετήν, αὐτὴν μὲν πολλοῦ 

δεῖς εἰπεῖν 0 τι ἔστι, πᾶσαν δὲ φὴς πρᾶξιν ἀρετὴν εἷ- 
yat, ἐάνπερ μετὰ μορίου ἀρετῆς πράττηται, ] ὥςπερ 
εἰρηκὼς ὃ τι ἀρετή ἐστι τὸ ὅλον καὶ ἤδη γνωσομένου 
ἐμοῦ, καὶ ἐὰν σὺ κατακερματίζῃς αὐτὴν χατὰ μόρια. 
δεὶ ov» σοι πάλιν ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς αὐτῆς 
ἐρωτήσεως, ὦ φίλε “Μένων, τί ἐστιν ἀρετή, ἢ ἢ μετὰ μο- 
ρἷου ἀρετῆς πᾶσα πρᾶξις ἀρετὴ ἄν εἴη; τοῦτο γάρ 

cura. 
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ἐστι λέγ 8; ὅταν λέγῃ τις, ὅτι πᾶσα ἡ μετὰ δικαιοσύ- 
νὴς πρᾶξις ἀρετή ἐστιν. ἢ οὐ δοκεῖ σοι πάλιν δεῖσϑαι 

τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως, ἀλλ᾿ οἴει τινὰ εἰδέναι μόριον 
ἀρετῆς 0 τι ἔστιν» αὐτὴν μὴ εἰδότα; MEN. Οὐκ ἔμοι- 

78 δοκεῖ. EQ. Ebo! qoe καὶ μέμνησαι; ὅτ᾽ ἐγώ σοι 

ἄρτι ἀπεκρινάμην περὶ τοῦ σχήματος, ἀπεβάλλομέν 
που τὴν τοιαύτην ἀπόκρισιν τὴν διὰ τῶν ἔτι ζητουμέ- 

| vo» καὶ μήπω ὡμολογημένων ἐπιχειροῦσαν ἀποκρίνε- 

ΜΕΝ. Καὶ ὀρϑῶς 15, ἀπεβάλλομεν, ὦ Xo- 

Σ ΩΣ “Μὴ τοίνυν, [5] ἄριστε, μηδὲ σὺ ἔτι ζη- 

σϑαι. 

κρατες. 
τουμέν "s ἀρετῆς, ὅλης ὃ τι ἔστιν, οἴου διὰ τῶν ταύτης 
μορίων ἀποκχρινόμενος δηλώσειν αὐτὴν ὁτῳοῦν, ἢ ἄλλο 

ὁτιοῦν τούτῳ τῷ αὐτῷ τρόπῳ εγὼ; ! d πάλιν τῆς 

αὐτῆς δεήσεσϑαι ἐρωτήσεως, τίνος ὄντος ἀρετῆς λέγεις 

ἃ λέγεις; ἢ οὐδὲν σοι δοκῶ λέγειν; MEN. Ἔμοιγε 

δοκεῖς opos λέγειν: Xn ΣΏ. Ἀπόκριναι 
πάλιν ἐξ ἀρχῆς" τὶ φὴς ἀρετὴν δῖναι καὶ σὺ καὶ ὁ 

ἑταῖρός σου; ΜΕΝ. Ὦ, Σώκρατες, ἤκουον μὲν ἔγωγε 

πρὶν καὶ συγγδνέσθαι σοι, ὅτι σὺ οὐδὲν ἀλλο ἢ * αὐ- 

τοίνυν 

τός T6 ἀπορεῖς χαὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν" καὶ 

»ῦν, ὡς ys μοι δοκεῖς, γοητεύεις ue καὶ φαρμάντεις 

καὶ ἀτεχνῶς κατεπάδεις, ὥςτε μεστὸν ἀπορίας 787. ονέ- 
yo. καὶ δοκεῖς μοι παντελῶς, εἰ δεῖ τι καὶ σχῶψαι, 

ὁμοιότατος δἶναι τό τε εἶδος καὶ ταλλα ταύτῃ τῇ πλα- 

τείᾳ νάρχῃ τῇ ϑιαλαττίᾳ. καὶ 190 αὕτη τὸν ἀεὶ πλη- 

σιάζοντα καὶ ἁπτόμενον γαρχᾶν ποιεῖ" καὶ σὺ δοκεῖς 

μοι γῦν ἐμὲ τοιοῦτόν τι ποποιηκέναι, γαρχᾶν. ἀληϑῶς 

γὰρ ἔγωγϑ, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ ! στόμα ναρκῶ, καὶ 

οὐκ ἔχω 0 τὸ ἀποκχρίνωμαὶ σοι. καΐτοι μυριάκις y8 
σιδρὶ ἀρετῆς παμπόλλους λόγους εἴρηκα xoi πρὸς πολ- 

λούς, καὶ πάγυ εὖ, ὡς ys ἐμαυτῷ ἐδόκουν" νῦν δὲ οὐδ᾽ 

ὃ τι ἔστι τὸ παράπαν ἔχω εἰπεῖν. καὶ μοι δοκεῖς εὖ 

βου τ ΡΝ οὐκ ἐκπλέων ἐνθένδε οὐδ᾽ ἀποδημῶν" εἰ 
γὰρ ξένος ἐν ἄλλῃ πόλει τοιαῦτα ποιοῖς, TOY ἄν ὡς 

γόης ἀπαχϑείης. ZO. Πανοῦργος s, ὦ Μένων, xai 

ὀλίγου ἐξηπάτησάς jus: MEN. Ti μάλιστα, ὡ Σώχρα- 

τες; EQ. ! Γιγνώσκω ov ἕνεχά ue εἴκασας. ΜΕΝ. 

Τίνος δὴ of; EQ. Ἵνα σε ἀντεικάσω. ἐγὼ δὲ τοῦτο 
οἷδα περὶ πάντων τῶν καλῶν, ὅτι χαίρουσιν εἰκαξόμε- 

γοι. λυσιτελεῖ γὰρ αὐτοῖς" καλαὶ γάρ, olpau; τῶν κα- 

λῶν καὶ αἵ εἰκόνες. αλλ οὐκ ᾿ἀντεικάσομαϊΐ σϑ. ἐγὼ 

δέ, εἰ μὲν ἡ γάρκη αὐτὴ γναρκῶσα οὕτω καὶ τοὺς ἀλ- 

λους ποιεῖ γαρκᾶν, ἔοικα αὐτῇ" εἰ δὲ μή, οὔ. οὐ γὰρ 

εὐπορῶν αὐτὸς τοὺς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν, ἀλλὰ παν- 

τὸς μᾶλλον αὐτὸς ἀπορῶν οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους ποιῶ 

ἀπορεῖν. καὶ ! νῦν περὶ ἀρετῆς, ὃ ἔστιν, ἐγὼ μὲν οὐκ 

οἶδα, σὺ μέντοι ἴσως πρότερον μὲν ἤδησϑα πρὶν ἐμοῦ 

ἅψασϑαι, γὺν μέντοι ὅμοιος εἶ οὐχ εἰδότι. Ops δὲ 

ἐθέλω μετὰ σοῦ σκέψασθαι καὶ συζητῆσαι ὃ τί mote 

ἔστι. XIV. MEN. Καὶ τίνα τρόπον ζητήσεις, ὦ Σώ- 

πρατες, τοῦτο, ὃ μὴ. οἶσϑα τὸ παράπαν ὃ τι ἔστι; 

ποῖον γὰρ ὧν οὐκ οἶσϑα προϑέμεγος ζητήσεις; 5 εἰ 

καὶ ὃ τι μάλιστα ἐντύχοις αὐτῷ, πῶς εἴσει, ὅτι τοῦτό 

ἐστιν ὃ σὺ οὐκ ἤδησϑα; EQ. May9&vo οἷον βούλει 

λέγειν, [7] Μένων. ! ὁρᾷς τοῦτον ὡς ἐριστικὸν λόγ ον 

κατάχεις; ὡς οὐκ ἄρα ἔστι ζητοῖν ἀνϑρώπῳ οὔτ ὃ 

οἷδεν οὔτε ὃ μὴ οἶδεν. oyre γὰρ ἂν ὅ γε οἷδε ζητοῖ" 
οἷδε γάρ, καὶ οὐδὲν δεῖ τῷ γε τοιούτῳ ζητήσεως" OUTE 

ὃ μὴ οἷδεν. οὐδὲ γὰρ CREAR, ζητήσει. * MEN. 

E 
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Οὐκοῦν καλῶς σοι δοκεῖ λέγεσϑαι ὃ λόγος οὗτος, ὦ 

Σώκρατες; ΣΩ. Οὐκ ἔμοιγε. ΜΕΝ. Ἔχεις. λέγειν, 

ὅπῃ; zo. "Eyore- ἀκήκοα γὰρ ἀνδρῶν τε καὶ γυναι- 
κῶν σοφῶν περὶ τὰ ϑεῖα πράγματα — ΜΕΝ. Τίνα 

λόγον λεγόντων; ΣΏ. M97, ἔμοιγε δοκεῖν, καὶ κα- 

λόν. ΜΕΝ. Τίνα τοῦτον; xal τίνες οἵ λέγοντες; ΣΩ. 

Οἱ μὲν λέγοντές, εἰσι τῶν ἱερέων τε καὶ ἱερειῶν, ὅσοις 
μεμέληκε περὶ ὧν μεταχειρίζονται λόγον οἵοις T εἶναι 
διδόναι" λέγει δὲ καὶ Πίνδαρος ' καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν 

ποιητῶν, ὅσοι ϑεῖοί εἰσιν. ἃ δὲ λέγουσι, ταυτὶ ἐστιν. 

ἀλλὰ σχόπει, si σοι δοκοῦσιν ἀληϑὴ λέγειν. φασὲ γὰρ 
τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀϑάνατον, καὶ τοτὲ 
μὲν τελευτᾶν, ὃ δὴ ἀποϑνήσκειν καλοῦσι, τοτὲ δὲ πά- 

λιν γίγνεσϑαι, ἀπόλλυσϑαι δ᾽ οὐδέποτε. δεῖν δὴ διὰ 
ταῦτα ὡς ὁσιώτατα διαβιῶναι τὸν βίον" ,,Oici γὰρ 
ἄν Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένϑεος δέξη- 

ται, εἰς τὸν ὕπερϑεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει 
ἀνδιδοὶ ψυχὰν πάλιν, ἐκ τᾶν βασιλῆες ! ἀγαυοὶ 
καὶ σϑένει χραιπνοὶ σοφίᾳ τὸ μέγιστοι ἂν- 
δρες αὔξονται" ἐς δὲ τὸν λοιπὸν ΤΌΣΟΣ ἥρωες 

ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλεῦνται." XV. ἅτε 

οὖν ἡ ψυχὴ ἀϑάνατός τὸ ovgc καὶ πολλάκις 7εγο- 

mia, χαὶ ἑωρακυῖα καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν Ἅιδου 
καὶ πάντα χρήματα, οὐκ ἔστιν ὃ τι οὐ μεμάϑηκεν, 
ὥςτε οὐδὲν ϑαυμαστὸν καὶ περὶ ἀρετῆς, καὶ περὶ ἀλ- 
Àov οἷόν τϑ εἶναι αὐτὴν ἀγαμνησ ϑῆναι ἃ γε καὶ πρό- 
τερον ἠπίστατο. ἅτε γὰρ τῆς φύσεως ἁπάσης συγγε- 
γνοὺς ! οὔσης, καὶ μεμαϑηκυΐας τῆς ψυχῆς ἅπαντα, 
οὐδὲν κωλύει ἕν μόνον. ἀναμνησϑέντα, ὃ δὴ μάϑησιν 
χαλοῦσιν ἄνϑρωποι, τάλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐάν 

τις ἀνδρεῖος ἦ καὶ μὴ ἀποκάμνῃ ζητῶν" τὸ γὰρ ζητεῖν 
ἄρα καὶ τὸ μανϑάνειν ἀνάμνησις ὅλον ἐστίν. οὔχουν 

δεῖ πείϑεσϑαι τούτῳ τῷ ἐριστικῷ λόγῳ" οὗτος μὲν 

γὰρ ἂν ἡμᾶς ἀργοὺς ποιήσειε καὶ ἔστι τοῖς μαλακοῖς 
τῶν ἀνϑρώπων ἡδὺς ἀκοῦσαι" ὅδε δὲ gro tios ! τε 
καὶ ζητητικοὺς ποιεῖ. $ ἐγὼ πιστεύων ἀληϑεῖ εἶναι 
ἐϑέλω μετὰ σοῦ ζητεῖν, ἀρετὴ ὃ τι ἔστι. ΜΕΝ. “Ναί, 

à Σώκρατες" ἀλλὰ πῶς λέγεις τοῦτο, ὅτι οὐ μανϑά- 

»Όμεν; ἀλλὰ ἣν καλοῦμεν μάϑησιν, ἀνάμνησίς ἐστιν: 

ἔχεις ue τοῦτο διδάξαι ὡς οὕτως ἔχει; EQ. Kai ἄρτι 
εἶπον, ὦ Μένων, ὅτι πανοῦργος εἶ, καὶ νῦν ἐρωτᾷς, εἰ 
ἔχω σε διδάξαι, ὃς ov φημι * διδαχὴν εἶναι αλλ ἀνά- 
μνησιν, ἵνα δὴ εὐϑὺς φαίνωμαι αὐτὸς ἐμαυτῷ τάναν- 
τία λέγων. ΜΕΝ. Ov μὰ τὸν Δία, à Σώχρατες, οὐ 

πρὸς τοῦτο βλέψας εἶπον, ἀλλ᾿ ὑπὸ τοῦ ἔϑους. ἀλλ 

εἴ πώς μοι ἔχεις ἐνδείξασϑαι, ὅτι ἔχει ὥςπερ λέγεις, 

ἔνδειξαι. EQ. MAX ἔστι μὲν οὐ ῥάδιον, ὅμως δὲ ἐθέ- 
Ào προϑυμηϑῆναι σοῦ ἕνεκεν. ἀλλά uot προςκάλεσον 
τῶν πολλῶν ἀχολούϑων τουτωνὶ τῶν» σαυτοῦ ἵνα, ὃν- 

τινα ' βούλει, ἵνα ἐν τούτῳ σοι ἐπιδείξωμαι. ΜῈΝ. 
Πάνυ γε. Δεῦρο πρόςελϑε. EQ. Ἕλλην μέν ἐστι 
χαὶ ἑἕλληνίζει; MEN. Πάνυ 78 σφόδρα, οἰκογενής. 
EQ. IIo0ceye δὴ τὸν γοῦν, ὁπότερ ἄν σοι φαΐνηται, 
ἢ ἀναμιμνησχόμενος ἢ μανϑάνων παρ᾽ ἐμοῦ. MEN. 

Mié προςέξω.  XVL EQ. Εἰπὲ δή μοι, ὦ παῖ, γι- 

γνώσκεις τετράγωνον χωρίον ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν; MAI. 
Ἔχγωχγε. EQ. Ἔστιν οὖν πετράγωνον χωρίον ! ἴσας 

ἔχον τὰς γραμμὰς ταύτας πάσας, τέτταρας οὔσας; 
ΠΑΙ. Πάνυ γε. EQ. Ov καὶ ταυτασὶ τὰς διὰ μέσου 

ΡΟ Ύ ΘΥΝΙΙΟΒ 

ἔχον; ΠΑΙ Nol EQ. Οὐκοῦν εἴη ἄν 
τοιοῦτον χωρίον καὶ μεῖζον καὶ ἔλαττον; ΠΑΙ͂. Πάνυ 

γε. EQ. Ei οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ δυοῖν ποδοῖν καὶ 
αὕτη δυοῖν, πόσων ἄν εἴη ποδῶν τὸ ὅλον; Ὧδε δὲ 

σκόπει. εἰ ἣν ταύτῃ δυοῖν ποδοῖν, ταύτῃ δὲ ἑνὸς πο- 
δὸς μόνον, ἄλλο τι ἅπαξ ἂν ἣν δυοῖν ποδοῖν τὸ χω- 
οἷον; ΠΑΙ͂. Not. CX ᾿Επειδὴ ' δὲ δυοῖν ποδοῖν 
xci ταύτῃ, ἀλλο τι ἢ δὶς δυοῖν γίγνεται;  HAL IT- 

» M A 

ἐστὶν ἴσας 

7γεται. ΣΏ. Δυοῖν ἄρα δὶς γίγνεται ποδῶν;  WAL 
Ναί. XQ. Πόσοι οὖν εἰσὶν οἵ δύο δὶς πόδες; λογι- 
σάμενος εἶπέ. ΠΑῚ. Τέτταρες, ὦ Σώχρατες. EQ. Ovx- 

πους τς Een : E : : 
οὔν γένοιτ ἂν τούτου τοῦ χωρίου ἕτερον διπλάσιον, 
τοιοῦτον δέ, ἴσας ἔχον πάσας τὰς γραμμὰς ὥςπερ 
τοῦτο; ΠΑΙ. Ναί. EQ. Πόσων ovy» ἔσται ποδῶν; 
IIAI Ὀχτώ. ΣΩ. Φέρε δή, πειρῶ μοι εἰπεῖν, πηλίχη 
τις ἔσται ! ἐχείνου ἢ γθαμμὴ ἑκάστη. 7 μὲν γὰρ τοῦδε 
δυοῖν ποδοῖν. τί δὲ 7 ἐχείνου τοῦ διπλασίου; ΠΑῚ. 
“ῆλον δή, ὦ à ὦ Σώκρατες, ὅτι διπλασία. EQ. Ὁρᾷς, ὦ 
Μένων, ὡς ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ ἐρωτῶ 

πάντα: xoi νῦν οὗτος οἴεται εἰδέναι, ὁποία ἐστὶν ἀφ᾽ 

ἧς τὸ ὀκτώπουν χωρίον γενήσεται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 
MEN. Ἔμοιγε. EQ. Οἶδεν οὖν; MEN. Ov δῆτα. EQ. 

Οἴξται δὲ γε, ἀπὸ τῆς διπλασίας; MEN. Nai. XVH. 

EQ. Os δὴ αὐτὸν ἀναμιμνησκόμενον ἐφεξῆς, ὡς δεῖ 
ἀναμιμνήσκεσϑαι. Σὺ δὲ μοι λέγε, ἀπὸ τῆς διπλασίας 
γραμμῆς φὴς τὸ διπλάσιον * χωρίον. γίγνεσϑαι; τοι- 

ὄνδε λέγω, μὴ ταύτῃ μὲν μακρόν, τῇ δὲ βραχύ, ἀλλὰ 
ἴσον πανταχῆ ἔστω ὥςπερ τουτί, διπλάσιον δὲ τούτου, 
ὀχτώπουν. ἀλλ᾽ ὅρα, εἰ ἔτι σοι ἀπὸ τῆς διπλασίας δο- 

κεῖ ἔσεσϑαι. VAL Ἔμοιγε. EQ. Οὐκοῦν διπλασία 
αὕτη ταύτης γίγνεται, ἂν ἑτέραν τοσαύτην προςϑῶμεν 

ἐνθένδε; VIAL Πάγυ ye. EQ. ἤπὸ ταύτης δή, φῇς, 
ἔσται τὸ ὀχτώπουν χωρίον, ἄν τέτταρες τοσαῦται ré 
»oytm; MAL ναί. EQ. ἀναγραψώμεϑα δὴ am 
αὐτῆς ἴσας τέτταρας. ἀλλο τι ἢ τουτὲ ἂν εἴη) ὃ qus 
τὸ ὀκτώπουν εἶναι: ΠΑΙ. “Πάνυ ye. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν 

αὐτῷ ἐστὶ ταυτὶ τέτταρα, ὧν ἕκαστον ἔσον τούτῳ ἐστὶ 
τῷ τετράποδι; ΠΑΙ. Ναὶ. EQ. Πόσον οὖν γίγνε- 

ται; οὐ τετράκις τοσοῦτον; AL Πῶς δ᾽ ov; EQ. 

Διπλάσιον οὖν ἐστὶ τὸ τετράκις τοσοῦτον; ΠΑΙ͂. Ov 

μὰ Δία. EQ. MA ποσαπλάσιον:; TAI. Τετραπλά- 
σιον. EQ. πὸ τῆς διπλασίας ἃ ἄρα, [5] παῖ; ! οὐ δι- 

πλάσιον, ἀλλὰ τετραπλάσιον γίγνεται χωρίον. ΠΑΙ. 

᾿ληϑῆ λέγεις. EQ. Τεττάρων γὰρ πετράχις ἐστὶν ἐκ- 

καίδεκα. οὐχί; ΠΑῚ. Nail. EQ. Ὀχτώπουν δ᾽ ἀπὸ 
ποίας γραμμῆς; οὐχὶ ἀπὸ μὲν ταύτης τετραπλάσιον; 
HAIL Φημί. EQ. Τετράπουν δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισέας ταυ- 
τησὶ τουτί; ΠΑΙ͂. Ναί. EQ. Εἶεν. τὸ δὲ ὀχτώπουν 
οὐ τοῦδε μὲν διπλάσιόν ἐστι, τούτου δὲ ἥμισυ; ΠΑΙ͂. 
Πάνυ ys. EQ. Οὐκ ἀπὸ μὲν μείζονος ἔσται ἢ το- 
σαύτης γραμμῆς, ἀπὸ ἐλάττονος δὲ ' ἢ τοσηςδί; ἢ οὔ; 
ΠΑῚ. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτω. EQ. Καλῶς" τὸ γάρ σοι 
δοκοῦν τοῦτο ἀποκρίνου. καί μοι λέγε" οὐχ ἥδε μὲν 
δυοῖν ποδοῖν ἦν, E δὲ τεττάρων; VAL Nol. EQ. 

Δεῖ ἄρα τὴν τοῦ ὀχκτώποδος χωρίου γραμμὴν μείζω 
μὲν εἶναι τῆςδε τῆς δίποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τετράπο- 
δος; HAI. Δεῖ. ΣΏ. πειρῶ 0m λέγειν τεηλίκην τινὰ 

que αὐτὴν εἶναι. ΠΑΙ͂. Τρίποδα. EQ. Οὐκοῦν cv- 
rg τρίπους ἡ, TO ἥμισυ ταύτης προςληψόμεϑα καὶ 



» » ; 
Jiywro ἄρα ναρχησας; 

M E N O. 

ἔσται τρίπους; δύο μὲν γὰρ οἵδε, ὁ δὲ sic" καὶ ἐνθέν- 

δὲ ὡρφαύτως" δύο μὲν οἵδε, ὁ δὲ εἷς. καὶ γίγνεται τοῦ- 

το τὸ χωρίον ὃ φής. ΠΑΙ. Nol. ΣΩ. Οὐκοῦν ἂν 1 

τῇδε τριῶν καὶ τῇδε τριῶν, τὸ ὅλον χωρίον τριῶν τρὶς 
ποδῶν γίγνεται; ΠΑῚ. Φαίνεται. EQ. Τρεῖς δὲ τρὶς 

πῦσοι εἰσὶ πόδες; ΠΑΙ. Ἐννέα. EQ. Ἔδει δὲ τὸ δι- 
πλάσιον πόσων εἶναι ποδῶν; ΠΑῚ. Ὀχτώ. XQ. Οὐδ᾽ 

ἄρα ἀπὸ τῆς τρίποδός πῶ τὸ ὀχτώπουν χωρίον χίγνε- 
ται. IIAL Οὐ δῆτα. ΣΩ. MAX ἀπὸ ποίας; πειρῶ 
ἡμῖν εἰπεῖν ἀκριβῶς" * xol δἰ. μὴ βούλει ἀριϑμεῖν, ἀλ- 
λὰ δεῖξον ἀπὸ ποίας. ΠΑΙ. ἀλλὰ μὰ τὸν Δία, ὦ 

“Σώκρατες, ἔγωγε, οὐκ οἷδα. ΧΥΠΙ. EQ. ἘΕννοεῖς αὖ, 

[] Μένων, οὗ ἐστὶν ἤδη βαδίζων ὅδε τοῦ ἀγαμιμνήσκε- 
σϑαι; ὅτι τὸ μὲν πρῶτον jou uiv οὔ, ἥτις ἔστιν ἢ 
τοῦ ὀχτώποδος χωρίου γραμμή, ὥςπερ οὐδὲ νῦν πῶ 
οἶδεν, αλλ ovr gero ys αὐτὴν τότε εἰδέναι καὶ ϑαῤ- 

ῥαλέως ἀπεχρίνετο ὡς εἰδώς, καὶ οὐχ ἡγεῖτο ἀπορεῖν" 
γὺν δὲ ἡγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, καὶ ὥςπερ οὐκ οἶδεν, οὐδ᾽ 
οἴξται ! εἰδένα. ΜΕΝ. Aer λέγεις. EQ. Οὐκοῦν 

γῦν βέλτιον i ἔχει περὶ τὸ πρᾶγμα, ὃ οὐχ ἤδει; ΜΕΝ. 

Καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ. ΣΩ. “Ἱπορεῖν οὖν αὐτὸν ποιή- 

σαντες καὶ vagx&y ὥςπερ Tj νάρκη, μῶν τι ἐβλάψαμεν; 
ΜῈΝ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. ΠΟΟΌΟΤΟΝ γοῦν τι πε- 

ποιήκαμεν, ὡς ἔοικε, πρὸς τὸ ἐξευρεῖν, ὅπῃ ἔχει: γῦν 
μὲν γὰρ καὶ ζητήσειεν ἄν ἡδέως ovx εἰδώς, τότε δὲ 
ῥᾳδίως ἂν xol πρὸς πολλοὺς καὶ πολλάκις ger ἂν εὖ 
λέγειν περὶ τοῦ διπλασίου ! χωρίου, ὡς δεῖ διπλασίαν 
τὴν χϑαμμὴν ἔχειν μήκει. ΜῈΝ. Ἔοικεν. EQ. Οἴει 

οὖν ἂν αὐτὸν πρότερον ἐπιχειρῆσαι ζητεῖν ἢ ἢ μανϑά- 
γειν τοῦτο, ὃ ᾧετο EST ovx εἰδώς, πρὶν εἰς ἀπο- 

οἷαν κατέπεσεν ἡγησάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπόϑησε 
τὸ εἰδέναι; ΜΕΝ. OV μοι δοκεὶ, ὦ Σώκρατες. EQ. 

MEN. 4οκεῖ μοι. EQ. Σχὲέ- 

ci δὴ ἐκ ταύτης τῆς ἀπορίας, 0 τι καὶ ἀνευρή- 

σει ζητῶν μετ ἐμοῦ, οὐδὲν ἀλλ ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ, 

χαὶ ! οὐ διδάσκοντος. φύλαττε δὲ ἂν που εὕρης 
με διδάσχοντα καὶ διεξιόντα αὐτῷ, ἀλλὰ μὴ τὰς 

τούτου δόξας ἀνερωτῶντα. ΧΙΧ. Aye γάρ μοι 
σύ: οὐ τὸ μὲν τετράπουν τοῦτο ἡμῖν ἐστὶ χωρίον; 
μανϑάνεις; ΠΑΙ. "Eyoye. ΣΩ. Ἕτερον δὲ αὐτῷ 

προςϑεῖμεν ἂν τουτὶ ἴσον; ΠΑΙ. ΤΥαί. ΣΩ. Καὶ 

τρίτον τόδε ἴσον ἑχατέρῳ τούτων; ΠΑΙ͂. £Noí. EQ. 
Οὐκοῦν προφαγαπληρωσαίμεϑ᾽ ἄν τὸ ἐν τῇ γωνίᾳ τό- 
0s; ΠΑΙ. Πάνυ γε. EQ. ἄλλο τι 
τέτταρα ἴσα χωρία τάδε; ! MAL. Ναί. EQ. Τί οὖν; 
τὸ ὅλον τύδε ποσαπλάσιον τοῦδε γίγνεται; ΠΑῚ. Te- 
τραπλάσιον. ΣΩ. Ἔδει δὲ διπλάσιον ἡμῖν γενέσϑαι. 
ἢ οὐ μέμνησαι; ΠΑΙ. Πάνυ γε. EQ. Οὐκοῦν ἔστιν 
αὕτη D] γραμμὴ Pu ἐχ γωνίας εἰς γωνίαν τείνει τέ- 

μνουσα δίχα * ἕχαστον τούτων. τῶν χωρίων; ΠΑῚ. 

Nol. ΣΩ. Οὐκοῦν τέτταρες αὗται γίγνονται γραμ- 

μαὶ ἴσαι, περιέχουσαι τουτὶ τὸ χωρίον; ΠΑΙ͂. Τίγνον- 

ται. EQ. Σκύπει δή, πηλίκον τί ἐστι τοῦτο τὸ χω- 
olov; ΠΑΙ. Ov μανϑάνω. ΣΩ. Οὐχὶ τεττάρων ὃν- 

τῶν τούτων ἥμισυ ἑκάστου ἑκάστη 7| γραμμὴ ἀποτέ- 

ovy γένοιτ᾽ ἂν 

Tk» ἐντός; ἢ ov; ΠΑΙ. Noi. EQ. Πόσα οὐν 

τηλικαῦτα ἐν τούτῳ ἔνεστι; ΠΑΙ͂. Τέτταρα. EQ. 

Πόσα δὲ ἐν τῷδε; ΠΑΙ. 4ύο. EQ. Τὰ δὲ τέϊιταρα 
τοῖν δυοῖν τί ἐστι; ΠΑΙ. Διπλάσια. ΣΩ. Τόδε ov» 
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! ποσόάπουν γίγνεται; ΠΑΙ͂. ᾿Ὀχτώπουν. EQ. Mnó 

ποίας γραμμῆς; VAL 2Mmo ταύτης. EQ. πὸ τῆς 
ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τεινούσης τοῦ τετράποδος; ΠΑΙ͂. 

Nol. ΣΩ. Καλοῦσι δὲ γε ταύτην διάμετρον οἵ σο- 
φισταΐ, dier εἰ ταύτῃ ,διάμετρος ὄνομα, ἀπὸ τῆς δια- 
μέτρου ἂν, ὡς σὺ φής, ὦ παῖ Μένωνος, foc ἄν 
τὸ διπλάσιον χωρίον. ΠΑΙ. Πάνυ μὲν οὐ», ὦ Σώ- 

Χο ro. Τί σοι δοκεῖ, ὦ Μένων; ἔστιν ἣν- 

ΜΕΝ. ! 

κρατες. 

τινα δόξαν οὐχ αὑτοῦ οὗτος ἀπεκρίνατο; 

Οὔκ, ἀλλ᾿ ἑαυτοῦ. EQ. Καὶ μὴν οὐκ ἤδει ye, ὡς 
ἔφαμεν ὀλίγον πρότερον. ΜΕΝ. Alo λέγεις. ΣΩ. 

᾿Ἐνῆσαν δέ ye αὐτῷ αὗται αἵ δόξαι. ἢ ov; MEN. 

Nol. EQ. Τῷ ovx εἰδότι ἄρα περὶ ὧν ἄν μὴ εἰδῇ 
ἕνεισιν ΤΠ ΤΙΣ δόξαι περὶ τούτων ὧν οὐκ οἶδε. MEN. 

Φαίνεται. EQ. Καὶ νῦν μέν 7ε αὐτῷ ὥςπερ ὄναρ ἀρ- 

τι ἀνακδκίνηνται αἵ δόξαι αὗται" εἰ δὲ αὐτὸ» τις ἀνε- 
ρήσεται πολλάκις τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πολλαχῇ, oig 

ὅτι τελευτῶν οὐδενὸς ἧττον ἀκριβῶς ἐπιστήσεται ! περὶ 

τούτων. ΜῈΝ. Ἔοικεν. EQ. Οὐχοῦν οὐδενὸς διδά- 

ξαντος ἀλλ᾿ ἐρωτήσαντος ἐπιστήσεται, ἀναλαβὼν αὐτὸς 
ἐξ αὑτοῦ τὴν ἐπιστήμην; MEN. Val. zo. Τὸ δὲ 
ἀναλαμβάνειν αὐτὸν ἐν αὑτῷ ἐπιστήμην οὐκ ἀναμιμνή- 
σχεσϑαίΐ ἐστι; MEN. Πάνυ ic zo. "Ag οὖν οὐ 

τὴν ἐπιστήμην, ἣν νῦν οὗτος ἔχει, ἤτοι ἔλαβέ ποτε ἢ 

ἀεὶ εἶχε; MEN. “Ναί. 

ἀεὶ καὶ ἦν ἐπιστήμων" εἰ δὲ ἔλαβέ ποτε, οὐκ ἂν iv y8 

τῷ νῦν βίῳ εἰληφὼς εἴη" ἢ δεδίδαχέ τις τοῦτον ! γεω- 
μετρεῖν. οὗτος γὰρ ποιήσει περὶ πάσης γεωμετρίας 
ταὐτὰ ταῦτα, καὶ τῶν ἄλλων μαϑημάτων ἁπάντων. 
ἔστιν οὖν ὅςτις τοῦτον πάντα δεδίδαχε; δίκαιος γάρ 

που εἶ εἰδέναι, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ 
γέγονε xal τέϑραπται. ΜῈΝ. MAX οἶδα ἔγωγε, ὅτι 
οὐδεὶς πώποτε ἐδίδαξεν. ΣΏ. Ἔχει δὲ ταύτας τὰς δό- 

ξας, ἢ οὐχί; MEN. ἤνάγκη, ὦ Σώκρατες, φαίνεται. 
XXL ΣΩ. Εἰ δὲ μὴ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβών, οὐκ ἤδη 

τοῦτο * δῆλον, ὅτι ἐν ES τινὶ χρόνῳ εἶχε καὶ μεμα- 

ϑήκει; ΜΕΝ. Φαίνεται. EQ. Οὐκοῦν οὗτός γὲ ἐστιν 

ὸ χφόνος, ὅτ᾽ οὐκ ἢν ἄνϑρωπος; MEN. Noi. ΣΩ. 

Ei ovv ὃν ἂν ἢ χρόνον καὶ ὃν ἂν μὴ D] ἄνθρωπος, 
ἐνέσονται αὐτῷ ἀληϑεῖς δύξαι, αἵ , ἐρωτήσει ἐπεγερ- 

ϑεῖσαι ἐπιστῆμαι χίγνονται, ἀρ οὖν τὸν ἀεὶ χφόνον 
μεμαϑηκυῖα ἔσται ἢ ψυχὴ αὐτοῦ; δῆλον γάρ, ὅτι τὸν 
πάντα χρόνον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστι» ἄνϑφωπιος. ΜΕΝ. 

Φαίνεται. ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ ἀεὶ 7 ἀλήϑεια ἡμῖν τῶν 

ὄντων ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ, ! ἀϑάνατος ἂν J ψυχὴ sii; 
dere θαῤῥοῦντα, χρὴ ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιστάμενος νῦν, 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ μὴ μεμνημένος, ἐπιχειρεῖν ζητεῖν καὶ 
ἀναμιμνήσκεσϑι. MEN. £v μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ 
Σώκρατες, ovx oid ὅπως. ΣΏ. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐμοί, 

ὦ Μένων. καὶ τὰ μέν ys ἄλλα ovx ἄν πάνυ ὑπὲρ τοῦ 
λόγου διϊσχυρισαίμην" ὅτι δ᾽ οἰόμενοι δεῖν ζητεῖν ἃ ἃ μή 
τις οἷδε, βελτίους ἃ ἄν εἶμεν, καὶ ἀνδρικώτεροι καὶ ἧττον 
ἀργοὶ ἢ εἰ οἰοίμεϑα, ἃ μὴ ἐπιστάμεϑα, μηδὲ δυνατὸν 

ζητεῖν, περὶ τούτου πάνυ ἂν 

χαὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ. 

SER d ΣΝ ταχοΣ 
EQ. Οὐκοῦν εἰ μὲν ἀεὲ εἶχεν, 

εἶναι εὑρεῖν μηδὲ δεῖν " 
διαμαχοίμην; εἰ οἷός TB εἴην, 
MEN. Καὶ τοῦτο μέν γ8 δοκεῖς, μοι εὖ λέγειν, ὦ Xo- 

κρατες. XXIL ΣΩ. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν, 
ὅτι ζητητέον περὶ οὗ μή τις οἶδεν, ἐπιχειρήσωμεν κοι- 
γῇ ζητεῖν, τὶ ποτ᾿ ἔστιν ἀρετή; ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὐν. 
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οὐ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ἀλλ ἔγωγβ ἐκεῖνο ἂν ἥδιστα, 

ὅπερ ἠρόμην τὸ πρῶτον, καὶ oxewoluny καὶ ἀκούσαι- 
pts πότερον ὡς διδακτῷ ὄντι αὐτῷ δεῖ ἐπιχειρεῖν, ἢ 

ὡς φύσει ἢ ὡς ! τίνι ποτὲ τρόπῳ παραγιγνομένης τοῖς 
ἀνϑρώποις τῆς ἀρετῆς. ΣΩ. Ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐχὼ ἦρχον, 
o Μένων, μὴ μόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σοῦ, οὐκ ἂν 

ἐσκεψάμοϑα. πρότερον εἴτε διδαχτὸν εἴτε οὐ διδακτὸν 
ἡ ἀρετή, “πρὶν ὃ τι ἔστι πρῶτον ἐζητήσαμεν αὐτό. ἐπει- 
δὴ δὲ σὺ σαυτοῦ uiv οὐδ᾽ ἐπιχειρεῖς ἄρχειν, ἵνα δὴ 
ἐλεύϑερος ἧς, ἐμοῦ δὲ ἐπιχειρεῖς τε ἄρχειν καὶ ἄρχεις, 
συγχωρήσομαϊὶ σοι" τί γὰρ χρὴ ποιεἕν: ἔοικεν οὖν Gx&- 
πτέον εἶναι, ! ποῖόν τὶ ἐστιν ὃ μήπω ἴσμεν ὃ τι ἔστιν. 
εἰ μή τι οὖν, ἀλλὰ σμικρόν γέ μοι τῆς ἀρχῆς χαλα- 

σον, καὶ συγχώρησον. ἐξ ὑποϑέσεως αὐτὸ σκοπεῖσθαι, 

sire διδακτόν ἐστιν εἴτε ὁπωςοῦν. λέγω δὲ τὸ ἐξ ὑπο- 

ϑέσεως ὧδε, ὥρπερ οἵ γεωμέτραι πολλάκις σκοποῦν- 

ται; ἐπειδάν τις ἔρηται αὐτούς, οἷον περὶ χωρίου, εἰ 
οἷόν τ ἐς τόνδε τὸν κύκλον τόδε τὸ χωρίον * τρίγω- 

voy ἐνταϑῆναι, εἴποι ἂν τις ὅτι Οὔπω οἶδα, εἰ ἔστι 

τοῦτο τοιοῦτον, ἀλλ ὥςπερ μὲν τινα ὑπόϑεσιν προῦρ- 
γου οἶμαι ἔχειν πρὸς τὸ πρᾶγμα τοιάνδε᾽ εἰ μέν ἐστι 
τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον, οἷον παρὰ τὴν δοϑεῖσαν 
αὐτοῦ ̓ γραμμὴν παρατείναντα ἐλλείπειν τοιούτῳ χωρίῳ, 

οἷον ἂν αὐτὸ τὸ παρατεταμένον ἢ, ἄλλο τι συμβαίνειν 
μοι δοκεῖ, καὶ ἄλλο αὐ, εἰ ἀδύνατόν ἐστι ταῦτα πα- 
ϑεῖν. ὑποϑέμενος οὖν ἐθέλω εἰπεῖν σοι τὸ συμβαῖνον 

περὶ τῆς ἐντάσεως ! αὐτοῦ εἰς τὸν κύκλον, εἴτε ἀδυνα- 
τον εἶτ μή. XXIII. Οὕτω δὴ zol περὶ ἀρετῆς ἡμεῖς, 

ἐπειδὴ οὐκ ἴσμεν οὐϑ᾽ ὃ τί ἐστιν ov ὁποῖόν τι, ὑπο- 

ϑέμενοι αὐτὸ σκοπῶμεν. εἴτδ διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτόν 
ἐστιν, ὧδε λέγοντες" εἰ ποῖόν τί ἐστι τῶν περὶ τὴν 
ψυχὴν ὄντων ἀρετή, διδακτὸν ἂν εἴη ἢ οὐ διδακτόν; 
πρῶτον μέν, δὶ, ἔστιν ἀλλοῖον ἢ οἷον ἐπιστήμη, ἄρα 

διδακτὸν ἢ οὐ; ἢ ὃ γὺν δὴ ἐλέγομεν, ἀναμνηστόν; δια- 
φερέτω δὲ μηδὲν ἡ ἡμῖν, ὁποτέρῳ ἂν τῷ ὀνόματι χρώ- 
μδϑα. ^ ἀλλ᾿ ago διδακτόν; ἢ τοῦτό γ8 παντὶ δῆλον, 

ὅτι οὐδὲν ἄλλο διδάσκεται ἄνϑρωπος ἢ ἐπιστήμην; 

ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. ΕἸ δὲ ^ ἐστὶν ἐπιστήμη 
τις ἡ ἀρετή, δῆλον, ὅτι διδακτὸν ἄν εἴη. ΜῈΝ. Πῶς 

EQ. Τούτου μὲν ἄρα ταχὺ ἀπηλλάγμεϑα, 
ὅτι τοιοῦδε μὲν ὄντος διδακτόν, τοιοῦδε δ᾽, οὐ. MEN. 
Πάνυ ye. EQ. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡς ἕοικδ, δεῖ Gxt- 

ψασϑαι, πότερόν ἐστιν ἐπιστήμη ἡ ἀρετὴ ἢ ἀλλοῖον 

ἐπιστήμης. ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοχδὶ τοῦτο μετὰ ! τοῦτο 

σχεπτέον εἶναι. EQ. Τί δαὶ δή; ἀλλο τι ἢ ἀγαϑὸν 
αὐτό φαμεν εἶναι, τὴν ἀρετήν, καὶ αὕτη ἡ ὑπόϑεσις 

' € νυ zi ' DIN -* , * ^5 

usveu ἡμῖν, ἀγαϑὸον «vro εἶναι; MEN. Πᾶανυ μὲν ovv. 

EQ. Οὐκοῦν si μέν τὶ ἐστιν ἀγαϑὸν καὶ ἄλλο χωριζό- 
μενον ἐπιστήμης, τάχ ἂν εἴη ἢ ἀρδτὴ οὐκ ἐπιστήμη 
mig" 8L δὲ μηδέν ἐστιν ἀγαϑόν, 0 οὐκ ἐπιστήμη περιέ- 
χει, ἐπιστήμην ἄν τιν αὐτὸ ὑποπιτεύοντες εἶναι ὀρϑῶς 
ὑποπτεύοιμεν; ΜῈΝ. Ἔστι ταῦτας EQ. Καὶ μὴν 
ἀρετῇ T ἐσμὲν ἀγαϑοί; MEN. Ναί. ΣΩ. 1 Εἰ δὲ 
ἀγαϑοΐ, ὠφέλιμοι" πάντα γὰρ ἀγαϑὰ ὠφέλιμα. οὐχί; 

MEN. Ναί. ΣΩ. Καὶ ἢ ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἔστιν; 

ΜΕΝ. νάγκη ἐκ τῶν ὡμολογημένων. XXIV. EQ. 

Σχεψώμεϑα δὴ χαϑ' ἕκαστον ἀναλαμβάνοντες, ποῖά 

ἐστιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ. ὑγίεια, φαμέν, ἰσχὺς 
καὶ κάλλος καὶ πλοῦτος δή ταῦτα λέγομεν καὶ τὰ 

γὰρ οὐ; 
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ὅταν τί; βλάπτει; ἀρ οὐχ ὅταν μὲν ὀρϑὴ χρῆσις, ὧφε- 

» , N Iu NOST : , 
Ἐτι τοίνυν καὶ τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν σχεψώμεϑα. σω- 

Ἔστι ταῦτα. 

τοιαῦτα ὠφέλιμα. οὐχί; MEN. Nol. EQ. Ταὐτὰ δὴ 
ταῦτά * φαμεν ἐνίοτε καὶ βλάπτειν. ἢ σὺ ἄλλως φὴς 
ἢ οὕτως; ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλ οὕτως. EQ. Σκόπει δή, 
ὅταν τὶ ἑκάστου τούτων ἡγῆται, ὠφελεῖ ἡμᾶς, καὶ 

λεῖ, ὅταν δὲ μή, βλάπτει; ΜῈΝ. Πάνυ ye. EQ. 

φροσύνην τι καλεῖς καὶ δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν καὶ 
εὐμάϑειαν καὶ μνήμην καὶ usyolongsnsuxy καὶ πάντα 
τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. ! Ἔγωγε. ΣΏ. Σκόπει δὴ τού- 
τῶν ἅττα σοι Üoxei μὴ ἐπιστήμη εἶναι, ἀλλ᾿ ἄλλο ἐπι- 
στήμης, εἰ οὐχὶ ποτὲ μὲν βλάπτει, ποτὲ δὲ ὠφελεῖ" 
οἷον ἀνδρεία, εἰ μὴ ἔστι φρόνησις L] ἀνδρεία, ἀλλ᾽ oiov 
ϑάῤῥος Tv οὐχὶ ὅταν μὲν ἄνευ νοῦ ϑαῤῥῇ ἄνθρωπος, 

βλάπτεται, ὅταν δὲ σὺν νῷ, ὠφελεῖται; ΜΕΝ. Na. 

EQ. Οὐκοῦν καὶ σωφροσύνη ὡςαύτως καὶ εὐμάϑεια" 

μετὰ μὲν νοῦ καὶ μανϑανόμενα καὶ καταρτυόμδενα 
ὠφέλιμα, ἄνευ δὲ νοῦ βλαβερά; ΜῈΝ. ἵ Πάνυ σφύ- 
Ope. EQ. Οὐκοῦν συλλήβδην πάντα τὰ τῆς ψυχῆς 

ἐπιχειρήματα καὶ καρτερήματα ἡγουμένης μὲν φρονή- 
σεως εἰς εὐδαιμονίαν τελευτᾷ, ἀφροσύνης εἰς τοὺ- 
γαντίον; ΜΕΝ. Ἔοικεν. ΣΏ. Εἰ ἄρα ἀρετὴ τῶν ἐν 

τῇ ψυχῇ τὶ ἐστι καὶ ἀναγκαῖον αὐτῷ ὠφελίμῳ εἶναι, 
φρόνησιν αὐτὸ δεῖ εἶναι, ἐπειδήπερ πάντα τὰ κατὰ 
τὴν ψυχὴν αὐτὰ μὲν xc" αὑτὰ ovre ὠφέλιμα ovre 
βλαβερά ἐστι, προογενομένης δὲ φρονήσεως ἢ ἀφροσύ- 
γης βλαβερά τε καὶ ὠφέλιμα ! ̓ γίγνεται. κατὰ δὴ τοῦ- 
τον τὸν λόγον. ὠφέλιμόν re οὖσαν τὴν ἀρετὴν φρόνη- 
σιν δεῖ vw εἶναι. ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. XXV. EQ. 

Καὶ μὲν δὴ καὶ τἄλλα, ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, πλοῦτόν T8 

καὶ τὰ τοιαῦτα, τοτὲ μὲν ἀγαϑὰ τοτὲ δὲ βλαβερὰ εἷ- 
γαι, «Q9 οὐχ ὥςπερ τῇ ἄλλῃ ψυχῇ n φρόνησις ἤγου- 
μένη ὠφέλιμα τὰ τῆς ψυχῆς ἐποίει; ἢ δὲ ἀφροσύνη 
βλαβερά, οὑτως αὖ 1 καὶ τούτοις ἢ ψυχὴ ὀρϑῶς μὲν 

χρωμένη καὶ ἡγουμένη ὠφέλιμα αὐτὰ ποιεῖ, μὴ ὀρϑῶς 
δὲ βλαβερά; ΜῈΝ. Πάνυ γε. zo. Ὀρϑῶς δέ γε D] 

ἔμφρων ἡγεῖται, ἡμαρτημένως δ᾽ ἡ ἄφρων; MEN. 
EQ. Οὐχοῦν οὕτω δὴ κατὰ πάντων εἰ- 

πεῖν ἔστι τῷ ἀνϑρώπῳ, τὰ μὲν ἄλλα πάντα εἰς τὴν 

ψυχὴν ἀνηρτῆσϑαι, τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, αὐτῆς εἰς φρόνη- 
σιν, εἰ * μέλλει ἀγαϑὰ εἶναι" καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ φρό- 
γησις ἂν εἴη τὸ ὠφέλιμον. φαμὲν δὲ τὴν ἀρετὴν ὠφέ- 
λιμὸν εἶναι; ΜΕΝ. “Πάνυ 78. EQ. Φρόνησιν ἄρα 

φαμὲν ἀρετὴν εἶναι, ἤτοι ξύμπασαν ἢ ἢ μέρος τι; ΜΕΝ. 

“1οκεὶ μοι χαλῶς λέγεσϑαι, [5] Σώκρατες, τὰ λεγόμενα. 

EQ. Οὐκοῦν εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐκ ἂν εἶεν φύσει 

οἵ ἀγαϑοὶ ἀγαϑοί. ΜΕΝ: Ov μοι δοκεῖ. EQ. Καὶ 

γὰρ ἂν που καὶ τόδ᾽ ' ἣν. εἰ φύσει 0L ἀγαϑοὶ ἐγί- 
γροντο, ἦσάν που ἂν ἡμῖν. οἱ ἐγίγωσκον τῶν νἕων 
τοὺς ἀγαϑοὺς τὰς φύσεις, ovc ἡμεῖς ἄν παραλαβόντες 
ἐχείνων ἀποφηνάντων ἐφυλάττομεν ἐν ἀκροπόλει, χκα- 
τασημηνάμενοι πολὺ μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον, ἵνα μηδεὶς 

αὐτοὺς διέφϑειρεν, ἀλλ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο εἰς τὴν ἦλι- 
χκίαν, χφήσιμοι γίγνοιντο ταῖς πόλεσιν. MEN. Εἰκός 

γέ τοι; ὦ “Σώκρατες. XXVI. EQ. "Ao ov» ἐπειδὴ οὐ 

φύσει οἵ cy 'a doi γίγνονται, ! ἄρα μαϑήσει; ΜΕΝ. 

Δοκεῖ μοι ἤδη ἀναγκαῖον εἶναι. καὶ δῆλον, [5] ̓Σώκρα- 
τες, κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν; εἴπερ ἐπιστήμη, ἐστὶν ἀρετή, 
ὅτι διδακτόν ἐστιν. ΣΏ. Ἴσως νὴ Δία" ἀλλὰ μὴ τοῦ- 
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ro οὐ καλῶς ὡμολογήσαμεν; ΜΕΝ. Koi μὴν ἐδόκει 
ub ἄρτι καλῶς λέγεσϑαι. EQ. ᾿λλὰ μὴ οὐκ ἐν τῷ 
ἄρτι μόνον δέῃ αὐτὸ δοχεῖν καλῶς λέγεσϑαι, ἀλλὰ καὶ 
ἐν τῷ νῦν xai ἐν τῷ ἔπειτα, εἰ μέλλει τι αὐτοῦ ὑγιὲς 

εἶναι. ΜῈΝ. Τί ! οὖν δή; πρὸς τί βλέπων δυοχεραί- 

γεις αὐτὸ καὶ ἀπιστεῖς μὴ οὐκ ἐπιστήμη ἢ ἡ ἀρετή; 
zo. Ἐγώ σοι ἐρῶ, ὦ Μένων. τὸ μὲν 7ὰρ διδαχτὸν 
αὐτὸ εἶναι, εἴπερ ἐπιστήμη ἐστίν, οὐκ ἀνατίϑεμαι μὴ 
οὐ καλῶς λέγεσϑαι" ὅτι δ᾽ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη, σχέ- 
Ψαι, ἐάν σοι δοκῶ εἰκότως ἀπιστεῖν. τόδε γάρ μοι εἰ- 
πὲ. εἰ, ἔστι διδακτὸν ὁτιοῦν πρᾶγμα, μὴ μόνον ἀρετή, 
οὐκ ἀναγκαῖον. αὐτοῦ καὶ διδασκάλους καὶ μαϑητὰς 

εἶναι: ΜΕΝ. Ἔμοιγε Üoxci. EQ. Οὐκοῦν τοὐναντίον 
! αὖ, οὗ μήτε διδάσκαλοι μήτε μαϑηταὶ εἶεν, καλῶς ἂν 

αὐτὸ εἰκάζοντες εἰκάζοιμεν μὴ διδακτὸν εἶναι; MEN. 
Ἔστι ταῦτα. ἀλλ ἀρετῆς διδάσκαλοι οὐ δυκοῦσὶ σοι 
εἶναι; EQ. Πολλάκις γοῦν ζητῶν, εἴ τινες sisv αὐτῆς 

διδάσκαλοι, πάντα ποιῶν οὐ δύναμαι εὑρεῖν. καΐτοι 
μετὰ πολλῶν 78 ζητῶ, xal τούτων μάλιστα ove ἄν 

οἴωμαι ἐμπειροτάτους εἶναι τοῦ πράγματος. xai δὴ 
χαὶ νῦν, ὦ Μένων, εἰς καλὸν ἡμῖν Ἄνυτος ὅδε παρε- 
χαϑέζετο, $ μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως. εἰκότως δ᾽ ἂν 
μεταδοῖμεν ἄν. ᾿ἄνυτος γὰρ ὅδε * πρῶτον μέν ἐστι 

πατρὸς πλουσίου τ καὶ σοφοῦ ᾿ἰνθεμίωνος, ὃς ἐγέ- 

νετὸ πλούσιος οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὐδὲ δόντος 
τινός, ὥςπερ ὃ νῦν νεωστὶ εἰληφὼς τὰ Πολυχράτους 
χρήματα ᾿Ισμηνίας ὃ Θηβαῖος, ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ σοφίᾳ 
χτησάμενος xal inquslela, ἔπειτα καὶ τὰ ἀλλα οὐχ 

«vog δοχῶν εἶναι πολίτης οὐδὲ ὀγκώδης τε καὶ 

ἐπαχϑής, ἀλλὰ κόσμιος καὶ εὐσταλὴς ἀνήρ" ! ἔπειτα 
τοῦτον εὖ fügeye zai ἐπαίδευσεν, ὡς δοκεῖ ᾿ϑηναίων 
τῷ πλήϑει" αἱροῦνται 7οῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς μεγίστας 
ἀρχάς. δίκαιον δὴ μετὰ τοιούτων ζητεῖν ἀρετῆς πέρι 
διδασκάλους, eir εἰσὶν εἴτε μή, καὶ οἵτινες. XXVII. 

Σὺ οὖν ἡμῖν, ὦ "Ayvi8, συζήτησον, fuot 18 xai τῷ 

σαυτοῦ ξένῳ “Μένωνι τῷδε, περὶ τούτου τοῦ πράγμα- 
τος, τίνες ἂν εἶεν διδάσκαλοι. ὧδε δὲ σχέψαι. εἰ βου- 

λοίμεϑα Μένωνα τόνδε ἀγαϑὸν ἰατρὸν γενέσθαι, ! 

παρὰ τίνας ἄν αὐτὸν πέμποιμεν διδασκάλους; ag οὐ 

παρὰ τοὺς ἰατρούς: AN. Πάνυ γε. EQ. T δ᾽, εἰ 

σκυτοτόμον ἀγαϑὸν βουλοίμεθα γενέσϑαι, ἀρ οὐ πα- 
ρὰ τοὺς σκυτοτόμους; AN. Na. ΣΩ. Καὶ τἄλλα 

οὕτως; ΑΝ. Πάνυ ye ΣΩ. Ὧδε δή μοι πάλιν περὶ 
τῶν αὐτῶν εἰπέ. παρὰ τοὺς ἰατρούς, φαμέν, πέμποντες 
τόνδε καλῶς ἄν ἐπέμπομεν, βουλόμενοι ἰατρὸν γενέ- 
σϑαι; ag ὅταν τοῦτο λέγωμεν, ! τόδε λέγομεν, ὅτι 

παρὰ τούτους πέμποντες αὐτὸν σωφρονοῖμεν ἄν τοὺς 
ἀντιποιουμένους τὸ τῆς τέχνης μᾶλλον ἢ 7 ποὺς μή, p 
τοὺς μισϑὸν. πραττομένους ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ, ἀποφή- 
eed αὑτοὺς διδασκάλους τοῦ βουλομένου i ἱέναι 18 
καὶ μανϑάνειν; ap οὐ πρὸς ταῦτα βλέψαντες καλῶς 

ἄν πέμποιμεν; AN. Nal. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ αὐ- 

λήσεως καὶ τῶν ἄλλων τὰ αὐτὰ ταῦτα; πολλὴ ἀνοιά 
ἐστι βουλομένους ! αὐλητήν τινα ποιῆσαι παρὰ μὲν 
τοὺς ὑπισχνουμένους διδάξειν τὴν τέχνην καὶ μισϑὸν 
πραττομένους μὴ ἐϑέλειν πέμπειν, ἄλλοις δὲ τισι πρά- 

γματὰ παρέχειν, ζητοῦντα μανϑάνειν παρὰ τούτων, οἱ 
μήτε προςποιοῦνται διδάσκαλοι εἶναι, μήτ᾽ ἔστιν av- 
τῶν μαϑητὴς μηδεὶς rovrov τοῦ μαϑήματος, 0 ἡμεῖς 
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ἀξιοῦμεν μανϑάνειν παρ αὐτῶν ὃν ἂν πέμπωμεν. οὐ 
πολλή σοι δοχεῖ ἀλογία εἶναι; ΑΝ. Ναὶ μὰ Δία 
ἔμοιγε, καὶ ἀμαϑία ys πρός. ΧΧνΠι. EQ. Καλῶς 

λέγεις. νῦν τοίνυν ἔξεστί σε * uer ἐμοῦ κοινῇ βουλεύ- 
soo περὶ τοῦ ξένου τουτουὶ “Μένωνος. οὗτος γάρ, ὦ ) 

"Avvie, πάλαι λέγει πρός ue; ὅτι ἐπιϑυμεῖ ταύτης τῆς 

σοφίας χαὶ ἀρετῆς, ἡ οἵ ἄνθρωποι τάς τε οἰκίας καὶ 

τὰς πόλεις καλῶς διοικοῦσι, καὶ τοὺς γονέας τοὺς αὖ- 

τῶν ϑεραπεύουσι, χαὶ πολίτας καὶ ξένους ὑποδέξα- 

σϑαΐ τε καὶ ἀποπέμψαι ἐπίστανται ἀξίως ἀνδρὸς ἀγα- 

ϑοῦ. ταύτην ! οὖν τὴν ἀρετὴν σκόπει, παρὰ τίνας ἂν 
πέμποντες αὐτὸν ὀρϑῶς πέμποιμεν. ἢ δῆλον δὴ κατὰ 
τὸν ἄρτι λόγον, ὅτι παρὰ τούτους τοὺς ὑπισχνουμέ- 

vovg ἀρετῆς διδασκάλους εἶναι καὶ ἀποφήναντας cv- 

τοὺς κοινοὺς τῶν Ἑλλήνων τῷ βουλομένῳ μανϑάνειν, 

μισϑὸν τούτου ταξαμένους τε καὶ πραττομένους; AN. 

Καὶ τίνας λέγεις τούτους, à “Σώκρατες; ΣΩ. Οἶσϑα 

δήπου καὶ σύ, ὅτι οὗὑτοΐ εἰσιν οἵους οἵ ἄνθρωποι χα- 

λοῦσι σοφιστάς. ΑΝ. Ἡράχλεις, ! εὐφήμει, ὠ Σώ- 

χρατες. μηδένα τῶν συγγενῶν, μήτε οἰκείων μήτε φί- 

λων » μήτε ἀστῶν μήτε ξένων, τοιαύτη μανία λάβοι, ὡς- 

τε παρὰ τούτους ἐλϑόντα lof ipai! ἐπεὶ ovrot 78 
φανερά ἔστι λώβη τε καὶ Dung oga τῶν συγγιγνομὲ- 

γων. EQ. Πῶς λέγεις, ὦ ἌἌγυτε; οὗτοι ἄρα μόνοι 

τῶν ἀντιποιουμένων τι ἐπίστασϑαι εὐεργετεῖν. τοσοῦ- 

τον τῶν ἄλλων διαφέρουσι», ὅσον οὐ μόνον οὐχ ὠφε- 
λοῦσιν, ὥςπερ οἵ ἄλλοι, ὃ τι ἂν τις αὐτοῖς παραδῷ, 

ἀλλὰ καὶ τὸ ἐναντίον | διαφϑείρουσι; καὶ τούτων φα- 
XXIX. ἐγὼ μὲν 

οὖν οὐκ ἔχω ὅπως σοι πιστεύσω" οἶδα γὰρ ἄνδρα ἕνα 

Πρωταγόραν πλείω χφήματα πτησάμενον ἀπὸ ταύτης 

τῆ: σοφίας ἢ Φειδίαν τε, ὃς οὕτω περιφανῶς καλὰ ἔρ- 

, UE ed ; 
γερῶς χρήματα ἀξιοῦσι πραττεσϑαι; 

"--- εὐ dE z E á IM 
γα εἰργάζετο, καὶ ἄλλους δέκα τῶν ἀνδριαντοποιῶν.. 

καίτοι τέρας λέγεις. εἰ oi μὲν τὰ ὑποδήματα ἐργαζό- 
μενοι τὰ παλαιὰ καὶ τὰ ἱμάτια ἐξαχούμενοι οὐχ ἂν 

δύναιντο λαϑεῖν τριάκονθ᾽ ! ἡμέρας μοχϑηρότερα ἀπο- 

διδόντες ἢ παρέλαβον τὰ ἱμάτιά τε καὶ ὑποδήματα, 

ἀλλ᾽ εἰ τοιφῦτα ποιοῖεν, ταχὺ ἄν τῷ λιμῷ ἀποϑάνοιεν, 
“Πρωταγόρας δὲ ἄρα ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἐλάνϑανε δια- 
φϑείρων τοὺς συγγιγνομένους καὶ μοχϑηροτέρους ἀπο- 
πέμπων ἢ παρελάμβανε πλέον ἢ ῆ τετταράκοντα Em. οἷ- 
μαι γὰρ αὐτὸν ἀποϑανεῖν ἐγγὺς x ad. ἑβδομήκοντα ὁ ἔτη 
γεγονότα, τετταράχοντα δὲ ἐν τῇ τέχνῃ ὄντα: καὶ ἐν 
ἅπαντι τῷ χρόνῳ τούτῳ ἔτι εἰς τὴν ἡμέραν ταυτηνὶ 
εὐδοκιμῶν οὐδὲν πέπαυται. καὶ οὐ μόνον Πρωταγόρας, 

ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πάμπολλοι, DL μὲν πρότερον ἀπ: 
votes ἐχείνου, oi δὲ xai νῦν ἔτι ὄντες. πότερον 
οὖν φῶμεν κατὰ τὸν σὸν λύγον, εἰδότας αὐτοὺς ἐξα. 
πατᾶν καὶ λωβᾶσϑαι τοὺς νέους, ἢ λεληϑέναι καὶ ἕαυ- 
τούς; καὶ οὕτω μαίνεσϑαι ἀξιώσομεν τούτους, οὕς 

ἕνιοΐ φασι σοφωτάτους ἀνθρώπων εἶναι; ΑΝ. Πολ- 

λοῦ γε δέουσι μαΐνεσϑαι, à Σώκρατες, ἀλλὰ πολὺ 

μᾶλλον οἱ τούτοις διδόντες ἀργύριον τῶν νέων" τού- 
των δ᾽ ἔτι μᾶλλον oi τούτοις ἐπιτρέποντες, οἵ προς- 

ἥκοντες" ! πολὺ δὲ μάλιστα πάντων αἱ πόλεις, ἐῶσαι 
αὐτοὺς εἰςαφικνεῖσϑαι καὶ οὐκ ἐξελαύνουσαι, εἴτε τις 

ξένος ἐπιχειρεῖ τοιοῦτόν τι ποιδὶν εἴτε ἀστός. XXX. 
EQ. Πότερον δὲ, ὦ ἌἌνυτα, ἠδίκηκέ τίς G8 τῶν σοφι- 

στῶν, ἢ τί οὕτως αὐτοῖς χαλεπὸς εἰ; ΑΝ. Οὐδὲ μὰ 

ἌΝ 
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Δία ἔγωγε συγγέγονα πώποτε αὐτῶν οὐδενί, οὐδ᾽ ἂν 

ἄλλον ἐάσαιμι τῶν ἐμῶν οὐδένα. EQ. “ἄπειρος ag. el 

παντάπασι τῶν ἀνδρῶν; ΑΝ. Kol ! εἴην ye. EQ. 
πῶς οὖν àv, ὦ δαιμόνιε, εἰδείης περὶ τούτου τοῦ πρά- 

γματος, εἴτε τι uy γαϑὸν ἔχει ἐν ἑαυτῷ εἴτε φλαῦρον, 

οὗ παντάπασιν ἄπειρος. εἴης; ΑΝ. “Ῥᾳδίως. τούτους 

γοῦν οἶδα οἵ εἶσιν, εἴτ οὖν ἄπειρος αὐτῶν εἰμὶ εἴτα 
μή. 35 Μάντις εἶ ἴσως, ὦ Ἴἄνυτε, ἐπεὶ ὅπως 78 

ἄλλως οἶσϑα τούτων πέρι, ἐξ ὧν αὐτὸς 2102) ϑαυ- 

μάζοιμ' ἂν. αλλὰ γὰρ οὐ τούτους ἐζητοῦμεν, τίνες εἰ- 
ot, mug ovc ἂν Μένων ! ἀφικόμενος μοχϑηρὸς γένοι- 

TO: οὗτοι μὲν γάρ, εἰ σὺ βούλει, 
crai: ἀλλὰ δὴ ἐκείνους εἰπὲ ἡμῖν, 
τόνδε ἑταῖρον εὐεργέτησον, Q φράσας 
ἀφικόμενος ἐν τοσαύτῃ πόλει τὴν ἀρετήν, ἣν νῦν δὴ 
ἐχὼ διῆχϑον, γένοιτ ἂν ἄξιος λόγου ΑΝ. Τί δὲ αὖ- 

τῷ οὐ σὺ ἔφρασας; EQ. MAX ovc μὲν ἐγὼ ᾧμην 
διδασκάλους τούτων εἶναι, εἶπον, ἀλλὰ τυγχάνω οὐδὲν 

λέγων, ὡς σὺ φής" καὶ ἴσως τι λέγεις. ! ἀλλὰ σὺ δὲ ἐν 
τῷ μέρει αὐτῷ εἰπέ, παρὰ τίνας ἔλϑῃ Ἡϑηναίων. εἰπὲ 

ὄνομα ὅτου βούλει. ΧΧΧΙ. AN. Τί δὲ ἑνὸς ἀνϑρώ- 
που ὄνομα δεῖ ἀκοῦσαι; ὅτῳ γὰρ Gv ἐντύχῃ ϑηναίων 
τῶν καλῶν κἀγαϑῶν, οὐδεὶς ἔστιν ὃς οὐ βελτίω αὐτὸν 

ποιήσει ἢ οἱ σοφισταί, ἐάνπερ ἐϑέλῃ πείϑεσϑαι. ro. 

Πότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ κἀγαϑοὶ ἀπὸ τοῦ αὐτο- 

μάτου ἐγένοντο τοιοῦτοι, παρ᾽ οὐδενὸς μαϑόντες, ὅμως 
μέντοι ἄλλους διδάσκειν οἷοί τὸ ὄντες ταῦτα, ἃ αὐτοὶ 

* οὐκ ἔμαϑον; ΑΝ. Καὶ τούτους ἔγωγβ8 ἀξιῶ παρὰ 

τῶν προτέρων μαϑεῖν, ὀντων καλῶν καγαϑῶν. ἢ οὐ 
δοκοῦσί σοι πολλοὶ xci ἀγαϑοὶ γεγονέναι ἕν τῇδε τῇ 

πόλϑι ἄνδρες; EQ. Ἔμοιγε, o “νυτε, χαὶ εἶναι e 

χοῦσιν ἐνθαδδ ἀγαϑοὶ τὰ πολιτικά, καὶ γεγονέναι ἔτι 

οὐχ ἧττον ἢ εἶναι. ἀλλὰ n καὶ διδάσκαλοι ἀγαϑοὶ 
γεγόνασι τῆς αὑτῶν ἀρετῆς; τοῦτο γάρ ἐστι, περὶ οὗ 
ὃ λόγος ἡμῖν τυγχάνει ὧν, οὐκ εἰ εἰσὶν ἀγαϑοὶ ἢ μὴ 

ἄνδρες ἐνθάδε, οὐδ᾽ εἰ ! γεγόνασιν ἐν τῷ πρόσϑεν, 

ἀλλ᾽ εἰ διδακτόν ἐστιν ἀρετὴ πάλαι σκοποῦμεν. τοῦτο 
δὲ σκοποῦντες τόδε σχοποῦμεν, aga οἵ ἀγαϑοὶ ἄνδρες 

καὶ τῶν νῦν καὶ τῶν πρότερον ταύτην τὴν ἀρετήν, ἣν 
αὐτοὶ ἀγαϑοὶ ἦσαν, ἠπίσταντο καὶ ἄλλῳ παραδοῦναι, 

ἢ οὐ παραδοτὸν τοῦτο ἀνϑρώπῳ οὐδὲ παραληπτὸν 
ἄλλῳ rag ἀλλου; τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ πάλαι ζητοῦμεν ἐγώ 

ἔστωσαν οἱ σοφι- 

καὶ τὸν πατρικὸν 
je : 

αὐτῷ, παρὰ τίνας 

τὸ χαὶ Μένων. ὧδε οὖν σχόπει ἐκ τοῦ σαυτοῦ λόγου. 

Θεμιστοκλέα ovx ἀγαϑὸν ἂν ! φαίης ἀνδρα γεγονέναι; 

ΑΝ. Ἔχωχε, πάντων 75 μάλιστα. XXXII. EQ. Οὐχ- 

οὖν καὶ διδάσκαλον ἀγαϑόν, εἴπερ τις, ἄλλος τῆς cv- 

τοῦ ἀρετῆς διδάσκαλος ἦν, κἀκεῖνον εἶναι; ΑΝ. Oi- 
μαι ἔγωγε, εἴπερ ἐβούλετό yw EQ. Ἀλλ, οἴει, οὐκ ἀν 

ἐβουλήϑη ἄλλους τέ τινας καλοὺς καγαϑοὺς γενέσϑαι, 

μάλιστα δέ που τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ; ἢ Oi αὐτὸν 
pum αὐτῷ xai ἐξεπέτηδες, οὐ παραδιδόναι, τὴν ἀρε- 

τήν, " ἣν αὐτὸς ἀγαϑὸς ἣν; ἢ οὐκ ἀκήκοας, ὅτι COE 
στοκλῆς Κλεόφαντον τὸν υἱὸν ἱππέα uiv ἐδιδάξατο 
ἀγαϑόν; ἐπέμενε γοῦν ἐπὶ τῶν ἵππων ὀρϑὺὸς ἑστηκώς, 

καὶ ἠκόντιζεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρϑός, καὶ ἄλλα πολλὰ 

xol ϑαυμαστὰ εἰργάζετο, ἃ ἐκεῖνος αὐτὸν ἐπαιδεύσα- 

TO, καὶ ἐποΐησε σοφὸν ὅσα διδασκάλων ἀγαϑῶν εἶχε- 
ἢ ταῦτα οὐκ ἀκήκοας τῶν πρεσβυτέρων: ΑΝ. 

χήκοα. EQ. Οὐκ ἄν ἄρα τήν 78 φύσιν τοῦ υἱέος 

το. 
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αὐτοῦ ἡτιάσατ᾽ ἂν τις εἶναι κακήν. - 

ἄν. EQ. Τί δὲ τόδε; ὡς Κλεόφαντος 0 Θεμιστοκλέ- 
ους ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ σοφὸς ἐγένετο ἅπερ ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ, ἤδη Tov ἀκήκοας ἢ νεωτέρου ἢ πρεσβυτέρου; 
ΑΝ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. 4p οὖν ταῦτα uiv οἰόμεϑα βού- 
λεσϑαι αὐτὸν τὸν αὑτοῦ υἱὸν παιδεῦσαι, 3 ἣν δὲ αὐτὸς 
σοφίαν ἣν σοφύς, οὐδὲν τῶν “γειτόνων βελτίω ποιῆσαι, 
εἴπερ ἣν γε διδακτὸν ἢ ἀρετή; AN. Ἴσως μὰ AL οὔ. 
XXXIIL EQ. Οὗτος μὲν δή σοι τοιοῦτος διδάσκαλος 

ἀρετῆς, ὃν καὶ σὺ ὁμολογεῖς ἐν τοῖς ἀρίστοις τῶν 

προτέρων * εἶναι" ἄλλον δὲ δὴ σχεψώμεϑα, Ἡριστεί- 

δὴν τὸν Λυσιμάχου. ἢ τοῦτον οὐχ ὁμολογεῖς ἀγαϑὸν 
γεγονέναι; ΑΝ. "Eyaye; πάντως δήπου. EQ. Ova- 

οὖν καὶ οὗτος τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ “υσίμαχον, ὅσα 
μὲν διδασκάλων εἴχετο, κάλλιστα ϑηναίων ἐπαΐδευ- 
σεν, ἄνδρα δὲ βελτίω δοκεῖ σοι ὁτουοῦν πεποιηκέναι: 
τούτῳ γάρ που καὶ συγγέγονας καὶ ὁρᾷς οἷός ἐστιν. 
Ei δὲ βούλει, Περικλέα, οὕτω μεγαλοπρεπῶς ! σοφὸν 
ἄνδρα, οἶσϑ᾽ ὅτι δύο υἱεῖς ἔϑρεψε, Πάραλον καὶ Ξάν- 

Juro»; ΑΝ. Eyoye. EQ. Τούτους μέντοι, ὡς οἷ- 

σϑα καὶ σύ, ἵππέας μὲν ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους 

᾿Ιϑηναίων, za μουσικὴν a ἀγωνίαν καὶ τάλλα ἐπαΐ- 

δευσεν, ὅσα τέχνης ἔχεται, οὐδενὸς χείρους" ἀγαϑοὺς 
δὲ ἄρα ἄνδρας Qv ἐβούλετο ποιῆσαι; δοχῶ μέν, ἐβού- 

Aero, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἢ διδακτόν. Ἵνα δὲ μὴ ὀλίγους 
οἴη καὶ τοὺς φαυλοτάτους ϑηναίων ἀδυνάτους γεγο- 

vivo. ! τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ἐνθυμήϑητι, ὅτι Θουκυδίδης 
αὖ δύο υἱεῖς ἔϑρεψε, Μελησίαν καὶ Στέφανον, καὶ 

τούτους ἐπαίδευσε τά τε ἄλλα εὖ καὶ ἐπάλαισαν κάλ- 
Auro ᾿Ιϑηναίων. τὸν μὲν γὰρ Ξανϑίᾳ ἔδωκε, τὸν δὲ 
Εὐδώρῳ" οὗτοι δὲ που ἐδόκουν τῶν τότε κάλλιστα 
παλαΐειν. ἢ οὐ μέμνησαι; ΑΝ. Ἔχγαγε, ἀκοῇ. XXXIV. 

EQ. Οὐκοῦν δῆλον, ὅτι οὗτος οὐκ ἂν ποτε, οὗ μὲν 

ἔδει δαπανώμενον διδάσκειν, ταῦτα μὲν ! ἐδίδαξε τοὺς 

παῖδας τοὺς αὑτοῦ, οὗ δὲ οὐδὲν ἔδει ἀναλώσαντα ἀγα- 

ϑοὺς ἄνδρας ποιῆσαι, ταῦτα δὲ οὐχ ἐδίδαξεν, εἰ διδα- 

iy n. ἀλλὰ χὰρ ἴσως ὃ Θουκυδίδης φαῦλος m xal 

οὐχ ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι φίλοι ἀΙϑηναίων καὶ τῶν 
συμμάχων; καΐτοι οἰκίας μεγάλης ἣν καὶ ἐδύνατο, μέγα 
ἐν τῇ πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, Gre, εἴπερ 

ἦν τοῦτο διδαχτόν, ἐξευρεῖν ἂν, ὅετις ἔμελλεν αὐτοῦ 
τοὺς υἱεῖς ἀχαϑοὺς ποιήσειν, ἢ τῶν ἐπιχωρίων τις ἢ 
τῶν ξένων, δἰ ! αὐτὸς μὴ ἐσχόλαζε διὰ τὴν τῆς πόλεως 

ἐπιμέλειαν. ἀλλὰ γάρ, o ἑταῖρε "Avvi&, μὴ οὐκ ἢ δι- 

δακτὸν ἀρετή. ΑΝ. fh “Σώκρατες, ῥᾳδίως μοι δοχεῖς 
χαχκῶς λέγειν ἀνϑρώπους. ἐγὼ μὲν οὖν ἂν σοι συμ- 

βουλεύσαιμι, δἰ ἐϑέλοις ἐμοὶ πείϑεσϑαι, εὐλαβεῖσϑαι" 
ὡς ἴσως μὲν καὶ ἐν ἄλλῃ πόλει ῥᾷδιόν ἐστι κακῶς 

ποιεῖν ἀνϑρώπους ἢ εὖ, ἐν τῇδε δὲ καὶ πάνυ. οἶμαι 

* δὲ ge καὶ αὐτὸν εἰδένα. XXXV. EQ. Ὦ Μένων, 

"AvvroG μὲν μοι δοκεῖ χαλεπαίνειν. xal eo ϑαυμά- 
ζω" οἴεται γάρ μ8 πρῶτον μὲν κακηγορεῖν τούτους 
τοὺς ἄνδρας, ἔπϑιτα ἡγεῖται χαὶ αὐτὸς εἶναι εἷς τού- 

των. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ἐάν more γνῷ, οἷόν ἐστι τὸ κα- 
χῶς λέγειν, παύσεται χαλεπαίνων; γῦν δὲ ἀγνοεῖ" σὺ 
δέ μοι εἰπέ, οὐ καὶ παρ᾽ ὑμῖν εἰσὶ καλοὶ κἀγαϑοὶ ay- 
δρες; ΜΕΝ. Πάνυ ye EQ. Τί οὖν; ἐθέλουσιν οὗ- 

τοι ! παρέχειν αὑτοὺς διδασκάλους τοῖς νέοις, καὶ ὅμο- 
λογεῖν διδάσκαλοί τε εἶναι ἢ διδακτὸν ἀρετήν; ΜΕΝ. 

AN. Ἴσως ovx E 
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) “Σώκρατες, ἀλλὰ τοτὲ iQ ἄν cv- 

ZQ. Φῶ- 
μὲν οὖν τούτους διδασκάλους εἶναι τούτου τοῦ πρά- 

γματος, οἷς μηδὲ αὐτὸ τοῦτο ὁμολογεῖται; MEN. Ov 

μοι δοκεῖ, [5] Σώκρατες. ZQ. TÍ δὲ δή; οἵ σοφισταί 

σοι οὗτοι, οἵπερ μόνοι ἐπαγγέλλονται, ! δοκοῦσι διδά- 
σκαλοι εἶναι ἀρετῆς; ΜΕΝ. Καὶ Τοργίου μάλιστα, 

ὠ “Σώκρατες, ταῦτα ἄγαμαι, ὅτι οὐκ ἂν ποτε αὐτοῦ 

τοῦτο ἀκούσαις ὑπισχνουμένου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων 

καταγελᾷ, ὅταν ἀχούσῃ ὑπισχνουμένων" ἀλλὰ λέγειν 
οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς. ΣΏ. Οὐδ᾽ ἄρα σοὶ δοκοῦ- 
σιν οἵ σοφισταὶ διδάσκαλοι εἶναι; ΜΕΝ. Οὐκ ἔχω 
λέγειν, [5] “Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐτὸς ὅπερ οἵ πολλοὶ 

πέπονϑα᾽ τοτὲ μέν μ ΣΩ. Οἷ- 
σϑα δὲ, ὅτι οὐ μόνον goi τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πο- 

λιτικοῖς ! τοῦτο δοκεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδακτόν, τοτὲ 

δ᾽ οὔ, ἀλλὰ καὶ Θέογνιν τὸν ποιητὴν οἶσϑ᾽ ὅτι edo 
ταῦτα λέγει. ΜΕΝ. "Ev ποίοις ἔπεσιν;  XXXVI. 

Ἔν τοῖς VULP οὗ λέγει" 

zai παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσϑιε, καὶ μετὰ τοῖοιν 
Ve, καὶ ἄνδανε τοῖς, ὧν μεγάλη δύναμις. 

ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾿ ἐσϑλὰ διδάξεαι" ἣν δὲ καποῖσιν 
'συμμίσγης, ἀπολεῖς xai τὸν ἐόντα νόον. 

Ov μὰ τὸν Δία, ὦ 

τῶν ἀκούσαις ὡς διδακτόν, τοτὲ δὲ ὡς οὐ 
» 

μοι δοκοῦσι, τοτὲ δὲ ov. 

olg ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδακτοῦ οὔσης τῆς ἀρε- 
τῆς λέγει; MEN. Φαίνεταί γε. EQ. Ἐν ἄλλοις δὲ 
γε ὀλίγον μεταβάς, 

εἰ δ᾽ ἣν ποιητόν, φησί, καὶ ἔνϑετον ἀνδρὲ νόημα, 
, z 

λέγδι πὼς ὅτι 

πολλοὺς ἂν μισϑοὺς zai μεγάλους ἔφερον 
- ; z - " 

oi δυνάμενοι τοῦτο ποιεῖν, καὶ 

οὔ ποτ᾽ ἂν ἐξ ἀγαϑοῦ πατρὸς ἔγεντο xoxo, 
* πειθόμενος μύϑοισι σαόφροσιν. ἀλλὰ διδάσκων 

οὔ ποτε ποιήσεις τὸν χαχὸν ἄνδρ᾽ cy oor. 

ἐννοεῖς, ὅτι αὐτὸς αὑτῷ πάλιν περὶ TOY αὐτῶν rcyay- 
ΕῚ 5 P 

τία λέγει; ΜΕΝ. Φαίνεται. ΣΏ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν 

ἄλλου ὁτουοῦν πράγματος, οὗ οἱ μὲν φάσκοντες δι- 
δάσκαλοι εἶναι οὐχ ὅπως ἄλλων διδάσκαλοι ὁμολο- 
γοῦνται, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτοὶ ἐπίστασϑαι, ἀλλὰ πονηροὶ ! 

εἶναι περὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα, οὗ φασι διδάσχα- 
λοι εἶναι; οἵ δὲ 9 ολογούμενοι αὐτοὶ καλοὶ κἀγαϑοὶ ; ? πῆ, 
τοτὲ μὲν φασιν αὐτὸ διδακτὸν εἶναι; τοτὲ δὲ οὔ; τοὺς 
οὖν οὕτω τεταραγμένους περὶ ὁτουοῦν φαίης ἄν σὺ 
χυρίως διδασκάλους εἶναι; ΜΕΝ. Μὰ 4f οὐκ ἔγωγε. 
XXXVIL EQ. Οὐκοῦν εἰ μήτε oi σοφισταὶ μήτε OL 
αὐτοὶ καλοὶ κἀγαϑοὶ ὄντες διδάσκαλοί εἰσι τοῦ πρά- 
γματος, δῆλον, ὅτι οὐχ ἄν ἄλλοι ys; ΜΕΝ. Ov μοι 
δοκεῖ. EQ. Εἰ δέ! re μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταὶ; 
ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι ἔχειν ὡς λέγεις. EQ. f "Duoloyizauev 

δὲ γε, πράγματος οὗ μήτε διδάσκαλοι μήτε μαϑηταὶ 
εἶεν, τοῦτο μηδὲ διδακτὸν εἶναι; ΜΕΝ. ὩὩμολογήκα- 

μεν. EQ. Οὐχοῦν ἀρετῆς οὐδαμοῦ φαίνονται διδά- 
σχαλοι; ΜΕΝ. Ἔστι ravra. EQ. Ei δὲ ye μὴ δι- 
δάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταί; ΜῈΝ. Φαίνεται οὕτως. 

ΣΩ. ᾿Ἠρετὴ ἄρα οὐκ ἂν εἴη διδακτόν; MEN. Ovx 
ἔοικεν, εἶπορ ὀρϑῶς ἡμεῖς ! ἐσκέμμοϑα. ὥςτε καὶ ϑαυ- 
μάζω δή, ὦ Σώκρατες, πότερόν ποτϑ οὐδ εἰσὶν ἄγα- 
ϑοὶ ἄνδρες, ἢ τίς ἄν εἴη τρόπος τῆς γενέσεως τῶν 
ἀγαϑῶν γιγνομένων. XQ Κινδυνεύομεν, ὦ Μένων, 
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ἐγώ τε καὶ σὺ φαῦλοΐ weg βἶναι ἄνδρες, καὶ σὲ T6 
Τοργίας οὐχ ἱκανῶς πεπαιδευκέναι καὶ ἐμὲ Πρόδικος. 
παντὸς μᾶλλον. οὖν προςεχτέον τὸν νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς, 

καὶ ζητητέον, ὅςτις ἡμᾶς ἑνί γὲ τῳ τρόπῳ βελτίους ! 
ποιήσει. λέγω δὲ ταῦτα ἀποβλέψας. πρὸς τὴν ἄρτι, ζή- 

τησιν" ὡς ἡμᾶς ἔλαϑε καταγελάστως, ὅτι οὐ μόνον 

ἐπιστήμης ἡγουμένης ὀρϑῶς 18 καὶ εὖ τοῖς ἀνϑρώποις 

πράττεται τὰ πράγματα" ἢ [εἰ μὴ τοῦτο δοίημεν, ὡς 

οὐ μόνον ἐπιστήμης ἀλλὰ καὶ ἀλλου τινός] ἴσως καὶ 

διαφεύγει ἡμᾶς τὸ γγῶναι, τίνα ποτὲ τρόπον γίγνον- 
ται OL ἀγαϑοὶ ἄνδρες. ΜΕΝ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ 

“Σώκρατες; ΧΧχνπι. EQ. Ὧδε. ὅτι μὲν τοὺς ἀγα- 

ϑοὺς ἄνδρας δεῖ ὠφελίμους εἶναι, ὀρϑῶς ὡμολογήκα- 
μὲν τοῦτό γε ὅτι οὐκ ἄν ἄλλως * ἔχοι. ἡ j γάρ; ΜΕΝ. 
Nol. ΣΩ. Καὶ ὅτι γε ὠφέλιμοι ἔσονται, ἄν ὀρϑῶς 
ἡμῖν ἡγῶνται τῶν πραγμάτων, καὶ τοῦτό που καλῶς 
ὡμολογοῦμεν; MEN. Naí EQ. Ὅτι δ᾽ ovx ἔστιν 
ὀρϑῶς ἡγεῖσϑαι, ἐὰν μὴ φρόνιμος ἢ, τοῦτο ὅμοιοί 
ἐσμεν οὐκ ὀρϑῶς ὡμολογηχόσι. ΜΕΝ. Πῶς δὴ ὁρ- 

Joc λέγεις; EQ. Ἐγὼ ἐρῶ. εἴ τις εἰδὼς τὴν 000» 

τὴν εἰς Δάρισσαν ἢ ὅποι βούλει ἄλλοσε, βαδίζοι καὶ 

ἄλλοις ἡγοῖτο, ἄλλο τι ὀρϑῶς ἂν καὶ εὖ ἡγοῖτο; 

ΜΕΝ. Πάνυ 78. ΣΩ. Ti δ᾽ εἴ τις ! ὀρϑῶς μὲν δο- 

ξάζων, ἥτις ἐστὶν à ὁδός, ἐληλυϑὼς δὲ μή, μηδ᾽ ἐπι- 

στάμενος, οὐ xai οὗτος ἄν ὀρϑῶς ἡγοῖτο; ΜΕΝ. 

Πάνυ γε. EQ. Καὶ ἕως y ἂν που ὀρϑὴν δόξαν ἔχῃ 
περὶ ὧν ὃ ἕτερος ἐπιστήμην, οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν 
ἔσται, οἰόμενος μὲν ἀληϑῆ, φρονῶν δὲ μή, τοῦ τοῦτο 
φρονοῦντος. ΜΕΝ. Οὐδὲν γάρ. XQ. Abc ἄρα ἀλη- 
ϑὴς πρὸς ὀρϑότητα πράξεως οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν 

φρονήσεως. καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ νῦν δὴ παρελείπομεν 
ἐν τῇ περὶ τῆς ἀρετῆς σκέψει, ὁποῖόν τι εἴη, λέγοντες 
! ὅτι φρόνησις μόνον ἡγεῖται τοῦ ὀρϑῶς πράττειν" τὸ 
δὲ ἄρα καὶ δόξα qv ἀληϑής. MEN. Ἔοικέ γ8. zo. 
Odi» ἄρα ἧττον ὠφέλιμόν. ἐστιν ὀρϑὴ δύξα ἐπιστή- 

wy. ΜΕΝ. Τοσούτῳ 78; [5] Σώκρατες, ὅτι ὁ μὲν τὴν 

ἐπιστήμην ἔχων ἀεὶ ἂν ἐπιτυγχάνοι, ὃ δὲ τὴν ὀρϑὴν 
δόξαν τοτὲ μὲν ἂν τυγχάνοι, τοτὲ δ᾽ οὐ. XEXXITX- 

EQ. Πῶς λέγεις; ὃ ἀεὶ ἔχων ὀρϑὴν δόξαν ovx ἀεὶ 

τυγχάνοι, ἕωςπερ ὀρϑὰ δοξάζοι; MEN. ἤναγκη μοι 

φαίνεται, ὥςτε ϑαυμάζω, ὦ Σώκρατες, τούτου ! οὕτως 
ἔχοντος, ὃ τι δήποτε πολὺ τιμιωτέρα 5 ἐπιστήμη τῆς 
ὀρϑῆς δόξης, zal δὶ ὃ τι τὸ μὲν ἕτερον, τὸ δὲ ἕτε- 
gov ἐστιν αὐτῶν. EQ. Οἶσϑα ovr, δὶ ὅ τι ϑαυμά- 

inc, ἢ ἢ ἢ ἐγώ σοι εἴπω; ΜΕΝ. Πάνυ f εἰπέ. EQ. 

Ὅτι τοῖς Δαιδάλου ἀγάλμασιν. οὐ προςέσχηκας τὸν 
ΜΕΝ. Πρὸς τί 

EQ. Ὅτι καὶ ταῦτα, ἐὰν μὲν μὴ 
γοῦν. ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἔστι meg ὑμῖν. 
δὲ δὴ τοῦτο λέγεις; 
δεδεμένα LA ἀποδιδράσκει καὶ δραπετεύει, ἐὰν δὲ δεδε- 

μένα, παραμένει. MEN. ! Τί οὖν δή; zo. Τῶν 
ἐχεΐνου ποιημάτων λελυμένον μὲν ἐκτῆσϑαι οὐ πολλῆς 

τινὸς ἄξιόν ἐστι τιμῆς, ὥςπερ δραπέτην ἄνϑρωπον — 
οὐ γὰρ παραμένει, d δεδεμένον δὲ πολλοῦ ἀξιον" 
πάνυ γὰρ καλὰ τὰ ἔργα ἐστί. πρὸς τί οὐν δὴ λέγω 

ταῦτα; πρὸς τὰς δόξας τὰς ἀληϑεῖς. χαὶ γὰρ αἵ δόξαι 

αἵ ἀληϑεῖς, ὅσον μὲν ἄν χρόνον παραμένωσι, καλὸν 
τὸ χρῆμα, καὶ πάντα τἀγαϑὰ ἐργάζονται" πολὺν δὲ * 

χρόνον ovx ἐϑέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ δραπετεύουσιν 

ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὥςτε ov πολλοῦ ἀξιαΐ 
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εἰσιν, ἕως ἂν τις αὐτὰ: δήση αἰτίας λογισμῷ. τοῦτο 

δ᾽ ἐστίν, ὦ Μένων ἑταῖρε, ἀνάμνησις, ὡς ἐν τοῖς πρό- 

σϑεν ἡμῖν ὡμολόγηται. ἐπειδὰν δὲ dem, πρῶτον 
μὲν ἐπιστῆμαι γίγνονται, ἔπειτα μόνιμοι. καὶ διὰ ταῦ- 
τα δὴ τιμιώτερον ἐπιστήμη ὀρϑῆς δόξης ἐστὶ, καὶ δια- 

φέρει “δεσμῷ ε ἐπιστήμη ὀρϑῆς δόξης. ΜΕΝ. Νὴ τὸν 

Aia, r5] “Σώκρατες, ξἔοιχε τοιούτῳ τινί. ΧΙ, ΣΏ. ! Καὶ 

μὴν xai ἐγὼ ὡς οὐχ εἰδὼς λέγω, ἀλλ εἰκάζων. ὅτι δὲ 

ἐστὶ τι ἀλλοῖον ὀρϑὴ δόξα καὶ ἐπιστήμη, οὐ πάνυ 

μοι δοκῶ τοῦτο εἰκάζειν, ἀλλ εἴπερ τι ἄλλο φαΐην ἂν 

εἰδέναι, ὀλίγα δ᾽ ἂν φαΐην, ἕν δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο, &xel- 

voy ϑείην ἂν ὧν οἶδα. MEN. Koi ὀρϑῶς ye ὦ 

κρατες, λέγεις. EQ. TÍ δὲ; τόδε οὐκ ὀρϑῶς, ὅτι ἄλη- 

ϑὴς δόξα ἡγουμένη τὸ ἔργον ἑκάστης τῆς πράξεως 
οὐδὲν χεῖρον ἀπεργάζεται ἢ ἐπιστήμη; MEN. Koi 

τοῦτο δοχεῖς μοι ἀληϑῆ λέγειν. ! EQ. Οὐδὲν à ἄρα ὁρ- 
ϑὴ δύξα ἐπιστήμης χεῖρον οὐδὲ ἡ ἧττον ὠφελίμη ἔσται 
εἰς τὰς πράξεις, οὐδὲ ἀνὴρ ὁ ἔχων ὀρϑὴν δόξαν ἢ ὁ 

ἐπιστήμην. ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα. EQ. Καὶ μὴν ὃ 7s 

ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὠφέλιμος ἡμῖν ὡμολόγηται εἶναι. ΜΕΝ. 

Ne EQ. Ἐπειδὴ τοίνυν οὐ μόνον δὶ ἐπιστήμην 
ἀγαϑοὶ ἄνδρες ἂν εἷεν καὶ ὠφέλιμοι ταῖς πόλεσιν, εἴ- 

περ εἶεν, ἀλλὰ καὶ δὲ ὀρϑὴν δόξαν, τούτοιν δὲ οὐδέ- 
τερον φύσει ἐστὶ τοῖς ἀνϑρώποις, οὔτε ἐπιστήμη οὔτε 
δύξα ! ἀληϑής, οὐδ᾽ ἐπίχτητα — 1 δοκεῖ σοι φύσει 
ὁποτερονοῦν αὐτοῖν εἶναι; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε. ro. 

OvxoUr ἐπειδὴ ov φύσει, οὐδὲ oí ἀγαϑοὶ φύσει εἶεν 
ἄν. ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ γε οὐ φύσει, 
ἐσκοποῦμεν τὸ μετὰ τοῦτο, εἰ διδακτόν ἐστι. ΜῈΝ. 

Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν διδακτὸν ἔδοξεν εἶναι, εἰ φρόνη- 

σις 7 ἀρετή; ΜΕΝ. Ναί. EQ. Καὶ εἴ γε διδακτὸν 
εἴη, φρόνησις ἂν εἶναι; ΜῈΝ. Πάνυ γε. EQ. Καὶ 
εἰ μέν γε διδάσκαλοι εἶεν, διδακτὸν ! ἄν εἶναι, μὴ ὃν- 

ΜΕΝ. Οὕτως. EQ. Ἀλλὰ μὴν 
ὡμολογήκαμεν μὴ εἶναι αὐτοῦ διδασκάλους; ΜΕΝ. 
Ἔστι ταῦτα. EQ. ἹὩμολογήχαμεν ἄρα μήτε διδακτὸν 
αὐτὸ wire φρόνησιν εἶναι; ΜΕΝ. Πάνυ γε. EQ. 

λλὰ μὴν ἀγαϑόν γε αὐτὸ ὡμολογ οὔμεν εἶναι; ΜΕΝ. 

Nal. ΣΩ. Ὠφέλιμον δὲ καὶ ἀγαϑὸν εἶναι τὸ ὀρϑῶς 
ἡγούμενον; ΜΕΝ. Πάνυ ye. EQ. Ὀρϑῶς δὲ 7ε 
ἡγεῖσϑαι δύο ὄντα ταῦτα * μόνα, δόξαν τε αληϑὴ xci 

ἐπιστήμην, ἃ ἔχων ἄνϑρωπος ὀρϑῶς ἡγεῖται. τὰ γὰρ 

ἀπὸ τύχης γιχνόμενα οὐκ ἀνϑρωπίνῃ ἡγεμονίᾳ γίγνε- 
ται ᾧ δὲ ἂν ϑρῶπος ἡγεμών ἐστιν ἐπὶ τὸ ὀρϑόν, δύο 

ΠΕ δόξα ἀληϑὴς καὶ ἐπιστήμη. ΜῈΝ. «Δοκεῖ μοι 

οὕτως. ΧΙ]. EQ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐ διδακτόν ἐστιν, 
οὐδ᾽ ἐπιστήμη δὴ ἔτι γίγνεται 7 ἀρετή; ΜΕΝ. Οὐ 
φαίνεται. EQ. Δυοῖν ἄρα ὄντοιν ἀγαϑοῖν καὶ ὠφε- 
λέμοιν ! τὸ μὲν ἕτερον ἀπολέλυται, καὶ οὐκ ἂν εἴη ἐν 

- Xo- 

τῶν δὲ ov διδακτόν; 

ῬΑ Τ᾽ ΟΝ ΒΞ ΜΈ ΝΟ. 

πολιτικῇ πράξει ἐπιστήμη ἡγεμών. ΜῈΝ. Οὗ μοι δο- ἢ 
κεῖ. EQ. Ovx ἄρα σοφίᾳ τινὶ οὐδὲ σοφοὶ ὄντες οὗ 
τοιοῦτοι ἄνδρες ἡγοῦντο ταῖς πόλεσιν, OL ἀμφὶ Θεμι- 

στοχλέα τε καὶ οὖς ἄρτι ᾿Ἄνυτος 008 ἔλεγδ. διὸ καὶ 
οὐχ οἷοί τε ἄλλους ποιεῖν τοιούτους οἷοι αὐτοί εἰσιν, 

ἅτε οὐ δι ἐπιστήμην ὄντες τοιοῦτο. ΜῈΝ. Ἔοικεν 

οὕτως ἔχειν, ὦ Σώκρατες, ὡς λέγεις. ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ 
μὴ ἐπιστήμῃ; εὐδοξίᾳ δὴ τὸ λοιπὸν γίγνεται, ἡ οἵ πο- 
λιτικοὶ ἄνδρες, ! χφώμενοι τὰς πόλεις ὀρϑοῦσιν, οὐδὲν C 

διαφερόντως ἔχοντες πρὸς τὸ φρονεῖν ἢ ot χφησμῳδοὶ 

τε καὶ οἵ ϑεομάντεις" καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν ἀλη- 

9q καὶ πολλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. ΜΕΝ. 

Κινδυνεύει οὕτως ἔχειν. ΣΏ. Οὐκοῦν, ὦ Μένων, ἄξιον 

τούτους ϑείους καλεῖν τοὺς ἄνδρας, οἵτινες γοῦν μὴ 

ἔχοντες πολλὰ καὶ μεγάλα κατορϑοῦσιν ὧν πράττουσι 
καὶ λέγουσι; MEN. Πάνυ γε. ΣΩ. ᾿ρϑῶς ap ἂν 

καλοῖμεν ϑείους τε, οὕς »v» δὴ ἐλέγομεν ! χφησμῳδοὺς D 
καὶ μάντεις καὶ τοὺς ποιητικοὺς ἅπαντας" καὶ τοὺς 

πολιτικοὺς οὐχ ἥκιστα τούτων φαῖμεν ἂν ϑείους τε 

εἶναι καὶ ἐνθουσιάζειν, ἐπίπνους ὄντας καὶ κατεχομέ- 

vovg; ἐκ τοῦ ϑεοῦ, ὅταν κατορϑῶσι λέγοντες πολλὰ 

καὶ μεγάλα πράγματα, μηδὲν εἰδότες ὧν λέγουσι. 

ΜΕΝ. Πάνυ 75. ΣΩ. Καὶ αἵ γε γυναῖκες δήπου, [7] 
| Μένων, τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας ϑείους καλοῦσι" καὶ οἵ 

“Ἰάχωνες, ὅταν τινὰ ἐγκωμιάζωσιν ἀγαϑὸν ἄνδρα, 

ϑεῖος ἀνήρ, φασίν, οὗτος. ! MEN. Καὶ φαίνονταί 75 E 

[o] Σώκρατες, ὀρϑῶς λέγειν. καΐτοι ἴσως ᾿Ανυτος ὅδε 

σοι ἄχϑεται λέγοντι. XLI. ΣΏ. Οὐδὲν μέλει ἔμοιγϑ. 
τούτῳ μέν, ὦ πότων; καὶ αὖϑις διαλεξόμεθα" εἰ δὲ 

»vr ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς ἐζητήσαμέν 
τε καὶ ἐλέγομεν, ἀρετὴ ἄν εἴη οὔτε φύσει οὔτε διδακτόν, 
ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ παραγιγνομένη ἄνευ yov, oig ἂν πα- 
θαγίγνηται, * εἰ μή τις εἴη τοιοῦτος τῶν πολιτικῶν ἀγ- 
δρῶν, οἷος καὶ ἄλλον ποιῆσαι πολιτικόν. εἰ, δὲ εἴη, σχε- 

δὸν ἂν τι οὗτος λέγοιτο τοιοῦτος ἐν τοῖς ζῶσιν, οἷον ἕφη 
Ὅμηρος ἐν τοῖς τεϑνεῶσι τὸν Τειρεσίαν εἶναι, λέγων 

περὶ αὐτοῦ ὅτι Οἷος πέπνυται (τῶν ἐν “Ἵιδου), αἵ 
δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. ταὐτὸν ἂν καὶ εὐϑὺς τοιοῦτος, 

ὥςπερ παρὰ σκιὰς ἀληϑὲς ἄν πρᾶγμα εἴη) πρὸς ἀρε- 

τήν. ! MEN. Καλλιστα δοκεῖς μοι λέγειν, ὦ Σώκρατες. 

EQ. 'Ex μὲν ποίνυν τούτου τοῦ λογισμοῦ, o Μένων, 

Sela μοίρᾳ ἡμῖν φαίνεται παραγιγνομένη ἀρετὴ οἷς 
παραγίγνεται" τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦ εἰσόμεϑα τότε, 
ὅταν πρὶν ᾧτινι τρόπῳ τοῖς ἀνϑρώποις παραγίγνεται 
ἀρετή, πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ ζητεῖν 
τί ποτ ἔστιν ἀρετή. vor δ᾽ ἐμοὶ μὲν ὥρα ποι ἰέναι, 
σὺ δὲ ταῦτα, ἅπερ αὐτὸς πέπεισαι, neige xai τὸν ξέ- 

vov τόνδε Ἄνυτον, ἵνα πραότερος ἢ" ὡς ἐὰν ποίσης ! € Ἷ 

τοῦτον, ἔστιν ὃ τι καὶ ᾿ϑηναίου: ονήσϑις. 

- Ὁ» 
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TA TOY AIAAOLT'OY HPOXQOTIA. 

ΣΕ ΡΝ ΠΡ 

1). es Κλεινίου, οἶμαί σε ϑαυμάζειν, 

ὅτι E ἐραστής, σου γενόμενος, τῶν ἄλλων πε- 
παυμένων, μόνος οὐκ ἀπαλλάττομαι, καὶ ὅτι OL μὲν 

ἄλλοι δί ὄχλου ἐγένοντό σοι διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ το- 
σούτων ἐτῶν οὐδὲ προρεῖπον. τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέ- 
qt οὐκ ἀνϑρώπειον, ἀλλά τι δαιμόνιον, ἐναντίωμα, 

οὗ σὺ τὴν δύναμιν καὶ ὕστερον πεύσει᾽ νῦν δ᾽ ἐπειδὴ 
! οὐχέτι ἐναντιοῦται; οὕτω προςελήλυϑα. EUEÀzuc δὲ 

εἶμι καὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐγαντιώσεσϑαι αὐτό. σχεδὸν 
οὖν κατανενόηκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σκοπούμενος, ὡς 
πρὸς τοὺς ἐραστὰς ἔσχες" πολλῶν γὰρ γενομένων xol 
μεγαλοφρόνων οὐδεὶς ὃς οὐχ ὑπερβληϑεὶς τῷ φρονή- 
ματι ὑπὸ σοῦ πέφευγε. τὸν δὲ λόγον, ᾧ RB ὑπερπε- 

φρόνηκας, ἐθέλω διελϑεῖν. οὐδενὸς φὴς ἀνϑρώπων 

ἐνδεὴς εἶναι εἰς οὐδέν" τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι ei 
εἶναι, ὥςτε μηδενὸς δεῖσϑαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξά- 
μδνα τελευτῶντα sig τὴν ψυχήν. 

πρῶτον μὲν κάλλιστός τα καὶ μέγιστος —— καὶ τοῦτο 
μὲν δὴ παντὶ δῆλον ἰδεῖν ὅτι οὐ ψεύδει —, ἔπειτα 
γεαγικωτάτου γένους ἐν τῇ σεαυτοῦ πόλει, οὔσῃ μεγί- 
στῃ τῶν Ἑλληνίδων, καὶ ἐνταῦϑα πρὸς πατρός ! τὲ 

σοι φίλους καὶ ξυγγενεῖς πλείστους εἶναι καὶ ἀρίστους, 

οἵ, εἴ τι δέοι, ὑπηρετοῖεν ἂν σοι, τούτων δὲ τοὺς πρὸς 

μητρὸς οὐδὲν χβίρους οὐδ᾽ ἐλάττους. ξυμπάντων δὲ ὧν 

εἶπον μείζω oi σοι δύναμιν ὑπάρχειν Περικλέα τὸν 

Ξανθίππου, ὃν ὃ πατὴρ ἐπίτροπον κατέλιπε σοὶ τὸ 
V RM - e J , - - ΄ " 

καὶ τῷ ἀδελφῷ ὃς ov μόνον ἐν τῇδε τῇ πόλει δύνα- 
ται πράττειν 0 τι ἄν βούληται, ἀλλ᾿ ἐν πάσῃ τῇ EL- 
λάδι xai τῶν βαρβάρων ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοις γένε- 
σι. προςϑήσω δὲ καὶ ! ὅτι τῶν πλουσίων" δοκεῖς δὲ 

μοι ἐπὶ τούτῳ ἥκιστα μέγα φρονεῖν. κατὰ πάντα δὴ 
ταῦτα σύ τε μεγαλαυχούμενος χεχράτηκας τῶν ἐρα- 

οἴδι γὰρ δὴ εἶναι 

στῶν, ἐκεῖνοί τε ὑποδεέστεροι ὄντες ἐκρατήϑησαν. xol | 

σε ταῦτ᾽ ov λέληθεν ὅϑεν δὴ εὖ οἶδα, ὅτι ϑαυμάζεις, 

Ἄν ἘΠῚ Ν UN GEO 

ἐ διανοούμενος ποτε οὐκ ἀπαλλάττομαι τοῦ ἔρωτος 
καὶ ἥντιν ἔχων ἐλπίδα ὑ ὑπομένω » τῶν ἄλλων 1 πεφευγό- 

των. 11. AA. Koi ἴσως Te a Σώχρατες, οὐκ οἶσϑ᾽, 

ὅτι σμικρόν us ἔφϑης. ἐγὼ γάρ τοι ἐν νῷ εἶχον ! 
πρότερός σοι προςελϑὼν αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐρέσϑαι, τί more 

βούλει καὶ εἰς τίνα ἐλπίδα βλέπων ἐνοχλεῖς us, ἀεὶ 
ὅπου ἂν ὦ ἐπιμελέστατα παρών. τῷ ὄντι γὰρ ϑαυ- 
μάζω, 0 τι ποτ᾿ ἐστὶ τὸ σὸν πρᾶγμα, καὶ ἥδιστ᾽ ἂν 

πυϑοίμην. 20: Mxovoet μὲν ἄρα μου, ὡς τὸ εἰκός, 
προϑύμως, εἴπερ, ὡς φῇς, ἐπυϑυμεῖς εἰδέναι, τί δια- 

γοοῦμαι, καὶ ὡς ἀχουσομένῳ καὶ περιμδνοῦντι λέγω, 
ΑΛ. Πάνυ μὲν ovv" ἀλλὰ λέγϑ. EQ. Ὅρα δή" ov γάρ 

τοι εἴη ! ἂν ϑαυμαστόν, εἰ, ὥςπερ καὶ μόγις ἠρξάμην, 
οὕτω μόγις καὶ παυσαίμην. ΑΛ. Ὦ, ᾽γαϑέ, λέγε" 
ἀκούσομαι γάρ. zo. “Μεκτέον ἄν εἴη. χαλεπὸν μὲν 
οὖν πρὸς ἄνδρα οὐχ ἥττονα ἐραστῶν προςφέρεσϑαι 
ἐραστῇ, ὅμως δὲ τολμητέον φράσαι τὴν ἐμὴν. διάνοιαν. 
ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀλκιβιάδη, εἰ μὲν σε ἑώρων ἃ νῦν δὴ 
διῆλϑον ἀγαπῶντά τε καὶ οἰόμενον δεῖν ἐν τούτοις 

καταβιῶναι, πόλαι ἄν ἀπηλλάγμην τοῦ ἔρωτος, ὥς γ8 

* δὴ ἐμαυτὸν πείϑω" νῦν δὲ ἕτερα αὖ κατηγορήσω 

διανοήματα σὰ πρὸς αὐτὸν σέ, ᾧ καὶ γνώσει, ὅτι 
προςέχων Lo σοι τὸν νοῦν διατετέλεκα. δοκδῖς γάρ 

μοι, εἴ τίς σοι εἴποι ϑεῶν, Ὦ  ἀλλκιβιάδη, πότερον 

βούλει ζὴν ἔχων ἃ νῦν ἔχεις, ἢ αὐτίκα τεϑνάναι, εἰ μή 
σοι ἐξέσται μείζω χτήσασϑαι; δοκεῖς ἂν μοι ἑλέσϑαι 

τεϑνάναι. ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τίνι δή ποτε ἐλπίδι ζῇς, ἐγὼ 

φράσω. ἡγεῖ, ἐὰν ϑᾶττον εἰς τὸν ϑηναίων δῆμον 

παρέλϑῃς — τοῦτο δὲ ἔσεσϑαι μάλα ! ὀλίγων que- 

ρῶν — παρελϑὼν οὖν ἐνδείξασϑαι ᾿᾿ϑηναίοις, ὅτι 

ἄξιος εἶ τιμᾶσϑαι ὡς οὔτε “Περικλῆς ovr ἄλλος οὐδεὶς 

τῶν πώποτϑ γενομένων, καὶ τοῦτο ἐνδειξάμενος μέγι- 

στον δυνήσεσϑαι ἐν τῇ πόλει, ἐὰν δ᾽ ἐνθάδε μέγιστος 
ἧς, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, καὶ οὐ μόνον ἐν Ἕλλη- 
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σιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις, ὅσοι ἐν τῇ αὐτῇ 
ἡμῖν οἰκοῦσι» ἠπείρῳ. χαὶ εἰ αὖ σοι εἴποι ὃ αὐτὸς 
οὗτος ϑεύς, ὅτι αὐτοῦ σε δεῖ δυναστεύειν ἐν τῇ Ev- 
gom διαβῆναι δὲ εἰς τὴν ᾿σίαν οὐκ ! ἐξέσται. σοι, 

οὐδ᾽ ἐπιϑέσϑαι τοῖς ἐκεῖ πράγμασιν, οὐκ ἄν αὖ μοὶ 

δοκεῖς ἐθέλειν οὐδ᾽ ἐπὶ τούτοις μόνοις ζῆν, εἰ μὴ ἐμ- 
πλήσεις τοῦ σοῦ ὀνόματος καὶ τῆς σῆς δυνάμεως παν- 
τας, ὡς ἔπος εἰπεῖν; ἀνθρώπους" καὶ οἶμαί σε πλὴν 

Κύρου καὶ Ξέρξου UL οὐδένα ἄξιον λόγου γε- 

γονέναι. ὅτι “μὲν οὖν ἔχεις ταύτην τὴν ἐλπίδα, εὖ οἶδα 
χαὶ ovx εἰκάζω. ἴσως ἄν οὖν εἴποις, ἅτε εἰδὼς ὅτι 
ἀληϑῆ λέγω, Τὶ δὴ οὖν, ὦ Σώκρατες, τοῦτ᾽ ἐστί σοι 
πρὸς τὸν λόγον, ὃν ! ἔφησϑα ἐρεῖν, δὶ ὃν ἐμοῦ ovx 

ἀπαλλάττει: ἐγὼ δὲ cot y ἐρῶ, ὦ φίλε παῖ Κλεινίου 

καὶ Δεινομάχης. τούτων γάρ σοι ἁπάντων τῶν δια- 

γοημάτων τέλος ἐπιτεϑῆναι ἄνευ ἐμοῦ ἀδύνατον" το- 
σαύτην ἐγὼ δύναμιν οἶμαι ἔχειν εἰς τὰ σὰ πράγματα 
zal εἰς σέ. διὸ δὴ καὶ πάλαι oiuct με τὸν ϑεὸν οὐκ 
ἐᾶν διαλέγεσϑαί σοι, ὃ ἐγὼ περιέμενον ὁπηνίκα ἐάσει. 
ὥρπερ. γὰρ σὺ ! ἐλπίδας ἕ ἔχεις ἐν τῇ πόλει ἐνδείξασϑαι, 

ὅτι αὐτῇ παντὸς ἄξιος el, ἐνδειξάμενος δὲ οὐδὲν 0 τι 

οὐ παραυτίχα δυνήσεσϑαι, οὕτω κἀγὼ παρὰ σοὶ ἐλπί- 
ζω μέγιστον δυνήσεσθαι ἐνδειξάμενος, ὅτι παντὸς 

ἄξιός εἰμὶ σοι καὶ οὔτ ἐπίτροπος οὔτε συγγενὴς οὔτε 
ἄλλος οὐδεὶς ἱχανὸς παραδοῦναι τὴν δύναμιν, ἧς ἐπι- 
ϑυμεῖς, πλὴν ἐμοῦ, μετὰ τοῦ ϑεοῦ μέντοι. »εωτέρῳ 

μὲν οὖν ὃντι σοι, καὶ πρὶν τοσαύτης ἐλπίδος γέμειν, 
ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ εἴα ὃ ϑεὸς διαλέγεσϑαι, ἵνα μὴ 

viv δὲ ἐφῆκε" »ῦν γὰρ * ἂν μου 
ἀχούσαις. HI. AA. Πολύ γὲ joo à Σώκρατες, yvy 

ἀτοπώτερος αὖ φαίνει, ἐπειδὴ 7 ἤρξω λέγειν, ἢ 018 σι- 

γῶν εἵπου" καίτοι σφόδρα 78 ἦσϑα ἰδεῖν καὶ τότε 
τοιοῦτος. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ταῦτα διανοοῦμαι ἢ 7 μή, ὡς 

ἔοικε, διέγνωκας, καὶ ἐὰν μὴ φῶ, οὐδὲν μοι ἔσται 

πλέον πρὸς τὸ πείϑειν σε. εἶεν. εἰ δὲ δὴ 0 τι μάλι- 
στα ταῦτα διανενόημαι, πῶς διὰ σοῦ μοι ἔσται, καὶ 

ἄνευ σοῦ οὐχ ἂν ̓ γόοιτο; ἔχεις λέγειν; Joe Ὦρα 

ἐρωτᾷς, εἴ τινα ἔχω εἰπεῖν λόγον μακρόν, οἵους δὴ 
ἀκούειν εἴϑισαι; οὐ γάρ ἐστι τοιοῦτον τὸ ἐμόν. αλλ 

ἐνδείξασϑαι μὲν σοι, ὡς ἔγῷμαι, οἷός T ἂν εἴην, ὅτι 

ταῦϑ' οὕτως ἔχει, ἐὰν ἕν μόνον μοι ἐθέλῃς βραχὺ 

ὑπηρετῆσαι. ΑΛ. MAX εἴ γε δὴ μὴ χαλεπόν τι λέγεις 

τὸ ὑπηρέτημα, ἐθέλω. ΣΏ. Εἰ χαλεπὸν δοκεῖ τὸ ἀπο- 
χρίνεσϑαι τὰ ἐρωτώμενα. ΑΛ. Οὐ χαλεπόν. EQ. 
Ἰποκρίνου δή. ΑΔ. Ἐρώτα. ΣΩ. Οὐχοῦν ὡς δια- 

γοουμένου gov ταῦτα ἐρωτῶ, & ! φημί σε διανοεῖσϑαι; 
AA. Ἔστω, εἰ βούλει, οὕτως, ἵνα καὶ εἰδῶ, δ᾽ τι καὶ 

ἐρεῖς. EQ. Φέρε δή" διανοεῖ γάρ, ὡς ἐγώ φημι, πα- 

ριέναι συμβουλεύσων ϑηναίοις ἐντὸς οὐ πολλοῦ χρό- 
vov. εἰ οὖν μέλλοντός σου ἰέναι ἐπὶ τὸ βῆμα λαβόμε- 
voc ἐροίμην, Ὦ Ἀλκιβιάδη, ἐπειδὴ περὶ τίνος ϑη- 

γναῖοι διανοοῦνται βουλεύεσϑαι, ἀνίστασαι συ μβουλεύ- 
00»; ap ἐπειδὴ περὶ ὧν σὺ ἐπίστασαι βέλτιον ἢ οὗ- 

τοι; τὶ ἄν ἀποκρίναιο; ΑΔ. Εἰποιμ ἄν δήπου, περὲ 
ὧν ' οἶδα βέλτιον ἢ οὗτοι. XQ. Περὶ ὧν ag εἰδὼς 
τυγχάνεις ἀγαϑὸς ξύμβουλος εἶ AA. Πῶς γὰρ ov; 

ΣΏ. Οὐκοῦν ταῦτα μόνον οἶσϑα, à παρ᾿ ἄλλων ἔμα- 

dac ἢ αὐτὸς ἐξεῦρες; ΑΛ. Ποῖα γὰρ ἄλλα; ΣΩ. 

μάτην διαλεγοΐμην" 

Ἔστιν oU» ὅπως ἂν ποτε fua S éc τι ἢ ἐξεῦρες μήτε | 

PLATONIS 

“γεις ! ἐπιστάμενος ἣν χρόνος ὅτε οὐχ ἡγοῦ εἰδέναι; E 

μανϑάνειν ἐθέλων μήτε αὐτὸς ζητεῖν; ΑΔ. Οὐχ ἔστι. 
ΣΩ. Τί δὲ; ἤϑέλησας ἄν ζητῆσαι ἢ μαϑεῖν ἃ ἐπίστα- 
σϑαι gov; AA. Ov δῆτα. ΣΩ. Ἢ ἄρα νῦν τυγχά- 

4 
- 

b 

AA. Ἄνάγκη. EQ. Ἄλλὰ μὴν ἃ ys μεμάϑηκας σχεδόν i 

τι καὶ ἐγὼ οἶδα" εἰ δὲ τι ἐμὲ λέληϑεν, εἰπέ. ἔμαϑες Γ 
γὰρ δὴ σύ γε, κατὰ μνήμην τὴν ἐμήν, γράμματα xob Ὁ 
κιϑαρίζειν καὶ παλαΐειν. οὐδ γὰρ δὴ αὐλεῖν γε ἤϑε- 
Aeg μαϑεῖν. ταῦτ᾽ ἐστίν, ἃ σὺ ἐπίστασαι, εἰ μή πού 

τι μανϑάνων ἐμὲ λέληθας" οἶμαι δὲ γε, οὔτε νύχτωρ 
οὔτε ue ἡμέραν ἐξιὼν ἔνδοϑεν. AA. MAX οὐ πε- 

φοίτηκα εἰς ἄλλων ἢ τούτων. IV. ZQ. * “Πότερον 10; 

οὖν, ὅταν περὶ γραμμάτων ᾿Ιϑηναῖοι βουλεύωνται, 
πῶς ἂν ὀρθῶς γράφοιεν, τότε ἀναστήσει αὐτοῖς συμ- 
Bovlsóau»; AA. Mà Al οὐκ ἔγωγε. EQ. MA 
ὅταν περὶ χρουμάτων ἐν λύρᾳ; ΑΛ. Οὐδαμῶς. zo. 

Οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὶ παλαισμάτων ye εἰώϑασι βουλεύε- 
σϑαι ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ. ΑΔ. Οὐ μέντοι EQ. Ὅταν 
οὖν περὶ τίνος βουλεύωνται; οὐ γάρ που, ὅταν γε πε- 

ρὲ οἰκοδομίας. ΑΔ. Οὐ δῆτα. EQ. Οἰκοδόμος γὰρ 
ταῦτά re σοῦ ! Bckrioy συμβουλεύσει. AA. Ναΐ. ΣΩ. B 
Οὐδὲ μήν, ὅταν “περὶ μαντικῆς βουλεύωνται; AA. Ov. 
EQ. Μάντις γὰρ αὐ ταῦτ᾽ ἄμεινον. ἢ σύ. AA. Ναί. 

EQ. Ἐάν τέ 7ε σμικρὸς 5 μέγας EL ἐών τε καλὸς ἢ ῆ 

αἰσχρός, ἔτι TE γενναῖος ἢ ἀγεννής. AA. Πῶς γὰρ 

οὐ; EQ. Εἰδότος γάρ, οἶμαι, περὶ ἑχάστου E) συμ- 

βουλή, καὶ οὐ πλουτοῦντος. ΑΛ. πῶς γὰρ οὔ; ΣΌΣ 
Ἀλλ ἐάν τὸ πένης ἐᾶν τε πλούσιος ü ὃ παραινῶν, οὐ- 

δὲν διοίσει ϑηναίοις, ὅταν περὶ τῶν ἐν τῇ πόλει ! C 

βουλεύωνται, πῶς ἂν ὑχιαίνοιεν, ἀλλὰ ζητήσουσιν ἰα- 
τρὸν εἶναι τὸν σύμβουλον. AA. Εἰκότως γε. EQ. 
Ὅταν οὖν περὶ τίνος σχοπῶνται, τότε σὺ ἀγιστάμενος 
ὡς συμβουλεύσων ὀρϑῶς ἀναστήσει; AA. Ὅταν περὶ 

τῶν ἑαυτῶν πραγμάτων, ὠ Σώκρατες. EQ. Τῶν περὶ 
γναυπηγίας λέγεις, ὁποίας τινὰς χρὴ αὐτοὺς τὰς ναῦς 
γναυπηγεῖσϑαι; AA. Οὐκ ἔγωγε, e Σώκρατες. ΣΩ. 

ἹΝαυπηγεῖν γάρ, οἶμαι, οὐκ ἐπίστασαι. τοῦτ᾽ αἴτιον, ἢ 
ἄλλο τε AA. Οὔν, ἀλλὰ τοῦτο. EQ. λλὰ περὶ 

ποίων τῶν ! ἑαυτῶν λέγεις πραγμάτων ὅταν βουλεύων- Ὁ 
153 em Ὅταν περὶ πολέμου, e Σώκρατες, ἢ περὶ 

εἰρήνης, ἢ ἄλλου του τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων. 

EQ. ge λέγεις, ὅταν βουλεύωνται, πρὸς τίνας χρὴ 

εἰρήνην ποιεῖσθαι, καὶ τίσι πολεμεῖν, καὶ τίνα τρόπον; 
AA. Ναί. EQ. Χρὴ δ᾽ οὐχ οἷς βέλτιον; ΑΔ. Nal. 
! EQ. Kai τότε, ὁπότε βέλτιον; AA. Πάνυ γε. EQ. E 

Kal τοσοῦτον χρόνον, ὅσον ἄμεινον; AA. Ναί. EQ. 
Εἰ οὖν βουλεύοιντο ᾿Ιϑηναῖοι, τίσι χρὴ προςπαλαΐειν, 
zai τίσιν ἀχροχειρίζεσϑαι, καὶ τίνα Rr σὺ ἄμει- y 
vov ἄν συμβουλεύοις ἢ ὃ παιδοτρίβης; . Ὁ παι- ᾿ 
δοτρίβης δήπου. ΣΏ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, δ: τί βλέ- 
zt» ὃ παιδοτρίβης συμβουλεύσειεν, οἷς δεῖ προςπα- ἡ 
λαΐειν καὶ οἷς μή, καὶ ὁπότε, xal ὅντινα τρόπον; λέγω 

δὲ τὸ τοιόνδε" ἄρα τούτοις δεῖ | προςπαλαίειν»," οἷς Bà- P 

τιον, ἢ οὔ; AA. Nol. * ZQ. Ἄρα χαὶ τοσαῦτα, ὅσα 108. 

ἄμεινον; ΑΛ. Τοσαῦτα. EQ. Οὐκοῦν καὶ τότε, o 
ἄμεινον; ΑΔ. Πάνυ ye. EQ. Ἡλλὰ μὴν καὶ ἄδοντα ἃ 
δεῖ κιϑαρίζειν ποτὲ πρὸς τὴν ᾧδὴν καὶ βαίνειν; ΑΔ. 

EQ. Οὐκοῦν 104, ὅπότε βέλτιον; AA. 
EQ. Καὶ τοσαῦτα, ὅσα βέλτιον; AA. 1 

en 
“Δεῖ yap. 

Nol. 
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V. EQ. τί ovv; ἐπειδὴ βέλτιον uiv ὠνόμαζες ἐπ᾿ ἀμ- 
φοτέροις, τῷ ! τ κυϑαρίξειν πρὸς τὴν δὴν καὶ τῷ 

προοπαλαίειν, τί καλεῖς τὸ ἐν τῷ κιϑαρίξειν βέλτιον; 

ὥςπερ ἐγὼ τὸ ἐν τῷ παλαΐειν ΠΩΣ γυμναστιχόν" σὺ 

δ᾽ ἐκεῖνο τὶ ἜΛΘΕΙ AA. Οὐκ ἐννοῶ. EQ. Ἀλλὰ 

πειρῶ ἐμὲ μιμεῖσϑαι. ἐγὼ γάρ mov ἀπεκρινάμην τὸ 
διὰ παντὸς ὀρϑῶς ἔχον. ὀρϑῶς δὲ δήπου ἔχει τὸ κα- 
τὰ τὴν τέχνην γιγνόμενον" ἤ οὔ; AA. Nol. ΣΩ. Ἡ 

δὲ τέχνη οὐ γυμναστικὴ ἢν; AA. Πῶς δ᾽ ov; EQ. 
Ἐγὼ δ᾽ ' εἶπον τὸ ἐν τῷ παλαίειν βέλτιον γυμναστι- 
x0». AA. Εἶπες γάρ. zo. Οὐχοῦν καλῶς; ΑΛ. 

ΣΩ. Ἴϑι δὴ καὶ σύ — πρέποι γὰρ 

ἂν που καὶ coL τὸ καλῶς διαλέγεσϑαι —— εἰπὲ πρῶ- 

τον, τίς ἢ τέχνη, ἧς τὸ κιϑαρίζοιν καὶ τὸ ἄδειν καὶ τὸ 
ἐμβαίνειν ὀρϑῶς; συνάπασα τὶς καλεῖται; Ovmo δύ- 

vocc. εἰπεῖν; AA. Ov δῆτα. EQ. Ἀλλ ὧδε πειρῶ. 

τίνες oí eoi, ὧν ἡ τέχνη; ΑΛ. Τὰς Μούσας, ὦ 

Σώκρατες, λέγϑις; EQ. "Eyoye. ! ὅρα δή" τίνα em 

αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἡ τέχνη ἔχει; AA. Movcwoj» μοι 
δοκεῖς λέγειν. ΣΏ. Ev γάρ. τὶ οὖν τὸ κατὰ ταύ- 

τὴν ὀρϑῶς γιγνόμενόν ἐστιν; ὥςπερ ἐχεὶ ἐγώ, σοι τὸ 
κατὰ τὴν τέχνην ἔλεγον ὀρϑῶς, τὴν γυμναστικήν, καὶ 
σὺ δὴ οὖν οὕτως ἐνταῦϑα τὶ φής; πῶς γίγνεσθαι; 
AA. Μουσικῶς μοι δοκεῖ. EQ. Ev λέγϑις. ἴϑι δή, 

καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν βέλτιον καὶ τὸ ἐν τῷ εἰρήνην 
ἄγειν, τοῦτο τὸ βύλτιον τὶ ὀνομάζεις; ὥςπερ ἐχδῖ ! ἐφ᾽ 
ἑκάστῳ ἔλεγες τὸ ἄμεινον, ὅτι μουσικώτερον, καὶ ἐπὶ 
τῷ ἑτέρῳ, ὅτι γυμναστικώτερον᾽ πειρῶ δὴ καὶ ἐνταῦ- 
ϑα λέγειν τὸ βέλτιον. ΑΔ. MÀX οὐ πάνυ ἔχω. EQ. 
Ἀλλὰ μέντοι αἰσχρόν ys, εἰ μέν τίς c6 λέγοντα καὶ 

συμβουλεύοντα περὶ σιτίων, ὅτι βέλτιον τόδε τοῦδε, 
καὶ γῦν, καὶ τοσοῦτον, ἔπειτα ἐρωτήσειε, Τί τὸ ἀμει- 
vor λέγεις, o isufiaón; περὶ μὲν τούτων ἔχειν αἰτεῖν», 
ὅτι τὸ ὑγιεινότερον, καΐτοι οὐ προςποιεῖ ya ἰατρὸς si- 
γαι" περὶ δὲ ov προςποιεῖ ἐπιστήμων. εἶναι καὶ συμ- 
βουλεύσεις * ἀνιστάμενος ὡς εἰδώς, τούτου δέ, ὡς ἔοι- 

κας, πέρι ἐρωτηϑεὶς ἐὰν μὴ ἔχῃς εἰπεῖν, οὐκ αἰσχύνει; 
ἢ οὐκ αἰσχρὸν φαίνεται; ΑΛ. Πάνυ γε. EQ. Σκό- 
πεὶ δὴ καὶ προϑυμοῦ εἰπεῖν, πρὸς τὶ τείνει τὸ ἐν τῷ 
εἰρήνην TE ἄγειν ἄμεινον καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν οἷς 

δεῖ; AA. MÀA& σκοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι. EQ. 
Οὐδ᾽ οἶσϑα, ἐπειδὰν πόλεμον ποιώμεϑα, τί ἐγκαλοῦν- 
τες ἀλλήλοις πάϑημα ἐρχόμεϑα εἰς τὸ πολεμεῖν, καὶ 
0 τι αὐτὸ ὀνομάζοντες ! ἐρχόμεϑα; ΑΔ. Eyoye, ὅτι 

γε ἐξαπατώμενοί, τι ἢ βιαζόμενοι ἢ ἀποστερούμενοι. 
ΣΩ. Ἔχε δή πῶς ἕκαστα τούτων πάσχοντες; πειρῶ 
εἰπεῖν, τί διαφέρει τὸ ὧδε ἢ ὧδε. ΑΛ. Ἦ τὸ ὧδε λέ- 
γεις, ὦ Σώκρατες, τὸ δικαίως ἢ 7 τὸ ἀδίκως; EQ. Av- 

τὸ τοῦτο. ΑΛ. ZÀe μὴν τοῦτό γε διαφέρει ὅλον 18 
καὶ πᾶν. ΣΏΩ. Τί ovv; ᾿Ιϑηναίοις σὺ πρὸς ποτέρους 
συμβουλεύσεις πολεμεῖν; τοὺς ἀδικοῦντας ἢ τοὺς τὰ 
δίκαια πράττοντας; ΑΔ. Δεινὸν τοῦτό γε ἐρωτᾷς. ! 

εἰ γὰρ καὶ διανοεῖταί τις, ὡς δεῖ πρὸς τοὺς τὰ δίκαια 

πράττοντας πολεμεῖν, οὐκ ἂν ὁμολογήσειέ ys. EQ. 

Οὐ γὰρ νόμιμον τοῦϑ᾽, ὡς ἔοικεν. AA. Ov δῆτα" 
οὐδὲ 7ε καλὸν δοκεῖ εἶναι. EQ. Πρὸς τοῦτ᾽ ἄρα aod 

σύ, τὸ δίκαιον, τοὺς λόγους ποιήσει; ΑΛ. Ἀνάγκη. 

EQ. Ἄλλο τι or, 0 νῦν δὴ ἐγὼ ἠρώτων βέλτιον πρὸς 
τὸ πολεμεῖν καὶ μή, καὶ οἷς δεῖ καὶ οἷς μή, καὶ ὁπότϑ 
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καὶ μή, τὸ δικαιότερον τυγχάνει ὃν; ἢ οὔ; ΑΔ. Φαί- 
γοταί ye. VL ! EQ. Πῶς οὖν, ὦ φίλε Ἡλκιβιάδη; 
πότερον σαυτὸν λέληϑας, ὅτι οὐκ ἐπίστασαι τοῦτο, ἢ 

ἐμὲ ἔλαϑες μανϑάνων καὶ φοιτῶν εἰς διδασκάλου, ὃς 

σε ἐδίδασκε διαγιγνώσκειν τὸ δικαιότερόν v6 καὶ ἀδι- 
κώτερον; καὶ τίς ἔστιν οὗτος; φράσον καὶ ἐμοί, ἵνα 

αὐτῷ φοιτητὴν προξενήσῃς καὶ ἐμέ. ΑΔ. Σκχώπτεις, 
ὦ Σώχρατεςς. EQ. Μὰ τὸν φίλιον τὸν ἐμόν ve καὶ 
σόν, ὃν ἐγὼ ἥκιστ᾽ ἂν ἐπιορκήσαιμι" ἀλλ᾽ εἴπερ ἔχεις, 
! εἰσὲὲ τίς ἔστι. ΑΔ. Τί δ᾽, εἰ μὴ ἔχω; οὐκ ἂν oi& 
us ἄλλως εἰδέναι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; ΣΩ. 

Nol, εἴ ys εὕροις. ΑΔ. MÀX οὐκ &v εὑρεῖν ue ἡγεῖ; 
i Y B. τς τὸ - 

zo. αν 'μαλα 78: & εἤτησαῖς: ΑΛ. Εἴτα ζητῆσαι 

οὐκ ἂν οἶδι με; EQ. "Eyoye, εἰ οἰηϑείης γ8 μὴ εἰδέ- 

yat. ΑΛ. Εἶτα οὐκ ἦν, ὅτε εἶχον. οὕτω; ZzQ. Καλῶς 

λέγεις. ἔχϑις οὖν εἰτιδῖν τοῦτον τὸν χρόνον, ὅτε οὐκ 
ᾧου εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἀδικα; * φέρε, πέρυσιν 
ἐζήτεις τα καὶ οὐκ gov εἰδέναι; ἢ ᾧου; καὶ τἀληϑῆ 
ἀποκρίνου, ἵνα μὴ μάτην οἱ διάλογοι γίγνωνται. ΑΔ. 
MX ᾧμην εἰδέναι. EQ. Τρίτον δὲ ἔτος καὶ τέταρτον 

καὶ πέμπτον οὐχ οὕτως; ΑΛ. "Eyoye. EQ. ἀλλὰ 

μὴν τό 79 πρὸ τούτου παῖς ἦσϑα. " γάρ; ΑΛ. Ναί. 

EQ. Τότε μὲν τοίνυν εὖ οἶδα ὅτι ᾧου εἰδέναι. ΑΔ. 
Πῶς εὖ οἶσϑα; ΣΩ. Πολλάκις σοῦ ἐν διδασκάλων 

ἤκουον ! παιδὸς ὄντος, καὶ ἄλλοϑι, καὶ ὁπότε ἀστρα- 

ὡς ἀπο- 

θοῦντος περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ “μάλα μέ- 

γα καὶ ϑαῤῥαλέως λέγοντος περὶ ὅτου τύχοις τῶν 

γαλίξοις ἢ ἄλλην τινὰ παιδιὰν παίζοις, οὐχ ὦ 

παίδων, ὡς πονηρός τὸ καὶ ἄδικος εἴη καὶ ὡς ἀδικοῖ. 

ἢ οὐκ αληϑῆ λέγω; AA. Ἀλλὰ τὶ ἔμελλον ποιεῖν, ὦ 
RUN I OTESP ay 

“Σώκρατες, OmOTB τίς us ἀδικοῖ; XQ. Σὺ δ᾽ εἰ τύχοις 
[4 2&8 » u ' 4 

ἀγνοῶν εἴτα αδικοῖο εἴτε μή, τότϑ λέγεις, τὶ ce χρὴ 
δ V gau E ey ; PS 

ποιεῖν; ΑΛ. Mo 4“ ἀλλ᾿ ovx ! ἠγνόουν ἔγωγε, ἀλλὰ 
EDS Gl S 3 

σαφῶς ἐγίγνωσκον, ὅτι ἠδικούμην. EQ. Ὥιου ἀρ 
ἐπίστασϑαι καὶ παῖς ὧν, ὡς ἔοικε, τὰ δίκαια καὶ τὰ 

ἄδικα. ΑΛ. "Eyoy& καὶ ἠπιστάμην ye EQ. "Ev 
ὁποίῳ χρόνῳ ἐξευρών; οὐ γὰρ δήπου ἐν ᾧ 78 Qov εἰ- 
δας: AA. Ov δῆτα. EQ. Πότε οὖν ἀγνοεῖν ἡγοῦ; 

σκύπει" οὐ γὰρ εὑρήσεις τοῦτον τὸν χρόνον. AA. Μὰ 

τὸν AU, ὠ Σώκρατες, οὔχουν ἔχω y εἰπεῖν. ! EQ. 

Εὑρὼν μὲν ἄρα οὐχ οἶσϑα αὐτά. AA. Οὐ πάνυ φαί- 
γομαι. ΣΏ. ἤλλὰ μὴν ἄρτι, γ8 οὐδὲ μαϑὼν. ἔφησϑα 

εἰδέναι. εἰ δὲ wie εὗρες μήτ᾽ ἔμαϑες, πῶς οἶσϑα καὶ 

πόϑεν; VIL AA. ἀλλ᾽ ἴσως τοῦτό σοι οὐκ ὀρϑῶς 

ἀπεκρινάμην; τὸ φᾶναι εἰδέναι αὐτὸς ἐξουρών. τὸ δὲ 
ὧδὲ πὼς εἶχεν" ἔμαϑον, οἶμαι, καὶ ἐγὼ ὥςπερ καὶ οἱ 
ἄλλοι. EQ. Παλιν εἰς τὸν αὐτὸν ἥκομεν λόγον. πα- 

ρὰ τοῦ; gocce κἀμοί. ! AA. Παρὰ τῶν πολλῶν. EQ. 
Οὐκ εἰς σπουδαίους ys διδασκάλους καταφεύγεις εἰς 

AA. Τί δαί; οὐχ ἱκανοὶ δι- τοὺς πολλοὺς ἀναφέρων. 
EQ. Οὔκουν τὰ πεττευτικά γ8 καὶ τὰ δάξαι οὗτοι; 

μή" καίΐτοι φαυλότερα αὐτὰ οἶμαι τῶν δικαίων εἶναι. 
τί δέ; σὺ οὐχ οὕτως oii; AA. Ναί. EQ. Εἶτα τὰ 
μὲν φαυλότερα οὐχ οἷοί τ διδάσκειν, τὰ δὲ σπουδαιό- 
τερα; AA. Οἶμαι ἔγωγδθ᾽ ἀλλα γοῦν πολλὰ oiol T 
εἰσὶ διδάσκειν σπουδαιότερα τοῦ πεττεύειν. EQ. Ποῖα 

ταῦτα; * AA. Οἷον καὶ τὸ ἑλληνίζειν παρὰ τούτων 

ἔγωγε ἔμαϑον, καὶ οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν ἐμαυτοῦ δι- 

δάσκαλον, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀναφέρω, οὺς σὺ φὴς 
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ov σπουδαίους εἶναι διδασκάλους. EQ. MAR, ὦ γεν- 

ναῖε, τούτου μὲν ἀγαϑοὶ διδάσκαλοι οἱ πολλοί, καὶ 

δικαίως ἐπαινοῖντ ἂν αὐτῶν εἰς διδασκαλίαν. ΑΔ. Τί 

δή; ΣΩ. Ὅτι ἔχουσι περὶ αὐτὰ ἃ χρὴ τοὺς ἀγαϑοὺς 
διδασκάλους ἔχειν. ΑΔ. Τί τοῦτο λέγεις; EQ. Οὐκ 
οἶσϑ᾽, ὅτι χρὴ τοὺς μέλλοντας διδάσκειν ὁτιοῦν αὖ- 

τοὺς πρῶτον εἰδέναι; ἢ οὔ; ! AA. Πῶς γὰρ οὔ; EQ. 
Οὐκοῦν τοὺς εἰδότας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις καὶ μὴ 
διαφέρεσϑαι; ΑΔ. INNaí. EQ. Ἐν οἷς δ᾽ ἄν διαφέ- 
ρωνται, ταῦτα φήσεις εἰδέναι αὐτούς: AA. Ov δῆτα. 

EQ. Τούτων οὖν διδάσκαλοι πῶς ἂν εἶεν; ΑΔ. Ov- 

δαμῶς. EQ. Ti οὖν; δοκοῦσί σοι διαφέρεσϑαι οἵ 

πολλοί, ποῖόν ἐστι λίϑος ἢ ξύλον; κἂν τινα ἐρωτᾷς, 

ag. ov ταὐτὰ ὁμολογοῦσι, καὶ ἐπὶ ταὐτὰ δρμῶσιν, ! 

ὅταν βούλωνται λαβεῖν λίϑον ἢ ξύλον; ὡςαύτως καὶ 

πάνϑ' ὅσα τοιαῦτα; σχεδὸν γάρ τι μανϑάγω, τὸ ἑλ- 
ληνίζειν ἐπίστασϑαι ὅτι τοῦτο λέγεις. ἢ οὔ; AA. Nol. 

EQ. Οὐκοῦν εἰς μὲν ταῦτα, ὥςπερ εἴπομεν, ἀλλήλοις τε 
ὁμολογοῦσι καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἰδίᾳ, καὶ δημοσίᾳ αἱ 
πόλεις πρὸς ἀλλήλας οὐκ ἀμφιςβητοῦσιν, αἵ μὲν ταῦϑ', 

AA. Οὐ γάρ. EQ. Εἰκότως 
! ἄν ἄρα τούτων γ8 καὶ διδάσκαλοι εἶεν ἀγαϑοί. AA. 
Nai. ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν βουλοίμεϑα ποιῆσαΐ τινα 
περὶ αὐτῶν εἰδέναι, ὀρϑῶς ἂν αὐτὸν πέμποιμεν εἰς 

διδασκαλίαν τούτων τῶν πολλῶν; AA. Πάνυ ye. VIII. 

20371 δ᾽, εἰ βουληϑεῖμεν εἰδέναι μὴ μόνον, ποῖοι ἂν- 
ϑρωποὶ εἶσιν ἵπποι, ἀλλὰ καὶ τίνες αὐτῶν 

δρομικοὶ τε καὶ μή, ἀρ ἔτι οἵ πολλοὶ τοῦτο ἱκανοὶ δι- 
δάξαι; AA. Ov ux EQ. Ἱκανὸν δὲ σοι τεχμήριον, 

ὅτι ovx ἐπίστανται οὐδὲ ! χρήγυοι διδάσκαλοί εἰσι 
τούτων, ἐπειδὴ οὐδὲν ὁμολογοῦσιν ἑαυτοῖς περὶ αὐὖ- 
τῶν; AA. Ἔμοιγϑ. ΣΩ. Τί δ᾽ εἰ βουληϑείημεν εἰδέ- 
yb μὴ μόνον» ποῖοι ἄνϑρωποί εἰσιν, ἀλλ᾽ ὁποῖοι ὕγιει- 
voi ἢ νοσώδεις, ug ἱκανοὶ ἄν ἡμῖν ἦσαν. διδάσκαλοι οἵ 
πολλοί; ΣΩ. Ov δῆτα. AA. Ἣν δ᾽ ἂν σοι τεκμή- 
ριον, ὅτι μοχϑηροὶ εἰσι τούτων διδάσκαλοι, εἰ ἑώρας 
αὐτοὺς διαφερομένους; AA. Ἔμοιγε. EQ. Ti δὲ δή; 
yvy περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίχων ἀνϑρώπων καὶ πρα- 
γμάτων oi πολλοὶ δοκοῦσί σοι * ὁμολογεῖν αὐτοὶ ἑαυ- 
τοῖς ἢ ἀλλήλοις; AA. Ἥκιστα γἡὴ 46, ὦ “Σώχρατες. 

EQ. Τί δέ; μάλιστα περὶ αὐτῶν διαφέρεσϑαι; AA. 
Πολύ γε. EQ. Οὔκουν oiual γε πώποτέ σε ἰδεῖν οὐδ᾽ 
ἀκοῦσαι σφόδρ᾽ οὕτω διαφερομένους ἀνθρώπους περὶ 

ὑγιεινῶν καὶ μή, ὥςτε διὰ ταῦτα μάχεσϑαΐ τε καὶ 

ἀποκτιννύναι ἀλλήλους. AA. Οὐ δῆτα. EQ. Ἄλλὰ 
περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἔγωγε οἷδ᾽ ὅτι, καὶ εἰ ! 
μὴ ἑώρακας, ἀκήχοας γοῦν ἄλλων 18 πολλῶν καὶ Ὁμή- 
gov. xai ᾿Οδυσσείας γὰρ xal Ἰλιάδος ἀκήκοας. ΑΔ. 

Πάντως δήπου, o “Σώκρατες. EQ. Οὐκοῦν ταῦτα 

ποιήματά ἐστι περὶ διαφορᾶς δικαίων τε καὶ ἀδίκων; 

AA. Ναί. 

ταύτην τὴν διαφορὰν τοῖς τε Ἡχαιοῖς καὶ τοῖς 
Τρωσὶν ἐγένοντο, καὶ τοῖς μνηστῆρσι τοῖς τῆς Πηνε- 
λόπης καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ. ! AA. ἈἩληϑῆ λέγεις. EQ. 
Οἷμαι δὲ καὶ τοῖς ἐν Τανάγρᾳ ϑηναίων τε καὶ 4α- 
χκβδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ἀποϑανοῦσι καὶ τοῖς ὕστε- 
ρον ἐν Κορωνείᾳ, ἐν οἷς καὶ 0 σὸς πατὴρ Κλεινίας 

ἐτελεύτησεν, οὐδὲ περὶ ἕνος ἄλλου ἡ διαφορὰ ἢ περὶ 
τοῦ δικαίου τε καὶ ἀδίκου τοὺς ϑανάτους καὶ τὰς μά- 

αἵ δ᾽ ἄλλα φάσκουσαι; 

d 
τ ποῖοι 

EQ. Καὶ αἱ μάχαι γε καὶ ob ϑάνατοι διὰ 
ἄλλοις 
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ιἔσχατα σφᾶς αὐτοὺς ἐργάζονται; 

χας πεποΐηκε. 5 γάρ: AA. ἀληϑῆ λέγεις. ΣΩ: 

Τούτους οὖν φῶμεν ἐπίστασϑαι περὶ ὧν οὕτω σφό- 

ὅρα ! διαφέρονται, acr Guufiprovrrec ἀλλήλοις τὰ 

AA. Οὐ φαίνεταί 
γε. ΣΩ. Οὐχοῦν εἰς τοὺς τοιούτους διδασκάλους ἀνα- 

φέρεις, ovs ὁμολογεῖς αὐτὸς μὴ εἰδέναι; ΑΔ. Ἔοικα. 
EQ. πὼς ον. εἰκὸς g8 εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδι- 
κα, περὶ ὧν οὕτω πλανᾷ καὶ οὔτε μαϑὼν φαίνει mag 

οὐδενὸς ovr αὐτὸς ἐξαιρόν; AA. Ἔχ μὲν ὧν σὺ λέ- 

7εις οὐκ εἶκος. ΙΧ. ! Ὁρᾷς αὖ τοῦϑ᾽ ὡς οὐ καλῶς 

εἶπες, ὦ Ἀλκιβιάδη; ΑΔ. Τὸ ποῖον; EQ. Ὅτι ἐμὲ 

φὴς ταῦτα λέγειν. ΑΛ. Ti δαΐ; οὐ σὺ λέγεις, ὡς ἐγὼ 

οὐδὲν ἐπίσταμαι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; ΣΩ. 
Οὐ μέντοι. AA. Αλλ ἐγώ; EQ. Noi. AA. Πῶς 
δή; EQ. Ὧδε εἴσει. ἐάν σε ἔρωμαι τὸ ἕν καὶ τὰ 
δύο, πότερα πλείω ἐστί, φήσεις, ὅτι τὰ δύο; AA. 

Ἔγωγε. EQ. Πόσῳ; ΑΔ. Ἑνί. EQ. Πότερος οὖν 
ἡμῶν ὁ λέγων, ὅτι τὰ δύο τοῦ ἑνὸς ἑνὶ πλείω; AA. 
2 , 
Ἐγώ. EQ. Οὐκοῦν ἐγὼ uiv ἠρώτων», cv δὲ ἀπεχρί- 
vov; AA. Nol. * EQ. Περὶ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ φαί- 
γομαι λέγων, 0 ἐρωτῶν, ἢ σὺ ὃ ἀποκρινόμενος; ΑΔ. 
Ἐγώ. EQ. Τὶ δ᾽, ἄν ἐγὼ μὲν ἔρωμαι, ποῖα γράμμα- 

τα Σωκράτους, σὺ δὲ εἴπῃς, πότερος ὃ λέγων; ΑΔ. 

Ἐγώ. ΣΩ. Ἴϑι δή, ἑνὶ λόγῳ εἰπέ" ὅταν ἐρώτησίς τὰ 
καὶ ἀπόκρισις γίγνηται, πότερος ὁ λέγων, ὁ ἐρωτῶν ἢ 
ὃ ἀποκρινόμενος; ΑΔ. Ὁ ἀποκρινόμενος, ἔμοιγε δο- 

El, o ΣΣώχρατες. ! EQ. Οὐκοῦν ἄρτι διὰ παντὸς ἐγὼ 

μὲν ἢ» ὁ ἐρωτῶν; ΑΔ. Nail. EQ. Σὺ δὲ ὃ ἀποκρι- 
γόμενος; AA. Πάνυ γε. EQ. Τί οὖν; τὰ «λεχϑέντα 
πότερος ἡμῶν εἴρηχε; ΑΛ. Φαίνομαι μέν, ὦ Σῶχρα- 
τες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐγώ. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐλέχϑη, 
περὶ δικαίων καὶ ἀδίκων ὅτι Ἀλκιβιάδης ὃ καλὸς ὃ 
Κλεινίου οὐκ ἐπίσταιτο, οἴοιτο δὲ, καὶ μέλλοι εἰς ἐκ- 

χλησίαν ἐλϑὼν συμβουλεύσειν ᾿4ϑηναΐοις περὶ ὧν οὐ- 
δὲν οἶδεν; οὐ ταῦτ᾽ ἦν; ' AA. Φαίνεται. EQ. Τὸ τοῦ 
Εὐριπίδου ἃ ἄρα συμβαίνει, a Alufuain σοῦ τάδε κιν- 
δυνεύεις, ἀλλ᾽ ovx ἐμοῦ, ἀκηκοέναι, οὐδ᾽ ἐγώ εἰμι ὃ 

ταῦτα λέγων, ἀλλὰ σύ, ἐμὲ δὲ αἰτιᾷ μάτην. καὶ μέν- 

τοι καὶ εὖ λέγεις. μανικὸν γὰρ ἐν νῷ ἔχεις ἐπιχείρημα, 
ἐπιχειρεῖν, ὦ βέλτιστε, διδάσκειν ἃ οὐκ οἶσϑα, ἀμελή- 

ces μανϑάνειν. Χ. AA. Οἶμαι μέν, ὦ Σώκρατες, 

| ῥλιγάκις ᾿Αϑηναίους βουλεύεσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους 
Ἕλληνας, πότερα δικαιότερα ἢ 7 ἀδικώτερα. τὰ μὲν γὰρ 
τοιαῦτα ἡγοῦνται. δῆλα εἶναι. ἐάσαντες ovv περὶ αὖ- 
τῶν σκοποῦσιν, ὁπότερα συνοΐσει πράξασιν. οὐ γὰρ 
ταὐτά, οἶμαι, ἐστὲ τά τε δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα, 
ἀλλὰ πολλοῖς δὴ ἐλυσιτέλησεν ἀδικήσασι μεγάλα ἀδι- 
κήματα, καὶ ἑτέροις Te, οἶμαι, δίκαια ἐργασαμένοις οὐ 
ξυνήνεγχε. EQ. Τί οὖν; εἰ ὃ τι μάλιστα E ἕτερα μεν 
τὰ δίκαια τυγχάνει. ὄντα, ἕτερα δὲ ! τὰ συμφέροντα, 
oV τὶ που αὖ σὺ οἴει ταῦτ᾽ εἰδέναι, ἃ συμφέρει τοῖς 
ἀνϑρώποις, καὶ à ὃ τι; AA. Ti γὰρ χωλύει, ὦ Σώ- 

κρατες; εἰ μή με αὖ ἐρήσει, παρ᾽ ὅτου ἔμαϑον ἢ ἢ ὅπως 
αὐτὸς εὗρον. ΣΏ. Οἷον τοῦτο ποιεῖς! εἴ τι μὴ ὁρ- 
Soc λέγεις, τυγχάνει δὲ δυνατὸν ὃν ἀποδεῖξαι δι ov- 

DE καὶ τὸ πρότερον λόγου, οἴξι δὴ καινὰ ἅττα δεῖν | 

ἀκούειν EROAUENE τε ἑτέρας, ὡς τῶν προτέρων οἷον 

axevaglay ROTETSEQNAMIPGS χαὶ οὐκέτ y σὺ αὐτὰ 

00, &i τίς co: τεχμήριον καϑαρὸν καὶ μή uno ego 
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ἄχραντον οἴσει. éyo δὲ χαίρειν * ἐάσας τὰς σὰς προ- 
δρομὰς τοῦ λόγου, οὐδὲν ἧττον ép), σομαι, πόϑεν μα- 

ϑὼν ov τὰ συμφέροντα ἐπίστασαι, χαὶ ὅςτις ἐστὶν ὁ 
διδάσκαλος" καὶ πάντ᾽ ἐχεῖνα τὰ πρότερον ἐρωτῶ μιᾷ 
ἐρωτήσει. ἀλλὰ γὰρ δῆλον, ὡς εἰς ταὐτὸν ἥξδις, καὶ 

οὐχ ἕξεις ἀποδεῖξαι, ovO' ὡς ἐξευρὼν οἶσϑα τὰ συμ- 

φέροντα οὐϑ᾽ ὡς μαϑών. ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς καὶ οὐκέτ᾽ 
ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγου, τοῦτον μὲν ἐῶ 

χαίρειν, εἴτε οἶσθα εἴτε μὴ τὰ ᾿Α4,ϑηναΐοις συμφέρον- 
ταὶ ! πότερον δὲ ταὐτά ἐστι δίκαια τὸ καὶ συμφέρον- 
τα ἢ ἕτερα, τὶ οὐκ ἀπέδειξας; εἰ μὲν βούλει, ἐρωτῶν 
με ὥςπερ ἐγὼ cé εἰ δέ, καὶ αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ λόγῳ 

διέξελϑα. ΑΔ. ᾿Αλλ ovx οἷδα, εἰ οἷός T. ἂν εἴην, ὦ 

'Σώχρατες, πρὸς σὲ διελϑεῖν. ΣΩ. .4λλ, ὦ ᾽γαϑὲ, ἐμὲ 

ὀιχλησίαν γόμισον καὶ δῆμον" καὶ ἐχεῖ Tob c8 δεήσει 

ἕνα ἕκαστον πείϑειν. ἢ γάρ; AA. Nai. EQ. Οὐχοῦν 

τοῦ αὐτοῦ ἕνα T6 οἷόν τὸ εἶναι κατὰ μόνας πείϑειν 
καὶ ξυμπόλλους περὶ ὧν ἄν! εἰδῇ, ὥςπερ ὃ γραμμα- 

τιστὴς ἕνα τέ που πεΐϑει περὶ γφαμμάτων xci πολ- 

λούς; AA. Nol. ΣΩ. "AQ οὖν οὐ καὶ περὶ ἀριϑμοῦ 

ὃ αὐτὸς ἕνα τε καὶ πολλοὺς πείσει; AMA. Nol. EQ. 

Οὗτος δ᾽ ἔσται ὁ εἰδώς, ὁ ἀριϑμητικός; ΑΔ. Πάνυ 

EQ. Οὐκοῦν καὶ σύ, ἅπερ καὶ πολλοὺς οἷός τὸ γ8. - 
πείϑειν εἶ, ταῦτα καὶ ἕνα; AA. Εἰκός γε. EQ. Ἔστι 

δὲ ταῦτα δῆλον ὃ ὅτι ἃ οἶσϑα. AA. Nol. ΣΩ. '"4Aio 
τι οὖν τοσοῦτον μόνον διαφέρει τοῦ ἐν τῷ δήμῳ ! ῥή- 
τορος ὃ ἐν τῇ τοιᾷδε ξυνουσίᾳ, ὅτι ὃ μὲν ἀϑρόους 
πείϑει ταὐτά, ὃ δὲ xaO ἕνα; AA. Κινδυνοεύει. EQ. 

ϑι δὴ γῦν, ἐπειδὴ τοῦ αὐτοῦ φαίνεται πολλούς τε 
xol ἕνα πείϑειν, ἑνὶ ἐμοὶ ἐμμελέτησον καὶ ἐπιχείρησον 
ἐπιδεῖξαι, ὡς TO δίκαιον ἐνίοτε οὐ ξυμφέρει. ΑΛ. 
Ὑβοιστὴς εἶ, ὦ Σώκρατες. EQ. NUv γοῦν ὑφ ὕβρεως 
μέλλω σε πείϑειν τἀναντία οἷς σὺ ἐμὲ οὐκ ἐϑέλεις. 
AA. «Μέγθ δή. EQ. Amoxolvov μόνον τὰ ἐρωτώμενα. 
AA. Μή, ἀλλὰ ! σὺ αὐτὸς λέγε. EQ. Ti δέ; οὐχ ὅ 
τι μάλιστα βούλει πεισϑῆναι; AA. Πάντως δήπου. 

EQ. Οὐκοῦν εἰ λέγεις, ὅτι ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, μάλιστ᾽ 

&y sinc πιδποισμένος; AA. Ἔμοιγε δοχεῖ. ΣΩ. Amo- 

κρίνου δή: καὶ ἐὰν μὴ αὐτὸς σὺ σαυτοῦ ἀκούσῃς, ὅτι 
τὰ δίκαια συμφέροντά ἐστιν, ἄλλῳ 758 TTE μὴ πι- 

στεύσης. ΑΔ. Οὕτοι, ἀλλ ἀποκριτέον" καὶ γὰρ. οὐδὲν 
Re βλαβήσεσϑαι. ΧΙ. EQ. Μαντικὸς γὰρ 8i. καί 
* μοι λέγθ᾽ τῶν δικαίων φὴς ἔνια μὲν συμφέρειν, ἔνια 
δ᾽ ov; AA. Nol. EQ. Τί δαί; τὰ μὲν καλὰ αὐτῶν 

εἶναι, τὰ δ᾽ οὐ; AA. Πῶς τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; EQ. Εἴ 
τις ἤδη σοι ἔδοξεν αἰσχρὰ μέν, δίκαια δὲ πράττειν; 
AA. Οὐκ ἔμοιγε. EQ. ᾿Αλλὰ πάντα τὰ δίκαια καὶ κα- 
λά; AA. Ναί. EQ. Τί δ᾽ ov τὰ καλά; πότερον 

πάντα ἀγαϑά, ἢ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ; AA. Οἴομαι ἔγω- 
yo à “Σώκρατες, ἔνια τῶν καλῶν κακὰ εἶναι. Σ Ως ?"H 

καὶ αἰσχρὰ ἀγαϑά; AMA. Nol EQ. ρα λέγεις τὰ 

τοιάδε; ! οἷον, πολλοὶ ἐν πολέμῳ βοηϑήσαντες ἑταίρῳ 
ἢ οἰκδίῳ τραύματα ἔλαβον καὶ ἀπέϑανον, οἱ δ᾽ οὐ 
βοηϑήσαντες, δέον, ὑγιδῖς ἀπῆλϑον. AA. Πάνυ μὲν 
οὖν. EQ. Οὐκοῦν τὴν τοιαύτην βοήϑειαν καλὴν μὲν 
λέγεις κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ σῶσαι οὖς ἔδει" τοῦτο 
δ᾽ ἐστὶν ἀνδρεία" ἢ οὐ; AA. NoL EQ. “Κακὴν δὲ 
78 χατὰ τοὺς ϑανάτους T8 καὶ τὰ ἕλκη. 7 yao: ΑΛ. 

Nal. EQ. 4g οὖν οὐκ ἄλλο μὲν 7 ! ἀνδρεία, ἄλλο 
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δὲ ὃ ϑάνατος; ΑΛ. Πάνυ ys. EQ. Ovx ἄρα κατὰ 
ταὐτόν γέ ἐστι καλὸν καὶ κακὸν τὸ τοῖς φίλοις βοη- 
ϑεῖν. AA. Ov φαίνεται. zQ. Ὅρα τοίνυν, εἰ ἡ 78 

καλὸν καὶ ἀγαϑόν, ὥςπερ καὶ ἐνταῦϑα. κατὰ τὴν ἀν- 

δρείαν, γὰρ ὡμολόγεις καλὸν εἶναι τὴν βοήϑειαν. TOUT 

οὖν αὐτὸ σχοπει, τὴν ἀνδρείαν, ἀγαϑὸν ἢ κακόν; ὧδε 
δὲ σκόπει. σὺ πότερ ἂν δέξαιό σοι εἶναι, ἀγαϑὰ ἢ 

κακά; AA. "Aya. EQ. Οὐκοῦν ! τὰ μέγιστα μά- 
λιστα, καὶ ἥκιστα τῶν τοιούτων δέξαι ἄν στέρΒσθ τας 

ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; zo. Iac οὖν Àéysig περὶ &»- 
δρείας; ἐπὶ πόσῳ ἂν αὐτοῦ δέξαιο στέρεσϑαι; ΑΛ. 

Οὐδὲ ζὴν ἂν ἐγὼ δεξαίμην δειλὸς ὦν. XQ. Ἔσχατον 

ἄρα κακῶν εἶναί σοι δοκεῖ ἡ δειλία. ΑΔ. Ἔμοιγε. 
EQ. Ἐξ ἴσου τῷ τεϑνάναι, ὡς ἔοικδ. AA. Φημί. EQ. 
Ovxov» ϑανάτῳ «8 καὶ δειλίᾳ ἐναντιώτατον ζωὴ καὶ 
ἀνδρεία; AA. Nol. EQ. Καὶ τὰ μὲν ! μάλιστ᾽ ἄν 

εἶναι βούλοιό σοι, τὰ δὲ ἥκιστα; AA. Nol. EQ.'4g 

ὅτι τὰ μὲν ἄριστα ἡγεῖ, τὰ δὲ κάκιστα; ΑΔ. Ἔχγωχε. 

EQ. Τὸ ἄρα βοηϑεῖν ἐν πολέμῳ τοῖς φίλοις, ἡ μὲν 
χαλόν, κατ᾽ ἀγαϑοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἀνδρείας, καλὸν 

αὐτὸ AE AA. Φαίνομαΐ ye. XQ. Κατὰ δὲ 
χακοῦ πρᾶξιν τὴν τοῦ ϑανάτου κακόν; AA. INot. zo. 

Οὐκοῦν ὧδε δίκαιον προζαγορϑύειν ἑκάστην τῶν πρά- 

ξεων" εἴπερ jj κακὸν ἀπεργάζεται κακὴν καλεῖς, καὶ 3j 
ἀγαϑὸν ^ ἀγαϑὴν κλητέον; ΑΔ. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. 

"p οὖν καὶ ἡ ἀγαϑὸν χαλόν, ἡ δὲ κακὸν αἰσχρόν; 
AA. Nol. XQ. Τὴν ἄρα ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς φίλοις 

βοήϑειαν λέγων καλὴν μὲν εἶναι, κακὴν δέ, οὐδὲν δια- 
φερόντως λέγεις ἢ εἰ προςεῖπες αὐτὴν ἀγαϑὴν μέν, κα- 

χὴν δέ. ΑΔ. ᾿Αληϑὴ μοι δοκεῖς λέγϑιν, ὦ Σώκρατες. 
XQ. Οὐδὲν ἄρα, τῶν καλῶν καϑ' ὅσον καλὸν κακόν, 

οὐδὲ τῶν αἰσχρῶν xo" ὅσον αἰσχρὸν ἀγαϑόν. ! AA. 

Ov φαίνεται. — XII. zo. Ἔτι τοίνυν καὶ ὧδε σκέψαι. 
ὅςτις καλῶς πράττει, οὐχὶ καὶ εὖ πράττει; ΑΔ. NNal. 

ZO. Οἱ δ᾽ εὖ πράττοντες οὐκ εὐδαίμονες; ΑΛ. “Πῶς 
γὰρ οὐ; EQ. Οὐκοῦν εὐδαίμονες δι ἀγαϑῶν κτῆσιν; 

AA. Μάλιστα. EQ. Κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ κα- 

λῶς πράττειν; AA. Nol. XQ. Τὸ εὖ ἄρα πράττειν 

ἀγαϑόν; AA. Πῶς δ᾽ ov; ΣΩ. Οὐκοῦν καλὸν ἢ 

εὐπραγία; AA. Nol. ! EQ. Ταὐτὸν eg. ἐφάνη ἡμῖν 

πάλιν αὖ καλόν TB καὶ ἀγαϑόν. AA. Φαίνεται. ΣΩ. 

Ὅ τι ἂν ἄρα εὕρωμεν καλόν, καὶ ἀγαϑὸν εὑρήσομεν 
ἔκ ye τούτου TOU λόγου. AA. ᾿ἀνάγκη. EQ. Τί δέ; 
τὰ ἀγαϑὰ συμφέρϑι, ἢ οὐ; AA. Συμφέρει. EQ. Μνη- 

μονεύεις οὖν neg τῶν δικαίων πῶς ὡμολογήσαμεν; 

ΑΛ. Οἷμαί 78 τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας ἀναγκαῖον 

εἶναι καλὰ πράττειν. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ τοὺς τὰ καλὰ 

AA. Nol. ! EQ. Τὰ δὲ ᾿“ἀγαϑὰ συμφέρειν; 
. Ναί. EQ. Τὰ δίκαια ἄρα, e ᾿Αλκιβιάδη, συμ- 

φέροντά ἐστιν. ΑΔ. Ἔοικε. EQ. Τί οὖν; ταῦτα οὐ 

σὺ ὁ λέγων, ἐγὼ δὲ ὃ ἐρωτῶν; AA. Φαίΐνομαι, ὡς 

ἔοικα. EQ. Εἰ οὖν τις ἀνίσταται ξυμβουλεύσων εἴτε 

Ἂν θη αἴοις εἴτε “Πεπαρηϑίοις, οἰόμενος γιγνώσκειν τὰ 

δίκαια καὶ τὰ ἀδικα, φήσει δ᾽ εἶναι τὰ δίκαια κακὰ 
ἐνίοτε, ἄλλο τι ἢ καταγελῴης ἂν αὐτοῦ, ἐπϑιδήπερ Bue 

χάνεις xol σὺ λέγων, ὅτι ταὐτά ἐστι ! δίκαιά τϑ καὶ 

ξυμφέροντα; ΑΔ. "AM μὰ τοὺς ϑεούς, ὦ “Ξώκρατες, 

ovx οἷδ᾽ ἔγωγε οὐδ᾽ ὃ τι λέγω, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἔοικα 

ἀτόπως ἔχοντι. τοτὲ μὲν γάρ μοι ἕτερα δοκεῖ σοῦ 
28 ἢ 
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ἐρωτῶντος, τοτὲ δὲ ἄλλα. ΣΩ. Εἶτα τοῦτο, ὦ φίλε, 

ἀγνοεῖς τὸ πάϑημα τὶ ἔστι; AA. Πάνυ γε. ΣΩ. 

Ole. ἂν QU», δἰ τις ἐρωτῴη σε, δύο ὀφϑαλμοὺς ἢ ἢ τρεῖς 

ἔχεις, καὶ δύο χεῖρας ἢ τέτταρας, ἢ ἀλλο τι τῶν τοι- 

οὕτων, τοτὲ μὲν ἕτερ᾽ ἂν ἀποχρίνασϑαι, τοτὲ δὲ ἄλλα, 

AA. Δέδοικα μὲν * ἔγωγ᾽ ἤδη πϑρὶ 
EQ. Οὐκοῦν ὅτι oi- 

ΑΛ. Οἶμαι € ἔγωγϑβ. ΣΩ. Περὶ ὧν 

ἄρα ἄχων τἀναντία ἀποχρίνει, δῆλον, ὅτι περὶ τούτων 

AA. Εἰκός 78. EQ. Οὐκοῦν καὶ περὶ 

τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, καὶ καλῶν καὶ αἰσχρῶν, χαὶ 

κακῶν καὶ ἀγαϑῶν, καὶ συμφερόντων χαὶ “μή, ἀποχρι- 

γνόμεγος φὴς πλανᾶσϑαι; εἶτα οὐ δῆλον, ὅτι διὰ τὸ μὴ 
εἰδέναι, negl αὐτῶν, διὰ ταῦτα πλανᾷ; ! AA. Ἔμοιγε. 

WOMEN RNMEROKSIDA 
ἡ ἀεὶ τὰ Qro; 
: ic : dies 3p 
ἐμαυτοῦ, οἶμαι μέντοι τὰ αὐτα. 

ey 
σϑα; τοῦτ αἴτιον; 

οὐκ οἶσϑα. 

Xil. ΣΩ. "Ap οὖν οὕτω xoi ἔχει; ἐπειδάν τίς τι μὴ 

εἰδῇ, ἀναγκαῖον. περὶ τούτου πλανᾶσϑαι τὴν ψυχήν; 

AA. IIoc γὰρ οὐ; ZQ9. Ti ovr; οἶσϑα, ὅντινα τρό- 

πον ἀναβήσει. εἰς τὸν οὐρανόν; AA. Μὰ At οὐκ 

ἔγωγε. EQ. H καὶ πλανᾶταί σου ἡ δύξα περὴ ταῦ- 
τα; AA. Οὐ δῆτα. EQ. Τὸ δ᾽ αἴτιον οἶσϑα, ἢ ἐγὼ 
φράσω; AA. Φράσον. ΣΏ. Ὅτι, ὦ giis, οὐκ οἴξι 

AA. ! Πῶς αὖ 

ΣΩ. Ὅρα καὶ σὺ κοινῇ. ἃ μὴ ἐπίστα- 

αὐτὸ ἐπίστασϑαι οὐκ ἐπιστάμενος. 

τοῦτο λέγεις; 

σαι, γιγνώσκεις δὲ ὅτι οὐκ ἐπίστασαι, πλανᾷ περὶ τὰ 
τοιαῦτα; ὥςπερ περὶ ὄψου σχευασίας οἶσϑα δήπου, 

ὅτι οὐκ οἶσϑα; AA. Πάνυ ys. ΣΩ. Πότερον οὖν 

αὐτὸς περὶ ταῦτα δοξαζεις, ὅπως χρὴ σκευαζειν, καὶ 

ban ἢ τῷ ἐπισταμένῳ. ἐπιτρέπεις; ΑΛ. Οὕτως. ΣΩ. 

5 εἰ ἐν νηὶ πλέοις, ἄρα δοξάζοις ἂν, πότερον χρὴ 

τὸν οἴακα εἴσω ἄγειν ἢ ἔξω, καὶ ἅτϑ οὐκ εἰδὼς ! πλα- 
νῷο ἂν, ἢ τῷ κυβερνήτῃ ἐπιτρέψας ἂν ἡσυχίαν ἀγοις; 
AA. Τῷ κυβερνήτῃ. EQ. Οὐκ ἄρα περὶ ἃ μὴ οἶσϑα 
πλανᾷ, ἄνπερ εἰδῇς, ὁ ὅτι οὐχ οἶσϑα; AA. Οὐκ ἔοικα. 

XQ. Ἐννοεῖς ovv, ὅτι καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἐν τῇ πρά- 

Eg, διὰ ταύτην τὴν ἀγνοιάν ἐστι, τὴν τοῦ μὴ εἰδότα 
οἴεσϑαι εἰδέναι; AA. Πῶς αὐ λέγεις τοῦτο; EQ. 

Τότε που ἐπιχειροῦμεν πράττει», ὅταν οἰώμεϑα εἰδέ- 
ναι ὃ τι πράττομεν; ' ΑΛ. Nol. ΣΩ. Ὅταν δὲ γέ 

πού τινες μὴ οἴωνται εἰδέναι, ἄλλοις παραδιδόασι; 

AA. πῶς δ᾽ οὖ; EQ. Οὐκοῦν oi τοιοῦτοι τῶν μὴ εἰ- 
δότων ἀναμάρτητοι ζῶσι διὰ τὸ ἄλλοις περὶ αὐτῶν 

ἐπιτρέπειν: AA. NNai. ΣΩ. Τίνες ovv οἱ ἁμαρτά- 

voyr&6; οὐ γάρ που οἵ γ8 εἰδότες. AA. Οὐ δῆτα. 

EQ. Ἐπειδὴ δὲ oU oi εἰδότες ovO' oi τῶν μὴ εἰδό- 
τῶν εἰδότες ὅτι οὐκ ἴσασιν, ἢ ἄλλοι λείπονται * ἢ oi 

μὴ εἰδότες, οἰόμενοι δ᾽ εἰδέναι; ΑΔ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὗτοι. 

EQ. Avr ἄρα ἡ ἀγνοια τῶν κακῶν αἰτία καὶ 7 ἐπο- 
γείδιστος ἀμαϑία. ΑΔ. Nol. XQ. Οὐκοῦν ὅταν ἢ 
περὶ τὰ μέγιστα, τότε κακουργοτάτη καὶ αἰσχίστη; 
AA. Πολύ ys. EQ. Τὶ οὖν; ἔχεις μείζω εἰπεῖν δι- 

καίων T8 καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν χαὶ ξυμφερόντων; 

AA. Οὐ δῆτα. EQ. Οὐκοῦν περὶ ταῦτα σὺ φὴς πλα- 
γᾶσϑαι; ΑΛ. Nol. EQ. Εἰ δὲ πλανᾷ, Wg οὐ δῆλον 
ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν, ὅτι οὐ ! μόνον ἀγνοεῖς τὰ μέγι- 

στα, ἀλλὰ καὶ οὐκ εἰδὼς οἴει αὐτὰ εἰδέναι; ΑΔ. Κιν- 

δυνεύω. ΣΏ. Βαβαὶ ἄρα, ὦ à ᾿Αλκιβιάδη, οἷον πάϑος 
πέπονθας! ὃ ἐγὼ ὀνομάζειν μὲν ὀχγῶ, ὅμως δέ, ἐπει- 
δὴ μόνω ἐσμέν, ῥητέον. ἀμαϑίᾳ γὰρ ξυνοικεῖς, ὦ βέ- 

τιστε, τῇ αἰσχίστῃ, ὡς ὃ λόγος σου κατηγορεῖ καὶ σὺ 

P-DeASTOOINUUS 

σαυτοῦ. διὸ xal ἄττεις ἄρα πρὸς τὰ πολιτικά, πρὶν 

παιδευϑῆναι. πέπονθας δὲ τοῦτο οὐ σὺ μόνος, ἀλλὰ 

καὶ οἵ πολλοὶ τῶν πραττόντων τὰ τῆςδε τῆς πόλεως, 

πλὴν ὀλίγων 78 xoi ἴσως ! τοῦ σοῦ ἐπιτρόπου EDT 

κλέους. XIV. AA. ““ἐγεταί γὲ τοι, o Σώκρατες, οὐκ 

ἀπὸ ταυτομάτου σοφὸς γεγονέναι, ἀλλὰ πολλοῖς καὶ 

σοφοῖς ᾿συχγεγονέναι;» καὶ “πυϑοκλείδῃ καὶ "Avabayó- 
oc xoi »Uv ἔτι τηλικοῦτος ὧν Acuayt ξύνεστιν αὖ- 
τοῦ τούτου ἕνεκα. EQ. Τὶ our; ἤδη τινὰ εἶδες σο- 

φὸν ὁτιοῦν ἀδυνατοῦντα ποιῆσαι ἄλλον σοφὸν ἅπερ 

αὐτός; ὥςπερ ὃς σξ ἐδίδαξε γράμματα, αὐτός τὸ ἦν 

σοφὸς καὶ σὲ ἐποίησε τῶν τε ἄλλων ὅντινα ἐβούλετο. 
ἢ γάρ; AA. Nol. EQ. Οὐκοῦν καὶ σὺ 0 παρ᾽ ἐκεί- 

γου μαϑὼν ἄλλον οἷός τ ἔσει; ΑΛ. Nol. EQ. Koi 

ὃ κιϑαριστὴς δὲ καὶ ὁ παιδοτρίβης ὡςαύτως; AA. Πά- 
γυ γε. EQ. Καλὸν γὰρ δήπου τοῦτο τεκμήριον τῶν 
ἐπισταμένων ὁτιοῦν, ὅτι ἐπίστανται, ἐπειδὰν καὶ ἀλ- 

λον οἷοί τα ὦσιν ἀποδεῖξαι ἐπιστάμενον. AA. Ἔμοιγε 

δοκεῖ. EQ. Ti οὖν; ἔχεις εἰπεῖν, Περικλῆς τίνα ἐποί- 

Ἴσϑ σοφόν, ἀπὸ τῶν υἱέων ἀρξάμενος: ΑΛ. Ti δ Ἐν 

τὼ Περικλέους visg ! ἡλιϑίω ἐγενέσθην, [5] Σώκρατες; 

zQ. ᾿Αλλὰ Κλϑινίαν τὸν σὸν ἀδελφόν. ΑΔ. Tl δ᾽ ἂν 

αὖ Κλεινίαν λέγοις, μαινόμενον ἀνϑρωπον; EQ. Ἐπει- 

δὴ τοίνυν Κλεινίας μὲν μαίνεται, τὼ δὲ Περικλέους [777 

ἡλυϑίω ἐγενέσϑην, σοὶ τίν αἰτίαν ἀναϑῶμεν, διότι σδ 

οὕτως ἔχοντα περιορᾷ; ΑΔ. Ἐγώ, οἶμαι, αἴτιος οὐ 
προςέχων τὸν νοῦν. EQ. ᾿Αλλὰ τῶν ἄλλων * ᾿4ϑη- 
ναίων ἢ τῶν ξένων δοῦλον ἢ ἐλεύϑερον εἰπέ, ὅςτις oi- 

τίαν ἔχει διὰ τὴν Περικλέους συνουσίαν σοφώτερος γ8- 
γονέναι, ὥςπερ ἐγὼ ἔχω σοι εἰπεῖν διὰ τὴν Ζήνωνος 

Πυϑόδωρον τὸν ἸΙσολόχου καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιά- 
δου, ὧν ἑκάτερος Ζήνωνι ἑκατὸν μνᾶς τελέσας σοφός 
18 καὶ ἐλλόγιμος. 7έγονεν. ΑΔ. ᾿Αλλὰ μὰ AU οὐκ ἔχω. 

EQ. Εἶεν. τὶ oU» διανοεῖ mel σαυτοῦ; πότερον ἐὰν 

ὡς YU» ἔχεις, ἢ εὐπιμέλαυίν τινα ποιδῖσϑαι; XV. Ὡς 

Κοινῇ βουλῇ, ὦ ' Σώκρατες. Καΐτοι ἐννοῶ cov εἰ- 
πόντος καὶ ξυγχωρῶ. δοκοῦσι γάρ μοι οἱ τὰ τῆς πό- 

λεως πράττοντες ἐχτὸς ὀλίγων ἀπαΐδευτοι εἶναι. EQ. 

Εἶτα τὶ δὴ τοῦτο; AA. Εἰ μὲν. που σαν πεπαιδευ- 

μένοι, ἔδει ἂν τὸν ἐπιχειροῦντα αὐτοῖς ἀνταγωνίζεσϑαι 
μαϑόντα καὶ ᾿ἀσκήσαντα ἰέναι ὡς ἐπὶ ἀϑλητάς" γὺν δ᾽ 
ἐπειδὴ καὶ οὗτοι ἰδιωτικῶς i ἔχοντες ἐληλύϑασιν ἐπὶ τὰ 
τῆς πόλεως, τὶ OE ἀσκεῖν καὶ “μανϑάνοντα πράγματ᾽ 
ἔχειν; ἐγὼ γὰρ sU οἶδα, ὅτι τούτων τῇ γε' φύσει πά- 

»v πολὺ περιέσομαι. ΣΏ. Βαβαὶ, οἷον, ὦ ἄριστε, 

τοῦτ᾽ εἴρηκας! ὡς ἀνάξιον τῆς ἰδέας καὶ τῶν ἄλλων 

τῶν σοι ὑπαρχόντων! AA. Τί μάλιστα καὶ πρὸς τὶ 
τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. ᾿᾿γανακτῶ ὑπὲρ τε 

TOU σοῦ καὶ τοῦ ἐμαυτοῦ ἔρωτος. ΑΔ. Τί δή; ΣΩ. 
Ei ηξίωσας τὸν ἀγῶνά σοι δβἶναι πρὸς τοὺς ἐνθάδε 

ἀνϑρώπους. AA. "Al πρὸς τίνας μήν; EQ. ἄξιον 
τοῦτο γ8 καὶ ἐρέσϑιαι ἄνδρα οἰόμενον μεγαλόφρονα εἷ- 
γαι. ΑΛ. Πῶς λέγεις; ! οὐ πρὸς τούτους μοι ὃ ἀγών; 

EQ. 41e κἂν si τριήρη διενοοῦ κυβερνᾶν μέλλουσαν 
ναυμαχεῖν, ἤρκϑδι ἂν σοι τῶν συνναυτῶν βελτιστῳ εἶναι 

τὰ κυβερνητικά; ἢ ταῦτα μὲν ᾧου ἂν δεῖν ὑπάρχειν, 
ἀπέβλεπες δ᾽ εἰς τοὺς ὡς ἀληϑῶς ἀνταγωνιστάς, ἀλλ 

οὐχ ὡς vUY εἰς τοὺς συναγωνιστάς; ὧν δήπου περιγε- 
γέσϑαι σε δεῖ τοσοῦτον, ὧδτε μὴ ἀξιοῦν ἀνταγωνἶζα- 
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πρὸς τοὺς πολεμίους, εἰ δὴ τῷ ὄντι 7ε καλὸν τι ἔργον 

ἀποδείξασϑαι διανοεῖ καὶ ΞΕ σαυτοῦ τε καὶ τῆς 

πόλεως. AA. AM μὲν δὴ διανοοῦμαί ye Z9. πά- 

»υ σοι ἄρα ἄξιον ἀγαπᾶν, εἰ τῶν στρατιωτῶν βελτίων 

εἶ, ἀλλ οὐ πρὸς τοὺς τῶν ἀντιπάλων ἡγεμόνας ἀπο- 
βλέπειν, ὁπότε ἐχείνων βελτίων γένοιο, σκοποῦντα καὶ 

ἀσκοῦντα πρὸς ἐχείνου. ΑΔ. Azyeis δὲ τίνας τού- 

τους, ὦ * Σώκρατες; EQ. Οὐκ οἶσϑα ἡμῶν τὴν πό- 

λιν “ακεδαιμονίοις τε καὶ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ πολε- 
μοῦσαν ἑκάστοτε; AA. "An λέγεις: XVI ΣΩ. 

Οὐχοῦν εἴπερ ἐν νῷ ἔχεις ἡγεμὼν εἶναι τῆςδε τῆς πό- 
λεως, πρὸς τοὺς “᾿ακεδαιμονίων βασιλεῖς καὶ τοὺς 

Περσῶν τὸν ἀγῶνα ἡγούμενός σοι εἶναι ὀρϑῶς ay 
ἡγοῖο; AA. Κινδυνεύεις ἀληϑῆ λέγειν. ZQ. Ov, o 

᾿γαϑέ, ἀλλὰ πρὸς Μειδίαν gs δεῖ τὸν ὀρτυγοτρόφον 
ἀποβλέπειν ! καὶ ἄλλους τοιούτους, οἱ τὰ τῆς πόλεως 

πράττειν ἐπιχειροῦσιν ἔτι τὴν ἀνδραποδώδη. φαῖεν ἂν 
αἵ γυναῖκες, τρίχα ἔχοντες ἐν τῇ ψυχῇ ὑπ᾽ ἀμουσίας 
καὶ οὕπω ἀποβεβληκότες, ἔτι δὲ βαρβαρίζοντες ἐληλύ- 
ϑασι κολακεύσοντες τὴν πόλιν, ἀλλ ovx ἄρξοντες. 
πρὸς τούτους σε δεῖ, οὕςπερ λέγω, βλέποντα σαυτοῦ 

ἀμελεῖν, καὶ μήτε μανϑάνειν ὅσα μαϑήσεως ἔχεται, 

μέλλοντα τοσοῦτον ἀγῶνα ἀγωνίζεσθαι, μήτε ἀσκεῖν 
ὅσα δεῖται ἀσκήσεως, καὶ πᾶσαν παρασκευὴν ! παρε- 

σχευασμένον οὕτως ἱέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως. AA. 
AM ὦ Σώκρατες, δοκεῖς μέν μοι ἀληϑῆ λέγειν, οἶμαι 
μέντοι τούς τε Λακεδαιμονίων στρατηγοὺς καὶ τὸν 
“Περσῶν βασιλέα οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἄλλων. ΣΩ. 
᾿Αλλ, ὦ ἄριστε, τὴν οἴησιν ταύτην σχόπει οἵαν ἔχεις. 
AA. Τοῦ πέρι; EQ. Πρῶτον μὲν ποτέρως ἂν oi& 

σαυτοῦ μᾶλλον ἐπιμεληϑῆναι, φοβούμενός τε ! xai 0i0- 
μενος δεινοὺς αὐτοὺς εἶναι ἢ μή; ΑΛ. Δῆλον, ὅτι εἰ 

δεινοὺς οἰοίμην. EQ. Ἡῶν οὖν oi& τι βλαβήσεσθαι 
ἐπιμεληϑ εὶς σαυτοῦ; ΑΛ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ μεγάλα 

ὀνήσεσϑαι. EQ. Οὐχοῦν fv μὲν τοῦτο τοσοῦτο κακὸν 
ἔχει ἡ οἴησις αὕτη. AA. ᾿4ληϑῆ λέγεις. EQ. Τὸ δεύ- 
τερον τοίνυν, ὅτι καὶ ψευδής ἐστιν, ἐκ τῶν εἰχύτων 

σχέψαι. AA. Πῶς δή; EQ. Πύτερον εἰχὸς ἀμείνους 
γίγνεσϑαι φύσεις ἐν γενναίοις ' γένεσιν ἢ μή; ΑΔ. 
Δῆλον, ὅτι ἐν τοῖς γενναίοις. ΣΩ. Οὐχοῦν τοὺς εὖ 
φύντας, ἐὰν καὶ εὖ τραφῶσιν, οὕτω τελέους γίγνεσϑαι 
πρὸς ἀρετήν; ΑΔ. ᾿Ανάγκη.  XVH. EQ. Σχεψώμεϑα 
δὴ τοῖς ἐκείνων τὰ ἡμέτερα ἀντιτιϑέντες, πρῶτον μὲν 
εἰ δοκοῦσι φαυλοτέρων γενῶν εἶναι oi “αχεδαιμονίων 
καὶ Περσῶν βασιλεῖς. ἢ οὐκ ἴσμεν, ὡς οἵ uiv Ἥρα- 
χλέους, oL δὲ Ἡχαιμένους ἔχγονοι, τὸ δ᾽ “Ἡρακλέους τε 
γένος καὶ τὸ "Lgaiuévovs εἰς «Περσέα τὸν Διὸς ἀναφέ- 

θδται; * AA. Kai γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ Σώχρατες, εἰς 

Εὐρυσάκη, τὸ δ᾽ Εὐρυσάκους εἰς Δίας ΣΩ. Καὶ γὰρ 

τὸ ἡμέτερον, ὦ γενναῖε Ἡλκιβιάδη, εἰς Δαίδαλον, ὁ δὲ 

Δαίδαλος εἰς Ἥφαιστον τὸν Διός. ἀλλὰ τὰ μὲν τού- 
τῶν «m αὐτῶν ἀρξάμενα βασιλεῖς εἰσὶν ἐκ βασιλέων 
μέχρι Διός, οἵ μὲν "Agyovc τε καὶ Δακεδαίμονος, οἱ δὲ 
τῆς Περσίδος τὸ ἀεί. πολλάκις δὲ καὶ τῆς Maias, ὡς- 
tQ xci vvv" ἡμεῖς δὲ αὐτοί τε ἰδιῶται καὶ οἱ πατέρες. 
εἰ δὲ καὶ τοὺς ! προγόνους σε δέοι καὶ τὴν πατρίδα 
Εὐρυσάκους ἐπιδεῖξαι Σαλαμῖνα ἢ τὴν Αἰακοῦ τοῦ ἔτι 
προτέρου Αἴγιναν Ἠρταξέρξη τῷ Ξέρξου, πόσον ἂν 
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οἴξι γέλωτα ὀφλεῖν; ἀλλ ὅρα μὴ τῷ τε γένους ὄγκῳ 

ἐλαττώμεϑα τῶν ἀνδρῶν καὶ τῇ ἄλλῃ τροφῇ. ἢ aux 

ἤσϑησαι τοῖς τε “Δακεδαιμονίων βασιλεῦσιν ὡς μεγάλα 

τὰ ὑπάρχοντα; ὧν αἵ γυναῖκες δημοσίᾳ φυλάττονται 

ὑπὸ τῶν ἐφόρων, ὅπως εἰς δύναμιν μὴ λάϑῃ ἐξ ἄλλου 

γενόμενος ὃ βασιλεὺς ' ἢ ἐξ “Ἡρακλειδῶν; 0 δὲ Περ- 

σῶν τοσοῦτον ὑπερβάλλει, ὥςτε οὐδεὶς ὑποψίαν ἔχει 
ὡς ἐξ ἄλλου βασιλεὺς ἄν γένοιτο ἢ ἐξ αὐτοῦ" διὸ οὐ 

φρουρεῖται 7 βασιλέως γυνὴ ἀλλ ἢ ὑπὸ φύβου. ἔπει- 
δὰν δὲ γόηται ὃ παῖς ὃ πρεσβύτατος, οὗπερ 7j ἀρχή, 
πρῶτον uiv ἑορτάζουσι πάντες ob ἐν τῇ βασιλέως, ὧν 
ἄν ἄρχη, εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χρύνον ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 

βασιλέως γενέϑλια ἅπασα ϑύει καὶ ἑορτάζει ἢ σία" 

ἡμῶν δὲ γενομένων, ' τὸ τοῦ κωμῳδοποιοῦ, οὐδ᾽ οἱ 

γείτονες σφόδρα, τι αἰσϑάνονται; [5] “Ἀλκιβιάδη. μετὰ 

τοῦτο τρέφεται ὃ παῖς οὐχ ὑπὸ γυναικὸς τροφοῦ OA 
yov ἀξίας, ἀλλ᾽ ὑπ εὐνούχων, ot ἂν δοκῶσι τῶν περὶ 

βασιλέα ἄριστοι εἶναι οἷς τά τὸ ἀλλα προςτέταχται 

ἐπιμελεῖσθαι τοῦ γενομένου, καὶ ὅπως 0 τι κάλλιστος 
ἔσται μηχανᾶσϑαι, ἀναπλάττοντας τὰ μέλη τοῦ παι- 
δὸς καὶ zarogOoUrrag καὶ ταῦτα δρῶντες ἐν μεγ ἄλῃ 

τιμῇ εἰσιν. ἐπειδὰν δὲ ! ἑπτέτεις γένωνται οἵ παῖδες, 

éni τοὺς ἵππους καὶ ἐπὶ τοὺς τούτων διδασκάλους 
φοιτῶσι, καὶ ἐπὶ τὰς ϑήρας ἄρχονται ἱέναι. δὶς ἑπτὰ 

δὲ γενομένων ἐτῶν τὸν παῖδα παραλαμβάνουσιν ovc 
ἐχεῖνοι βασιλείους παιδαγωγοὺς ὀνομάζουσιν" εἰσὲ δὲ 
ἐξειλεγμένοι. Περσῶν oi ἄριστοι δόξαντες ἐν ἡλικίᾳ 

τέτταρες, 0 τε σοφώτατος χαὶ ὃ δικαιότατος xci ὃ 
σωφρονέστατος zai ó ἀνδρειότατος. * ὧν ὃ μὲν μα- 
γείαν τε διδάσκει τὴν Ζωροάστρου τοῦ “Ὡρομάζου --- 
ἔστι δὲ τοῦτο ϑεῶν ϑεραπεία ---, διδάσκει δὲ καὶ τὰ 

βασιλικά ὁ δὲ δικαιότατος ἀληϑεύειν διὰ παντὸς τοῦ 
βίου: ὃ δὲ σωφρονέστατος μηδ᾽ ὑπὸ μιᾶς ἄρχεσϑαι 
τῶν ἡδονῶν, ἵν ἐλεύϑερος εἶναι ἐθίζηται καὶ ὄντως 
βασιλεύς, ἄρχων πρῶτον τῶν ἐν αὑτῷ, ἀλλὰ μὴ δου- 
λεύων. ὃ δὲ ἀνδρειότατος ἄφοβον καὶ ἀδεᾶ παρα- 

σχευάζων, ὡς ὅταν δείσῃ δοῦλον ὄντα. σοὶ δ᾽, ὦ MàA- 

| κιβιάδη, Περικλῆς, ἐπέστησε ! παιδαγωγὸν τῶν οἰχετῶν 

τὸν ἀχρειότατον ὑπὸ γήρως, Ζώπυρον τὸν Θρᾶκα. δι- 
ἤλϑον δὲ zai τὴν ἄλλην ἂν σοι τῶν ἀνταγωνιστῶν 

τροφήν, τε καὶ παιδείαν, εἰ μὴ πολὺ ἔργον ν᾿ καὶ ἅμα 
ταῦτα ἱκανὰ δηλῶσαι καὶ τάλλα, ὅσα τούτοις ἀχόλου- 

Se. τῆς δὲ σῆς γενέσεως, ὦ Ἡλκιβιάδη, καὶ τροφῆς 
χαὶ παιδείας, ἢ ἄλλου ὁτουοῦν ϑηναίων, ὡς ἕπος 

εἰπεῖν, οὐδενὶ μέλει, εἰ μὴ εἴ τις ἐραστής σου τυγχά- 
γει ὧν. εἰ δ᾽ αὖ ἐϑέλοις εἰς πλούτους ἀποβλέψαι καὶ 
τρυφὰς xoi ! ἐσθῆτας ἱματίων $^ ἕλξεις καὶ μύρων 

ἀλοιφὰς xai ϑεραπόντων πλήϑους ἀκολουϑίας τήν τε 
ἄλλην ἁβρότητα τὴν Περσῶν, αἰσχυνϑείης ἄν ἐπὶ σε- 
αὐτῷ αἰσϑόμενος, ὅσον αὐτῶν ἐλλείπεις. XVIII. εἰ δ᾽ 

αὖ ἐϑελήσεις εἰς σωφροσύνην τε καὶ κοσμιότητα ἅπο- 

βλέψαι: xai εὐχέρειαν zai εὐχολίαν καὶ μεγαλοφροσύ- 
γὴν καὶ εὐταξίαν καὶ ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν xai φιλο- 
πονίαν καὶ φιλονεικίαν καὶ φιλοτιμίας τὰς “Τακεδαιμο- 
viov, παῖδα ay ἡγήσαιο σαυτὸν πᾶσι τοῖς τοιούτοις. 
εἰ δ᾽ ! αὖ τι xoi πλούτῳ προςέχεις καὶ κατὰ τοῦτο 
ol& τι εἶναι, μηδὲ τοῦτο ἡμῖν ἄῤῥητον ἔστω, ἐάν πως 
αἴσϑη. ov st τοῦτο μὲν γὰρ εἰ ἐθέλεις τοὺς Δαχε- 

δαιμονίων πλούτους ἰδεῖν. γνώσει, ὅτι πολὺ τἀνϑάδε 
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τῶν ἐχεῖ ἐλλείπει. γῆν μὲν γὰρ ὅσην ἔχουσι τῆς ϑ᾽ 
ἑαυτῶν καὶ Μεσσήνης, οὐδ᾽ ἄν sic ἀμφιςβητήσειδ τῶν 
τῇδε πλήϑει, οὐδὲ ἀρετῇ, οὐδ᾽ αὖ ἀνδραπόδων κτήσει 
τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν Εἱλωτικῶν, οὐδὲ μὴν ἵππων γε, 

οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἀλλα βοσκήματα ! κατὰ Μεσσήνην νέμεται. 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα ἐῶ χαίρειν, χρυσίον δὲ καὶ ἀρ- 

γύριον οὐκ ἔστιν ἐν πᾶσιν Ἕλλησιν ὅσον ἐν «Μακδδαί- 

μονι ἰδίᾳ" πολλὰς γὰρ ἤδη γενεὰς εἰςέρχεται μὲν αὐ- 

τόσε ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων, πολλάκις δὲ καὶ ἐκ 

τῶν βαρβάρων, ἐξέρχεται δὲ οὐδαμόσε, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς 
κατὰ τὸν Αἰσώπου μῦϑον, * ὃν ἡ ἀλώπηξ πρὸς τὸν 

λέοντα εἶπε, καὶ τοῦ εἰς “Ἰακεδαίμονα νομίσματος εἰς- 
ἰόντος μὲν τὰ gr Ἴ τὰ ἐχεῖσε τετραμμένα. δῆλα, ἐξιόν- 

τος δὲ οὐδαμῇ ἂν τις ἴδοι, ὥςτε εὖ χρὴ εἰδέναι, ὅτι 

καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ οἵ ἐχεῖ πλουσιώτατοί εἰσι τῶν 
Ἑλλήνων, καὶ αὐτῶν ἐχείνων ὃ βασιλεύς" ἔχ Te γὰρ 

τῶν τοιούτων μέγισται λήψεις καὶ πλεῖσταὶ εἶσι τοῖς 

βασιλεῦσιν. ἔτι δὲ καὶ ὁ βασιλικὸς φόρος οὐκ ὀλίγος 
βασι- 

λεῦσι. καὶ τὰ μὲν «“Τακεδαιμονίων ὡς πρὸς Ἑλληνικοὺς 
μὲν πλούτους μεγάλα, ὡς δὲ πρὸς τοὺς Περσιχοὺς καὶ 
τοῦ ἐχείνων βασιλέως οὐδέν᾽ ἐπεὶ ποτ᾽ ἐγὼ ἤχουσα ay- 
δρὸς ἀξιοπίστου τῶν ἀναβεβηκότων παρὰ βασιλέα, ὃς 

ἔφη DIOE Ü sv χώραν πάνυ πολλὴν χαὶ ἀγαϑήν, ἐγ γὺς 

ἡμερησίαν ὅὃδόν, ἣν καλεῖν τοὺς ἐπιχωρίους ζώνην τῆς 
βασιλέως γυναικός" εἶναι δὲ καὶ ἄλλην, ἣν αὖ καλεῖ- 

ἄλλους πολλοὺς τόπους ! καλοὺς 

κόσμον ἐξῃφημέν ove τὸν τῆς γυ- 
ἔχειν ἑκάστους τῶν τόπων ἀπὸ 

ἑχάστου τῶν κόσμων. ὥςτε οἶμαι ἐγώ, el τις εἴποι τῇ 
βασιλέως μητρί, Ξέρξου δὲ γυναικί, Mio rod, ὅτι Ἔν 

νῷ ἔχει σοῦ τῷ υἱεῖ ἀντιτάττεσϑαι ὃ “Δεινομάχης υἱός, 
ἡ ἔστι κόσμος ἴσως ἄξιος μνῶν πεντήχοντα, εἰ, πάνυ 
πολλοῦ, τῷ δ᾽ υἱεῖ αὐτῆς pus πλέϑρα Ἔρχίασιν οὐδὲ 

τριακόσια, IRE ἂν, ὅτῳ ποτὲ πιστεύων ἐν νῷ 
ἔχει οὗτος o ! Ἀλκιβιάδης TO “ρταξέρξῃ διαγωνίζε: 

σϑαι, καὶ οἶμαι ἂν αὐτὴν εἰπεῖν, ὅτι Οὐκ ἔσϑ', ὅτῳ 

ἄλλῳ πιστεύων οὗτος ὃ ἀνὴρ ἐπιχειρεῖ, πλὴν ἐπιμελείᾳ 

τε καὶ σοφίᾳ" ταῦτα γὰρ “μόνα ἄξια λόγου ἐν Ἕλλη- 

σιν. ἐπεὶ εἴ Te πύϑοιτο, ὅτι ὃ ἀἰλκιβιάδης οὗτος νῦν 

ἐπιχειρεῖ πρῶτον μὲν fry οὐδέπω γεγονὼς σφόδρα εἴς- 
κοσιν, ἔπειτα παντάπασιν ἀπαίδευτος, πρὸς δὲ τού- 
τοις, τοῦ ἐραστοῦ αὐτῷ λέγοντος, ὅτι χρὴ πρῶτον μα- 
ϑόντα xoi ἐπιμεληθέντα αὑτοῦ καὶ ἀσκήσαντα οὕτως 

ἰέναι ! διαχωνιούμενον βασιλεῖ, οὐχ ἐθέλει, ἀλλά φη- 

σιν ἐξαρκεῖν καὶ ὡς ἔχει, οἶμαι ἄν αὐτὴν ϑαυμάσαι τε 
Ti οὖν mor ἔστιν, ὅτῳ πιστεύει τὸ μει- 

φάχιον; εἰ οὖν λέγοιμεν, ὅτι κάλλει Te καὶ μεγέϑει χαὶ 

yea καὶ πλούτῳ καὶ φύσει τῆς ψυχῆς, ἤγήσαιτ᾽ ἂν 
ἡμᾶς, ὦ ᾿Ἰλκιβιάδη, μαίνεσϑαι πρὸς τὰ παρὰ σφίσιν 

ἀποβλέψασα πάντα τὰ τοιαῦτα. οἶμαι δὲ κἄν “αμπι- 
δώ, τὴν «Ἰεωτυχίδου μὲν ϑυγατέρα, * Ἀρχιδάμου δὲ 
γυναῖκα, Ἄγιδος δὲ μητέρα, οἱ πάντες βασιλεῖς γεγό- 
vagi, ϑαυμάσαι ἄν καὶ ταύτην εἰς τὰ παρὰ σφίσιν 
ὑπάρχοντα ἀποβλέψασαν, εἰ σὺ ἐν νῷ ἔχεις τῷ wisi 
αὐτῆς διαγωνίζεσϑαι οὕτω καχῶς ἡγμένος. καίτοι οὐχ 

αἰσχρὸν δοκεῖ εἶναι, εἰ αἵ τῶν πολεμίων γυναῖκες βέι- 
τιον περὶ ἡμῶν διανοοῦνται, οἵους χρὴ ὄντας σφίσιν 
ἐπιχειρεῖν, ἢ ἡμεῖς περὶ ἡμῶν αὐτῶν; ἀλλ᾽, ὦ μακάριδ, 

γίγνεται, ὃν τελοῦσιν οἱ “ακεδαιμόνιοι τοῖς 

σϑαι καλύπτραν, καὶ 
3 RE QU 

καὶ ἀγαϑοὺς εἰς τὸν 
: xx 

γαιχός, καὶ ὀνόματ᾽ 

καὶ ἐρέσϑαι" 

PLATONIS 

πειϑόμενος ἐμοὶ τε καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς γράμματι, ! 

T» QOL σαυτόν, ὅτι οὗτοι ἡμῖν εἰσιν ἀντίπαλοι, ἀλλ 

οὐχ οὗς σὺ οἴει: ὧν ἄλλῳ μὲν οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ περιγενοΐ- 
ἐμεϑα, εἰ μὴ ἐπιμελείᾳ τε ἂν καὶ τέχνῃ. ὧν σὺ εἰ ἀπο- 

λειφϑήσει, καὶ τοῦ ὀνομαστὸς γενέσϑαι ἀπολειφϑήσοι 
ἐν Ἕλλησί ve καὶ βαρβάροις, οὗ μοι δοκεῖς ἐρᾶν ὡς 
οὐδεὶς ἄλλος ἄλλου. XIX. AA. Τίνα οὖν χρὴ τὴν ἐπι- 

μέλδβιαν, ὦ X Σώκρατες, ποιεῖσθαι; ἔχεις ἐξηγήσασϑαι; 

EQ. INat- 

ἀλλὰ γὰρ κοινῇ. βουλῃ, ᾧτινι τρόπῳ ἂν ! ὃ τι βέλτι- 
στοι γενοίμεϑα. 

ὡς χρὴ παιδευϑῆναι, περὶ ἐμοῦ δὲ οὐ. οὐ γὰρ tod 
ὅτῳ σου διαφέρω πλήν γε ἑνί. ΑΔ. Τίνι; XQ. Ὁ 
ἐπίτροπος ὃ ἐμὸς βελτίων ἐστὶ καὶ σοφώτερος ἢ Πε- 
φικλῆς ὁ σός. AA. Τίς οὗτος, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. 

Θεός, ὦ λκιβιάδη, Uem coi με ovx εἴα πρὸ Tied 
τῆς ἡμέρας διαλεχϑῆναι: ᾧ καὶ πιστεύων λέγω, ὅτι ἡ 

ἐπιφάνεια δ οὐδενὸς ἄλλοι παν fora: ἢ δὶ ἐμοῦ. AA. 
Παίξεις, ὦ ! Xoxgerec. EQ. Ἴσως" λέγω μέντοι ἀλη- 

95, ὅτι ἐπιμελείας δεόμεϑα, μᾶλλον μὲν πάντες ἂν- 
ϑρωποι, ἀτὰρ vo ye καὶ μάλα σφόδρα. AA. Ὅτι μὲν 

ἐγώ, οὐ ψεύδει. EQ. Οὐδὲ μὴν ὅτι T ἐγώ. AA. Τί 

οὖν ἂν ποιοῖμεν; EQ. Ovx ἀποκνητέον οὐδὲ μαλϑα- 

χιστέον, ὦ ἑταῖρε. ΑΔ. Οὗτοι δὴ πρέπει γε, ὦ Σώ- 

χρατες. EQ. Ov γάρ, ἀλλὰ σκεπτέον xowm. καὶ μοι 

2 φαμὲν γὰρ δὴ ὡς ἀριστοι βούλεσϑαι γενέσϑαι. 

! γάρ; AA. Nol. ΣΩ. Τίνα ἀρετήν; AA. 4f- 

dm ὅτι ἥνπερ oi ἄνδρες 0t ἀγαϑοί. EQ. Οἱ τὶ ἀγα- 

ϑοὶ; AA. Δῆλον, ὅτι οἱ πράττειν. τὰ πράγματα. EQ. 

Ποῖα; AA. Ov δῆτα. EQ. Παρὰ 
τοὺς ἱππικοὺς γὰρ ἄν ἦμεν; AA. Nal. EQ. «Ἀλλὰ 

τὰ ναυτικὰ λέγεις; ΑΔ. Οὐ. EQ. Παρὰ τοὺς vov- 

τικοὺς γὰρ ἂν ἦμεν; AA. Nal. EQ. Ἀλλὰ ποῖα; ἃ 

τίνες πράττουσιν; AA. Ἅπερ ᾿ϑηναίων oi καλοὶ κἀ- 
γαϑοί. ΣΩ. Καλοὺς * δὲ καγαϑοὺς λέγεις τοὺς φρο- 
γίμους, ἢ τοὺς ἄφρονας; ΑΔ. Τοὺς φρονίμους. EQ. 
Οὐκοῦν ὃ ἕκαστος φρόνιμος, τοῦτο ἀγαϑύός: ΑΛ. 

Nol. ΣΩ. Ὃ δὲ ἄφρων, πονηρός; ΑΛ. Πῶς roe 
οὐ; EQ. ΜῊ oU» ὃ σκυτοτόμος φρόνιμος εἰς ὑπο- 

δημάτων ἐργασίαν; ΑΛ. Πάνυ ys. EQ. Ἀγαϑὸς 

ἄρα εἰς ταῦτα; ΑΛ. ᾿4γαϑός. EQ. Τί δέ; εἰς ἵμα- 
τίων ἐργασίαν οὐκ ἄφρων ὃ σκυτοτόμος; AA. Nal. 
EQ. Καπὸς " ἄρα εἰς τοῦτο; AA. Ναί. XQ. Ὁ av- 
τὸς ἄρα τούτῳ γ8 τῷ λόγῳ κακός τε καὶ ἀγαϑός. 

AA. Φαΐνεται. ΧΧ. ΣΩ. Ἦ οὖν λέγεις τοὺς ἀγαϑοὺς 

ἀνδρας εἶναι καὶ κακούς; AA. Οὐ δῆτα. EQ. Ale 

τίνας ποτὲ τοὺς ἀγαϑοὺς λέγεις; ΑΔ. Τοὺς δυναμέ- 
vov; ἔγωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει. EQ. Οὐ δήπου ἵπ- 

ztoy γε; AA. Ov δῆτα. EQ. ᾿4λλ᾿ ἀνϑρώπων; AA. 
Ναί. EQ. '4g« καμνόντων; AA. Ov. ΣΩ. ᾿Αλλὰ 

πλεόντων; AA. Οὐ φημι. EQ. ᾿4λλὰ ϑεριζόντων; 
AA. Οὐ. EQ. ᾿Αλλ οὐδὲν ! ποιούντων, ἢ τι ποιούν- 
TOY; AA. Ποιούντων λέγω. EQ. Τί; πειρῶ καὶ ἐμοὶ 

δηλῶσαι. ΑΔ. Οὐκοῦν τῶν καὶ συμβαλλόντων ἑαυτοῖς 
καὶ χρωμένων ἀλλήλοις, ὥςπερ ἡμεῖς ζῶμεν ἐν ταῖς πό- 
λεσιν. EQ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν ἀνϑρώ- 
ποις χρωμένων; AA. Ναί. EQ. ἦρα κελευστῶν χρω- 
μένων ἐρέταις; AA. Οὐ δῆτα. EQ. Κυβερνητικὴ γὰρ 
αὕτη γε ἀρετή; AA. Nol. ΣΩ. .4λλ᾿ ἀνϑρώπων λέ- 

παντὸς γὰρ μᾶλλον ἔοικας, aA εἰρηκότι. 

ἄρα τὰ ἱππικά; 

ἐγὼ γάρ, τοι οὐ περὶ μὲν σοῦ λέγω, j 

— 
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ἀνϑρώποις ἡγουμένων ! δῆς xal 

χρωμένων χορευταῖς; AA. Οὐ δῆτα. EQ. Χοροδιδα- 
σκαλικὴ γὰρ αὕτη y αὖ; AA. Πάνυ ye- zo. ᾿Αλλὰ 

τί ποτε λέγεις χρωμένων ἀνθρώπων ἀνϑρώποις οἷόν 

T εἶναι ἄρχειν; AA. Κοινωνούντων ἐγ, ys λέγω πο- 

λιτείας καὶ συμβαλλόντων πρὸς ἀλλήλους, τούτων. &g- 
χειν τῶν ἐν τῇ πόλει. XXI. EQ. Τίς ovv αὕτη 7j τέ- 

ani ὥρπερ, ἄν εἴ σε ἐροίμην πάλιν τὰ νῦν δή" Κοι- 
γωνούντων ναυτιλίας ἐπίστασϑαι ἄρχειν τίς ποιεῖ τέ- 

χνη; AA. Κυβερνητική. EQ. ! Κοινωνούντων δὲ ῳδῆς, 

» 5. ὦ 
7γεις ἀρχειν αὐλητῶν, 

ὡς νῦν δὴ ἐλέγετο, τίς ἐπιστήμη ποιεῖ ἄρχειν; ΑΔ. 
Ἥνπερ σὺ ἄρτι ἔλεγες, 5 χοροδιδασκαλία. rao. Ti δὲ; 
EE as κοινωνούντων τίνα καλεῖς ἐπιστήμην; ΑΔ. 

Εὐβουλίαν ἔγωγε; ὦ Σώχρατες. EQ. Τί δέ; μῶν 
ἀβουλία δοκεῖ εἶναι ἡ τῶν κυβερνητῶν; ΑΔ. Οὐ δῆτα. 
EQ. 4AÀ εὐβουλία; ΑΛ. "Euows δοκεῖ, * sig γε τὸ 
σώζεσϑαι πλέοντας. EQ. Καλῶς λέγεις. τὶ δέ, ἣν σὺ 

λέγεις εὐβουλίαν, εἰς τί ἐστιν; AA. Εἰς τὸ ἄμδινον τὴν 

πόλιν διοικεῖν καὶ σώζεσϑαι. EQ. ἄμεινον. δὲ διοι- 

χεῖται καὶ σώζεται τίνος παραγιγνομένου ἢ ἀπογιγνο- 
μένου; ὥςπερ ἄν εἰ σύ μὲ ἔροιο" “ἄμεινον διοικεῖται 
σῶμα xai σώζεται τίνος παραγιγνομένου ἢ ἀπογιγνο- 
μένου; εἴποιμ᾽ ἂν, ὅτι ὑγιείας μὲν παραγιγνομένης, νό- 
σου δὲ ἀπογιγνομένης. οὐ καὶ σὺ οἴει οὕτω; ! AA. 

IVa. EQ. Kai εἴ με αὖ ἔροιο" Τίνος δὲ ἄμεινον ὃμ- 
ματα; ὡςαύτως εἴποιμ ἄν, ὅτι ὄψεως μὲν παραγιγνο- 
μένης, τυφλότητος δὲ ἀπογιγνομένης. xal ὦτα δὲ κω- 
φύτητος μὲν ἀπογιγνομένης, ἀκοῆς δὲ ἐγγιγνομένης 
βελτίω τε γίγνεται χαὶ ἄμεινον ϑεραπεύεται. ΑΛ. Ὃρ- 

ϑῶς. EQ. Τί δὲ δὴ πόλις; τίνος παραγιγνομένου καὶ 
ἀπογιγνομένου βελτίων τε γίγνεται καὶ ἄμεινον ϑερα- 
πεύεται καὶ διοικεῖται; AA. "Euoi μὲν δοκεῖ, ὦ ! Σώ- 
ἄρατες, ὅταν φιλία μὲν αὐτοῖς γίγνηται πρὸς ἀλλήλους, 

τὸ μισεῖν δὲ καὶ στασιάζειν ἀπογίγνηται. EQ. "Ao 

οὖν φιλίαν λέγεις ὁμόνοιαν, ἢ διχόνοιαν; ΑΔ. Ὁμό- 
γοιαγν. EQ. Διὰ τίνα ovy τέχνην ὁμονοοῦσιν ci πό- 
Aeg περὶ ἀριϑμούς; AA. Διὰ τὴν ἀριϑμητικήν. EQ. 

Τί δέ; oi ἰδιῶται οὐ διὰ τὴν αὐτήν; AA. Noi. ΣΩ. 
Οὐχοῦν καὶ αὐτὸς αὑτῷ ἕχαστος; ΑΛ. Noi. EQ. 
Διὰ τίνα δὲ τέχνην ἕκαστος αὐτὸς αὑτῷ ὁμονοεῖ περὶ 
σπιϑαμῆς καὶ ' πήχεος, ὁπότερον μεῖζον: οὐ διὰ τὴν 
μετρητικχήν; AA. Τί μήν; EQ. Οὐκοῦν καὶ οἱ ἰδιῶ- 
ται ἀλλήλοις καὶ oi πόλεις; ΑΔ. Noi. EQ. Ti δὲ 
περὶ σταϑμοῦ; οὐχ ὡςαύτως; AA. Φημί. ΣΩ. Ἣν 
δὲ δὴ σὺ λέγεις ὁμόνοιαν, τίς ἐστι καὶ περὶ τοῦ; καὶ 
τίς αὐτὴν τέχνη παρασχευάζβι; xci. ἄρα ἥπερ πόλει, 
αὕτη καὶ ἰδιώτῃ, αὐτῷ τε πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς ἄλλον; 
AA. Eixoc Té τοι. EQ. Τίς ovv ἔστι; μὴ κάμῃς ἀπο- 

χρινόμενος, ἀλλὰ ! προϑυμοῦ εἰπεῖν. AA. Ἐχὼ μὲν 

οἶμαι φιλίαν 18 λέγειν καὶ ὁμόνοιαν, ἥνπερ πατήρ 18 

υἱὸν φιλῶν ὁμονοεῖ καὶ μήτηρ, καὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ, 
καὶ γυνὴ ἀνδρί. XXI. EQ. Οἴει ἂν οὐν, ὦ ᾿Αλκιβιά- 

δη, ἄνδρα γυναικὶ περὶ ταλασιουργίας δύνασϑαι ὃ ὁμο- 
γοεῖν, τὸν μὴ ἐπιστάμενον τῇ ἐπισταμένῃ; AA. Ov 

δῆτα. EQ. Οὐδὲ ys δεῖ οὐδέν" γυναικεῖον χὰρ τοῦτό 
78 μάϑημα. ΑΔ. Ναί. ΣΩ. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὶ περὶ 
ὁπλιτικῆς * δύναιτ᾽ ἂν ὁμονοεῖν NE μαϑοῦσα; AA. 
οὐ δῆτα. EQ. ᾿Ανδρεῖον γὰρ τοῦτό re ἴσως αὖ φαΐης 
ἄν εἶναι. ΑΔ. Ἔχαγε. EQ. Ἔστιν ἄρα τὰ μὲν γυ- "Euows δοκεῖ. 
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AA. Πῶς δ᾽ ov; yov. EQ. Οὐκ ἄρα ἔν ye τούτοις 

ἐστὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας. AA. Qv. EQ. 

Οὐδ᾽ ἄρα φιλία, εἴπερ 1 φιλία ὁμόνοια ἦν. ΑΔ. Οὐ 

φαΐνεται. ΣΏ. "Hi ἄρα αἵ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράτ- 

τουσιν, οὐ φιλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν. ! AA. Οὐκ ἴοι- 
xv. EQ. Οὐδ᾽ ἄρα oi ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ἡ 

AA. Ov. 
ται αἵ πόλεις, ὅταν τὰ αὑτῶν ἕχαστοι πράττωσιν. 
AA. Οἶμαι & Ωγξ, [5] “Σώκρατες. EQ. πῶς λέγεις, φι- 

λίας μὴ παρούσης, ἧς ἔφαμεν ἐγγιγνομένης εὖ οἰκεῖ- 
σϑαι τὰς πόλεις, ἄλλως δὲ ov; AA. ᾿4λλά μοι δοχεῖ 

καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖς φιλία ἐγγίγνεσθαι, ὅτι τὰ αὖ- 
τῶν ἑκάτεροι πράττουσιν. EQ. Οὐκ ἄρτι ye. νῦν δὲ 
! πῶς αὖ λέγεις; ὁμονοίας μὴ ἐγγιγνομένης φιλία ἐγ- 
γίγνεται: ἢ οἷόν τε ὁμόνοιαν γίγνεσϑαι περὶ τούτων, 

ΑΛ. ᾿Αδύνατον. zo. 
Δίκαια δὲ πράττουσιν ἢ ἄδικα, ὅταν τὰ αὑτῶν ixc- 
στοι πράττωσι; EQ. Τὰ 

δίχαια ov» πραττόντων ἐν τῇ πόλει τῶν πολιτῶν φιλία 

οὐχ ἐγγίγνεται πρὸς ἀλλήλους; AA. ᾿Ανάγκη αὖ μοι 

ΣΩ. Τίνα οὖν ποτε λέγεις 

τὴν φιλίαν 7 ὁμόνοιαν, περὶ ἧς δεῖ! ἡμᾶς σοφούς τε 
εἶναι xod εὐβούλους, i ἵνα ἀγαϑοὶ ἄνδρες ὦμεν; οὐ γὰρ 

δύναμαι μαϑεῖν, οὔϑ᾽ ἥτις, ovr ἐν οἵςτισι" τοτὲ μὲν 

γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς φαίνεται ἐνοῦσα, τοτὲ δ᾽ οὐ, ὡς ἐκ 
τοῦ σοῦ λόγου. XXIII AA. ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς ϑεούς, ὦ 
Σώκρατες, οὐδ᾽ αὐτὸς οἶδα ὃ τι λέγω, xu evo δὲ 

καὶ πάλαι λεληϑέναι ἐμαυτὸν αἴσχιστ᾽ ἔχων. ΣΏ. ᾽4λ- 
λὰ χρὴ ϑαῤῥεῖν. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ ἥσϑου πεπονϑὼς 
πεντηκονταδτής, χαλεπὸν ἂν ἣν σοι ! ἐπιμεληϑῆναι 
σαυτοῦ" vuy δὲ ἣν ἔχεις ἡλικίαν, αὕτη ἐστίν, ἐν ἡ δεῖ 
αὐτὸ αἰσϑέσϑαι. ΑΔ. Τί οὖν τὸν αἰσϑόμενον χρὴ 

7LOLELY , à Σώκρατες; 

μενα, ὦ ᾿Αλκιβιάδη. καὶ ἐὰν τοῦτο ποιῇς, ἂν ϑεὸς 
ἐθέλῃ, εἴ τι δεῖ καὶ τῇ ἐμῇ μαντείᾳ πιστεύειν, σύ T8 
E: , ; » CRAS E, 

xor βελτιόνως σχήσομεν. AA. Ἔσται ταῦτα ἕνεκα 

γε τοῦ ἐμὲ ἀποχρίνεσϑαι. EQ. Φέρε δή, τὶ ἔστι τὸ 

ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσϑαι; — μὴ πολλάκις λάϑωμεν οὐχ 
ἡμῶν * αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, οἰόμενοι δὲ — καὶ πότε 
ἄρα αὐτὸ ποιεῖ ἄνθρωπος; ag ὅταν τῶν αὑτοῦ &mi- 
μελῆται, τότε καὶ ἑαυτοῦ; ΑΔ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. zQ. 

Ti δαί; ποδῶν ἄνϑρωπος πότε ἐπιμελεῖται; Gg ὅταν 
AA. Οὐ μαν- 

ϑάνω. ΣΏ. Καλεῖς δὲ τι χειρός; οἷον δακτύλιον ἔστιν 
ὅτου ἂν ἄλλου τῶν τοῦ ἀνϑρώπου φαίης ἢ δακτύλου; 
AA. Οὐ δῆτα. EQ. Οὐχοῦν καὶ ποδὸς ὑπόδημα. τὸν 
αὐτὸν τρόπον; ! AA. να ZQ. "Ag οὖν ὅταν ὑπο- 

δημάτων ἐπιμελώμεϑα, τότε ποδῶν ἐπιμελούμεθα; 

ΑΔ. Οὐ πάνυ μανϑάνω, ὦ “Σώχρατες. zo. Tl δὲ ὦ 

᾿Αλκιβιάδη; ὀρϑῶς ἐπιμελεῖσϑαι καλεῖς τι ὁτουοῦν 
πράγματος: AA. Eyoye. EQ. "4g οὖν ὅταν τίς τι 
βέλτιον ποιῇ, τότε ὀρϑὴν λέγεις ἐπιμέλειαν; ΑΔ. INal. 

EQ. Τίς οὖν τέχνη ὑποδήματα βελτίω ποιεῖ; ΑΔ. 

Σκυτική. XQ. Σκυτικῇ ἄρα ὑποδημάτων ἐπιμελούμε- 

Oa; ! AA. Nol. EQ. Ἦ καὶ ποδὸς σκυτικῇ; ἢ Exel- 

γῇ» ἧ πόδας βελτίους ποιοῦμεν; ΑΔ. ᾿Ἐχείνῃ. EQ. 

Βελτίους δὲ πόδας ovy ἧπερ καὶ τὸ ἀλλο σῶμα; AA. 

EQ. Αὕτη δ᾽ οὐ γυμναστική; AA. 

τὰ αὑτῶν. EQ. Ov) sv ἄρα ταύτῃ οἰκοῦν- 

ὧν OL μὲν ἴσασιν, οἵ δ᾽ οὔ; 

ΑΛ. Δίκαια: πῶς γὰρ οὔ; 

δοχεὶ εἶναι, ὦ “Σώκρατες. 

2x07 "Anoxgtyeg d ot τὰ ̓ ἐρωτώ- 

ἐχείνων ἐπιμελῆται, ἃ ἐστι τῶν ποδῶν; 

a 

---- 
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Μάλιστα. EQ. Dwur αστιπῇ μὲν ἄρα ποδὸς ἐπιμελού- 
μεθα, σχυτιχῇ δὲ τῶν τοῦ ποδὸς; ΑΛ. Πάνυ ys 

EQ. Καὶ γυμναστικῇ μὲν χειρῶν, δαχτυλιογλυφίᾳ δὲ 
τῶν τῆς χειρός: ΑΛ. Nul. ΣΩ. Καὶ γυμναστικῇ μὲν 

σώματος, ὑφαντικῇ δὲ καὶ ' ταῖς ἄλλαις τῶν τοῦ σώ- 
ματος; AA. Παντάπασι μὲν οὖν. 

τέχνη αὐτοῦ ἑκάστου ἐπιμελούμεϑα, ἀλλῃ δὲ τῶν cv- 
A Si Liu. gr B T 

τοῦ. AA. Φαίνεται. EQ. Ovx ἀρὰ ὅταν τῶν σαυτοῦυ 

ἐπιμελῇ, σαυτοῦ ἐπιμελεῖ. AA. Οὐδαμῶς. ΣΩ. Οὐ 

γὰρ ἢ αὐτὴ τέχνη, ὡς ἔοικεν, ἡ τις ἂν αὑτοῦ τε ἐπι- 

μελοῖτο καὶ τῶν αὑτοῦ. ΑΛ. Ov φαίνεται. XXIV. 
C HAAS vei Ε 
ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμεληϑείη- 

EQ. ᾿Αλλὰ τοσόνδε γε! 
EQ. Φέρε δή, ποίᾳ ποτ᾿ ἂν 3, 
μεν; ΑΔ. Οὐκ ἔχω λέγειν. 

ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ ἧ ἄν τῶν ἡμετέρων καὶ ὁτιοῦν 

βέλτιον ποιοῖμεν, ἀλλ᾽ ἡ ἡμᾶς αὐτούς; ΑΛ. A97 
λέγεις. EQ. Ἦ οὖν ἔγνωμεν ἂν ποτε, τίς τέχνη ὑπό- 

δημα βέλτιον ποιεῖ, μὴ εἰδότες ὑπόδημα; ΑΔ. ᾿Α4δύ- 
varoy. EQ. Οὐδὲ ys τίς τέχνη δακτυλίους βελτίους 
ποιεῖ, ἀγνοοῦντες δακτύλιον. ΑΔ. ᾿4ληϑη. EQ. TY 
δὲ; τίς τέχνη βελτίω ποιεῖ αὐτόν, ap ἂν zt018 γνοῖ- 
IA ἀγνοοῦντες τὶ ποτ᾽ ἐσμὲν αὐτοί; * AA. ᾿ἀδύνα- 

τον. ξες Πότερον. οὖν δὴ gau» τυγχάνει τὸ me- 

γαι ἑαυτόν, καὶ τις ἣν BoUinr ὃ τοῦτο ἀναϑεὶς εἰς τὸν 
ἐν Πυϑοῖ γειών, ἢ χαλεπόν τι καὶ οὐχὶ παντός; AA. 

"Euoi μέν, à “Σώχρατες, πολλάκις μὲν ἔδοξε παντὸς εἰ- 

γαι, πολλάκις δὲ παγχάλεπον. EQ. AM, ὦ Augu: 
δὴ, εἶτα ῥάδιον εἴτε E ἐστιν, ὅμως γε ἡμῖν ὧδ᾽ ἔχει" 
γνόντες μὲν αὐτὸ τάχ ἂν γνοῖμεν τὴν ἐπιμέλειαν ἢ ἡμῶν 
αὐτῶν, ἀγνοοῦντες δὲ οὐκ ἂν ποτε. AA. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Φέρε δή, τίν ἄν τρόπον εὑρεϑείη αὐτὸ τὸ αὐ- 
TO; οὕτω μὲν γὰρ ἄν τάχ εὕροιμεν, τί ποτ᾿ ἐσμὲν cv- 
τοί, τούτου δὲ ἔτι ὄντες ἐν ἀγνοίᾳ ἀδυνατοΐ που. AA. 

᾿ορϑῶς λέγεις. 
σὺ νῦν; ἄλλο τι ἢ ἐμοί; AA. Ναί. EQ. Οὐκοῦν καὶ 

ἐγὼ coi; AA. Noi EQ. Σωκράτης ἀρ ἐστὶν ὃ 

διαλεγόμενος: AA. Πάνυ γε. EQ. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ὁ 

ἀχούων; ΑΔ. Nel EQ. Οὐκοῦν λόγῳ διαλέγεται ὃ 

Σωκράτης; | AA. TÍ μήν; EQ. Τὸ δὲ διαλέγεσθαι 
καὶ τὸ λόγῳ χρῆσϑαι ταὐτὸν που καλεῖς. AA. Πάνυ 

ye. EQ. Ὁ δὲ χφώμενος καὶ ᾧ χρῆται οὐκ ἀλλο; AA. 

πῶς λέγεις; EQ. Ὥςπερ σκυτοτόμος τέμνει που TO- 

μεῖ καὶ σμίλη καὶ ἄλλοις ὀργάνοις. AA. Nal. XQ. 

Οὐκοῦν ἄλλο ue ὃ τέμνων καὶ χρώμενος, ἄλλο δὲ οἷς 
ὃ τέμνων χρῆται; ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 2o E οὖν 

οὕτω καὶ οἷς ὃ κιϑαριστὴς κιϑαρίζει καὶ αὐτὸς ὃ κι- 

ϑαριστὴς ἄλλο ἄν εἴη: AA. Ναί. EQ. Τοῦτο oi- 
?vr ἀρτίως ἠρώτων, εἰ ὃ χρώμενος καὶ ! ᾧ χρῆται ἀεὶ 
δοκεῖ ἕτερον sio. AK. Aoxdü. XO. Fi otn φῶμεν 
τὸν σκυτοτόμον; τέμνειν ὁ0γ νοις μόνον, ἢ καὶ χερσί; 
AA. Καὶ χερσί. EQ. Χρῆται ἄρα καὶ ταύταις; ΑΔ. 

Nol. ΣΩ. Ἠ καὶ τοῖς SERT χρώμενος. σχυτοτο- 

μεῖ; AA. Ναΐ. EQ. Τὸν δὲ χρώμενον καὶ οἷς χρῆ- 

ται ἕτερα ὁμολογοῦμεν; AA. Naí. EQ. Ἕτερον ἄρα 

σχυτοτόμος καὶ κιϑαριστὴς χειρῶν καὶ ὀφϑαλμῶν, οἷς ! 
ἐργάζονται. ΑΔ. Φαίνεται. XXV. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ παν- 

τὶ τῷ σώματι χρῆται ἄνθρωπος: AA. Πάνυ γε. EQ. 

Ἕτερον δ᾽ ἣν τό T8 χρώμενον καὶ ᾧ χρῆται; AA. Ναί. 
ΣΩ. Ἕτερον ἄρα ὃ ἀνϑρωπός ἐστι τοῦ σώματος τοῦ 
ἑαυτοῦ; AA. Ἔοικε. EQ. Τί mor οὖν ὃ ἀνϑρωπος; 

EQ. Ἄλλη μὲν ἄρα | 

ῬΑ ΞΟ ΝΤ 5 

zo. Ἔχε οὖν πρὸς Διός. τῷ διαλέγει | 

E » - "her ͵ ἘΞ 
Ὅςτις ἄρα τῶν τοῦ σώματός τι γιγνώσκδι, τὰ αὑτοῦ, 

AA. Οὐκ ἔχω λέγειν. ΣΩ. Ἔχεις μὲν οὖν, ὅτι γ8 τὸ 
τῷ σώματι χφώμενον. AA. Nal. EQ. " Ἦ οὖν ἂλ- 

lo τι χρῆται αὐτῷ ἢ ἢ ψυχή: AA. Ovx ἄλλο. EQ. 
Οὐχοῦν ἄρχουσα; AA. Nai. EQ. Kai μὴν τόδε γε 
οἶμαι οὐδένα ἄν ἄλλως οἰηϑῆναι. AA. Τὸ ποῖον; 
EQ. Μὴ οὐ τριῶν ἕν γέ τι εἶναι τὸν ἄνϑρωπον. ΑΛ. 

Τίνων; EQ. Ψυχήν, ἢ σῶμα, ἢ ξυναμφότερον τὸ 

ὅλον τοῦτο. AA. Τί μήν; ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν αὐτό ye 
τὸ TOU σώματος ἄρχον ὡμολογήσαμεν ἄνϑρωπον si- 

you; AA. ! ΞὩμολογήσαμεν. ΣΏΩ. "Ao οὖν σῶμα αὖ- 

τὸ αὑτοῦ ἄρχει; AA. Οὐδαμῶς. XQ. Ἄάρχεσϑαι γὰρ 

αὐτὸ εἴπομεν. ΑΛ. Nol ΣΩ. Οὐκ ἄν δὴ τοῦτό γε 
εἴη ὃ ζητοῦμεν. ΑΛ. Οὐκ ἔοιχεν. EQ. ᾽4λλ ἄρα τὸ 
ξυναμφότερον τοῦ σώματος ἄρχει, καὶ ἔστι δὴ τοῦτο 
ἄνϑρωπος; ΑΛ. Ἴσως δῆτα. EQ. Πάντων 7ε ἥκι- 

στα" μὴ γὰρ συνάρχοντος τοῦ ἑτέρου οὐδεμία που μη- 
χανὴ 10 ξυναμφότερον ἄρχειν. AA. Ὀρϑῶς. EQ.! 
Ἐπειδὴ δὲ οὔτε τὸ σῶμα οὔτε τὸ ξυναμφότερόν ἐστιν 

ἄνθρωπος, λείπεται, οἶμαι, ἢ μηδὲν αὐτὸ εἶναι, ἢ εἴ- 

περ τί ἐστι, μηδὲν ἄλλο τὸν ἄνϑρωπον συμβαίνειν ἢ 
ψυχήν. AA. Κομιδῇ uiv οὖν. EQ. Ἔτι οὖν τι σα- 
φέστερον δεῖ ἀποδειχϑῆναί σοι, ὅτι ἡ ψυχή ἐστιν ἂν- 
ϑρωπος; ΑΛ. Μὰ Δία, ἀλλ᾿ ἱκανῶς μοι δοκεῖ ἔχειν. 

EQ. Εἰ δὲ γε μὴ ἀχριβῶς, ἀλλὰ καὶ μετρίως, ἐξαρκεῖ 

ἡμῖν" ἀχριβῶς μὲν γὰρ τότε εἰσόμεϑα, ὅταν εὕρωμεν 
ὃ νῦν δὴ παρήλϑομεν ! διὰ τὸ πολλῆς εἶναι σκέψεως. 
AA. Τὶ τοῦτο; 

πρῶτον σκδπτέον εἴη αὐτὸ τὸ αὐτό" 
OWN ἄρτι οὕτω πῶς ἐρὸ , ὅτι 

γὺῦν δὲ ἀντὶ τοῦ 
αὐτοῦ [αὐτὸ] & ἕκαστον ἐσκέμμεϑα 0 τι ἐστί, καὶ ἴσως 
ἐξαρκέσει" οὐ γάρ ποὺ κυριώτερόν γε οὐδὲν ἄν ἡμῶν 
αὐτῶν φήσαιμεν ἢ τὴν ψυχήν. ΑΛ. Ov δῆτα. EQ. 

Οὐκοῦν καλῶς ἔχει οὕτω νομίζειν ἐμὲ καὶ σὲ προφομι- 
λεῖν ἀλλήλοις τοῖς λόγοις χρωμένους τῇ ψυχῇ M E τὴν 

ψυχήν; AA. Πάνυ μὲν ovr. EQ. Tovr à ἀρ! ἣν, ὃ 

καὶ ὀλίγῳ ἔμπροσϑεν εἴπομεν, ὅτι Σωκράτης ᾿Δλκιβιά- 
δὴ διαλέγεται λόγῳ χρώμενος, οὐ πρὸς τὸ σὸν πρός- 
πον, ὡς ἔοιχεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν ᾿Αλκιβιάδην ποιούμε- 

γος τοὺς λόγους" τοῦτο ὃ ἐστὶν 7 ψυχή. ΑΔ. Ἔμοι- 
ys δοκεῖ. XXVL EQ. Ψυχὴν ἄρα ἡμᾶς κελεύει γνω- 
ρἷσαι ὁ ἐπιτάττων γνῶναι ἑαυτόν. * AA. Ἔοικεν. EQ. 

ἀλλ οὐχ αὑτὸν ἔγνωκεν. AA. Οὕτως. EQ. Οὐδεὶς 
ἄρα τῶν ἰατρῶν ἑαυτὸν γιγνώσκει, xod" ὅσον ἰατρός, 
οὐδὲ τῶν παιδοτριβῶν, καϑ' ὅσον παιδοτρίβης. ΑΔ. 
Οὐκ ἔοικε. EQ. Πολλοῦ ἄρα δέουσιν oi γεωργοὶ καὶ 
οἵ ἄλλοι δημιουργοὶ γιγνώσκειν, ἑαυτούς. οὐδὲ γὰρ τὰ 
ἑαυτῶν οὗτοί γε, ὡς ἔοικεν, αλλ ἔτι ποῤῥωτέρω τῶν 
ἑαυτῶν κατά ye τὰς τέχνας, ἃς ἔχουσι: τὰ γὰρ τοῦ 
σώματος γιχνώσκουσιν, οἷς τοῦτο ! ϑεραπεύεται. AA. 
᾿Αληϑῆ λέγεις. EQ. Ei ἄρα σωφροσύνη ἐστὶ τὸ ἕαυ- 

τὸν γιγνώσχειν, οὐδεὶς τούτων σώφρων κατὰ τὴν τέ- 
χνην. AA. Ov μοι δοκεῖ. EQ. Διὰ ταῦτα δὴ καὶ 
βάναυσοι αὗται αἵ τέχναι δοκοῦσιν εἶναι καὶ οὐκ ἀν- 
δρὸς ἀγαϑοῦ μαϑήματα. AA. Πάνυ μὲν ot». zo. 
Οὐκοῦν πάλιν ὅστις αὖ σῶμα ϑεραπεύει, τὰ ἑαυτοῦ, 

ἀλλ᾿ οὐχ ἑαυτὸν ϑεραπεύει; AA. Κινδυνδύει. ΣΏ. 
Ὅρτις δέ γε τὰ χρήματα, οὔϑ᾽ ἑαυτὸν οὔτε τὰ ἑαυτοῦ, 
ἀλλ᾽ ! ἔτι ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτοῦ. AA. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. Οὐ τὰ αὑτοῦ ἀρ ἔτι πράττει ὃ χρηματιστής. 
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AA. Ὀρϑῶς. EQ. Ei ἄρα τις γέγονεν ἐραστὴς τοῦ 
᾿Αλκιβιάδου σώματος, οὐκ ᾿Αλκιβιάδου ἡράσϑη, ἀλλά 
τινος τῶν Αλκιβιάδους ΑΔ. ᾿Δληϑὴ λέγεις. ΣΩ. Ὅς- 

τις δέ σου τῆς ψυχῆς ἐρᾷ; ΑΔ. ᾿Ανάγκη φαΐνεται ἐκ 
τοῦ λόγου. EQ. Οὐκοῦν ὁ μὲν τοῦ σώματός σου 
ἐρῶν, ἐπειδὴ λήγδι ἀνϑοῦν, ἀπιὼν οἴχεται; ΑΔ. Φαΐ- 
γεται. ' ΣΏ. Ὁ δέ γε τῆς ψυχῆς ἐρῶν ovx ἄπεισιν, 
ἕως ἂν ἐπὶ τὸ «βέλτιον ἴῃ; AA. Εἰκός 78. EQ. Οὐκ- 
οὖν ἐγώ εἰμι ὃ οὐκ ἀπιών, ἀλλὰ παραμένων, λήγοντος 

τοῦ σώματος, τῶν ἄλλων ἀπεληλυϑότων. AA. EU γε 

ποιῶν, ὦ Σώκρατες" καὶ μὴ ἀπέλϑοις. EQ. Προϑυ- 

μοῦ τοίνυν ὅ τι κάλλιστος εἶναι. — AA. ᾿Αλλὰ προϑυ- 
μήσομαι. XXVIL ZQ. Ὡς οὕτω γέ σοι ἔχει" oUr 
ἐγένετο, ὡς ἔοικεν, ᾿Αλκιβιάδῃ τῷ Κλεινίου ! ἐραστὴς 
ovr i ἔστιν ἀλλ ἢ sic μόνος, xoi οὗτος ἀγαπητός, Zo- 

χράτης ὃ Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης. AA. -Alj9T. 

EQ. Οὐκοῦν ἔφησϑα σμικρὸν φϑῆναί us προςελϑόντα 
σοι, ἐπεὶ πρότερος ἂν μοι προςελϑεῖν, βουλόμενος πυ- 

ϑέσϑαι, διότι μόνος οὐκ ἀπέρχομαι; AA. Ἦν γὰρ 

οὕτως. EQ. Τοῦτο τοίνυν αἴτιον, ὅτι μόνος ἐραστὴς 

ἦν σός, οἱ δ᾽ ἀλλοι τῶν σῶν" τὰ δὲ σὰ Anjysu ὥρας, 

σὺ δ᾽ ἄρχϑι ἀνϑεῖν. * καὶ νῦν γε ἂν μὴ διαφϑαρῇς 
ὑπὸ τοῦ ᾿Αϑηναίων δήμου καὶ αἰσχίων γένῃ, οὐ μή σε 
ἀπολίπω. τοῦτο γὰρ δὴ μάλιστ᾽ ἐγὼ φοβοῦμαι, μὴ δη- 
μεραστὴς ἡμῖν γενόμενος διαφϑαρῇς" πολλοὶ γὰρ ἤδη 
κἀγαϑοὶ αὐτὸ πεπόνϑασιν ᾿Αϑηναίων. ϑυτιρύξωπος 

γὰρ ὃ τοῦ μεγαλήτορος δῆμος Ἐρεχϑέως" ἀλλ᾽ ἀπο- 

δύντα χρὴ αὐτὸν ϑεάσασϑαι. δὐλαβοῦ ovv τὴν εὐλά- 
βειαν, ἣν ἐγὼ λέγω. AA. Τίνα; ΣΩ. Ῥύμνασαι ! 

πρῶτον, [5] μαχάριδ, καὶ μάϑε & δεῖ ̓ μαϑόντα ἐέγαι 

ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, πρότερον δὲ μή, iv ἀλεξιφάρμακα 
ἔχων ἴῃς καὶ μηδὲν πάϑης δεινόν. AA. Ev μοι δοκεῖς 

λέγειν, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ πειρῶ ἐξηγεῖσϑαι, ὅντιν ἂν 

τρόπον ἐπιμεληϑεῖμεν ἡμῶν αὐτῶν. EQ. Οὐχοῦν το- 

σοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ πρόσϑεν πεπέρανται" ὃ γὰρ 
ἐσμέν, ἐπιεικῶς ὡμολόγηται. ἐφοβούμεϑα δέ, μὴ τού- 
του σφαλέντες λάϑωμεν ἑτέρου τιγὸς ἐπιμελόμενοι, Ϊ 

ἀλλ οὐχ ἡμῶν. AA. Ἔστι ταῦτα. EQ. Καὶ μετὰ ! 
τοῦτ ἤδη τῆς ψυχῆς ἐπιμελητέον, καὶ εἰς τοῦτο βλε- 
πτέον. ΑΔ. Δῆλον. EQ. Σωμάτων δὲ καὶ χρημάτων 
τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέροις παραδοτέον. AA. Τί μήν; EQ. 
Tiv οὖν ἂν τρόπον 7γνοΐημεν αὖτ αὐτὰ ἐναργέστατα; ÉTt&L- 
δὴ τοῦτο γνόντες, ὡς ἔοικδν, ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσόμεϑα. 
ἄρα πρὸς ϑεῶν εὐ λέγοντος, οὗ νῦν δὴ ἐμνήσϑημεν, 
τοῦ Δελφικοῦ γράμματος οὐ ξυνίεμεν; AA. Τὸ ποῖόν 
τι διανοούμενος λέγεις, ὦ Σώχρατες; EQ. Ἐγώ σοι 
φράσω, ι ὃ ye ὑποπτεύω λέγειν καὶ ξυμβουλεύειν ἡμῖν 
τοῦτο τὸ γράμμα. κινδυνεύει γὰρ οὐδὲ πολλαχοῦ εἰ- 
you παράδειγμα αὐτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὄψιν μόνον. 
ΑΛ. Πῶς τοῦτο λέγεις; XXVIII. ZQ. Σκόπει καὶ 

σύ. εἰ ἡμῶν τῷ ὄμματι ὥςπερ ἀνϑρώπῳ ξυμβουλεύων 
εἶπεν" ᾿Ιδὲ σαυτόν, πῶς ἂν ὑπελάβομεν τί παραινεὶν; 

og οὐχὶ εἰς τοῦτο βλέπειν, εἰς ὃ βλέπων ὁ ὃ ὀφϑαλμὸς 
ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν; AA. Anijov. zQ. ᾿Εννοῶμεν δή, 
εἰς τὶ βλέποντες τῶν ὄντων ἐκδῖνό ' τα ὀρῷμεν ἅμα ἄν 
καὶ ἡμᾶς αὐτούς. AA. Δῆλον δή, ὦ Σώχρατες, ὅτι 

εἰς κάτοπτρά T8 xi τὰ τοιαῦτα. ἼΣΟΣ Ὀρϑῶς λέγεις. 

οὐκοῦν καὶ τῷ ὀφθαλμῷ, ᾧ ὁρῶμεν, ἔνεστί Ἐπ τῶν 

τοιούτων; ΑΛ. Πάνυ γε. EQ. Ἐνγνενόηκας οὖν, ὅτι 
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τοῦ ἐμβλέποντος εἰς τὸν ὀφϑαλμὸν τὸ πρόξωπον ἐμ- 
φαίνεται ἐν τῇ τοῦ * καταντικρὺ ὄψει ὥςπερ ἐν κατό- 
πτρῳ, ὃ δὴ καὶ κόρην καλοῦμεν, εἴδωλον ὃν τι τοῦ 

ἐμβλέποντος; ΑΛ. Aly λέγοις. ΣΩ. ᾿οφϑαλμὸς 
ἄρα ὀφϑαλμὸν ϑεώμενος, καὶ ἐμβλέπων εἰς τοῦτο, 
ὅπερ βέλτιστον αὐτοῦ, καὶ ᾧ ὁρῷ, οὕτως ἂν αὑτὸν 
ido. AA. Φαΐνεται. EQ. Εἰ δέ γ8 εἰς ἄλλο τῶν τοῦ 

ἀνϑρώπου βλέποι 3 ἢ τι τῶν ὄντων, πλὴν εἰς ἐχεῖνο, ᾧ 

τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον, οὐκ ὄψεται ἕαυτόν. ΑΛ. ! 

Ano λέγεις. zQo. ᾿Οφϑαλμὸς ἄρα εἰ μέλλει. ἰδεῖν 
ἑαυτόν, εἰς ὀφϑαλμὸν αὐτῷ βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμμα- 

τος εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἐν ᾧ τυγχάνει. n ὀφϑαλμοῦ 
ἀρετὴ ἐγγιχγνομένη" ἔστι δὲ τοῦτό που ἡ ὄψις. ΑΛ. 

Οὕτως. EQ. Ag οὖν, ὦ φίλο ̓ Αλκιβιάδη, καὶ ψυχὴ εἰ 
μέλλει γνώσεσϑαι αὑτήν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ 

μάλιστ᾽ εἰς τοῦτον αὐτῆς τὸν τόπον, ἐν o ἐγγίγνεται 
ἡ ψυχῆς ἀρετή, [σοφία,] καὶ εἰς ἄλλο, o τοῦτο τυγ- 

χάνει ὅμοιον ὃν; AA. OMS δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν, 0 τί ἐστι τῆς ! ψυχῆς ϑειότε- 

QoY ἢ τοῦτο, περὲ ὃ τὸ εἰδέναι T8 καὶ φρονεῖν ἐστίν; 
AA. Οὐκ ἔχομεν. EQ. Τῷ ϑείῳ ἄρα τοῦτ᾽ ἔοικεν αὐ- 

τῆς, καί τις εἰς τοῦτο βλέπων καὶ πᾶν τὸ ϑεῖον γνούς, 
[ϑεύν vs καὶ φρόνησιν,] οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἄν γνοίη 
μάλιστα. AA. Φαίνεται. EQ. TO δὲ γιγνώσκειν αὖ- 

τὸν ὁμολογοῦμεν. σωφροσύνην εἶναι; AA. Πάνυ 78. 

XXIX. ΣΩ; 4g οὖν μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς. αὐτοὺς 

μηδὲ σώφρονες ὄντες Dvraius ἄν εἰδέναι τὰ ἡμέτερα 
αὐτῶν xax TE καὶ ἀγαϑά; AA. Καὶ πῶς ἄν τοῦτο 

γένοιτο, [5] “Σώκρατες; EQ. ᾿Αδύνατον ! ἴσως go. 

φαίνεται μὴ γιγνώσκοντα ᾿Αλκιβιάδην τὰ ᾿Αλκιβιάδου 
γιγνώσκειν, ὅτι ᾿Αλκιβιάδου ἐστίν. ΑΔ. ᾿Αδύνατον μέν- 
τοι νὴ Δία. XQ. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ ἡμέτερα, ὅτι ἡμέτερα, 
δὶ μηδ᾽ ἡμᾶς αὐτούς; AA. Πῶς γάρ; EQ. Εἰ δ᾽ 
ἄρα μηδὲ τὰ ἡμέτερα, οὐδὲ τὰ τῶν ἡμετέρων; AA. 
Οὐ φαίνεται. ΣΏ. Ovx ἄρα πάνυ τι ὀρϑῶς ὦμολο- 
γοῦμεν, ὁμολογοῦντες ἄρτι εἶναί τινας, ot ἑαυτοὺς μὲν 
οὐ γινώσκουσι, τὰ δὲ ἑαυτῶν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ τῶν Éav- 

τῶν. ἔοικε γὰρ πάντα ταῦτα ! εἶναι κατιδεῖν ἑνός T6 
καὶ μιᾶς τέχνης, αὑτόν, τὰ αὑτοῦ, τὰ τῶν ἑαυτοῦ. 

AA. Κιυδυνεύει. EQ. Ὅςτις δὲ τὰ αὑτοῦ ἀγνοδῖ, καὶ 

τὰ τῶν ἄλλων που ἂν ἀγνοοῖ κατὰ ταὐτά. ΑΛ. Τί 

μήν; EQ. Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν πό- 
λεὼν ἀγνοήσει; AA. ᾿Ανάγκη. EQ. Οὐκ ag ἄν γέ- 
γοιτο ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτικός. AA. Οὐ δῆτα. EQ. 
Οὐ μὴν οὐδ᾽ οἰκονομικός, γε. * AA. Ov δῆτα. EQ. 

Οὐδὲ 78 δἴσεται ὃ τι πράττει. ΑΛ. Ov γὰρ ow. EQ. 

Ὁ δὲ μὴ εἰδὼς ovy ἁμαρτήσεται; AA. Πάνυ ys. EQ. 
᾿Εξαμαρτάνων δὲ οὐ κακῶς πράξει ἰδίᾳ τε καὶ δημο- 
σίᾳ; ΑΔ. Πῶς δ᾽ ov; EQ. Κακῶς δὲ πράττων. οὐκ 
ἄϑλιος; AA. Σφόδρα ys. EQ. T! δ᾽ οἷς οὗτος 
σιράττει; ΑΛ. Καὶ οὗτοι. EQ. Ovx ag οἷόν 18, ἐὰν 

μή τις σώφρων καὶ ἀγαϑὸς ἢ» εὐδαίμονα εἶναι. ΑΛ. 

Οὐχ oiov τὸ. ! EQ. Oi ἄρα κακοὶ τῶν ἀνϑρώπων 

ἄϑλιοι. AA. Σφόδρα γε. XXX. EQ. Ovx ἄρα οὐδ᾽ 
ὁ πλουτήσας ἀϑλιότητος ἀπαλλάττεται, ἀλλ 0 σωφρο- 
νήσας. AA. Φαίνεται. EQ. Ovx ἄρα τειχῶν οὐδὲ 

τριήρων οὐδὲ γεωρίων δέονται oi πόλεις, ὦ Αλκιβιάδη, 

δἰ μέλλουσιν εὐδαιμονήσειν, οὐδὲ πλήϑους οὐδὲ μεγέ- 
ϑόους ἄνευ ἀρετῆς. ΑΔ. Οὐ μέντοι. EQ. Εἰ δὴ uéA- 
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Aug τὰ τῆς πόλεως πράξειν ὀρϑῶς καὶ καλῶς, ἀρετῆς 
σοι μεταδοτέον τοῖς πολίταις. AA. Πῶς γὰρ οὐ; EQ. 

! Δύναιτο δ᾽ ἂν τις μεταδιδόναι ὃ ὃ μὴ ἔχοι; AA. Καὶ 
πῶς; EQ. Αὐτῷ ἄρα σοι πρῶτον κτητέον ἀρδτήν, 

καὶ ἄλλῳ, ὃς μέλλθι μὴ ἰδίᾳ μόνον αὑτοῦ T8 καὶ τῶν 
αὑτοῦ ἄρξειν καὶ ἐπιμελήσεσϑαι, ἀλλὰ πόλεως καὶ τῶν 

τῆς πόλδως. ΑΔ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. EQ. Οὐκ ἄρα ἐξ- 

ουσίαν σοι οὐδ᾽ ἀρχὴν παρασχευαστέον σαυτῷ ποιεῖν 
ὃ τι ἄν βούλῃ, οὐδὲ τῇ πόλει, ἀλλὰ δικαιοσύνην καὶ 

σωφροσύνην. ΑΛ. Φαίνεται. ΣΏ. Δικαίως μὲν γὰρ 
! πράττοντες καὶ σωφρόνως σύ Te καὶ 7| πόλις ϑεοφι- 
λῶς πράξετε. ΑΔ. Εἰκός ye. XQ. Καὶ ὅπερ ys ἐν 
τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, εἰς τὸ ϑεῖον καὶ λαμπρὸν 
ὁρῶντες πράξετε. AA. Φαΐνεται. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν ἐγ- 

ταῦϑαά ys βλέποντες ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ ὑμέτερα 
ἀγαϑὰ κατόψεσϑϑ καὶ γνώσεσϑε. AA. Nol. ΣΩ. 

Οὐκοῦν ὀρϑῶς 18 καὶ δὺ πράξετα;, AA. Nol. EQ. 

᾿Αλλὰ μὴν οὕτω 78" πράττοντας ὑμᾶς ἐθέλω ἐγγυή- 

σασϑαι D] μὴν εὐδαιμονήσειν. ΑΛ. ᾿᾿σφαλὴς γὰρ εἶ 

ἐγγυητής. EQ. xoc δὲ πράττοντες, εἰς τὸ ἀϑεον 
καὶ σκοτεινὸν βλέποντες, ὡς τὰ εἰκότα, ὅμοια τούτοις 
πράξϑτο ἀγνοοῦντες ὑμᾶς αὐτοὺς. ΑΛ. Ἔοικεν. Σ ΩΣ: 

Ὧι γὰρ ἂν, ὦ φίλε ᾿Αλχιβιάδη, ἐξουσία μὲν gj ποιεῖν 
ὃ βούλεται, γοῦν δὲ μὴ ἔχῃ» τί τὸ δἰκὸς συμβαίνειν, 

ἰδιώτῃ, q καὶ πόλει; οἷον νοσοῦντι ἐξουσίας οὔσης 

δρᾶν ὃ βούλεται, γοῦν ἰατρικὸν μὴ ἔχοντι, x τυραν- 

γοῦντι δὲ, ὡς μηδὲ ἐπιπλήττοι τις αὐτῷ, τὶ τὸ συμ- 
βησόμενον; ἀρ᾽ οὐχ, ὡς τὸ εἰκός, διαφϑαρῆναι τὸ σῶ- 
μα; ΑΔ. "A07 λέγεις. zQ. Ti δ᾽ ἐν νηΐ, ef τῳ 

ἐξουσία εἴη ποιεῖν 0 δοκεῖ, yov τὸ καὶ ἀρϑτῆς κυβὲρ- ] 

γητικῆς ἐστερημένῳ, καϑορᾷς ἃ ἂν ξυμβαίη αὐτῷ τε 

καὶ τοῖς ξυνναύταιςξ; ΑΛ. Ἔγωγβ, ὅτι γε ἀπόλοιντο 

πάντες ἂν. EQ. Οὐκοῦν ὡςαύτως ἐν πόλει τὸ xol | 

ALCIBIADES I. 

πάσαις ἀρχαῖς xol ἐξουσίαις ἀπολδιπομέναις ἀρετῆς 

ἕπεται 10 ! κακῶς πράττειν; ΑΛ. ᾿Ανάγκη. XXXI. 

EQ. Ovx ἄρα τυραννίδα χρή, ὦ ἄριστε ᾿Αλκιβιάδη, 
παρασχδβυάζεσϑαι οὐὔϑ' ἑαυτῷ οὔτε τῇ πόλει, BL μέλ- 

Aere εὐδαιμονεῖν, ἀλλ᾽ ἀρετήν. AA. ᾿Αληϑῆ λέγεις. 
ΣῺΣ Πρὶν δέ ye ἀρετὴν. Ew, τὸ ἄρχεσϑαι ἄμεινον 
ὑπὸ τοῦ βελτίονος ἢ τὸ ἄρχειν ἀνδρί, οὐ μόνον παιδί. 
AA. Φαΐνεται. EQ. Οὐκοῦν τό 78 ἄμεινον καὶ καλ- 

λιον; AA. Nol. ΣΩ. Τὸ δὲ κάλλιον πρεπωδέστϑ- 
ρον; AA. Πῶς δ᾽ οὔ; ! ΣΩ. Πρέπει ἄρα τῷ κακῷ 

δουλεύειν" ouewor γάρ. AA. Nol. ΣΩ. Δουλοπρε- 

πὲς ἄρα q κακία. AA. Φαίνεται. EQ. Ἐλευϑερο- 

mente δὲ ἡ ἀρετή. AA. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν φεύγειν 
χρή; ὦ ἑταῖρε, τὴν δουλοπρέπειαν:, AA. Μαλιστά ye 

[5] “Σώκρατες. Ens Aic days, δὲ νῦν, πῶς ἔχεις; ἐλευ- 

ϑεροπρεπῶς, ἢ οὔ; ΑΛ. Δοκῶ μοι καὶ μάλα σφόδρα 

αἰσϑάνεσϑαι. ΣΩ. Οἶσϑα ovv, πῶς ἀποφεύξει τοῦ- 

τὸ τὸ περὶ σὲ νῦν; ἵνα μὴ ὀνομάζωμεν αὐτὸ ἐπὶ κα- 
λῷ ἀνδρί. ! AA. Eyoye. EQ. Πῶς; ΑΔ. Ἐὰν βού- 
M σύ, ὦ Σώκρατες. EQ. Οὐ καλῶς λέγϑις, ὦ AAx- 

βιάδη. ΑΛ. ᾿Αλλὰ πῶς χρὴ λέγειν; ΣΩ. Ὅτι ἐὰν 

ϑεὸς ἐθέλῃ. AA. “Δέγω δή. καὶ πρὸς τούτοις μέντοι 

τόδε λέγω, ὅτι κινδυνεύσομεν μεταβαλεῖν τὸ σχῆμα, ὦ 
“Σώκρατες, τὸ μὲν σὸν ἐγώ, σὺ δὲ τοὐμόν" οὐ 7ὰρ 
ἔστιν ὅπως οὐ παιδαδωγήσω σε ἀπὸ icd τῆς ἡμέ- 

ρας, σὺ δ᾽ vm ἐμοῦ παιδαγωγήσει. EQ. 3» γενναῖδ, 
πελαργοῦ ἄρα ὃ ἐμὸς ἔρως ' οὐδὲν διοίσει, εἰ παρὰ 

σοὶ ἐννεοττεύσας ἔρωτα ὑπόπτερον ὑπὸ τούτου πάλιν 
ϑεραπεύσεται. AA. ᾿Αλλὰ οὕτως ἔχει, καὶ ἀρξομαὶ γ8 

ἐντοῦϑεν τῆς δικαιοσύνης ἐπιμέλεσϑαι. EQ. Βουλοί- 

μην ἂν gs καὶ διατελέσαι" ὀῤῥωδῶ δέ, οὔτι τῇ σῇ φύ- 
G&L ἀπιστῶν, ἀλλὰ τὴν τῆς πόλεως ὁρῶν ῥώμην, μὴ 
ἐμοῦ TB καὶ σοῦ κρατήσῃ. 



ὦ Σώκρατες, μαινόμενον ἄνϑρωπον εἴρηκας" 

A ds D 

Ax EY oT 

Lo AVES X 

Eyby Ops: 

TA TOY AIAAOT' OY IIPOXQIIA. 

UOSK ΡΥ ἊΣ 1 Ἢ 

χ 5 a ᾿Αλκιβιάδη, ἄρά 78 πρὸς τὸν ϑεὸν προς- 
εὐξόμενος πορεύει; AA. Πάνυ μὲν ovy, ὦ Σώκρατες. 

EQ. Φαίνει γέ τοι ἐσκυϑρωπακέναι τε καὶ εἰς γῆν 

βλέπειν, « ὥς τι ξυννοούμενος. AA. Καὶ τὶ ἄν τις ξυν- 

γοοῖτο, ὦ Σώκρατες; EQ. Τὴν μεγίστην, ὦ ̓ Δλκιβιά- 

δη, ξύννοιαν, ὡς Ἢ ἐμοὶ δοκεῖ. ἐπεὶ φέρε ! πρὸς Ais, 

οὐχ οἶδι τοὺς ϑεούς, ἃ τυγχάνομεν εὐχόμενοι καὶ ἰδίᾳ 

xai δημοσίᾳ, ἐγίοτβ τούτων τὰ μὲν. διδόναι, τὰ δ᾽ ov, 

χαὶ ἔστιν οἷς μὲν αὐτῶν, ἔστι δὲ οἷς οὔ; AA. Πάνυ 

μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι πολλῆς προμηϑείας 
78 προςδεῖσϑαι, ὅπως μὴ λήσει τις αὑτὸν εὐχόμενος 

μεγάλα: χαχά, δοκῶν δ᾽ ἀγαϑά, οἵ δὲ ϑεοὶ τύχωσιν ἐν 

ταύτῃ ὄντες τῇ ἕξει, ἐν à διδόασιν αὐτοὶ ἅ τις εὐχό- 
μενος τυγχάνει; ὥςπερ τὸν Οἰδίπουν αὐτίκα φασὶν εὔ- 
ξασϑαι “χαλκῷ ! διελέσθαι τὰ πατρῷα τοὺς υἱεῖς" ἐξὸν 

αὐτῷ τῶν παρόντων. χαχῶν ἀποτροπήν τινὰ εὔξασϑαι, 

ἕτερα πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι κατηρᾶτο. τοιγαροῦν, ταῦ- 

τά 1e Benin xai ἐκ τούτων ἄλλα πολλὰ καὶ δει- 

»ά, ἃ τί δεῖ καϑ' ἕχαστα λέγειν; AA. Ἀλλὰ σὺ μέν, 

ἐπεὶ τίς 

ἄν σοι δοκεῖ τολμῆσαι ὑγιαίνων. τοιαῦτ᾽ εὔξασϑαι; 
πὶ EO. “Τὸ μαίνεσϑαι ἄρα ὑπεναντίον σοι δοχεῖ τῷ 

φρονεῖν; ΑΔ. Πάνυ μὲν ow. EQ.! "Aggoves δὲ καὶ 
φρόνιμοι δοχοῦσιν ἄνϑρωποι εἶναί τινές σοι; AA. 

Εἶναι μέντοι. Σ ΩΣ Φέρε δή, ἐπισκεψώμεϑα, τίνες ποτ᾿ 

εἰσὶν οὗτοι. ὅτι μὲν γάρ εἰσΐ τινες, ὡμολόγηται, ἄφρο- 

γὲς 18 καὶ φρόνιμοι, καὶ μαινόμενοι € ἕτεροι. ΑΛ. Ὧμο- 

λόγηται γάρ. ΣΩ. Ἔτι δὲ ὑγιαίνοντές εἰσί τινες; AA. 

Εἰσίν. EQ. Οὐκοῦν καὶ ἀσϑενοῦντες ἕτεροι; * AA. 

Llave 78. EQ. Οὐκοῦν οὐχ οἵ αὐτοῖς AA. Οὐ γάρ. 
zo. "ag οὖν καὶ ἕτεροΐ τινές εἰσιν, oi μηδέτερα τού- 
τῶν πεπόνϑασιν; ΑΛ. Ov δῆτα. EQ. Av&yxm γάρ 
ἐστιν ἄνϑρωπον ὄντα ἢ νοσεῖν ἢ μὴ νοσεῖν. ΑΔ. 
Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. Τί δέ; περὶ φρονήσεως καὶ ἀφρο- 

ἈΛΛ KS BOIACACH'" 

σύνης diga 78 τὴν αὐτὴν ἔχεις γνώμην; ΑΔ. Πῶς λέ- 

yes; EQ. Ei δοκεῖ σοι oiov τε εἶναι ἢ φρόνιμον ἢ 

ἄφρονα, ἢ ἔστι τι διὰ μέσου τρίτον πάϑος, ὃ ποιεῖ 

τὸν ἄγϑρωπον μήτε φρόνιμον μήτε ! ἄφρονα; ΑΛ. 
Ov ur zo. Avian ἄρα ἐστὶ TO ἕτερον τούτων 
πεπονϑόναι. ΑΛ. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. Οὐκοῦν μέ- 

μνησαι ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι μανίαν φρονήσει; 
AA. Ἔγωγε. EQ. Οὐκοῦν χαὶ μηδὲν εἶναι διὰ μέσου 
τρίτον πάϑος, 0 ποιεῖ τὸν ἄνϑρωπον μήτε φρόνιμον 
μήτε ἄφρονα, εἶναι; AA. ὩὩμολόγησα γάρ. ΣΩ. Καὶ 

μὴν δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ πράγματι πῶς ἂν εἴη; AA. 
Οὐδαμῶς. ΣΩ. ᾿ἀφροσύνη ἄρα καὶ μανία κινδυνεύει 

! ταὐτὸν εἶναι. ΑΛ. Φαίνεται. 
ἄν φάντες, o ᾿Αλκιβιάδη, τοὺς ἄφρονας μαίνεσϑαι ὁρ- 
Sóc ἂν φαίημεν" αὐτίχα τῶν σῶν ἡλικιωτῶν εἴ τινες 
τυγχάνουσιν ἄφρονες ὄντες, ὥςπερ εἰσέ, καὶ τῶν ἔτι 
πρεσβυτέρων». ἐπεὶ φέρε πρὸς Διός, οὐκ οἶδε τῶν ἐν τῇ 
πόλδι ὀλίγους μὲν εἶναι τοὺς φρονίμους, ἄφρονας δὲ 

τοὺς πολλούς, οὖς δὴ σὺ μαινομένους καλεῖς; AA. 

"Eyoys. EQ. Oi& ἂν οὖν χαίροντας ἡμᾶς εἶναι μετὰ 

τοσούτων μαινομένων πολιτευομένους, καὶ ovx ἂν ! 
παιομένους xai βαλλομένους καὶ ἅπερ εἰώϑασιν οἵ 
μαινόμενοι διαπράττεσϑαι, πάλαι δὴ δίκην δεδωκέναι; 

ἀλλ ὅρα, o μακάριδ, μὴ. οὐχ οὕτω ταῦτ ἔχει. ΑΔ. 

Πῶς ἄν οὖν ποτ᾽ ἔχοι, ὦ Σώκρατες; κινδυνεύει γὰρ 

οὐχ οὕτως ἔχειν, ὥςπερ φήϑην. ΣΩ. Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. 

ἀλλὰ τῇδέ πῃ ἀϑρητέον. ΑΛ. Πῇ ποτε λέγεις; ΣΩ. 
yo δή σοί ve ἐρῶ. ὑπολαμβάνομεν γέ τινας εἶναι 
νοσοῦντας. ἢ οὔ; AA. . Πάνυ μὲν ovr. ! ΣΩ. "4g οὖν 

δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι τὸν γοσοῦντα ποδαγρᾶ» ἢ 
πυρέττειν ἢ ὀφϑαλμιᾶν; ἢ οὐκ ἄν δοκεῖ σοι καὶ μηδὲν 
τούτων πεπονϑὼς ἑτέραν »όσον γοσεῖν; πολλαὶ γὰρ 

δήπου γέ εἶσι, καὶ οὐχ αὗται μόναι. ΑΛ. Ἔμοιγε δο- 

κοῦσιν. EQ. Ὀφϑαλμία οὖν σοι δοκεῖ πᾶσα νόσος 
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εἶναι; AA. Nol. EQ. Aag οὖν xal πᾶσα νόσος | 

ὀφϑαλμία; AA. Ov δῆτα 8 ἔμοιγε" ἀπορῶ μέντοι, πῶς 

λέγω. EQ. "AME ἐὰν * ἔμοιγε, προςέχῃς τὸν νοῦν, σύν 
τὸ δύο, σχεπτομένω τυχὸν εὑρήσομεν. AA. ᾿Αλλὰ προς- 

ἔχω, ὦ Σώπρατες, εἰς δύναμιν τὴν ἐμήν. EQ. Οὐκοῦν 

ὡμολογήϑη ἡμῖν ὀφϑαλμία μὲν πᾶσα νόσος εἶναι, νό- 
σος ̓ρϑν οὐχ εἶναι πᾶσα ὀφϑαλμία; AA. ὩὯμολο- 

γήϑη EQ. Kai ὀρϑῶς γέ μοι δοκεῖ ὁμολογηϑῆναι. 
χαὶ rig οἵ πιυρέττοντες πάντες νοσοῦσιν, οὐ μέντοι oi 
νοσοῦντες πάντες πυρέττουσιν οὐδὲ ποδαγρῶσιν οὐδὲ 
ye ὀφϑαλμιῶσιν, οἶμαι" ἀλλὰ ! vócoc μὲν πᾶν τὸ τοι- 

οὗτόν ἐστι, διαφέρειν δὲ φασιν οὗς δὴ καλοῦμεν ἰα- 
τροὺς τὴν ἀπεργασίαν αὐτῶν. οὐ γὰρ πᾶσαι οὔτε 
ὅμοιαι οὔτε ὁμοίως διαπράττονται, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὖ- 

τῆς δύναμιν ἑκάστη" νόσοι μέντοι vi εἰσιν. ὥςπερ 
δημιουργούς τινας ὑπολαμβάνομεν" ἢ οὔ; AA. Πάνυ 
μὲν οὖν. EQ. Οὐκοῦν τοὺς σκυτοτόμους καὶ τέχτο. 

γας καὶ ἀνδριαντοποιοὺς χαὶ ἑτέρους παμπληϑεῖς, οὺς | 

τὶ δεῖ καϑ' ἕκαστα λέγειν: ἔχουσι δ᾽ οὖν διειληφότες 

δημιουργίας ! μέρη, καὶ πάντες οὗτοϊ εἶσι δημιουργοί, 
οὐ μέντοι εἰσὶ τέχτονές γε οὐδὲ σχυτοτόμοι οὐδ᾽ ἀν- 
δριαντοποιοί, ot ξύμπαντές εἰσι δημιουργοί. ΑΔ. Οὐ 
δῆτα. EQ. Οὕτω μὲν τοίνυν καὶ τὴν ἀφροσύνην διει- 
ληφότες εἰσί, καὶ τοὺς μὲν πλεῖστον αὐτῆς μέρος ἔχον- 
τας μαινομένους καλοῦμεν, τοὺς δ᾽ ὀλίγον ἔλαττον ἦλι- 

ϑίους τε καὶ ἐμβροντήτους" oi δὲ ἐν εὐφημοτάτοις 
ὀνόμασι. βουλόμενοι κατονομάζειν. οἵ μὲν μεγαλοψύ- 
χους, οἱ δὲ εὐήϑεις, ἕτεροι δὲ ἀχάχους καὶ ἀπείρους 
καὶ ἐνεούς. εὑρήσεις δ χαὶ ἕτερα πολλὰ ἀναζητῶν 

ὀνόματα. πάντα δὲ ταῦτα ἀφροσύνη ἐστί" διαφέρει s, 
ὥςπερ τέχνη τέχνης ἡμῖν κατεφαίνετο καὶ νόσος νόσου. 
ἢ πῶς σοι δοκεῖ; AA. Ἐμοὶ μὲν οὕτως. IV. EQ. 
Οὐκοῦν am ἐχείνου πάλιν ἐπανέλθωμεν. ἣν γὰρ δήπου 

καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου, σχετιτέον εἶναι τοὺς ἀφρονάς 
τε xod φρονίμους, τίνες ποτ᾿ εἰσίν. ὡμολόγητο γὰρ εἷ- 
yat τινας" η γὰρ οὔ; ΑΔ. Nal, ὡμολόγηται. ΣΩ. 

"4g οὖν τούτους ! φρονίμους ὑπολαμβάνεις, οἱ ἂν &- 
vp ἅττα δεῖ πράττειν καὶ «λέγειν; ΑΛ. "Eyoys. 

zo. [ἄφρονας δὲ ποτέρους; ἀρά γε τοὺς μηδέτερα 
τούτων εἰδότας; AA. Τούτους. EQ. Οὐκοῦν οἵ 7ε 

μὴ εἰδότες μηδέτερα τούτων λήσουσιν αὑτοὺς καὶ λέ- 

γοντες xai πράττοντες ἅττα “μὴ δεῖ: AA. Φαίνεται. 

zo. Τούτων μέντοι ἔλεγον, e ᾿Αλκιβιάδη, καὶ τὸν Oi- 

δίπουν εἶναι τῶν ἀνϑρώπων. * εὑρήσεις δὲ καὶ τῶν 
vov ἔτι πολλοὺς οὐχ ὀργῇ κεχρημέν ους, ὥςπερ ἐχεῖνον, 
οὐδ᾽ οἰομένους xc. σφισιν εὔχεσϑαι, ἀλλ ἀγαϑά.. 

ἐχεῖνος μὲν ὥςπερ οὐδ᾽ ηὔχετο, οὐδ᾽ ᾧετο᾽ ἕτεροι δὲ 
τινές εἰσι», οἱ τἀναντία τούτων πεπόνϑασιν. E μὲν 
γὰρ οἷμαΐ σε πρῶτον, εἴ σοι ἐμφανὴς γενόμενος ὃ 
ϑεός, πρὸς ὃν τυγχάνεις πορευόμενος, ἐρωτήσειε, πρὶν 
órtoU» εὐξασϑαΐ σε, εἰ ἐξαρκέσει σοι τύραννον γενέ- 

σϑαι τῆς Apodo πόλεως" εἰ δὲ τοῦτο φαῦλον 3, ἡγή- 
σαιο καὶ μὴ μέγα τι, προςϑείη xoi πάντων τῶν EÀ- 

Mp εἰ δὲ ge ! ὁρῴη ἔτι ἔλαττον δοκοῦντα ἔχειν, εἰ 
μὴ χαὶ «πάσης Εὐρώπης ὑποσταίη σοι, καὶ τοῦτο μὴ 
μόνον ὑποσταΐη, αὐϑημερόν σου βουλομένου « ὡς παᾶν- 
τας αἰσϑέσϑαι, ὅτι ᾿Αλκιβιάδης ὃ Κλεινίου τ τύραννός 

ἐστιν" αὐτὸν οἶμαι ἂν σε ἀπιέναι περιχαρὴ γενόμενον, 
ὡς τῶν μεγίστων ἀγαϑῶν κεχυρηκότα. ΑΛ. Ἐχὼ μὲν 

ASU GOTIOTREDUS 

EUER; 3S ἐπε S 
| τινῶν ἐτελεύτησεν. ὁρᾷς δὴ καὶ τῶν ἡμετέρων πολιτῶν 

οἶμαι, ὦ “Σώκρατες, x&v ἄλλον ὁντινοῦν, εἴπερ τοιαῦτα 

ξυμβαίη αὐτῷς ΣΩ. ᾿Αλλὰ μέντοι ἀντὶ ys ! τῆς σῆς 6 
ψυχῆς οὐδ᾽ ἂν τὴν πάντων Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων 
χώραν τε καὶ τυραννίδα βουληϑείης σοι γενέσϑαι. AA. 
Οὐκ οἶμαι ἔγωγε. πῶς γὰρ ἂν, μηδέν γέ τι μέλλων 
αὐτοῖς χρήσεσϑαι; EQ. Ti δ᾽ εἰ pondo κακῶς TB 
καὶ βλαβερῶς χρῆσϑαι; οὐδ᾽ ἂν οὕτως AA. Οὐ δῆ- 

ν. ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς οὔτε τὰ δι- 
δόμενα εἰκῇ δέχεσϑαϊΐ [σε] ovra αὐτὸν εὔχεσϑαι γενέ- 
σϑαι, εἰ γὲ τις βλάπτεσϑαι μέλλοι διὰ ταῦτα ἢ τὸ 
παράπαν τοῦ βίου ἀπαλλαγῆναι. πολλοὺς δ᾽ ἄν ἔχοι- 
uev ! εἰπεῖν, ὅσοι τυραννίδος ἐπιϑυμήσαντες ἤδη καὶ D 

σπουδάσαντες τοῦτ᾽ αὐτοῖς παραγενέσϑαι, ὡς ἀγαϑόν 
τι πράξαντες, διὰ τὴν τυραννίδα ἐπιβουλευϑέντες τὸν 
βίον ἀφηρέϑησαν. οἶμαι δὲ σε οὐκ ἀνήκοον εἶναι ἔνιά 
γε χϑιζὰ τε καὶ πρωϊζὰ γεγενημένα, ὅτε ᾿Αρχέλαον τὸν 

“Μαχεδόνων τύραννον τὰ παιδικά, ἐρασϑέντα τῆς τυ- 
ραννίδος οὐδὲν ἡ ἧττον ἥπερ ἐχεῖνος τῶν παιδικῶν, ἀπέ- 

κτεινβ τὸν ἐραστὴν ὡς τύραννός τε ! καὶ εὐδαίμων E 
ἀνὴρ ἐσόμενος" κατασχὼν δὲ τρεῖς ἢ τέτταρας ἡμέρας 
τὴν τυραννίδα πάλιν αὐτὸς ἐπιβουλευϑεὶς vp ἑτέρων 

τα. 

" 

— ταῦτα γὰρ οὐκ ἄλλων ἀκηκόαμεν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ πα-᾿ 
φόντες οἴδαμεν — ὅσοι στρατηγίας ἐπιϑυμήσαντες Ἐ Ir 
ἤδη xoi τυχόντες αὐτῆς οἱ μὲν ἔτι καὶ νῦν φυγάδες 
τῆςδε τῆς πόλεώς εἰσιν, oi δὲ τὸν βίον κε οἵ 
δὲ ἄριστα δοκοῦντες αὐτῶν πράττειν διὰ πολλῶν κιν- 
δύνων ἐλϑόντες καὶ φόβων οὐ μόνον ἐν ταύτῃ τῇ 
στρατηγίᾳ, αλλ ἐπεὶ εἰς τὴν ἑαυτῶν κατῆλθον, ὑπὸ 
τῶν συχοφαντῶν πολιορκούμενοι πολιορκίαν οὐδὲν 
ἐλάττω τῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων διετέλεσαν, ὥςτε ἐνίους 
αὐτῶν εὔχεσϑαι ἀστρατηγήτους εἶναι μᾶλλον ἢ im 
ἐστρατηγηκέναι. δἰ μὲν οὖν ἦσαν οἵ κίνδυνοί τε καὶ 
πόνοι φέροντες εἰς ὠφέλειαν, εἶχεν ἂν τινὰ λόγον" γὺν 
δὲ καὶ πολὺ τοὐναντίον. εὑρήσεις δὲ καὶ περὶ τέχνων - 
τὸν αὐτὸν τρόπον, εὐξαμένους τινὰς ἤδη γενέσϑαι, καὶ 

γενομένων εἰς ξυμφοράς τε καὶ λύπας τὰς μεγίστας 

καταστάντας. οἵ μὲν γὰρ μοχϑηρῶν διὰ τέλους ὄντων | 
τῶν τέχνων ὅλον τὸν βίον λυπούμενοι διήγαγον" τοὺς n 

δὲ χρηστῶν μὲν γενομένων, συμφοραῖς δὲ χφησαμένων, 
! dere στερηϑῆναι, καὶ τούτους οὐδὲν εἰς ἐλάττονας C 
δυοτυχέας καϑεστηκότας ἥπερ ἐχίνους, xai βουλομέ- 
γους ἂν ἀγένητα μᾶλλον εἶναι ἢ γενέσϑαι. ἀλλ ὅμως 
τούτων T6 xci ἕτέρων πολλῶν ὁμοιοτρόπων. τούτοις 
οὕτω σφόδρα καταδήλων ὁ ὄντων, σπάνιον εὑρεῖν, ὅςτις 
ἂν ἢ διδομένων ἀπόσχοιτο, ἢ μέλλων δὶ εὐχῆς τεύξε- 
σϑαι παύσαιτ ἂν εὐχόμενος. oi δὲ πολλοὶ oU: ἄν 
τυραννίδος διδομένης ἀπόσχοιντ ἄν οὔτε σιρατηγίας 

οὐδ᾽ ἑτέρων ' πολλῶν, ἃ παρόντα βλάπτει μᾶλλον ἢ D 
ὠφελεῖ: ἀλλὰ κἄν εὐξαιντ᾽ ἄν γενέσϑαι, εἴ τῳ μὴ πα- 
ρόντα τυγχάνει. ὀλίγο». δὲ ἐπισχόντες ἐνίοτε παλίψῳ- 
δοῦσιν, ἀνευχύμενοι ἅττ᾽ ἄν τὸ πρῶτον εὔξωνται. ἐγὼ 
μὲν οὖν ἀπορῶ, μὴ ὡς ἀληϑῶς μάτην ϑεοὺς ἄνϑρω- 
ποι αἰτιῶνται, ἐξ ἐκείνων φάμενοι xax σφισιν εἶναι" 

oi δὲ καὶ αὐτοὶ σφῇσιν eite ἀτασϑαλίαισιν εἴτε ἀφρο- 
σύναις χρὴ εἰπεῖν, ὑπὲρ μόρον aye ἔχουσι. ^ xodv- 
ψεύει γοῦν, ὦ ᾿Αἀλκιβιάδη, φρόνιμός τις εἶναι ἐκεῖνος ὃ 
ποιητής, ὃς δοκεῖ μοι. φίλοις ἀνοήτοις τισὲ χρησάμενος, 
ὁρῶν αὐτοὺς καὶ πράττοντας καὶ εὐχομένους ὥπερ οὗ 
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βέλτιον ἣν, ἐκείνοις δὲ ἐδόκει, κοινῇ ὑπὲρ ἁπάντων «v- 
τῶν βυχὴν ποιήσασϑαι. λέγει δὲ πως ὡδί, 

* Ζεῦ βασιλεῦ, τὼ μὲν ἐοϑλά, φῆοι, καὶ εὐχομένοις καὶ 
ἀνεύχτοις 

ἄμμι δίδου, τὰ δὲ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν 

κελδύει. ἐμοὶ μὲν οὖν καλῶς δοκεῖ καὶ ἀσφαλῶς λέγειν 
ὁ ποιητής" σὺ δ᾽ εἴ τι ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα, μὴ 
τιώπα. VL AA. Χαλεπόν, ὦ Σώκρατες, ἐστὶν ἂντι- 

λέγειν πρὸς τὰ καλῶς δἰρημένα. éxSivo δ᾽ οὖν ἐννοῶ, 
ὅσων κακῶν αἰτία 7 ἄγνοια τοῖς ἀνϑρώποις, ὁπόϑ', 

ὡς ἔοικε, λελήϑαμεν. ! ἡμᾶς αὐτοὺς διὰ ταύτην καὶ 

πράττοντες καί, τό Ἢ ἔσχατον, εὐχόμενοι ἡμῖν αὐτοῖς 
τὰ κάκιστα. ὅπερ οὖν οὐδεὶς ἂν οἰηϑείη, ἀλλὰ τοῦτό 

ys πᾶς ἂν οἴοιτο ἱκαγὸς εἶναι, αὐτὸς αὑτῷ τὰ βέλει- 
στα δύξασϑαι, ἀλλ᾽ οὐ τὰ κάκιστα. τοῦτο μὲν γὰρ ὡς 

ἀληϑὼς κατάρᾳ τινί, ἀλλ᾽ οὐκ εὐχῇ ὅμοιον ἂν εἴη. 

EQ. "AM ἴσως, o βέλτιστε, qui ἂν τις ἀνήρ, ὃς ἐμοῦ 

τε καὶ σοῦ σοφώτερος ὧν τυγχάνει, οὐκ ὀρϑῶς ἡμᾶς 
λέγειν, οὕτως εἰκῇ ψέγοντας ἄγνοιαν, εἴ" 78 μὴ! προς- 
ϑείημεν τὴν ἔστιν ὧν τὲ ἄγνοιαν καὶ ἔστιν οἷς καὶ 

ἔχουσί πως ἀγαϑόν, ὥςπερ, ἐχείνοις xoxov. AA. Πῶς 

λέγεις; ἔστι 7ὰρ ὁτιοῦν πρᾶγμα ὁτῳδὴ ὁπωςοῦν ἔχον- 

τι ἄμεινον ἀγνοεῖν ἢ γηγώσκειν; EQ "Euouye δοκεῖ" 

σοὶ δ᾽ ov; AA. Ov μέντοι μὰ Δία. EQ. ᾿Αλλὰ μὴν 

οὐδ᾽ ἐκεῖνό cov καταγγώσομαι, ἐϑέλειν ἂν σε πρὸς τὴν 

ἑαυτοῦ μητέρα διαπεπρᾶχϑαι ἅπερ ᾿Ορέστην φασὶ καὶ 
τὸν ᾿Αλκμαίωνα καὶ εἰ δή τινες ἄλλοι ἐκείνοις τυγχά- 

γουσι ταὐτὰ ᾿ διαπεπραγμένοι. AA. Εὐφήμει πρὸς 

Διός, [5] Σώχρατες. EQ. Οὕτοι τὸν λέγοντα, ὦ ᾿4λ- 

κιβιάδη, ὡς ovx ἂν ἐθέλοις σοι ταῦτα πεπραχϑαι, BU- 

φημεῖν δεῖ σε κελεύειν, ἀλλὰ μᾶλλον πολύ, si τις τὰ 

ἐναντία λέγοι, ἐπειδὴ οὕτω σοι δοκεῖ σφόδρα δεινὸν 

εἶναι τὸ πρᾶγμα, Gcr οὐδὲ duré ov εἶναι οὕτως εἰκῇ. 
δοκεῖς δ᾽ ἂν τὸν Ὀρέστην, ei ἐτύγχανε φρόνιμος ὧν 
xod εἰδὼς ὁ ὅ τι βέλτιστον ἣν αὐτῷ πράττειν, τολμῆσαι 
ἂν τι τούτων διαπράξασϑαι; ΑΛ. 1 Οὐ δῆτα. EQ. 

Οὐδὲ y ̓ ἄλλον οἶμαι οὐδένα. AA. Ov μέντοι. ΣΏ. 
τ νι ἀρ, ὡς ἔοικεν, ἐστὶν 1 τοῦ βελτίστου ἀγνοια 

καὶ τὸ ἀγνοεῖν τὸ βέλτιστον. AA. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. 
Οὐκοῦν xci ἐχείνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι; AA. Φημί. 

VIL EQ. Ἔτι τοΐνυν καὶ τόδε ἐπισκεψώμεϑα᾽ εἴ σοι 

αὐτίκα μάλα παρασταίη, οἰηϑέντι βέλτιον εἶναι, Περι- 
κλέα τὸν σεαυτοῦ ἐπίτροπόν τε χαὶ φίλον, ἐγχειρίδιον 

λαβόντα, ἐλϑόντα ἐπὶ τὰς ϑύρας, εἰπεῖν εἰ ἔνδον ἐστὶ, 

* βουλόμενον ἀποχτεῖναι αὐτὸν ἐκεῖνον, ἄλλον δὲ μη- 
Ova: οἱ δὲ φαῖεν ἔνδον εἶναι — καὶ οὐ λέγω ἐϑέλειν 
ἂν g8 τούτων τι πράττειν᾽ αλλ εἰ, οἶμαι, δόξει σοι, 

ὅπερ οὐδὲν κωλύει δήπου τῷ γε ἀγνοοῦντι τὸ βέλτι- 
στον παραστῆναι ποτὲ δόξαν, eere οἰηϑῆναι xol τὸ 

κακιστόν ποτε βέλτιστον εἶναι — ἢ οὐκ ἂν δοκεῖ σοι; 
AA. Πάνυ μὲν ow. EQ E οὖν παρελϑὼν εἴσω καὶ 

ἰδὼν αὐτὸν ἐχεῖνον. ἀγνοήσαις τε καὶ οἰηϑείης ! ἂν 
ἄλλον sivol τινα, ag ἔτι ἂν αὐτὸν τολμήσαις ἀπο- 
κτεῖναι; AA. Ov μὰ τὸν io, οὐκ ἂν μοι δοκῶ. ΣΏ. 

Οὐ γὰρ δήπου τὸν ἐντυχόντα, ἀλλ᾽ αὐτὸν COT ὃν 

ἠβούλου. ἡ γάρ; AA. Na. EQ. Οὐκοῦν καὶ εἰ πολ- 
ἄκις ἐγχειροῖς, αἰεὶ δὲ ἀγνοοῖς τὸν Περικλέα, ὁπότε 

μέλλοις τοῦτο πράττειν, οὔποτε ἂν ἐπίϑοιο αὐτῷ. AA. 
ΕΒ, - , ' ' -- " 

Οὐ δῆτα. EQ. Ti δέ, τὸν Ὀρέστην δοκεῖς ἂν ποτε 
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τῇ μητρὶ ἐπιϑέσϑαι, εἴ yt ὡςαύτως ἠγγόησϑν; ΑΛ. 

Ovx οἶμαι ! ἔγωγε. EQ. Οὐ γὰρ δήπου οὐδ᾽ ἐχεῖνος 
τὴν προςτυχοῦσαν γυναῖκα οὐδὲ τὴν ὁτουοῦν μητέρα 
διενοεῖτο ἀποχτβῖναι, ἀλλὰ τὴν αὐτὸς αὑτοῦ. ΑΔ. 
Ἔστι ταῦτα. EQ. Ayvosiv ἄρα τά 78 τοιαῦτα βὲ- 
τιον τοῖς οὕτω διακειμένοις, καὶ τοιαύτας δόξας ἔχου- 

σι. ΑΛ. Φαΐνεταιι ΣΩ. Ὁρᾷς QUY , ὅτι 7] ἔστιν ὧν 

τε ἀγνοια καὶ ἔστιν οἷς xal ἔχουσί πως, ἀγαϑόν, ἀλλ 

οὐ χακόν, ὥςπερ ἄρτι σοι ἐδόκει; AA. Ἔοικεν. VIII. 
EQ. Ἔτι τοίνυν εἰ βούλει τὸ ' μετὰ τοῦτο ἐπισκοπεῖν, 

ἄτοπον ἂν ἴσως σοι δόξειεν εἶναι. ΑΔ. Τί μάλιστ᾽, 

ὦ Σώκρατες; ΣΏ. Ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χινδυνεύδι TO 

ye τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν κτῆμα, ἐάν τις ἄνευ τοῦ βελ- 

τίστου κακτημένος di» ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν 
δὲ τὰ πλείω τὸν ἔχοντα αὐτό. σχόπει δὲ ὧδε. wg οὐκ 

ἀναγκαῖον σοι δοκεῖ εἶναι, ὅταν τι μέλλωμεν ἤτοι 

πράττειν ἢ λέγειν, οἰηϑῆναι δεῖν πρῶτον ἡμᾶς εἰδέναι 
ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι τοῦϑ᾽, ὃ ἄν προχειροτέρως μέλλωμεν 
"ἢ λέγειν ἢ πράττειν; ΑΔ. Euows δοκεῖ. EQ. Οὐκ- 

οὔν OL ῥήτορες αὐτίκα ἤτοι εἰδότες ξυμβουλεύειν ἢ 

οἰηϑέντες εἰδέναι ξυμβουλεύουσιν ἡμῖν ἑκάστοτε, οἵ μὲν 

περὶ πολέμου τε καὶ εἰρήνης, oí δὲ περὶ τειχῶν οἶκο- 
δομέας ἢ λιμένων κατασκευῆς" 

ποτε ἡ πόλις πράττει * 
καϑ' αὑτήν, ἀπὸ τῆς τῶν ῥητόρων ξυμβουλῆς ἅπαντα 

γίγνεται. ΑΔ. ᾿ἀληϑῆ λέγεις. EQ. Ὅρα τοίνυν καὶ 
τὰ ἐπὶ τούτοις, ἂν δυνηϑῶ. καλεῖς γὰρ δήσιου φρονί- 
μοὺς τ καὶ AA. Eyoys. EQ. 
τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὀλίγους φρονί- 
μους; AA. Οὕτως. EQ. Οὐκοῦν πρός τι ἀποβλέπων 

ἀμφοτέρους; AA. Ναί. XQ. 4g οὖν τὸν ! τοιοῦ- 
τον, ξυμβουλεύειν εἰδότα χωρὶς τοῦ πότερον βέλτιον 
καὶ ὅτε βέλτιον, φρόνιμον καλεῖς; AA. Qv δῆτα. EQ. 

Οὐδὲ 78, οἶμαι, ὅςτις τὸ πολεμεῖν αὐτὸ οἷδε χωρὶς τοῦ 

ὁπότε βέλτιον καὶ τοσοῦτον χρόνον, ὅσον βέλτιον. ἢ 
γάρ; AA. Ναί. EQ. Οὐκοῦν οὐδὲ si τίς τινα ἀπο- 
χτινγύναι οἶδεν οὐδὲ χρήματα ἀφαιρεῖσϑαι καὶ φυγά- 
δὰ ποιεῖν τῆς πατρίδος χωρὶς τοῦ ὁπότε βέλτιον καὶ 
ὅντινα βέλτιον; AA. Ov μέντοι. ZQ. Ὅρτις ! ἄρα 

τι τῶν τοιούτων οἶδεν, ἐὰν μὲν παρέπηται αὐτῷ ἡ τοῦ 
βελτίστου ἐπιστήμη, -- αὕτη δ᾽ ἦν x αὐτὴ δήπου, 
ἥπερ καὶ ἢ τοῦ ὠφελίμου" ἢ γάρ; AA. Ναί. EQ. 
Φρόνιμόν P αὐτὸν φήσομεν καὶ ἀποχρῶν τὰ ξύμβου- 
λον καὶ τῇ πόλει καὶ αὐτὸν αὑτῷ τὸν δὲ μὴ ποιοῦν- 

τα τἀναντία τούτων. ἢ πῶς δοκεῖν AA. Ἐμοὶ μὲν 

IX. EQ. τί δ᾽, εἴ τις ἱππεύειν ἢ τοξεύειν οἱ- 

δὲν, ἢ αὖ παλαίειν ἢ πυκτεύειν 7 TL τῆς ἄλλης ἄγω- 

viec ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ὅσα ' τέχνῃ οἴδα- 
uev, al καλεῖς ὃς ἂν εἰδῇ τὸ κατὰ ταύτην τὴν τέχνην 
βέλτιον γινόμενον; οὐ τὸν κατὰ τὴν ἱππικὴν ἱππικόν; 
ΑΛ. "Ey ope. EQ. Τὸν δὲ Ie οἶμαι, κατὰ τὴν TUUXTL- 

χὴν πυχτικόν, τὸν δὲ κατ᾽ ᾿αὐλητικὴν αὐλητικόν, καὶ 
τάλλα δήπου ἀνὰ λόγον τούτοις. ἢ ἄλλως πως; ΑΛ. 

Οὔκ, ἀλλ᾿ οὕτω. EQ. Δοκεῖ οὖν σοι ἀναγκαῖον εἶναι 

τὸν περὶ τούτων ἐπιστήμονα ὄντα ἄρα καὶ ἄνδρα φρό- 
viuov εἶναι; ἢ πολλοῦ φήσομεν ' ἐνδεῖν; AA. Πολλοῦ 
μέντοι νὴ Δία. XQ. Ποίαν οὖν οἴει πολιτείαν εἶναι 

τοξοτῶν τε ἀγαϑῶν καὶ αὐλητῶν, ἔτι δὲ ἀϑλητῶν καὶ 
τῶν ἄλλων τεχνιτῶν, ἀναμεμιγμένων δ᾽ ἐν τοιούτοις 

ἑνὶ δὲ λόγῳ, ὅσα δή 
πρὸς ἀλλὴν πόλιν ἢ αὐτὴ 

» E 
αἀφρονας; Ovxovr 

ea 
ουτω. 
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oic ἄρτι εἰρήκαμεν τῶν τὸ αὐτὸ τὸ πολεμεῖν εἰδύτων 
χαὶ αὐτὸ τὸ ἀποκτιννύναι, πρὸς δὲ καὶ ἀνδρῶν ῥητο- 

guy. πολιτικὸν φύσημα, φυσώντων, ἁπάντων δὲ τού- 
τῶν ὄντῶν ἄνευ τῆς τοῦ βελτίστου ἐπιστήμης καὶ τοῦ 
εἰδότος ὁπότε βέλτιον ἑνὶ ἑχάστῳ τούτων * ̓ χρῆσϑαι 
καὶ πρὸς τίνα; 
τες. 
στον αὐτῶν φιλοτιμούμενόν T6 καὶ νέμοντα τὸ πλεῖ- 
στον τῆς πολιτείας τούτῳ μέρος, 

ex Φαύλην τινὰ ἔγωγε, c Σώκρα- 

EQ. Φαίης γ8 ἂν, οἶμαι, ὅπόταν ὁρῴης ἕνα ἕκα- 

(y αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνῃ κράτιστος ὦν" : 

λέγω δὲ τὸ κατ᾽ αὐτὴν τὴν τέχνην βέλτιστον γιγνόμε- 
γον" τοῦ δὲ τῇ πόλει τε καὶ αὐτὸν αὑτῷ βελτίστου 
ὄντος τὰ πολλὰ διημαρτηκότα, ἅτε, οἶμαι, ἄνευ νοῦ 

δόξῃ πεπιστευκότα. οὕτω ! δὲ τούτων ἐχόντων, ἀρ 
ovx ἂν ὀρϑῶς λέγοιμεν φάντες πολλῆς ταραχῆς τε καὶ 

ΑΛ. 

EQ. Οὐκοῦν ἀναγκαῖον ἡμῖν 
ἀνομίας μεστὴν εἶναι τὴν τοιαύτην πολιτείαν; 
᾿Ορϑῶς μέντοι νὴ Aio. 

ἐδόκϑι οἰηϑῆναι. δεῖν πρῶτον ἡμᾶς εἰδέναι ἢ τῷ ὄντι 
εἰδέναι τοῦτο, ὃ ἂν προχείρως μέλλωμεν ἢ πράττειν ἢ 

λέγειν; Ἐδόχει. EQ. Οὐκοῦν κἂν μὲν πράττῃ 

& τις οἷδεν ἢ ἃ δοκεῖ εἰδέναι, παρέπηται δὲ τὸ ὠφε- 
λίμως, καὶ λυσιτελούντως ἡμᾶς ἕξειν ' καὶ τῇ πόλει 

χαὶ αὐτὸν αὐτῷ; AA. Hc γὰρ οὔ; ΣΩ. Ἐὰν δὲ 

y» οἶμαι, τἀναντία τούτων, οὔτε τῇ πόλει OUT αὐτὸν 

AA. Οὐ δῆτα. EQ. Τί δέ; καὶ νῦν ἔτι ὡς- 
αὔτως σοι δοκεῖ, ἢ ἄλλως πως; AA. Ovx, αλλ ov- 

roc. Σῶ. Ag ov» ἔφησϑα καλεῖν τοὺς μὲν πολλοὺς 

ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὀλίγους φρονίμους; AA. Ἔχαγε. 
EQ. Οὐκοῦν φαμὲν πάλιν τοὺς πολλοὺς διημαρτηκέναι 
τοῦ βελτίστου, ὡς τὰ πολλά γε, οἶμαι, ἄνευ νοῦ δόξῃ 

πεπιστευχότας; ! ΑΛ. Φαμὲν γάρ. EQ. «υσιτελεὶ 

ἄρα τοῖς πολλοῖς μήτ᾽ εἰδέναι μηδὲν μήτ᾽ οἴεσϑαι εἰ- 
δέναι, εἴπερ 78 μᾶλλον προϑυμήσονται πράττειν μὲν 

ταῦτα, ἅττ ἂν εἰδῶσιν ἢ οἰηϑῶσιν εἰδέναι, πράττον»- 

e oe 
αὐτῷ; 

τες δὲ βλάπτεσϑαι τὰ πλείω μᾶλλον 7 ὠφελεῖσϑαι. 
AA. ᾿᾿ληϑέστατα λέγεις. X. ΣΩ. Ὅρᾷς ovr, ὅτε f 

ἔφην κινδυνεύειν τό ys τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ! κτῆμα, 
ἐάν τις ἄνευ τῆς τοῦ βελτίστου ἐπιστήμης κεατημένος 
n ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ τὰ πλείω τὸν 

ἔχοντ᾽ αὐτό, dp οὐχὶ τῷ ὄντι ὀρϑῶς ἐφαινόμην, λέγων; 
AA. Καὶ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ νῦν μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

EQ. Δεῖ ἄρα καὶ πόλιν καὶ ψυχὴν τὴν μέλλουσαν ὁρ- 
ϑῶς βιώσεσϑαι ταύτης τῆς ἐπιστήμης ἀντέχεσϑαι, 
ἀτεχνῶς ὥςπερ ἀσϑενοῦντα ἰατροῦ ἢ τινὸς κυβερνήτου 
τὸν ἀσφαλῶς μέλλοντα πλεῖν, ὅσῳ περ ἄν μὴ πρότε- 

gor ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς. ἄνευ γὰρ * παύτης ἢ πε- 
οὶ χφημάτων χτῆσιν ἢ σώματος ῥώμην ἢ καὶ ἄλλο τι 

τῶν τοιούτων, τοσούτῳ μείζω ἁμαρτήματα ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὡς ἔοικε, γίγνεσϑαι. ὃ δὲ δὴ τὴν κα- 

λουμένην πολυμάϑειάν τὲ καὶ πολυτεχνίαν χεχτημένος, 
ὀρφανὸς δὲ ὧν ταύτης τῆς ἐπιστήμης, ἀγόμενος δὲ ὑπὸ 
μιᾶς ἑκάστης τῶν ἄλλων, ἀρ οὐχὶ τῷ ὄντι δικαίως 

πολλῷ χειμῶνι χρήσεται, ἅτ᾽, οἶμαι, ἄνευ κυβερνήτου 
διατολῶν ἐν πελάγει, χρόνον οὐ μαχρὸν βίον iov; 
ὥςτε ! ξυμβαίνειν μοι δοκεῖ καὶ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ποι- 

ητοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν ποῦ τινος, ὡς ἄρα πολλὰ μὲν 

ἠπίστατο ἔργα, χαχῶς δὲ, φησίν, ἠπίστατο πάντα. 
AA. Koi τὶ δή more ξυμβαίνει τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὦ 
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| “Σωχρατες; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν δοκεῖ πρὸς λόγον 
εἰρηκέναι. EQ. Καὶ μάλα 78 πρὸς λόγον" ἀλλ᾽ αἰνίτ- 
τεται, ὦ βέλτιστε, καὶ οὗτος καὶ οἵ ἀλλοι δὲ ποιηταὶ 

σχεδόν τι πάντες. ἔστι TB γὰρ φύσει ποιητικὴ ἡ ξύμ- 
πασὰ αἰνιγματώδης χαὶ οὐ τοῦ ! προςτυχόντος ἀνδρὸς 

γνωρίσαι" ἔτι δὲ πρὸς τῷ φύσει τοιαύτη εἶναι, ὅταν 
λάβηται ἀνδρὸς φϑονεροῦ ve καὶ μὴ βουλομένου ἡμῖν 
ἐνδείκνυσθαι, ἀλλ ἀποκρύπτεσθαι 0 τι μάλιστα τὴν 
αὑτοῦ σοφίαν, ὑπερφυῶς δὴ τὸ χρῆμα ὡς δύογνωστον 
φαίνεται, 0 τι ποτὲ νοοῦσιν ἕκαστος αὐτῶν. οὐ γὰρ 
δήπου Ὅμηρόν ye τὸν ϑειότατόν τε καὶ σοφώτατον ᾿ 

ποιητὴν ἀγνοεῖν δοκεῖς, ὡς οὐχ οἷόν 1e ἦν ἐπίστασϑαι 
κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὃ λέγων τὸν Μαργίτην πολ- 
λὰ μὲν ἐπίστασϑαι, κακῶς δέ, φησι, πάντα ! ἠπίστα- 

το. ἀλλ αἰνίττεται, οἶμαι, παράγων τὸ κακῶς μὲν ἀν- 
τὶ τοῦ κακοῦ, τὸ δὲ m ἀντὶ τοῦ ἐπίστασϑαι. 
γίγνδται οὖν συντεϑὲν ἔξω μὲν τοῦ μέτρου, ἔστι δ᾽ à 
qs βούλεται, ὡς πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, καχὸν δὲ 

ἦν αὐτῷ ἐπίστασϑαι ταῦτα πάντα. δῆλον οὖν, ὅτι, 
εἴπερ ἣν αὐτῷ κακὸν τὸ πολλὰ εἰδέναι, φαῦλός τις ὧν 
ἐτύγχανεν, εἴπερ ye πιστεύειν δεὶ τοῖς , προειρημένοις 
λόγοις. AA. MX ι ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, o “Σώκρατες. ἢ 

χαλεπῶς vá ἄν ἄλλοις τισὶ πιστεύσαιμι λόγοις, εἴπερ 
μηδὲ τούτοις. EQ. Kai ὀρϑῶς γέ σοι δοκεῖ. ΑΔ. 

Πάλιν αὖ μοι δοχεῖ. ΧΙ. EQ. Ἀλλὰ φέρε πρὸς Διός. 
ὁρᾷς γὰρ δήπου τὴν ἀπορίαν, ὅση τε καὶ οἵα" ταύτης 
δὴ xoi σύ μοι δοκεῖς κεχοινωνηκέναι᾽ μεταβαλλόμενός 
γέ τοι ἄνω καὶ κάτω οὐδ᾽ ὁτιοῦν παύει, ἀλλ᾽ ὅπερ ἂν 

μάλιστα σοι δόξῃ, τοῦτο καὶ ἐχδεδυκέναι αὖ καὶ οὐχέ- 

τι ὡςαύτως δοκεῖν. εἰ * οὖν col y ἔτι καὶ νῦν ἐμφα- 

γὴς γενόμενος ὃ ϑεύς, πρὸς ὃν τυγχάνεις πορευόμενος, 
ἐρωτήσειε, πρὶν ὅτιοῦν εὐξασϑαὶΐ σε, εἰ ἐξαρκέσει σοι 

ἐχείνων τι γενέσϑαι ὧνπερ καὶ ἐν ἀρχῇ ἐλέγετο, εἴτε 
xoi αὐτῷ σοι ἐπιτρέψειεν εὔξασϑαι, rl ποτ᾽ ἂν οἴδι 5 

τῶν παρ ἐκείνου διδομένων λαμβάνων ἢ αὐτὸς εὐξά- 

μενος γενέσθαι τοῦ καιροῦ τυχεῖν: ΑΛ. Ἀλλὰ μὰ 
τοὺς ϑεούς, ἐγὼ μὲν οὐδὲν ἂν ἔχοιμἱ σοι εἰπεῖν, ὦ 

Σώκρατες, οὕτως" ἀλλὰ μάργον τὶ μοι δοκεῖ εἶναι, καὶ 
ὡς ! ἀληϑῶς πολλῆς φυλακῆς, ὅ Ὅπως μὴ λήσει τις αὖ- 

τὸν εὐχόμενος μὲν χακά, δοκῶν δὲ τὰ ἀγαϑά, ἔπειτ᾽ 

ὀλίγον ἐπισχών, ὅπερ χαὶ σὺ ἔλεγες, παλινῳδῇ, ἀγευ- 

χόμενος ἅττ ἂν τὸ πρῶτον εὔξηται. EQ. 4g οὐν 

οὐχὶ εἰδώς τι πλέον ἡμῶν ὃ ποιητής, οὗ καὶ ἐν ἀρχῇ 
τοῦ λύγου ἐπεμνήσϑην, τὰ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπα- 
λέξειν ἐχέλευεν; ΑΛ. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. Τοῦτον μὲν 

τοίνυν, ὦ Ἡλκιβιάδη, καὶ “ακεδαιμόνιοι τὸν ποιητὴν 
ἐζηλωκότες, ! εἴτε καὶ αὐτοὶ οὕτως ἐπεσχεμμένοι, καὶ 

ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἑκάστοτε παραπλησίαν εὐχὴν εὔχον- 
ται, τὰ καλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς τοὺς ϑεοὺς διδόναι 
κελεύοντες αὖ σφίσιν αὐτοῖς πλεῖον δ᾽ οὐδεὶς ἄν éxel- 
γῶν εὐξαμένων ἀκούσειε. τοιγαροῦν. εἰς τὸ παρῆκον 
τοῦ θόνου οὐδένων ἡ ἧττον. εὐτυχεῖς εἰσὶν dy omo. εἰ 
δ᾽ ἄρα καὶ ξυμβέβηκεν αὐτοῖς, ὥςτε μὴ πάντα εὐτυ- 
9: ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἐχείνων εὐχήν" ἐπὶ τοῖς ϑεοῖς δ᾽ 

ἐστίν, οἶμαι, Gere καὶ διδόναι ἅττ᾽ ἂν τις εὐχόμενος ! 

τυγχάνῃ καὶ τἀναντία τούτων. ΧΙ. Βούλομαι δὲ σοι 
καὶ ἕτερόν τι διηγήσασϑαι, ὃ ποτ᾽ ἤκουσα τῶν πρε- 
σβυτέρων τινῶν, ὡς ϑηναίοις xal “ακεδαιμονίοις δια- 
φορᾶς γενομένης ξυνέβαινεν ael τῇ πόλει ἡμῶν, ὥςτϑ 
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καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν, ὁπότε μάχη γένοι- 
το, δυςτυχεῖν καὶ μηδέποτε δύνασϑαι ̓ ἀρατῆσαι. τοὺς 
οὖν ̓ Ιϑηναίους ἀγανακτοῦντας τῷ πράγματι, καὶ ἀπο- 
φουμένους, τίνι χρὴ μηχανῇ τῶν παρόντων κακῶν ἀπο- 
τροπὴν ! gupei», βουλευομένοις αὐτοῖς δοκεῖν κράτιστον 
εἶναι, πέμψαντας πρὸς ᾿Αμμωνα, ἐχεῖνον ἐπερωτᾶν" ἔτι 
δὲ πρὸς τούτοις τάδε, καὶ ἀνϑ᾽ ὅτου ποτὲ «Τακεδαιμο- 

γίοις oi ϑεοὶ μᾶλλον νίκην διδύασιν ἢ σφίσιν αὐτοῖς, 
ot πλείστας, φάναι, μὲν ϑυσίας καὶ καλλίστας τῶν 

Ἑλλήνων ἄγομεν, ἀναϑήμασί rs κεχοσμήκαμεν τὰ ἱδρὰ 
αὐτῶν ὡς οὐδένες ἄλλοι, πομπάς 18 πολυτελεστάτας 

καὶ σεμνοτάτας ἐδωρούμεϑα τοῖς ϑεοῖς ἂν ἕχαστον 

ἔτος, καὶ ἐτελοῦμεν χρήματα, * ὅσα οὐδ᾽ οἵ ἀλλοι ξυμ- 
παντες Ἕλληνες. “ακεδαιμονίοις δέ, φάναι, οὐδεπώ- 
ποτ᾽ ἐμέλησεν οὐδὲν τούτων, ἀλλ᾽ οὕτως ὀλιγώρως διά- 

XELVTOL πρὸς τοὺς ϑεούς, ὥςτε καὶ ἀνάπηρα ϑύουσιν 
ἑκάστοτε χαὶ τἄλλα πάντα οὐκ ὀλίγῳ ἐνδεεστέρως τι- 

μῶσιν ἥπερ ἡμεῖς, οὐδὲν ἐλάττω χρήματα κεκτημένοι 
τῆς ἡμετέρας πόλεως. ἐπειδὴ εἰρηκέναι ταῦτά T8 καὶ 
ἐπερωτῆσαι, τί χρὴ πράττοντας αὐτοὺς τῶν παρόντων 
χαχῶν ἀπαλλαγὴν εὑρεῖν, ἄλλο! μὲν οὐδὲν ἀποκριϑῆ- 

γαι τὸν προφήτην — τὸν γὰρ ϑεὸν οὐκ ἐᾶν δῆλον 
ὅτι ---- καλέσαντα δὲ αὐτόν, Ιϑηναίοις, φάναι, τάδε 

λέγει "Apu φησὶν ἄν βούλεσϑαι αὑτῷ τὴν «Τακεδαι- 
μονίων εὐφημίαν εἶναι μᾶλλον ἢ τὰ ξύμπαντα τῶν 
Ἑλλήνων i ἱερά. τοσαῦτα εἰπεῖν.» οὐκέτι περαιτέρω. τὴν 
δ᾽ ov» εὐφημίαν οὐκ ἄλλην τινά μοι δοκεῖ λέγειν ὁ 
ϑεὸς ἢ τὴν εὐχὴν αὐτῶν ἔστι γὰρ τῷ oru πολὺ δια- 
φέρουσα τῶν ἄλλων. οἵ μὲν γὰρ REPE Ἕλληνες ! oi 

μὲν χρυσόκερως βοῦς παραστησάμενοι, ἕτεροι δ᾽ ἀνα- 
ϑήμασι δωρούμενοι τοὺς ϑεοὺς εὔχονται ἅττ᾽ ἂν τύχῃ 
ταῦτα, ἐάν T ἀγαϑὰ ἐάν τὸ κακά" βλαςφημούντων 
οὖν αὐτῶν ἀκούοντες oi ϑεοὶ οὐκ ἀποδέχονται τὰς 
πολυτελεῖς ταυτασὶ πομπάς τὸ καὶ ϑυσίας. ἀλλὰ δοκεῖ 

μοι πολλῆς φυλακῆς δεῖσϑαι καὶ σκέψεως, 0 τι ποτὲ 
ῥητέον ἐστὶ καὶ μή. ΧΠΙ. Εὐὑρήσεις δὲ καὶ παρ᾽ Ὁμή- 
Qm ἕτερα παραπλήσια τούτοις εἰρημένα. φησὲ γὰρ τοὺς 
Τρῶας ! ἔπαυλιν ποιουμένους 

ἕρδειν ἀϑανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας" 
M * ν᾽ » τς , . My H 

τὴν δὲ κνίσσαν ἐκ τοῦ πεδίου τοὺς ἀνέμους φέρειν 

οὐρανὸν εἴσω, 
ἡδεῖαν" τῆς δ᾽ οὔ τι ϑεοὺς μάχκαρας δατέεσϑαι, 
οὐδ᾽ ἐϑέλειν" μάλα γάρ σφιν ἀπήχϑετο Ἴλιος ἱρὴ 

! xai Πρίαμος καὶ λαὸς puel (o) Πριάμοιο. 

σ εν τ ΚΣ. » , N - 
ὥςτε οὐδὲν αὐτοῖς ἣν προύργου ϑύειν 18 καὶ δῶρα τε- 
λεῖν μάτην, ϑεοῖς ἀπηχϑημένους. οὐ γάρ, οἶμαι, τοι- 

οὗτόν ἐστι τὸ τῶν ϑεῶν, ὥςτϑ ὑπὸ δώρων παράγε- 

σϑαι, οἷον κακὸν τοκιστήν᾽ ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς εὐήϑη λό- 
yov λέγομεν, ἀξιοῦντες “αχεδαιμονίων ταύτῃ περιδῖ- 
γαι. καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, εἰ πρὸς τὰ δῶρα καὶ τὰς 

ϑυσίας ἀποβλέπουσιν ἡμῶν oi ϑεοΐ, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν 
; : s 

ψυχήν, ἂν τις ὅσιος xal δίκαιος * ὧν τυγχάνῃ. πολλῷ 

γε μᾶλλον, οἶμαι, ἢ πρὸς τὰς πολυτελεῖς ταύτας πομ- 
, N , e 24ν ΄ D 1 » 

πᾶς 18 καὶ ϑυσίας, ἃς οὐδὲν κωλύει πολλὰ μὲν εἰς 

ϑεούς, πολλὰ δ᾽ εἰς ἀνθρώπους ἡμαρτηκότας καὶ 
EJ , ^ , » 323 e 2» - € L 
ἰδιώτην καὶ πόλιν ἔχειν ἂν ἕκαστον ἔτος reÀeiv. οἱ δὲ, 

ἅτε οὐ δωροδόκοι ὄντες, καταφρονοῦσιν ἁπάντων τού- 

Mil 231 

᾿ cd ee Ete ; ; 
των, Oc φησιν ὃ ϑεὸς καὶ ϑεῶν προφήτης. κινδυνεύει 
γοῦν καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν 

ἔχουσι desiooum ze καὶ φρόνησις διαφερόντως τετι- 
μῆσϑαι. "' φρόνιμοι δὲ καὶ δίκαιοι οὐκ ἄλλοι τινὲς εἰ- 
σιν ἢ τῶν εἰδότων ἃ δεῖ πράττειν T8 καὶ λέγειν καὶ 

πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνϑρώπους. βουλοίμην δ᾽ ἀν 

καὶ σοῦ πυϑέσϑαι, ὅ τι ποτὲ ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα. 
AA. Ἀλλ ἐμοὶ μὲν, ὦ ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄλλῃ πῃ δοκεῖ ἢ 7i 

ἧπερ goi τ καὶ τῷ ϑεῷ: οὐδὲ γὰρ ἄν εἰκὸς εἴη ἀν- 
τίψηφον ἐμὲ τῷ ϑεῷ γενέσϑαι. EQ. Οὐκοῦν μέμνη- 
σαι ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ φάσκων εἶναι, ὅπως μὴ λάϑης 

σεαυτὸν εὐχόμενος κακά, δοκῶν ' δὲ ἀγαϑά; ΑΛ. 
Ἔχωγϑ. zQ. Ὁρᾷς oU», ὡς οὐκ ἀσφαλές σοὶ ἐστιν 

ἐλϑεῖν πρὸς τὸν; ϑεὸν εὐξομένῳ, ἵνα μηδ᾽ ἂν οὕτω 

τύχῃ, βλαςφημοῦντός σου ἀκούων οὐδὲν ἀποδέξηται 
τῆς ϑυσίας ταύτης, τυχὸν δὲ καὶ ἕτερόν τι πέροβαπο- 
λαύσῃς. ἐμοὶ μὲν οὖν δοχεῖ κράτιστον εἶναι ἡσυχίαν 
ἔχειν. τῇ μὲν γὰρ τ ἐδ α ιο Ων εὐχῇ διὰ τὴν μεγα- 

λοψυχίαν --- τοῦτο γὰρ χάλλιστον τῶν ἐν ἀφροσύνῃ 

γε ὀνομάτων — οὐχ ἂν οἶμαί σε ἐϑέλειν χρῆσϑαι. 
ἀναγκαῖον ! οὖν ἐστι περιμένειν, ἕως ἂν τις μάϑῃ, ὡς 

δεῖ πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους διακεῖσϑαι. XIV. 
ΑΛ. Πότε οὖν παρέσται ὃ χφόνος οὗτος, ὦ Σώκρατες; 

καὶ τίς ὃ cem ἤδιστα γὰρ ἂν μοι δοκῶ ἰδεῖν 
τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον τίς ἐστιν. XQ. Οὗτος, o μέλει 

περὶ σοῦ. ἀλλὰ δοκεῖ μοι; ὥςπερ τῷ Διομήδει qno? 

τὴν ̓ ϑηνᾶν Ὅμηρος ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν ἀφελεῖν τὴν 
ἀχλύν, 

OqU εὖ γιγνώσκοι ἡμὲν ϑεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, 

d "AN d. " E Aie SQ eurn 
! οὕτω καὶ σοὶ δεῖν ἀπὸ τῆς ψυχῆς πρῶτον τὴν ἀχλὺν 

ἀφβλόντα, ἢ νῦν παροῦσα τυγχάνϑι, τὸ τηνικαῦτ᾽ 7 
προῤφέρειν δὶ ὧν μέλλεις γνώσεσϑαι ἡμὲν κακὸν ἠδὲ 

καὶ ἐσϑλόν. νῦν μὲν γὰρ οὐχ ἂν μοι δοκεῖς δυνηϑῆ- 

vat. ΑΛ. ἀἰφαιρείτω, εἴτε βούλεται τὴν ἀχλὺν εἴτα 
ἄλλο τι, ὡς ἐγὼ παρεσχεύασμαι μηδὲν ἃ ἂν φυγεῖν τῶν 
ὑπ᾽ ἐχείνου προςταττομένων, ὅςτις ποτ᾿ ἐστὶν ὁ ἂν- 
ϑρῶωπος, εἴ ys μέλλοιμι βελτίων γενέσϑαι. * XQ. MÀ- 
λὰ μὴν καἀχεῖνος ϑαυμαστὴν ὅσην περὶ σὲ προϑυμίαν 
ἔχει. AA. Εἷς τότε τοίνυν καὶ τὴν ϑυσίαν ἀναβάλλε- 
σϑαι χράτιστον εἶναί μοι δοκεῖ. EQ. Καὶ ὀρϑῶς γέ 

σοι Üoxsi' ἀσφαλέστερον γάρ ἐστιν ἢ παρακινδυνεύειν 

τοσοῦτον κίνδυνον. AA. Ἀλλὰ πῶς, ὦ Σώκρατες; καὶ 

μὴν τουτονὶ τὸν στέφανον, ἐπειδή μοι δοκεῖς καλῶς 
ξυμβεβουλευχέναι, σοὶ περιϑήσω᾽ τοῖς ϑεοῖς δὲ καὶ 

στεφάνους xal ! ταλλα πᾶντα τὰ νομιζόμενα τότε δώ- 
σομεν, ὅταν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐλϑοῦσαν ἴδω. ἥξει δ᾽ 
οὐ διὰ μακροῦ, τούτων ϑελόντων. EQ. ἤλλὰ δέχομαι 

' - Sox QE] - 1 E " 
καὶ τοῦτο, καὶ ἀλλο δὲ ἂν τι τῶν παρὰ σοῦ δοϑὲν- 

c r, 3 ài τ: , 3 , «“ ' NCC 

τῶν ἡδέως ἴδοιμι δεξάμενον ἐμαυτόν. ὥςπερ δὲ xal ὁ 
Κρέων Εὐριπίδ, [ ὃν Τειρεσίαν ἰδὼν & D ριπίδῃ πεποίηται τὸν Τειρεσίαν ἰδὼν ἔχοντα 

à ; SU: SUAM NS ; ὃ 
τὰ στέφη καὶ ἀκούσας ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀπαρχὰς 
αὐτὸν εἰληφέναι διὰ τὴν τέχνην, Οἰωνὸν ἐθέμην, φη- 

σί, καλλίνικα "σὰ" στέφη" ἐν “γὰρ κλύδωνι κείμεϑα, 

ὥςπερ οἶσϑα gv: οὕτω ! δὲ κἀγὼ παρὰ σοῦ τὴν δό- 
ξαν ταύτην οἰωνὸν τίϑεμαι. δοχῶ δέ μοι ovx ἐν ἐλάτ- 
ro». κλύδωνι τοῦ Κρέοντος εἶναι, καὶ βουλοίμην dv 

καλλίνικος γενέσϑαι τῶν σῶν ἐραστῶν. 
———3eee—— — — 
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TJASA EDO YA RPA Δ νῦν, 

XLOKPATE XAIPESQON, KPEITLAX, 

ΡΟ ΣΑΣ 

XAPMIAHX. 

1. * Hoy μὲν τῇ προτεραίᾳ ἑσπέρας ἐκ Ποτι- 
δαίας ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου, οἷον δὲ διὰ χρόνου ἀφι- 
γμένος ἀσμένως ja ἐπὶ τὰς ξυνήϑεις διατριβάς. καὶ 
δὴ καὶ εἰς τὴν Ταυρέου παλαίστραν τὴν καταντικρὺ 
τοῦ τῆς βασιλικῆς ἱεροῦ εἰςῆλϑον, καὶ αὐτόϑι κατέλα- 
fov πάνυ πολλούς, τοὺς μὲν καὶ ἀγνῶτας ἐμοΐ, τοὺς 
δὲ πλείστους γνωρίμους. καὶ μὲ ὡς εἶδον ! εἰςιόντα ἐξ 

ἀπροςδοκήτου, εὐθὺς πόῤῥωθεν ἠσπάζοντο ἄλλος ἀλ- 

λοϑεν" Χαιρεφῶν δὲ, ἅτε καὶ μανικὸς ὧν, ἀναπηδήσας 
ἐχ μέσων ἔϑει πρός με, καὶ μου λαβόμενος τῆς χειρύς, 

7n. Σώχρατες, ἦ δ᾽ ὅς, πῶς ἐσώϑης ἐχ τῆς μάχης; 

'OMyov δὲ πρὶν ἡμᾶς ἀπιέναι μάχη ἐγεγόνει ἐν τῇ 
Ποτιδαίᾳ, ἣν ἣν ἄρτι ἦσαν oi τῇδε πεπυσμένοι. Kai 
ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἀποκρινόμενος, Οὑτωσί, ἔφην, ὡς σὺ 
ὁρᾷς. Καὶ μὴν ἤγγελταὶ γε δεῦρο, ἔφη, q τε μάχη 
πάνυ ἰσχυρὰ ! γεγονέναι καὶ ἐν αὐτῇ πολλοὺς τῶν 
γνωρίμων τεϑνάναι. Καὶ ἐπιεικῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀληϑῆ 

ἀπήγγελται. Παρεγένου μέν, ἡ δ᾽ ὅς, τῇ μάχῃ: Ππα- 
φεγενόμην. Δεῦρο δή, $ ἔφη, καϑεζόμενος ἡμῖν διήγη- 
σαι: οὐ γάρ τὶ πὼ πάντα σαφῶς πεπύσμεϑα. Καὶ 
ἅμα με καϑίζει ἀγὼν παρὰ Κριτίαν τὸν Καλλαίσχρου. 
παρακαϑεζόμενος οὖν ἠσπαξόμην τόν T8 “Κριτίαν χαὶ 
τοὺς ἄλλους, καὶ διηγούμ ἢν αὐτοῖς τὰ ἀπὸ στρατοπὲ- 
δου, ὃ τι μέ τις ἀνέροιτο" ἠρώτων δὲ ἄλλος ἄλλο. Il. 

Ἐπειδὴ δὲ τῶν τοιούτων ! ἄδην εἴχομεν, αὖϑις ἐγὼ 

αὐτοὺς ἀνηρώτων τὰ τῇδε, περὶ φιλοσοφίας ὅπως ἔχοι 

τὰ »ῦν, περὶ τε τῶν γέων, εἴ τίνες ἐν αὐτοῖς διαφέρον- 
τες ἢ σοφίᾳ ἢ κἄλλει ἢ ἀμφοτέροις MUTO εἶεν. 
χαὶ 0 Κριτίας ἀποβλέψας πρὸς τὴν ϑύραν, * ἰδών τι- 

yag νεανίσκους εἰςιόντας καὶ λοιδορουμένους «ἀλλήλοις 
xal ἄλλον ὄχλον Orio Dv ἑπόμενον, Περὶ μὲν τῶν κα- 

λῶν, ἔφη, ὦ ὦ Σώκρατες, αὐτίκα μοι δοκεῖς εἴσεσϑαι" 

οὗτοι γὰρ τυγχάνουσιν οἵ εἰςιόντες πρύδρομοΐ᾿ τὸ χαὶ 
ἐρασταὶ ὄγτες τοῦ δοκοῦντος καλλίστου εἶναι τά re δὴ 
γῦν" φαίνεται δὲ μοι χαὶ αὐτὸς ἐγγὺς ἤδη που εἶναι 
προςιών. Ἔστι δὲ, ἣν δ᾽ ἐγώ, τίς τὸ καὶ τοῦ; Οἶσϑά 

που σύ γε, ἔφη, ἀλλ᾽ οὔπω ἐν ἡλικίᾳ ἦν πρὶν ge ἀπιέ- 
yat, Χαρμίδην τὸν τοῦ Γλαύκωνος τοῦ ἡμετέρου ϑείου 

υἱόν, ἐμὸν, ! δὲ ἀνεψιόν. Οἶδα μέντοι γὴ 4ἰα, ἣν δ᾽ 
ἐγώ". οὐ γάρ τι | φαῦλος οὐδὲ τότε ἣν ἔτι onde ὧν, νῦν 
δ᾽ οἷμαΐ που εὖ μάλα ἂν ἤδη μειράκιον εἴη. Αὐτίχα, 
ἔφη, εἴσει καὶ ἡλίκος καὶ οἷος γέγονε. Καὶ ἅμα ταῦτ᾽ 
αὐτοῦ “λέγοντος ὁ Χαρμίδης δἰξέρχεται. ur. Ἐμοὶ μὲν 
οὖν, ὦ ἑταῖρε; οὐδὲν σταϑμητόν" ἀτεχνῶς γὰρ λευχὴ 
στάϑμη εἰμὴ πρὸς τοὺς καλούς" σχεδὸν γάρ τί μοι 
πάντες oi ἐν τῇ ἡλικίᾳ χαλοὶ φαίνονται" ἀτὰρ οὖν δὴ 
καὶ τότε ἐκεῖνος éuol ϑαυμαστὸς ἐφάνη ! τό τε μέγε- 
ϑος καὶ τὸ κάλλος, oi δὲ δὴ ἄλλοι πάντες ἐρᾶν ἔμοι- 

γ8 ἐδόκουν αὐτοῦ: οὕτως ἐχπεπληγμένοι τε καὶ τεϑο- 
φυβημένοι ἦσαν, ἡνίκ᾽ εἰςήει. πολλοὶ δὲ δὴ ἄλλοι ἐρα- 
σταὶ καὶ ἐν τοῖς ὄπισϑεν εἵποντο. καὶ τὸ μὲν pe 
gov τὸ τῶν ἀνδρῶν ἧττον 'ϑαυμαστὸν qv ἀλλ᾽ 

καὶ τοῖς παισὶ πιροςέσχον τὸν νοῦν, ὡς οὐδεὶς dues 
ἔβλεπεν αὐτῶν, ov) ὅετις σμιχρύτατος ἦν, ἀλλὰ πάν- 

τες ὥςπερ ἄγαλμα ἐθεῶντο αὐτόν. ! Koi 0 Χαιρεφῶν 

καλέσας με, Τί σοι φαίνεται ὃ νεανίσχος, ἔφη, ὦ Σώ- 

χρατες; οὐκ εὐπρόςωπος; Ὑπερφυῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ. Qv- 
τος μέντοι, ἔφη, εἰ ἐθέλοι ἀποδῦναι, δόξει σοι ἀπρός- 
ὠπος Εἶναι" οὕτως τὸ εἶδος ̓ πάγκαλός ἐστιν. Συνέφα- 

σὰν οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ταὐτὰ ταῦτα τῷ “Χαιρεφῶντι. 

Κἀγώ, Ἡράκλεις! ἔφην, ὡς ἄμαχον λέγετε τὸν ἄνδρα, 

εἰ ἔτι αὐτῷ ἕν μόνον τυγχάνει προςὸν SpAUUP τι. Τί; 
ἔφη ὃ Κριτίας. Εἰ τὴν ψυχήν, ἦν δ᾽ ἐγώ," τυγχάνει 
εὖ πεφυχώς. πρέπει δέ που, L7 Κριτία, τοιοῦτον αὖ- 
τὸν εἶναι, τῆς ys ὑμετέρας ὄντα οἰκίας. Ἀλλ᾽, ἔφη, 
πάνυ καλὸς καὶ ἀγαϑός ἐστι καὶ ταῦτα. Τὶ οὖν, 

ἔφην, οὐκ ἀπεδύσαμεν αὐτοῦ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐθεα- 
σάμεϑα πρότερον τοῦ εἴδους; πάντως γάρ ποῦ τηλι- 
κοῦτος ὧν ἤδη ἐϑέλει διαλέγεσϑαι. Koi πάνυ ro 
ἔφη ὃ Κριτίας, ἐπεὶ TOL καὶ ἐστι φιλόσοφός, 18 * xal, 
ὡς δοκεῖ ἄλλοις Te καὶ ἑαυτῷ, πάνυ ποιητικός. Τοῦτο 
μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε Κριτία, πόῤῥωϑεν ὑμῖν τὸ κα- 
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λὸν ὑπάρχει ἀπὸ τῆς Σόλωνος συγγενείας. ἀλλὰ τὶ οὐκ 
ἐπέδειξάς μοι τὸν νβανίαν καλέσας δεῦρο; οὐδὲ γὰρ ἂν 

που, εἰ ἐτύγχανϑ8 »εώτερος ὧν, αἰσχρὸν &» 5» αὐτῷ 
διαλέγεσϑαι ἡμῖν ἐναντίον ye σοῦ, ἐπιτρόπου τε ἅμα 
καὶ ἀνεψιοῦ ὄντος. λλὰ καλῶς, ἔφη, λέγεις, καὶ κα- 
λῶμεν αὐτόν. Καὶ ἅμα πρὸς τὸν ἀκόλουϑον, παῖ, 

ἔφη; ! κάλει “Χαρμίδην εἰπών, ὅτι βούλομαι αὐτὸν ἰα- 
τρῷ συστῆσαι περὶ τῆς ἀσϑενοίας ἧς πρώην πρός que 
ἔλεγεν ὅτι ἀσϑενοῖ. Πρὸς ovv ἐμὲ ὁ Κριτίας, Ἔναγ- 

χός τοι ἕφη βαρύνεσϑαί τι τὴν κεφαλὴν ἕωϑεν ἀνι- 
στάμενος. ἀλλὰ τί σα κωλύδι προςποιήσασϑαι πρὸς 
αὐτὸν ἐπίστασϑαΐ τι κεφαλῆς φάρμακον; Οὐδέν, ἦν δ᾽ 

MAX ἥξει, ἔφη. ιν. Ὃ owv καὶ 

ἐγένετο. ine γάρ, καὶ ἐποίησε γέλωτα πολύν" ἕκαστος 

γὰρ ἡμῶν τῶν καϑημένων ! ξυγχωρῶν τὸν πλησίον 

ὦϑει σπουδῇ, ἵνα παρ᾽ αὑτῷ καϑέζοιτο, ἕως τῶν er 

ἐσχάτῳ καϑημένων. τὸν μὲν ἀνεστήσαμδν, τὸν δὲ σιλά- 
γιον κατεβάλομεν. ὃ δ᾽ ἐλϑὼν μεταξὺ ἐμοῦ T8 καὶ TOU 
Κριτίου ἐχαϑέζετο. ἐνταῦϑα μέντοι, ὦ φίλε, ἐγὼ ἤδη 
ἠπόρουν, καὶ μου D] πρόσϑεν ϑρασύτης ἐξεκέχοτιτο, 

ἣν εἶχον ἐγὼ ὡς πάνυ ῥᾳδίως αὐτῷ διαλεξόμενος. ἐπει- 
δὴ δέ, φράσαντος τοῦ Κριτίου, ὅτι ἐγὼ εἴην ὃ τὸ 
φάρμακον ἐπιστάμενος, ἐνέβλεψέ τὲ μοι τοῖς ! ὀφϑαλ. 

μοῖς ἀμήχανόν τι οἷον, χαὶ ἀνήγετο ὡς ἐρωτήσων, καὶ 
οἵ ἐν τῇ παλαίστρᾳ ἅπαντες περιέρόεον ἡμᾶς κύκλῳ 

κομιδῇ, τότε δή, ὦ γεννάδα, εἶδόν τὸ τὰ ἐντὸς τοῦ 

ἱματίου καὶ ἐφλεγόμην καὶ οὐκέτ᾽ ἐν ἐμαυτοῦ ἤν καὶ 
ἐνόμισα σοφώτατον εἶναι τὸν Κυδίαν τὰ ἐρωτικά, ὃς 
εἶπεν, ἐπὶ καλοῦ λέγων παιδὸς ἄλλῳ ὑποτιϑέμενος, 

εὐλαβεῖσϑαι μὴ κατέναντα λέοντος νεβρὸν ἐλ- 
ϑόντα μοῖραν αἱρεῖσϑαι κρϑῶν" αὐτὸς γάρ μοι 
ἐδόκουν ὑπὸ ! τοῦ τοιούτου ϑρέμματος ἑαλωκέναι. 
ὅμως δὲ αὐτοῦ ἐρωτήσαντος ei ἐπισταίμην τὸ τῆς xe- 
φαλῆς φάρμακον, μόγις πῶς ἀπεκρινάμην, ὅτι ἐπισταί- 
μῆν. Ti οὖν; " δ᾽ ὃς, ἐστί; Καὶ ἐγὼ εἶπον, 6 ὅτι αὐὖ- 

τὸ μὲν εἴη φύλλον TL, ἐπῳδὴ δὲ τις ἐπὶ τῷ φαρμάκῳ 
εἴη, ἣν ei μέν τις ἐπάδοι ἃ ἅμα καὶ χρῷτο αὐτῷ, παν- 
τάπασιν ὑγιᾶ ποιοὶ τὸ φάρμαχον" ἄνευ δὲ τῆς ἐπῳδὴς 
οὐδὲν ὄφελος εἴη τοῦ φύλλου. Καὶ ὅς, * ἀπογρά- 

Ψομαι τοίνυν, ἔφη, παρὰ coU τὴν ἐπῳδήν. Πότερον, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐάν ue πείϑῃς, ἢ κὰν μή; Τολάσας οὔν, 

Ἐάν gs πείϑω, ἔφη, ὦ “Σώχρατες. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ: 

καὶ τοὔνομά μου σὺ ἀκριβοῖς; Εἰ μὴ ἀδικῶ 78: ἔφη" 
οὐ γάρ τι σοῦ OÀMyoc λόγος ἐστὶν ἐν τοῖς ἡμετέροις 
ἡλικιώταις, μέμνημαι δὲ Eyoye καὶ παῖς ὧν Κριτίᾳ 
τῷδε ξυνόντα σε. Καλῶς 78 σύ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ποιῶν" 

μᾶλλον, γάρ σοι παῤῥησιάσομαι περὶ τῆς ἐπῳδῆς, οἵα 

! τυγχάνει οὖσα" ἄρτι δ᾽ ἠπόρουν, τίνι τρόπῳ σοι ἐν- 
δειξαίμην τὴν δύναμιν αὐτῆς. ἔστι γάρ, ὦ ᾿Χαρμίδη, 
τοιαύτη, οἵα “μὴ δύνασϑαι τὴν κεφαλὴν μόνον ὑγιᾶ 

ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὥςπερ ἴσως ἤδη καὶ σὺ ἀκήκοας, τῶν ἀγα- 
Sày ἰ ἰατρῶν, ἐπειδάν τις αὐτοῖς προφέλϑῃ τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς ἀλγῶν, λέγουσί που, ὅτι οὐχ οἷόν TE αὐτοὺς μό- 

vovc ἘΠ ΧΕΙΟ ΒΥ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἰᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ἀναγ- 
καῖον εἴη ἅμα καὶ τὴν. κοφαλὴν ϑεραπεύειν, εἰ, μέλλοι 

καὶ τὰ τῶν ὀμμάτων δὺ ! ἔχδιν" καὶ αὖ τὸ τὴν Xepte- 
λὴν οἴεσϑαι ἂν ποτα ϑεραπεῦσαι, αὐτὴν dp ἑαυτῆς 

ἄνου ὅλου τοῦ σώματος πολλὴν ἄνοιαν εἶναι. ἐκ δὴ 

τούτου τοῦ λόγου διαίταις ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα τρεπό- 

ἐγώ" μόνον ἐλϑέτω. 
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μενοι μετὰ τοῦ ὅλου τὸ μέρος ἐπιχειροῦσι θεραπεύειν 
18 καὶ ἰᾶσϑαι. ἢ οὐκ ἤσϑησαι, ὅτι ταῦτα οὕτω λέ- 
γουσὶ re καὶ ἔχει; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐκοῦν καλῶς σοι 
δοκεῖ λέγεσϑαι καὶ ἀποδέχει τὸν λόγον; Πάντων μά- 
λιστα, ἔφη. V. Καγὼ ἀκούσας αὐτοῦ ἐπαινέσαντος 
! ἀνεϑάῤῥησά το, καὶ μοι κατὰ σμικρὸν πάλιν ἡ ϑρα- 

σύτης ξυνηγείρετο, καὶ ἀνεζωπυρούμην. καὶ εἴπον" 

Τοιοῦτον τοίνυν ἐστίν, ὦ Χαρμίδη, καὶ τὸ ταύτης τῆς 
ἐπῳδῆς. ἔμα 9o» δ᾽ αὐτὴν ἐγὼ ἐχδὲ ἐπὶ στρατεΐας πα- 
ρά τινος τῶν Θρᾳκῶν τῶν Ζαμόλξιδος ἱ ἰατρῶν, ot λέ- 

γονται καὶ ἀπαϑανατίζειν. ἔλεγε δὲ ὁ Θρὰξ οὗτος, 
ὅτι ταῦτα μὲν ἰατροὶ oi Ἕλληνες, ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλε- 
γον, καλῶς λέγοιεν" ἀλλὰ Ζάμολξις, ἔφη, λέγει 0 ἡμέ- 
τορος βασιλεύς, ϑεὸς ὧν, ὅτι ' ὥςπερ ὀφϑαλμοὺς ἄνευ 

κεφαλῆς ov δεῖ ἐπιχειρεῖν ἰᾶσϑαι οὐδὲ χεφραλὴν ἄνευ 
σώματος, οὕτως οὐδὲ σῶμα ἄνευ ψυχῆς, ἀλλὰ τοῦτο 

καὶ αἴτιον εἴη TOU διαφεύγειν τοὺς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν 
ἰατροὺς τὰ πολλὰ γοσήματα, ὅτι τὸ cay ἀγνοοῖεν, οὗ 

δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, οὗ μὴ καλῶς ἔχοντος 

ἀδύνατον εἴη τὸ μέρος &U ἔχειν. πάντα γὰρ ἔφη ἐκ 
τῆς ψυχῆς agua os καὶ τὰ κακὰ xo τὰ ἀγαϑὰ τῷ 

σώματι καὶ παντὶ τῷ ἀνϑρώπῳ, καὶ ἐχκδῦϑεν ἐπιρ δεῖν 

ὥςπερ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὰ ὄμματα. δεῖν * ovy ἐχεῖ- 
vo καὶ πρῶτον καὶ μάλιστα ϑεραπεύειν, εἰ μέλλει καὶ 

τὰ τῆς κεφαλῆς καὶ τὰ τοῦ ἄλλου ce χαλῶς 

ἔχειν. ϑεραπεύεσϑαι δὲ τὴν ψυχὴν ἔφη; ὦ μακάριε, 
ἐπῳδαῖς τισι" τὰς δ᾽ ἐπῳδὰς ταύτας τοὺς λόγους εἶναι 
τοὺς καλούς. ἐκ δὲ τῶν τοιούτὼν λόγων ἐν ταῖς ψυ- 

acis σωφροσύνην y γίγνεσϑαι, ἧς ἐγγενομένης καὶ πα- 
φούσης ῥάδιον ἤδη δἶναι τὴν ὑγίειαν καὶ τῇ κεφαλῇ 

καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι πορίζειν. διδάσκων οὖν με ! τό 
ve φάρμακον καὶ τὰς ἐπῳδάς, Ὅπως, ἔφη, τῷ φαρμά- 
κῳ τούτῳ μηδείς cs πείσει τὴν αὑτοῦ κεφαλὴν ϑερα- 
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πεύξιν, ὃς ἂν μὴ τὴν ψυχὴν πρῶτον παράσχῃ τῇ ἐπῳ- 
à ὑπὸ σοῦ ,ϑεραπευϑῆναι. καὶ γὰρ γῦν, ἔφη, TOUT 
ἔστι τὸ ἁμάρτημα περὶ τοὺς ἀνϑρώπους, ὅτι χωρὶς 
ἑκατέρου ἰατροί τινες ἐπιχειροῦσιν εἶναι. καί μοι πά- 
vv σφόδρα ἐνδτέλλετο μήτε πλούσιον οὕτω μηδένα εἷ- 
ναὶ μήτε γενναῖον μήτε καλόν, ὃς ! ἐμὲ πείσει ἄλλως 

ποιδῖν. ἐγὼ οὖν --- ὀμώμοκα γὰρ αὐτῷ, καί μοι. ἀνάγ- 
χη πείϑεσϑαι --- πείσομαι oU», καὶ col, ἐὰν μὲν 
βούλῃ κατὰ τὰς τοῦ ξένου ἐντολὰς τὴν ψυχὴν πρῶτον 
παρασχεῖν ἐπᾷσαι ταῖς τοῦ Θρᾳκὸς ἐπῳδαῖς, προςοίσω 
τὸ φάρμακον τῇ κεφαλῇ: εἰ δὲ μή, ovx ἂν ἔχοιμεν « ὃ 
τι ποιοῖϊμέν σοι, ὦ qua “Χαρμίδη. VI. ᾿κούσας ovv 

pov ὃ Κριτίας ταῦτ εἰπόντος, Ἕρμαιον, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες, γεγονὸς ἂν εἴη ἡ τῆς κεφαλῆς ἀσϑένεια τῷ 
νεανίσχῳ, εἰ ἀναγκασϑήσεται καὶ τὴν διάνοιαν διὰ τὴν 
! κεφαλὴν βελτίων γενέσϑαι. λέγω μέντοι σοι, ὅτι 
“Χαρμίδης τῶν ἡλικιωτῶν οὐ μόνον τῇ ἰδέᾳ δοκεῖ δια- 
φέρειν, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τούτῳ, οὗ σὺ φὴς τὴν ἐπῳδὴν 

ἔχειν" φὴς δὲ σωφροσύνης. " γάρ; Πάνυ γ8, ἦν δ᾽ 
ἐγώ. Εὐ τοίνυν ἶσϑι, ἔφη, ὅτι πάνυ πολὺ δοκεῖ σω- 
φρονέστατος εἶναι τῶν νυνί, καὶ ταλλα πάντα, eic 

ὅσον ἡλικίας ἥκει, οὐδενὸς χείρων ὦν. Καὶ γάρ, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ δίκαιον, ὦ “Χαρμίδη, διαφέρειν σε τῶν &À- 

λων πᾶσι τοῖς τοιούτοις" QU γὰρ ! οἶμαι ἄλλον οὐδένα 

τῶν ἐνθάδε ὁᾳδίως ἂν ἔχειν ἐπιδεῖξαι, ποῖαι δύο oi- 
κίαι συνελϑοῦσαι εἰς ταὐτὸν τῶν Ἡϑήνησιν ἐκ τῶν &- 
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χότων καλλίω ἂν καὶ ἀμδίνω γεννήσϑιαν ἢ ἐξ ὧν σὺ 
γέγονας. 1 18 γὰρ πατρῴα ὑμῖν οἰκία, à Kpuriov TOU 

“φωπίδου, χαὶ vm Ἀνακρέοντος xol ὑπὸ SS καὶ 

vm ἄλλων πολλῶν ποιητῶν ἐγκεκωμιασμενη opos 

δοται ἡμῖν, ὡς διαφέρουσα κάλλει τϑ καὶ ἀρετῇ * καὶ 
τῇ ἄλλῃ. λεγομένῃ εὐδαιμονίᾳ, χαὶ αὖ ἡ πρὸς μητρὸς 
ὡςαύτως" Πυριλάμπους γὰρ τοῦ σοῦ ϑείου οὐδεὶς τῶν 

ἐν τῇ ἠπείρῳ λέγεται καλλίων καὶ μείζων ἀνὴρ δόξαι 
εἶναι, ὁσάκις ἐχεῖνος ἢ παρὰ μέγαν βασιλέα ἢ παρ᾽ 

ἄλλον τινὰ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πρεσβεύων ἀφίκετο. 
σύμπασα δὲ αὕτη ἡ οἰκία οὐδὲν τῆς ἑτέρας ὑποδεε- 

στέρα. ἐκ δὴ τοιούτων γεγονότα εἰκός σὲ εἰς πάντα 
πρῶτον εἶναι. τὰ μὲν οὖν ὁρώμενα τῆς ἰδέας, [5] φίλε 
παῖ Γλαύκωνος, ! δοκεῖς μοι οὐδένα τῶν προγόνων 
καταισχύνειν" εἰ δὲ δὴ καὶ πρὸς σωφροσύνην καὶ πρὸς 
τάλλα κατὰ τὸν τοῦδε λόγον ἱκανῶς πέφυκας, μακά- 

ριόν 08; ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε Χαρμίδη, ἡ ἡ μήτηρ ἔτικτεν. 
ἔχει δ᾽ οὖν οὕτως. εἰ μέν σοι δὴ “πάρεστιν, ὡς λέγει 

Κριτίας ὅδε, σωφροσύνη, καὶ εἰ σώφρων ἱκανῶς, οὐδὲν 

ἔτι σοι ἔδει οὔτε τῶν Ζαμόλξιδος οὔτε τῶν βαριδος 
τοῦ Ὑπερβορέου ἐπῳδῶν, ἀλλ᾽ αὐτό σοι ἂν ἤδη δοτέον 
εἴη τὸ τῆς κεφαλῆς ! φάρμακον" εἰ δ᾽ ἔτι τούτων ἐπι- 
δεὴς εἶναι δοκεῖς, ἐπᾳστέον πρὸ τῆς τοῦ φαρμάκου 
δόσεως. αὐτὸς οὖν μοι εἰπέ, πότερον ὁμολογεῖς τῷδε 
καὶ φῆς ἱκανῶς ἤδη σωφροσύνης μετέχειν,. ἢ ἐνδεὴς εἷ- 
γαι; νερυϑριάσας οὖν ὃ “Χαρμίδης πρῶτον μὲν. ἕτι 

καλλίων ἐφάνη — καὶ γὰρ τὸ αἰσχυντηλὸν αὐτοῦ τῇ 
ἡλικίᾳ ἔπρεψεν e ἔπειτα καὶ οὐκ ἀγεννῶς ἀπεκρίνα- 
TO' εἶπε γάρ, ὅτι οὐ ῥῴδιον εἴη ἐν τῷ παρόντι ovd 
ὁμολογεῖν, οὔτε ἐξάρνῳ εἶναι τὰ ἐρωτώμενα. ἐὰν μὲν ! 
γάρ, ἡ δ᾽ ὃς, μὴ φῶ εἶναι σώφρων, ἅμα μὲν ἄτοπον 
αὐτὸν καϑ' ἑαυτοῦ τοιαῦτα Δεγ ει») ἅμα δὲ καὶ  Kgi- 

τίαν τόνδε ψευδῆ ἐπιδείξω καὶ ἄλλους πολλούς, οἷς δο- 
xG εἶναι σώφρων, ὡς ὃ τούτου λύγος" ἐὰν δ᾽ αὐ φῶ 
καὶ ἐμαυτὸν ἐπαινῶ, ἴσως ἐπαχϑὲς φανεῖται. ὥςτε οὐκ 
ἔχω 0 τί σοι ἀποκρίνωμαι. Καὶ ἐγὼ εἶπον, ὅτι μοι 
εἰκότα φαίνει λέγειν, [7] “αρμίδη. καί μοι δοκεῖ, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, κοινῇ ἂν εἴη σχεσιτέον, εἴτε κέκτησαι eite μὴ ὃ 
πυνϑάνομαι, ἵνα μήτε σὺ ! ἀναγκάζῃ λέγειν 6 ἃ μὴ βού- 

Aet, μήτ᾽ αὖ ἐγὼ ἀσκέπτως ἐπὶ τὴν ἰατρικὴν τρέπωμαι. 
δὶ OUY σοι φίλον, ἐθέλω σκοπεῖν μετὰ σοῦ" εἰ δὲ μή, 
ἐᾶν. Ἡλλὰ πάντων μάλιστα, ἔφη, φίλον, ὥςτε τούτου 

γ8 ἕνεκα, ὅπῃ αὐτὸς οἶδι βέλτιον σκέψασϑαι, ταύτῃ 
σκόπϑι. VIL Τῇδε τοίνυν, ἔφην ἐγώ, δοκεῖ μοι βελτί- 
στὴ εἶναι ἡ σχέψις περὶ αὐτοῦ. δῆλον γάρ, ὅτι, εἴ σοι 
πάρεστι σωφροσύνη, ἔχεις τι πορὶ * αὐτῆς δοξάζειν. 

ἀνάγκη γάρ που ἐνοῦσαν αὐτήν, εἴπερ ἔνεστιν, αἴσϑη- 
σὶν τινα παρέχειν; ἐξ ἧς δόξα ἂν ilg σοι περὶ αὐτῆς 

εἴη, ὃ τι ἐστὲ καὶ ὁποῖόν τι ἢ σωφροσύνη. ἢ οὐκ 
οἴδι; "Eyoye, ipn, οἶμαι. Οὐκοῦν τοῦτό 78: ἔφην, ὃ 

ol&i, ἐπειδήπιερ ἑλληνίζειν ἐπίστασαι, κἂν εἴποις δήπου 

αὐτὸ Ἴσως, ἔφη. Ἵνα τοίνυν το- 

πάσωμεν, δἴτβ σοι ἕνεστιν εἴτ μή, εἰπέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὶ 

φὴς εἶναι σωφροσύνην κατὰ τὴν σὴν δόξαν. Καὶ ὃς 
τὸ μὲν πρῶτον ὦκνει ze χαὶ οὐ πάνυ ! ἤϑελεν ἀπο- 

ἔπειτα μέντοι εἶπεν, ὅτι οἵ δοκοῖ σωφρο- 
σύνη εἶναι τὸ κοσμίως πάντα πράττϑιν καὶ ἡσυχῇ, ἔν 
xe ταῖς ὁδοῖς βαδίζειν καὶ διαλέγεσθαι, καὶ τὰ ἄλλα 

πάντα ὡςαύτως ποιεῖν. καί μοι δοκϑῖ, ἔφη, συλλήβδην 

ὃ τί σοι φαίνεται. 

κρίνασϑαι" 

I 

| ἡσυχιότης τις εἶναι ὃ ἐπέ 

| λέγεις; φασὶ γὲ τοι, 

ΒΕ ἈΠ ΟὟΥὟΝ [5 

» οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὖ 

ὦ Χαρμίδη, τοὺς ἡσυχίους σώ- 

φρονας εἶναι. ἔδωμεν δὴ εἴ τι λέγουσιν. εἰπὲ γάρ μοι, 
οὐ τῶν καλῶν ! μέντοι 7 σωφροσύνη ἐστί; Πάνυ 79 

ἔφη. Πότερον οὐν κάλλιστον ἕν “γραμματιστοῦ τὰ 
ὅμοια γράμματα γφάφειν ταχύ, ἢ ἡσυχῆ; Ταχύ. Τὶ 

δ᾽ ἀναγιγνώσκειν; ταχέως, ἢ βραδέως; Ταχέως. Καὶ 

μὲν δὴ καὶ τὸ κιϑαρίζειν ταχέως χαὶ τὸ παλαίειν ὀξέως 

πολὺ κάλλιον τοῦ ἡσυχῇ Te καὶ βραδέως; Na. Τί δὲ; 
πυχτεύειν τε καὶ παγκρατιάζοιν οὐχ ὡταύτως; Πάνυ 

| ye. Θεῖν δὲ καὶ ἄλλεσϑαι καὶ τὰ τοῦ σώματος ἅπαν- 

τα ἔργα; οὐ τὰ μὲν ὀξέως ! καὶ ταχὺ γιηγνόμενα τὰ 

τοῦ καλοῦ ἐστι, τὰ δὲ βραδέως [μόγις] τὸ καὶ ἡσυχῇ 

τὰ τοῦ αἰσχφοῦ; Φαίνεται. 
ἐγώ, κατά γ8 τὸ σῶμα οὐ τὸ ἡσύχιον, ἀλλὰ τὸ ταχι- 

στον καὶ ὀξύτατον κάλλιστον ὃν. ἡ γάρ; Πανυ ye. 
yi δέ 78 σωφροσύνη. καλόν τι ἣν; ναὶ. Οὐ τοίνυν 
κατά γ8 τὸ σῶμα ἢ ἡσυχιότης ἄν, ἀλλ ἢ ταχυτὴς σω- 

φρονέστερον εἴη, ἐπειδὴ καλὸν ἡ σωφροσύνη. Ἔοικεν, 
ἔφη. Τί δέ; ἦν δ᾽ ἐγώ, εὐμάϑεια ! κάλλιον, ἢ δυεμά- 
ϑεια; Βὐμάϑεια. Ἔστι δὲ y, ἔφην, ἡ μὲν εὐμάϑεια 
ταχέως μανϑάνειν, ἡ δὲ δυομάϑεια ἡσυχῇ καὶ βρα- 
δέως; INol. Διδάσκειν δὲ ἄλλον οὐ ταχέως κάλλιον 

καὶ σφόδρα, μᾶλλον ἢ ἡσυχῇ τε καὶ βραδέως; INol. 
Τί δὲ; ἀναμιμνήσκεσϑαι καὶ μεμνῆσϑαι ἡσυχῆ τε καὶ 
βραδέως κάλλιον, ἢ σφόδρα καὶ ταχέως; Σφόδρ᾽, ἔφη, 
καὶ ταχέως. * Ἢ δ᾽ ἀγχίνοια οὐχὶ ὀξύτης τὶς ἐστι τῆς 
ψυχῆς, ἀλλ οὐχὶ ἡσυχία; Ἡληϑῆ. Οὐκοῦν καὶ τὸ 
ξυνιέναι τὰ λεγόμενα καὶ ἐν γφαμματιστοῦ καὶ κιϑα- 
φιστοῦ xol ἄλλοϑι πανταχοῦ οὐχ ὡς ἡσυχαίτατα, ἀλλ᾿ 

ὡς τάχιστά ἐστι καλλιστα; Ναί. Ἀλλὰ μὴν zy ye 

ταῖς ζητήσεσι τῆς ψυχῆς καὶ τῷ βουλεύεσϑαι οὐχ ὃ 
ἡσυχώτατος, ὡς ἐγῴμαι, καὶ μόγις βουλευόμενός τε καὶ 
ἀγευρίσκων ἐπαίνου Ooxsi ἄξιος εἶναι, ἀλλ᾿ ὃ ῥᾷστά. τϑ 
καὶ τάχιστα τοῦτο δρῶν. ! Ἔστι ταῦτα, ἔφη. Ovx- 
οὖν πάντα, T δ᾽ ἐγώ, ὦ “Χαρμίδη, ἢ ἡμῖν καὶ τὰ περὶ 
τὴν ψυχὴν καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ τοῦ τάχους τὸ 
χαὶ τῆς ὀξύτητος καλλίω φαίνεται ἢ τὰ τῆς βραδυτῆ- 

τὸς T8 καὶ ἡσυχιότητος; Κινδυνεύει, i ἔφη. Οὐκ ἄρα 
ἡσυχιότης τις 1 σωφροσύνη ἂν εἴη, οὐδ᾽ ἡσύχιος ὃ 
σώφρων βίος tx ys τούτου τοῦ λύγου, imei] καλὸν 
αὐτὸν δεῖ εἶναι σώφρονα ὄντα. δυοῖν γὰρ δὴ τὰ Érs- 
ρα, ἢ οὐδαμοῦ ! ἡμῖν ἢ πᾶνυ που ὀλιγαχοῦ αἵ ἧσύ- 
χιοι πράξεις ἐν τῷ βίῳ καλλίους ἐφάνησαν ἢ αἵ τα- 

χεῖαί τε καὶ ἰσχυραί. εἰ δ᾽ ovy, à φίλε, ὃ τι μάλιστα 
μηδὲν ἐλάττους αἵ ἡσύχιοι τῶν σφοδρῶν τ καὶ τα- 
χειῶν πράξεων τυγχάνουσι καλλίους οὖσαι, οὐδὲ ταύτῃ 

σωφροσύνη ἂν εἴη μᾶλλόν τι τὸ ἡσυχῇ πράττειν ἢ τὸ 
σφόδρα τὸ καὶ ταχέως, οὔτε ἐν βαδισμῷ ovre ἐν λέ- 
Ee, ovre ἀλλοϑι οὐδαμοῦ, οὐδὲ ὃ ἡσύχιος βίος [κό- 
σμιος] τοῦ μὴ ἡσυχίου σωφρονέστερος &y εἴη, ἐπειδὴ 
ἐν τῷ λόγῳ, τῶν καλῶν τι ἡμῖν ἡ! σωφροσύνη ὑπετέϑη, 
xolà δὲ οὐχ ἧττον τὰ ταχέα, τῶν ἡσυχίων πέφανται. 
᾿Ὀρϑῶς μοι δοκεῖς, € ἔφη, ὦ “Σώκρατες, εἰρηκέναι. ΨΠΙ. 
Πάλιν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, o «Χαρμίδη, μᾶλλον προς- 

ἔχων τὸν »οὖν καὶ εἰς σξαυτὸν ἀποβλέψας, ὀνοήσας 
ὁποῖόν τινά σδ ποιεῖ ἢ σωφροσύνη παροῦσα, καὶ ποία 
τις οὖσα τοιοῦτον ἀπεργάζοιτο ἂν, πᾶντα ταῦτα συλ- 

λογισάμενος δἰπὲ BU καὶ ! ἀνδρείως, τί σοι φαίνδται 

Φαΐνεται ἄρα ἡμῖν, ἔφην 
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εἶναι; Kal ὃς ἐπισχὼν καὶ πάνυ ἀνδριχῶς πρὸς ἕαυ- 

τὸν διασχειψψάμενγος, “Ιοκεὶ τοίνυν uot, ἔφη, αἰσχύνε- 
σϑαι ποιεῖν ἢ σωφροσύνη καὶ αἰσχυντηλὸν τὸν ἀν- 
ϑρῶπον, καὶ εἶναι ὅπερ αἰδὼς ἢ σωφροσύνη. Εἶεν, 
ἣν δ᾽ ἐγώ: οὐ καλὸν ἄρτι ὡμολόγεις τὴν σωφροσύνην 

εἶναι; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἀγαϑοὶ ἄνδρες οἵ 
σώφρονες; Ἱγαί. ᾿Αρ᾽ ovv ἂν εἴη ἀγαϑὸν ὁ ὃ μὴ ἀγα- 
ϑοὺς ἀπεργάξεται; Οὐ δῆτα. Οὐ μόνον οὖν ἄρα κα- 

λόν, ἀλλὰ καὶ ἀγαϑόν ἐστιν. * Ἔμοιγε δοκεῖ. Τί 
οὖν; ἦν δ᾽ ἐγώ: Ὁμήρῳ οὐ πιστεύεις καλῶς λέγειν, λέ- 
orm, ὅτι 

αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. 

», 2 DE "E ΕἾ ς ἰδὼ 3 3 
Eyoy, tn. στιν ἄρα, ὡς tOIZ8Y, αἰδὼς οὐκ aya- 

ϑὸν καὶ ἀγαϑόν. Σωφροσύνη δὲ ys ἀγα- 
ϑόν, εἴπερ ἀγαϑοὺς ποιεῖ οἷς ἄν παρῇ, κακοὺς δὲ μή. 

às μὴν οὕτω ys δοκεῖ uot ἔχειν, ὡς σὺ λέγεις. Οὐκ 
ἄρα σωφροσύνη ἂν εἴη αἰδώς, εἴπερ τὸ μὲν ἀγαϑὸν ! 

Φαίνεται. 

τυγχάνει ὃν, αἰδὼς δὲ μηδὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν ἢ καὶ 

xaxoy. IX. MAX ἔμοιγε δοκεῖ, & Eg e “Σώχρατες, του- 

10 μὲν ὀρϑῶς λέγεσϑαι" τόδε δὲ σκέψαι τὶ σοι δοκεῖ 

εἶναι περὶ σωφροσύνης. ἄρτι γὰρ ἀνεμνήσϑην, ὃ ὃ ἤδη 

του ἤκουσα λέγοντος, ὅτι σωφροσύνη ἂν εἴη τὸ τὰ 

ἑαυτοῦ πράττειν. σχόπει οὖν τοῦτο εἰ ὀρϑῶς σοι δο- 

χεὶ λέγειν ὃ λέγων. Καὶ ἐγώ, Ὦ, μιαρὲ, ἔφην, Κρι- 

τίου τοῦδε ἀκήκοας αὐτὸ ἢ ! ἄλλου του τῶν σοφῶν. 
Ἔοικεν, ἔφη 0 Κριτίας, ἄλλου" οὐ γὰρ δὴ ἐμοῦ γε. 

“Ἀλλὰ τί διαφέρει, ἢ δ᾽ 0c, ὃ ὁ Χαρμίδης, G Σώκρατες, 

ὅτου ἤκουσα; Οὐδέν, ἦν δ᾽ ̓ ἐγώ" πάντως γὰρ οὐ τοῦ- 
το σκετετέον, ὅςτις αὐτὸ εἶπεν, ἀλλὰ πότερον ἀληϑὲς 

λέγεται, ἢ ov. νῦν ὀρϑῶς λέγεις, E δ ὃς. Νὴ Ala, 
ἦν δ᾽ ἐγώ. ἀλλ εἰ χαὶ εὑρήσομεν αὐτὸ ὅπῃ T ἔχει, 

ϑαυμάζοιμ' ἂν" αἰνίγματι γάρ τινι ἔοικεν. Ὅτι δὴ τὶ 
γε; ἔφη. Ὅτι οὐ δήπου, ἣν. δ᾽ ἐγώ, ἡ τὰ ῥήματα 
ἐφϑέγξατο, ταύτῃ καὶ ! ἐνόει. ὃ λέγων σωφροσύνην εἰ- 

γαι τὸ τὰ αὑτοῦ πράττει». ἢ σὺ οὐδὲν ἢ ἡγεῖ πράττειν 
τὸν χραμματιστήν, ὅ ὅταν γράφῃ ἢ ἀναγιγνώσκῃ; Ἔχγω- 
je ἡγοῦμαι μὲν ovy, ἔφη. Δοκεῖ οὖν σοι τὸ αὑτοῦ 
ὄνομα μόνον γράφειν ὃ γφαμματιστὴς χαὶ ἀναγιγνώ- 
σχειν ἢ ὑμᾶς τοὺς παῖδας διδάσκειν, ἢ οὐδὲν ἡ ἧττον τὰ 
τῶν ἐχϑοῶν ἐγφάφετϑ ἢ τὰ ὑμέτερα καὶ τὰ τῶν φίλων 

ὀνόματα: Οὐδὲν ἡ ἧττον. Ἦ οὖν ἐπολυπραγμονεῖτε καὶ 
οὐκ ἐσωφρονεῖτε ! τοῦτο δρῶντες; Οὐδαμῶς. Καὶ μὴν 

οὐ τὰ ὑμέτερά 78 αὐτῶν ἐπράττετε, εἴπερ τὸ γράφειν 
πράττειν τὶ ἐστι καὶ τὸ ἀγαγιγνώσπειν. λλὰ μὴν 
ἔστι. Καὶ γὰρ τὸ ἰᾶσϑαι, ὦ ἑταῖρε, καὶ τὸ οἰκοδο- 
μεῖν χαὶ τὸ ὑφαΐνειν καὶ τὸ ἡτινιοῦν τέχνῃ ὁτιοῦν τῶν 
τέχνης ἔργων ἀπεργάζεσϑαι πράττειν δήπου τί ἐστι. 
Πάγυ γε. Τὶ οὖν; ἦν δ᾽ ἐγώ: δοκεῖ ἂν σοι πόλις &U 

οἰκεῖσϑαι ὑπὸ τούτου τοῦ »όμου τοῦ κελεύοντος τὸ 
ἑαυτοῦ ἱμάτιον ἕκαστον ὑφαίνειν χαὶ πλύνειν, χαὶ ὑπο- 
δήματα σκυτοτομεῖν, zc λήκυϑον καὶ στλεγγίδα καὶ 

τἄλλα πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, * τῶν μὲν ἀλλο- 

τρίων μὴ ἅπτεσϑαι, τὰ δὲ ἑαυτοῦ ἕκαστον ἐργάζεσϑαϊ 

τὸ καὶ πράττειν: Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, KJ δ᾽ ὅς. Em 
μέντοι, ἔφην ἐγώ, σωφρόνως γε οἰχοῦσα εὖ ἂν οἰκοῖ- 
το. πῶς δ᾽ ove; ἔφη. Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ τὰ 

τοιαῦτά τε καὶ οὕτω τὰ αὑτοῦ πράττειν σωφροσύνη 
ἄν εἴη. Οὐ φαΐνεται. ᾿Ηινίττετο ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅπερ 

ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον, ὃ λέγων τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν σω- 
φροσύνην εἶναι" οὐ γάρ που οὕτω γ8 ἤν εὐήϑης. 7] 
τινὸς ἠλιϑίου ! ἤκουσας τουτὶ λέγοντος, a Xaguín; 
Ἥκιστά γε, ἔφη; ἐπεὶ τοι καὶ πάνυ ἐδόκει σοφὸς εἷ- 
γαι. Παντὸς τοίνυν μᾶλλον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, αἴνιγμα 

αὐτὸ προύβαλεν, ὡς ὃν χαλεπὸν τὸ τὰ αὑτοῦ πράτ- 
τειν γνῶναι, ὅ τι ποτὲ ἔστιν. Ἴσως, ἔφη. Τί οὖν ἂν 

εἴη ποτὲ τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν; ἔχεις εἰπεῖν; Οὐκ οἷ- 
δὰ μὰ AU ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὅς. ἀλλ ἴσως οὐδὲν κωλύει 

μηδὲ τὸν λέγοντα μηδὲν εἰδέναι ὅ τι ἐνόει. Καὶ ἅμα 
ταῦτα λέγων ὑπεγέλα τε καὶ εἰς τὸν Κριτίαν ἀπέβλε- 
πεν. Χ. Καὶ ὁ Κριτίας, δῆλος μὲν ἦν ' καὶ πάλαι 
ἀγωνιῶν xai φιλοτίμως πρός 16 τὸν “Χαρμίδην xci πρὸς 
τοὺς παρόντας ἔχων, μόγις δ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ πρόσϑεν 
κατέχων τότε οὐχ οἷός T8 ἐγένετο" δοκεῖ γάρ μοι παν- 
τὸς μᾶλλον ἀληϑὲς εἶναι, ὃ ἐγὼ ὑπέλαβον, τοῦ Κρι- 

τίου ἀκηκοέναι τὸν “Χαρμίδην ταύτην τὴν ἀπόχρισιν 
περὶ τῆς σωφροσύνης. ὃ μὲν οὖν Χαρμίδης βουλόμε- 
γος μὴ αὐτὸς ὑπέχειν λόγον, ἀλλ ἐκεῖνο»; τῆς ἀποκρΐ- 

σεως, ! ὑπεχίνει αὐτὸν ἐκεῖνον, καὶ ἐνεδείκνυτο, ὡς FS 
εληλεγμένος εἴη" ὃ δ᾽ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλά μοι ἔδοξεν 

ὀργισϑῆναι αὐτῷ ὥςπερ ποιητὴς ὑποκριτῇ κακῶς δια- 
E τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα. dr ἐμβλέψας αὐτῷ εἷ- 

, Οὕτως oit, ὦ Χαρμίδη, εἰ σὺ μὴ οἶσϑα ὃ τί ποτ᾽ 

ἐνόει ὃς ἔφη σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράτ- 
τειν, οὐδὲ δὴ ἐχεῖνον εἰδέναι; MAX, ὦ βέλτιστε, p 

ἐγώ, Κριτία, τοῦτον μὲν οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἀγνοεῖν τη- 

λικοῦτον ὄντα: σὲ δὲ που εἰκὸς ! εἰδέναι καὶ ἡλικίας 
ἕνεχα καὶ ἐπιμελείας. εἰ οὖν ξυγχωρεῖς TOUT εἶναι σω- 
φφθοσύνην, ὅπερ οὑτοσὶ λέγει, καὶ παραδέχει, τὸν λό- 

γον, ἔγωγε πολὺ &» ἥδιον μετὰ σοῦ σκοποίμην, εἴτ᾽ 
ἀληϑὲς εἴτε μὴ τὸ λεχϑέν. λλὰ πάνυ ξυγχωρῶ, ἔφη, 

καὶ παραδέχομαι. Καλῶς γε σὺ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ποιῶν. καὶ μοι λέγε, ἡ καὶ ἃ νῦν δὴ ἡρώτων ἐγὼ ξυγ- 
χωρεῖς, τοὺς δημιουργοὺς πάντας ποιεῖν τι; Ἔγωγε. 

Ἢ ovv δοκοῦσί σοι τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιεῖν, ἢ * καὶ 
τὰ τῶν ἄλλων; Καὶ τὰ τῶν ἄλλων. ΣΣωφρονοῦσιν 

οὖν οὐ τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιοῦντες; Ti γὰρ κωλύει; 
ἔφη. Οὐδὲν ἐμὲ ye, ἦν δ᾽ ἐγώ: ἀλλ᾽ ὅρα, μὴ ἐχεῖνον 
χωλύει, ὃς ὑποθέμενος σωφροσύνην εἶναι τὸ τὰ ἕαυ- 
τοῦ πράττειν ἔπειτα οὐδὲν φησι κωλύειν καὶ τοὺς τὰ 
τῶν ἄλλων πράττοντας σωφρονεῖν. Ἐγὼ γάρ που, 5 

δ᾽ ὅς, τοῦϑ᾽ ὡμολόγηκα, ὡς οἵ τὰ τῶν ἄλλων MUN. 

τοντες σωφρονοῦσιν" ῆ τοὺς ποιοῦντας ὡμολόγησα; 
Εἰπὲ μοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐ ! ταὐτὸν καλεῖς τὸ ποιεῖν καὶ 

τὸ πράττειν; Οὐ μέντοι, ἔφη" οὐδὲ 7ε τὸ ἐργαξεσϑαι 
καὶ τὸ ποιεῖν. ἔμαϑον χὰρ παρ Ἡσιόδου, ὃς ἔφη, 
ἔργον δ᾽ οὐδὲν εἶναι ὄνϑιδος. οἴξι οὖν αὐτόν, εἰ 

τὰ τοιαῦτα ἔργα ἐκάλει καὶ ἐργάζεσϑαι καὶ πράττειν, 
οἷα νῦν δὴ σὺ ἔλεγες, οὐδενὶ ἂν ὄνειδος φάναι εἶναι 
σκυτοτομοῦντι ἢ ταριχοπωλοῦντι, ἢ ἐπὶ οἰκήματος κα- 
ϑημένῳ; οὐκ οἰεσϑαΐ γε χφή; a “Σώκρατες, ἀλλὰ καὶ 

ἐκεῖνος, οἶμαι, ποίησιν πράξεως καὶ ἐργασίας ! ἄλλο 
ἐνόμιζε, χαὶ ποίημα μὲν γίγνεσϑαι ὄνειδος ἐνίοτε, ὅταν 
μὴ μετὰ τοῦ καλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ οὐδέποτε οὐδὲν 
ὄνειδος" τὰ γὰρ χαλῶς T8 καὶ ὠφελίμως ποιούμενα ἔρ- 
γα ἐκάλει, χαὶ ἐργασίας re καὶ πράξεις τὰς τοιαύτας 
ποιήσεις. φάναι δὲ γ8 χρὴ καὶ οἰκεῖα μόνα τὰ τοιαῦ- 
τα ἡγεῖσθαι αὐτόν, τὰ δὲ βλαβερὰ πάντα ἀλλότρια. 
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ὥςτε xai Ἡσίοδον χρὴ οἴεσϑαι καὶ ἄλλον, ὅςτις qQo- 
γιμος, τὸν τὰ αὑτοῦ πράττοντα, τοῦτον σώφρονα χα- 
λεῖν. Χι. '! Ὦ, Κριτία, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ εὐϑὺς ἀρχομέ- 

vov gov σχεδὸν ἐμάνϑανον τὸν λόγον, ὅτι τὰ οἰκεῖά 

τε καὶ τὰ αὑτοῦ ἀγαϑὰ καλοίης, καὶ τὰς τῶν ἀγαϑῶν 
ποιήσεις πράξεις" καὶ γὰρ Προδίκου μυρία τινὰ ἀκή- 
xoc περὲ ὀνομάτων διαιροῦντος. ἀλλ ἐγώ σοι τϑε- 
παν ad τῶν ὀνομάτων δίδωμι ὅπῃ ἂν βούλῃ ἕχα- 

* δήλου δὲ μόνον ἐφ ὃ τι ἂν φέροις τοὔνομα ὃ 
τι ἂν 5e γῦν οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆ ἧς: σαφέστερον ὅρι- 

σαι; ἄρα τὴν τῶν ἀγαϑῶν ] πρᾶξιν ἢ ποίησιν, ἢ 
ὅπως σὺ βούλει ὀνομάζειν, ταύτην λέγεις σὺ σωφρο- 
σύνην εἶναι; "Eyoye, ἔφη. Οὐκ ἄρα σωφρονεῖ ὃ τὰ 

χακὰ πράττων, ἀλλ ὃ τὰ ἀγαϑά; Σοὶ δέ, " δ᾽ ὅς, ὦ à 

βέλτιστε, οὐχ οὕτω δοκεῖ; Ἔα, ἠν δ᾽ ἐγώ" μὴ γάρ πω 
τὸ ἐμοὶ δοκοῦν σκοπῶμεν, ἀλλ ὃ σὺ λέγεις νῦν. Ηλ- 
λὰ μέντοι ἔγωγε, ἔφη, τὸν μὴ ἀγαϑά, ἀλλὰ κακὰ ποι- 

οὔντα oU φημι σωφρονεῖν, τὸν δὲ ἀγαϑά, ἀλλὰ μὴ 

κακά, σωφρονεῖν" τὴν γὰρ τῶν ἀγαϑῶν πρᾶξιν σω- 
φροσύνην εἶναι σαφῶς σοι διορίζομαι. " Καὶ οὐδέν γὲ 
σε ἴσως κωλύει ἀληϑὴ λέγειν. τόδε γε μὲν τοι, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ϑαυμάζω, εἰ σωφρονοῦντας ἀνϑρώπους ἡγεῖ σὺ 
ἀγνοεῖν, ὅτι σωφρονοῦσιν. Ἀλλ οὐχ ἤγοῦμαι, ἔφη. 
Οὐκ ὀλίγον πρότερον, ἔφην ἐγώ, ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ, à ὅτι 

τοὺς δημιουργοὺς οὐδὲν κωλύει καὶ αὖ τὰ τῶν ἄλλων 

ποιοῦντας σωφρογεῖν; Ἐλέγετο γάρ, ἔφη" αλλὰ τὶ τοῦ- 
το; Οὐδέν. ἀλλὰ ÀA&y8; εἰ δοκεῖ τί σοι ἰατρὸς 1 ὑγιᾶ 

τινα ποιῶν ὠφέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἐκείνῳ, ὃν 
ἰῷτο. Ἔμοιγε. Οὐκοῦν τὰ üdoyzo. πράττει ὃ re ταῦυ- 

τα πράττων. Nai. Ὁ δὲ τὰ δέοντα πράττων οὐ σω- 
“Σωφρονεῖ μὲν οὖν. Ἢ ov» καὶ γινώσκειν 

ἀνάγκη τῷ ἰατρῷ, ὅταν τὲ ὠφελίμως ἰᾶται καὶ ὅταν 
μή: καὶ ἑκάστῳ τῶν δημιουργῶν, ὅταν τε μέλλῃ ὀγή- 
σεσϑαι ἀπὸ τοῦ ἔργου οὗ ἂν πράττῃ, καὶ ὅταν μή; 
Ἴσως οὐ. Ἐνίοτε ἄρα, ἤν δ᾽ ἐγώ, ὠφελίμως. πράξας 

ἢ βλαβερῶς ! ὃ ἰατρὸς οὐ γιγνώσκει ἑαυτόν, ὡς ἔπρα- 
Se χαΐτοι ὠφελίμως πράξας, ὡς 0 σὸς λόγος, σωφρό- 

γως ἔπραξεν. ἢ οὐχ οὕτως ἔλεγες; Ἔγωγε. Οὐκοῦν, 
ὡς ἔοικεν, ἐνίοτε ὠφελίμως πράξας πράττει μὲν σω- 

φρόνως καὶ σωφρονεῖ, ἀγνοεῖ δ᾽ ἑαυτόν, ὅτι σωφρο- 
γεῖ; ΧΠ. ἠϊλλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν 
ποτε γένοιτο, ἀλλ᾽ εἴ τι σὺ οἴξι ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν ὑπ᾽ 

ἐμοῦ ὡμολογημένων εἰς τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι συμ- 
βαίνειν, ἐχείνων ἂν τι ἔγωγε ! μᾶλλον ἀναϑείμην, καὶ 
οὐκ ἄν αἰσχυνϑείην, ὅτι μὴ οὐχὶ ὀρϑῶς φάγαι εἰρηκὲ- 
γαι, μᾶλλον ἢ ποτδ συγχωρήσαιμ᾽ ἂν ἀγνοοῦντα αὐτὸν 

ἑαυτὸν ἄνϑρωπον σωφρονεῖν. σχεδὸν γάρ τι ἔγωγε 
αὐτὸ τοῦτό φημι εἶναι σωφροσύνην, τὸ γινώσκειν 
ἑαυτόν, καὶ “ξυμφέρομαι τῷ ἕν Δελφοῖς ἀναϑέντι τὸ 

τοιοῦτον 7φάμμα. καὶ γὰρ τοῦτο οὕτω μοι δοχεῖ τὸ 
γράμμα ἀνακεῖσϑαι, ὡς δὴ πρόςρησις οὖσα τοῦ ϑεοῦ 
τῶν εἰξιόντων ἀντὶ τοῦ χαῖρε » ὡς τούτου μὲν οὐκ ὁρ- 
ϑοῦ ὄντος ! τοῦ προςρήματος, τοῦ χαίρειν, οὐδὲ δεῖν 
τοῦτο παρακελεύεσϑαι ἀλλήλους, ἀλλὰ σωφρονεῖν. οὗ- 

TO um δὴ ὁ ϑεὸς προςαγ ορεύει τοὺς εἰφιόντας εἰς τὸ 
ἱερὸν διαφέρον τι ἢ οἱ ἄνϑρωποι, ὡς διανοούμενος 
ἀνέϑηκεν ὃ ἀναϑεῖς, ὧς μοι δοκεῖ" καὶ λέγει πρὸς τὸν 
«sb εἰςιόντα οὐκ ἄλλο τι ἢ “σωφρόνει, φησίν. αἶνι- 

γματωδέστερον δὲ δή, ὡς μάν τις, λέγει" τὸ γὰρ γνῶ- 

φρονεῖς; 

PXb CA ΝΟΥ Ν ES 

$i σαυτόν καὶ τὸ σωφρόνει ἔστι μὲν ταὐτόν, ὡς 
τὰ γράμματά φησι καὶ ἐγώ, * τάχα δ᾽ ὧν τις οἰηϑείη 
ἄλλο εἶναι, ὃ δή μοι δοχοῦσι παϑεῖν καὶ οἱ τὰ ὕστε- 

ρον γράμματα ἀναϑέντες, τό T8 μηδὲν ἄγαν καὶ τὸ 
ἐγγύη; πάρα δ᾽ ἄτη. καὶ γὰρ οὗτοι ξυμβουλὴν φή- 

ϑησαν εἶναι τὸ γνῶϑι σαυτόν, ἀλλ᾿ οὐ τῶν εἰριόν- 
τῶν ἕνεκεν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πρόςρησιν᾽" εἶϑ᾽ ἵνα δὴ καὶ 
σφεῖς μηδὲν ἧττον συμβουλὰς χρησίμους ἀναϑεῖεν, 
ταῦτα γράψαντες ἀνέϑεσαν. οὗ δὴ οὖν ἕνεκα λέγω, ὦ 
Σώκρατες, ταῦτα πάντα, τόδ᾽ ἐστί. τὰ μὲν ἔμπροσϑέν 
σοι πάντα ἀφίημι" ' ἴσως μὲν γάρ τι σὺ ἔλεγες περὶ 

αὐτῶν ὀρϑύτερον»,᾿ ἔσως δ᾽ ἐγώ" σαφὲς δ᾽ οὐδὲν πάνυ 

ἦν ὧν ἐλέγομεν. »v» δ᾽ ἐθέλω τούτου σοι διδόναι λό- 
yov, εἰ μὴ ὁμολογεῖς σωφροσύνην εἶναι τὸ γιγνώσκειν 
αὐτὸν ἑαυτόν. ΧΙΠ. Ἀλλ, ἣν δ᾽ ἐγώ, o Κριτία, σὺ σὺ 

μέν, ὡς φάσκοντος ἐμοῦ εἰδέναι περὶ ὧν ἐρωτῶ, προς- 
φέρει πρός με, καὶ ἐὰν δὴ βούλωμαι, ὁμολογήσαντός 
σου. τὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ζητῶ γὰρ μετὰ σοῦ 
ἀεὶ τὸ προτιϑέμενον διὰ τὸ μὴ αὐτὸς εἰδέναι" σκεψά- 
μδνος ! οὖν ἐθέλω εἰπεῖν εἴϑ᾽ ὁμολογῶ εἴτ μή. ἀλλ᾽ 

ἐπίσχες, ἕως ἂν σκέψωμαι. Σκόπει δή, ἡ δ᾽ ὅς. Καὶ 
γάρ, ἦν δ᾽ gà, σκοπῶ. si γὰρ δὴ γιχνώσκειν 7έ τί 
ἐστιν ἢ σωφροσύνη, δῆλον ὃ ὅτι ἐπιστήμη τις ἂν εἴη καὶ 
τινός. ἢ ov; Ἔστιν, ign), ἑαυτοῦ 7ε. Οὐχοῦν καὶ ἰα- 

τρική, ἔφην, ἐπιστήμη ἐστὲ TOU ὑγιεινοῦ; Πάνυ γε. Εἰ 
τοίνυν με, ἔφην» ἔροιο σύ, ̓ ἰατρικὴ ὑχιδινοῦ ἐπιστήμη 
οὖσα τί ἡμῖν χθησίμη ἐστὲ καὶ τί ἀπεργάζεται, εἴποιμ 
ἂν ὅτι οὐ σμιχρὰν ὠφέλειαν" τὴν γὰρ ! ὑγίδιαν καλὸν 
ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται, εἰ ἀποδέχει τοῦτο. Ἡποδέ- 

χομαι. Koi εἰ τοίνυν ue ἔροιο τὴν οἰκοδομικήν, ἐπι- 
στήμην οὖσαν τοῦ οἰκοδομεῖν, τί φημι, ἔργον ἀπεργά- 
ζεσϑαι, εἴποιμ᾽ ἄν, ὅτι οἰκήσεις. ὡραύτως δὲ καὶ τῶν 
ἄλλων τεχνῶν». χρὴ οὖν καὶ σὲ ὑπὲρ τῆς σωφροσύνης, 
ἐπειδὴ φὴς αὐτὴν ἑαυτοῦ ἐπιστήμην εἶναι» ἔχειν εἰπεῖν 
ἐρωτηϑέντα, a Κριτία, σωφροσύνη, ἐπιστήμη οὖσα 
ἑαυτοῦ, τὶ καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται. καὶ ἀξιον 
τοῦ ὀνόματος: ἴϑι οὖν, ! εἰπέ. Ἀλλ, ὦ Σώκρατες, 

ἔφη, οὐκ ὀρϑῶς ζητεῖς. οὐ γὰρ ὁμοία αὕτη πέφυκε 
ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, οὐδὲ γε αἵ ἄλλαι ἄλλαις: σὺ 

δ᾽ ὡς ὁμοίων οὐσῶν ποιδὶ τὴν ζήτησιν. ἐπεὶ λέγε μοι; 
ἔφη; τῆς λογιστικῆς τέχνης. ἢ τῆς γεωμετρικῆς al ἐστι 
τοιοῦτον ἔργον; οἷον οἰκία οἰκοδομικῆς ἢ ἱμάτιον 
ὑφαντικῆς ἢ αλλα τοιαῦτα ἔργα, ἃ πολλὰ ἂν τις ἔχοι 

πολλῶν. τεχνῶν δεῖξαι; ἔχεις * οὖν μοι καὶ σὺ τούτων 
τοιοῦτον τι ἔργον δεῖξαι; ἀλλ᾽ οὐχ ἕξεις. Καὶ ἐγὼ 

εἶπον, ὅτι Aion λέγεις" ἀλλὰ τόδε σοι ἔχω δεῖξαι, 

τίνος ἐστὶν ἐπιστήμη, ἑκάστη τούτων τῶν ἐπιστημῶν, ὃ 
τυγχάνει ὃν ἄλλο αὐτῆς τῆς ἐπιστήμης. οἷον ἢ λογι- 

στική ἐστί που τοῦ ἀρτίου καὶ τοῦ περιττοῦ, πλήϑους. 
ὅπως ἔχει πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἀλληλα. 7 γάρ; Πάνυ 
re ἔφη. Οὐκοῦν ἑτέρου ντος τοῦ περιττοῦ καὶ ἀρ- 
τίου αὐτῆς τῆς λογιστικῆς; Πῶς δ᾽ ov; Καὶ ! μὴν αὐ 

ἢ στατικὴ τοῦ βαρυτέρου καὶ κουφοτέρου σταϑμοῦ, 
ἐστι [στατική)]" ἕτερον δέ ἐστι τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦ- 
φον τῆς στατικῆς αὐτῆς. ξυγχωρεῖς: ,Eyaye. Aye 
δὴ καὶ ἢ σωφροσύνη τίνος ἐστὶν ἐπιστήμη, ὃ τυγχάνει 
ἕτερον ὃν αὐτῆς τῆς σωφροσύνης; XIV. Τοῦτό ἐστιν 

ἐχεῖνο, ἔφη, ὦ | Σώκρατες" ἐπὶ αὐτὸ ἥκεις ἐρευνῶν, ὅτῳ 
διαφέρει πασῶν τῶν ἐπιστημῶν ἡ σωφροσύνη" σὺ δὲ 
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ὁμοιότητά τινὰ ἐππεῖς αὐτῆς ταῖς ἄλλαις. τὸ δ᾽ οὐκ 

ἔστιν οὕτως, ἀλλ ! αἵ μὲν ἄλλαι πᾶσαι ἄλλου εἰσὶν 
ἐπιστῆμαι, ἑαυτῶν δ᾽ ov, à δὲ μόνῃ τῶν T8 ἄλλων 
ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστὶ καὶ αὐτὴ ἑαυτῆς. καὶ ταῦτά 
98 πολλοῦ δεῖ λεληϑέναι" ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, 0 ἄρτι οὐκ 

ἔφησϑα ποιεῖν, τοῦτο ποιεῖς" ἐμὲ γὰρ ἐπιχειρεῖς ἐλέγ- 
χειν», ἐάσας περὶ οὗ ὁ λόγος ἐστίν. Οἷον, qv δ᾽ ἐγώ, 
ποιδῖς ἡγούμενος, εἰ ὅ τι μάλιστα σὲ ἐλέγχω, ἄλλου 

τινὸς ἕνεκα ἐλέγχειν, ἢ οὗπερ ἕνθκα κἂν ἐμαυτὸν διε- 
φευνῴμην, τί λέγω, ! φοβούμενος, μή ποτὲ λάϑω οἱ- 

μενος μὲν τι εἰδέναι, εἰδὼς δὲ μή. καὶ νῦν δὴ ovr 

ἔγωγέ φημι τοῦτο ποιεῖν, τὸν λόγον σκοπεῖν, μάλιστα 

μὲν ἐμαυτοῦ ἕνεκα, ἴσως δὲ δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτη- 

δείων. ἢ οὐ κοινὸν οἴει ἀγαϑὸν εἶναι σχεδόν τι πᾶσιν 
ἀνϑρώποις, χίγνεσϑαι καταφανὲς ἕκαστον τῶν ὄντων 
ὅπῃ ty&; Καὶ μάλα, ἢ δ᾽ ὃς, ἔγωγϑξ, o Σώκρατες. 
Θαῤῥὼν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ μακάριδ, ἀποκρινόμενος 
τὸ ἐρωτώμενον ὅπῃ σοι φαίνεται, £x χαΐρειν, | site 
Κριτίας ἐστὶν εἴτε Σωκράτης ὃ ἐλεγχόμενος" ἀλλ᾽ αὐ- 

τῷ προςφέχων τὸν νοῦν τῷ λόγῳ σχοπεῖν, ὅπῃ ποτὲ 
ἐκβήσοται ἐλεγχόμενος. Ἀλλά, £g), ποιήσω οὕτω" δο- 

χεῖς γάρ μοι μέτρια λέγδιν. Azye τοΐνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
περὶ τῆς σωφροσύνης πῶς λέγεις; Xv. 4o τοίνυν, 

ἢ. δ᾽ ὅς, ὅτι μόνη τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν αὐτή 18 QU- 
τῆς ἐστι καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη. Οὐκ- 
οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνεπιστημοσύνης ἐπιστήμη ἄν εἴη, 
εἴπερ καὶ ἐπιστήμης; Πάνυ ye ἔφη. Ὁ ἄρα σώφρων 
μόνος αὐτός τε ἑαυτὸν γνώσεται. * καὶ οἷός 18 ἔσται 
ἐξοτάσαι, τί T8 τυγχάνει εἰδὼς καὶ τὶ μή, χαὶ τὺος ἀλ- 

λους ὡςαύτως δυνατὸς ἔσται ἐπισκοπεῖν, τί τις οἷδε 

καὶ οἴδται, εἴπερ οἶδε, καὶ τὶ αὐ τις οἴεται μὲν εἰδέ- 
γαι, οἷδε δ᾽ ov, τῶν δὲ ἄλλων οὐδεὶς. καὶ ἔστι δὴ 

τοῦτο τὸ σωφρονεῖν TB καὶ σωφροσύνη καὶ τὸ ἑαυτὸν 
αὐτὸν γιγνώσκειν, τὸ εἰδέναι ἃ τὲ οἷδε καὶ ἃ μὴ οἷ- 
δεν. ἄρα ταῦτα ἐστιν ἃ λέγεις; "Ey ay, ἔφη. Πάλιν 

τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ τρίτον τῷ Σωτῆρι, dieneg ἐξ ἀρ- 
χῆς ἐπισχεψώμεϑα, ! “πρῶτον μὲν εἰ δυνατόν ἐστι τοῦ- 
TO εἶναι ἢ ov, τὸ ἃ οἷδε καὶ ἃ μὴ οἶδεν εἰδέναι ὅτι 

οἶδε καὶ ὅτι οὐκ οἶδεν. ἔπειτα εἰ ὃ τι μάλιστα δυνα- 
τόν, τίς ἂν εἴη ἡμῖν ὠφέλεια εἰδόσιν αὐτό. Ἀλλὰ χρή, 
ἔφη, σκοπεῖν. 1ι δή, ἔφην ἐγώ, ὦ Κραία, σχένμαι, 

ἐᾶν τι περὶ αὐτῶν εὐπορώτερος φανῇς ἐμοῦ" ἐχὼ μὲν 
γὰρ ἀπορῶ. ἧ δὲ ἀπορῶ, ᾧ φράσω σοι; Πάνυ Y» ἔφη. 
Mo TL οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, πάντα ταῦτ ἂν εἴη, εἰ ἔστιν 

ὅπερ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες, μία τις ἐπιστήμη, ἢ οὐκ ! ἀλ- 
λου τινός ἐστιν ἢ ἑαυτῆς 18 καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν 
ἐπιστήμη, καὶ δὴ καὶ ἀνεπιστημοσύνης. 5 αὐτὴ αὕτη; 
Πάνυ γε. ᾿Ιδὲ δή, ὡς ἄτοπον ἐπιχειροῦμϑν, [^] ἑταῖρε, 
λέγειν" ἐν ἄλλοις γάρ που τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐὰν σκοπῆς» 

δόξει σοι, ὡς ἔγῴμαι, ἀδύνατον εἶναι. πῶς δὴ καὶ 

ποῦ; Ἐν τοῖςδε. ἐννόει γάρ, EL σοι δοκεῖ ὄψις τις εἷ- 

voL, ἢ; ὧν μὲν oi ἄλλαι ὄψεις εἰσίν, οὐκ ἔστι τούτων 

ὄψις, ἑαυτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὄψεων ὄψις ἐστὶ ) καὶ 

μὴ: ὄψεων ὡφαύτως, καὶ χρῶμα μὲν ! ὁρᾷ οὐδὲν ὄψις 
οὖσα, αὑτὴν δὲ xoi τὰς ἄλλας ὄψεις. δοκεῖ τίς σοι 

εἶναι τοιαύτη; Μὰ AU ovx ἔμοιγε. Ti δὲ ἀχοήν; ἣ 

φωνῆς μὲν οὐδεμιᾶς ἀκούει, αὑτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων. 
3 “ 2 , - Ε - - 

ἀχοῶν ἀκούει καὶ τῶν μὴ ἀκοῶν; Οὐδὲ τοῦτο. Ξυλ- 
ἥ ὌΝ ᾿ GUY Lll ES JAM 

λήβδην δὴ σκόπει mspgi πασῶν τῶν αἰσϑήσεων, si ric 
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δοκεῖ εἶναι αἰσϑήσεων uiv αἴσϑησις καὶ αὑτῆς, 
ὧν δὲ δὴ αἵ ἄλλαι αἰσϑήσεοις αἰσϑάνονται, μηδενὸς 
αἰσϑανομένη. Ovx ἔμοιγδ. ! Ἠλλ᾿ ἐπιϑυμία δοκεῖ τὶς 
σοι εἶναι, ἥτις ἡδονῆς μὲν οὐδεμιᾶς ἐστιν ἐπυιϑυμία, 
αὑτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑυμιῶν; Οὐ δῆτα. Οὐδὲ 
μὴν βούλησις, ὡς ἔγῴμαι, ἢ ἀγαϑὸν μὲν οὐδὲν βούλε- 
ται; αὑτὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας βουλήσεις βούλεται. Οὐ 

Ἔρωτα δὲ φαίης ἂν τινα εἶναι τοιοῦτον, ὃς 

τυγχάνει ὧν ἔρως καλοῦ μὲν οὐδενός, αὑτοῦ δὲ καὶ 
Φόβον δὲ 0n 

μὲν καὶ τοὺς ἄλλους 

φόβους φοβεῖται, τῶν δεινῶν δ᾽ οὐδὲ ἕν φοβεῖται; Οὐ 
κατανβγόηκα, ἔφη. Δόξαν δὲ δοξῶν δόξαν καὶ αὑτῆς, 

ὧν δὲ αἵ ἄλλαι δοξάζουσι μηδὲν δοξάζουσαν; Οὐδα- 

μῶς ᾿Ιλλ ἐπιστήμην, ὡς fous, φαμέν τινα εἶναι τοι- 
αὐτὴν, ἥτις μαϑήματος μὲν οὐδενός ἐστιν ἐπιστήμη, 
αὑτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη. Φαμὲν 
γάρ. Οὐκοῦν ἄτοπον, εἰ ἄρα καὶ ἔστι; μηδὲν γάρ πω 
ὀμαχυριξώμοδα ὡς οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ εἰ, ἔστιν ἐπισκοπῶ- 
uev. " Ὀρϑῶς λέγεις. XVI. Φέρε δή, 8 ἔστι μὲν αὕτη " 

ἐπιστήμη τινὸς ἐπιστήμη, καὶ ἔχει τινὰ τοιαύτην δύνα- 
un, dre τιγὸς ebyou. Di γάρ: Πάνυ 78. Καὶ γὰρ τὸ 

μεῖζόν φαμεν τοιαύτην τινὰ ἔχειν δύναμιν, ὥςτε τινὸς 
εἶναι μεῖζον; Ἔχει γάρ. Οὐκοῦν ἐλάττονός τινος, εἷ- 
περ ἕσται μεῖζον. Aria, Εἰ ovy τι δὕροιμον μεῖς 
ζον, ὃ τῶν μὲν μειζόνων ἐστὶ μεῖζον. καὶ ἑαυτοῦ, ὧν δὲ 
τάλλα μείζω ἐστὶ μηδενὸς μεῖζον, πάντως ! δὴ ἂν που 

ἐκεῖνο y αὐτῷ ὑπάρχοι, εἴπερ ἑαυτοῦ μεῖζον siii, καὶ 
ἔλαττον ἑαυτοῦ εἶναι. ἢ ov; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη; ὠ 

Σώκρατες. Οὐκοῦν καὶ εἴ τι διτιλάσιόν ἐστι τῶν τε 
ἄλλων . διπλασίων καὶ ἑαυτοῦ, ἡμίσεος δήπου ὄντος 
ἑαυτοῦ τὸ καὶ τῶν ἄλλων διπλάσιον ἂν εἴη" οὐ γάρ 
ἐστί mov ὄλλου διπλάσιον ἢ ἡμίσεος. Τληϑῆ. Πλεῖον 
δὲ αὑτοῦ ὃν οὐ καὶ ἔλαττον ἔσται, καὶ βαρύτερον ὃν 
κουφότερον, πρεσβύτερον ὃν νξώτερον, καὶ τἄλλα 

πᾶντα ὥραύτως; ! ὃ c περ ἄν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 

πρὸς ἑαυτὸ ἔχῃ», 
ἣν ἣ δύναμις αὐτοῦ ἣν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε. oiov ἢ 
ἀκοή, φαμέν, ovx ἄλλου τινὸς ἣν ἀκοὴ ἢ φωνῆς. ἢ 

γάρ; Ναί. Οὐκοῦν εἴπερ αὐτὴ αὑτῆς ἀκούσεται, φω- 
γὴν ἐχούσης ἑαυτῆς ἀκούσεται" οὐ γὰρ Gy ἄλλως ἀκού- 

σειδ. “Πολλὴ ἀνάγκη. Καὶ 7 ὄψις, γέ ποῦ, ὡ ἄριστε, 
εἴπερ ὄψεται αὐτὴ ἑαυτήν, χρῶμά τι αὐτὴν ἀνάγκη 
ἔχειν" ἄχρων γὰρ ὄψις οὐδὲν [ἀν] ! μή, ποτ ἴδη. Ov 
γὰρ οὐν. Ὁρᾷς, οὖν, ὦ Κριτία, ὅτι ὅσα διοληλύϑα- 

psv, τὰ “μὲν αὐτῶν ἀδύνατα παντάπασι φαίνεται ἡμῖν, 
τὰ δ᾽ ἀπιστεῖται σφόδρα μή mor ἂν τὴν ἑαυτῶν δύ- 
δάμεν πρὸς ἑαυτὰ σχεῖν. μεγέϑη μὲν γὰρ καὶ πλήϑη 

καὶ τὰ τοιαῦτα παντάπασιν ἀδύνατον. ἢ οὐχί; Πάνυ 
ye. κοὴ δ᾽ αὖ καὶ ὄψις καὶ ἔτι ye κίνησις αὐτὴ 
ἑαυτὴν κινεῖν, καὶ ϑερμότης καίειν, καὶ πάντα αὐ τὰ 
τοιαῦτα τοῖς μὲν * ἀπιστίαν "ἂν" παράσχοι, ἴσως δὲ 

» ͵ , ΞῈ ἢ 3 ἢ e m 
τισιν QU. μεγάλου δή τινος, ὦ φίλε, ἀνδρὸς δεῖ, ocus 

τοῦτο κατὰ πάντων ἱκανῶς διαιρήσεται, πότερον οὐδὲν 
τῶν ὄντων τὴν αὑτοῦ δύναμιν αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ πέ- 
φυκεν ἔχειν [πλὴν ἐπιστήμης}, ἀλλὰ πρὸς ἄλλο, ἢ τὰ 

μέν, τὰ δ᾽ οὔ" καὶ εἰ ἔστιν αὖ ἅτινα αὐτὰ πρὸς ἕαυ- 
τὰ ἔχει», dg ἐν τούτοις ἐστὶν ἐπιστήμη; ἣν δὴ ἡμεῖς 
σωφροσύνην φαμὲν εἶναι. ἐγὼ μὲν οὐ πιστεύω ἐμαυτῷ 

γὰρ οὐν. 

τῶν ἄλλων ἐρώτων; Οὐκ, ἔφη, ἔγωγε. 

τινὰ κατανενόηκας,. ὃς ἑαυτὸν μὴ 
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διὸ xoi ovr εἰ δυνατόν 

ἐστι τοῦτο γεγέσϑαι, ἐπιστήμης ! ἐπιστήμην εἶναι, ἔχω 

διισχυρίσασϑαι, οὔτ᾽, εἰ, ὃ τι μάλιστα ἔστι, σωφροσύ- 

γὴν ἀποδέχομαι αὐτὸ εἶναι, πρὶν ἂν ἐπισκέψωμαι, εἴτε 

τι ἄν ἡμᾶς ὠφελοῖ τοιοῦτον 0», &lT8 μή. τὴν γὰρ οὖν 

δὴ σωφροσύνην ὠφέλιμόν τι καὶ ἀγαϑὸν μαντεύομαι 

εἶναι. σὺ οὖν, ὦ παῖ “Καλλαίσχρου — τίϑεσαι γὰρ 

σωφροσύνην TOUT εἶναι, ἐπιστήμην ἐπιστήμης καὶ δὴ 

καὶ ἀνεπιστημοσύνης — πρῶτον μὲν τοῦτο ἔνδειξαι, 

ὅτι δυνατὸν [ἀποδεῖξαί σε] 0 »ov δὴ ἔλεγον, ἔπειτα 

πρὸς τῷ δυνατῷ, ὅτι καὶ ! ὠφέλιμον, καμὲ τάχ᾽ ἂν 

ἀποπληφώσαις, ὡς ὀρϑῶς λέγεις περὶ σωφροσύνης, ὃ 

ἔστιν. XVII. Καὶ ὃ Κριτίας ἀκούσας ταῦτα καὶ ἰδών 

ue ἀποροῦντα, ὥςπερ OL τοὺς χασμωμένους καταντι- 

d ὁρῶντες ταὐτὸν τοῦτο ξυμπάσχουσι, κἀκεῖνος ἔδο- 

ξέ μοι vx ἐμοῦ ἀποροῦντος ἀναγκασϑῆναι xoi αὐτὸς 

ἁλῶναι ὑπὸ ἀπορίας. ἅτε οὖν εὐδοκιμῶν ἕχκάστοτε, 

ἡσχύνετο τοὺς παρόντας, χαὶ ovre ξυγχωρῆσαὶ μοι 

ἤϑελεν ἀδύνατος εἶναι διελέσϑαι ἃ προὐκαλούμην αὐ- 
τὸν, ἔλεγέ ! τε οὐδὲν σαφές, ἐπικαλύπτων τὴν ἀπορίαν. 
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καγῶ ἡμῖν ἵνα ὁ λόγος προΐοι, εἶπον" MÀÀ εἰ δοκεῖ, 

ὦ Κριτία, νῦν μὲν τοῦτο ξυγ χωρή σῶμεν, δυνατὸν εἶναι 

γενέσϑαι ἐπιστήμην ἐπιστήμης" αὖϑις δὲ ἐπισκεψόμε- 
Sa, SU)" οὕτως ἔχει, δἴτξ μή. ἴϑι δὴ οὖν, εἰ ὃ τι μά- 

λιστα δυνατὸν τοῦτο, τὶ μᾶλλον οἷόν τέ ἐστιν εἰδέναι 

& τέ τις οἷδε καὶ ἃ μή; τοῦτο γὰρ δήπου i ἔφαμεν εἰ- 
γαι τὸ χιγνώσχειν αὑτὸν καὶ σωφρονεῖν. pi γάρ; πα- 

»v ye, ἡ δ᾽ ὃς, καὶ ξυμβαίνει. χέ ποῦ, e “Σώκρατες. εἰ, 

! γάρ τις ἔχει ἐπιστήμην, ἢ αὐτὴ αὑτὴν γιγνώσκει, 

τοιοῦτος ἂν αὐτὸς εἴη, οἷόνπερ ἐστὶν 0 ἔχει. ὥςπερ 
ὅταν τάχος tus ἔχῃ» ταχύς, καὶ ὅταν κάλλος, καλός, 

καὶ ὅταν γνῶσιν, γιγνώσκων. ὅταν δὲ δὴ γνῶσιν αὐ- 

τὴν αὑτῆς τις ἔχῃ». γιγνώσκων που αὐτὸς ἑαυτὸν τότε 

ἔσται. Οὐ τοῦτο, LA δ᾽ ἐγώ, ἀμφιςβητῶ, ὡς οὐχ, ὅταν 

τὸ αὐτὸ γιγνῶσχόν τις ἔχῃ» αὐτὸς αὑτὸν γνώσεται. 
ἀλλ ἔχοντι τοῦτο τίς ἀναγ, xu εἰδέναι à ἃ τὸ οἷδε καὶ ἃ 

μὴ * oidev; Ὅτι, ὦ “Σώκρατες, ταὐτόν ἔστι τοῦτο &ei- 
γῳ. Ἴσως, ἔφην" ἀλλ᾽ ἐγὼ κινδυνεύω ἀεὶ ὅμοιος εἶναι" 

οὐ “γὰρ αὖ μανϑάνω, ὡς ἔστι τὸ αὐτὸ ἃ οἷδεν εἰδέναι 

καὶ ἃ τις μὴ οἶδεν εἰδέναι. πῶς λέγεις; ἔφη. Ὧδε, ἣν 

δ᾽ ἐγώ. ἐπιστήμη που ἐπιστήμης οὖσα ἄρα πλεῖον τι 

οἵα T ἔσται διαιρεῖν ἢ ὅτι τούτων τόδε μὲν ἐπιστήμη, 
τόδε δ᾽ οὐκ ἐπιστήμη; Οὔκ, ἀλλὰ τοσοῦτον. Ταὐτὸν 

οὖν ἐστιν “ἐπιστήμη ! τὸ χαὶ ἀνεπιστημοσύνη ὑγιεινοῦ, 

καὶ ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημοσύνη δικαίου; Οὐδα- 

μῶς. ᾿λλὰ τὸ μέν, οἶμαι, ἰατρική, τὸ δὲ πολιτική" 

τὸ δὲ οὐδὲν ἀλλο ἢ ἐπιστήμη. Πῶς γὰρ 0v; Οὐκοῦν 

ἐὰν μὴ προςεπίστηταί τις τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ δίκαιον, 

ἀλλ ἐπιστήμην μόνον γιγνώσκῃ, ἅτε τούτου μόνον 

ἔχων ἐπιστήμην, ὅτι μὲν 5 τι ἐπίσταται καὶ ὅτι ἐπιστή- 

μὴν τινὰ ἔχϑι, εἰκότως ἂν γιγνώσκοι καὶ περὶ αὑτοῦ 

xci περὶ τῶν ἄλλων. " γάρ; Nol. Ὅ τι ' δὲ γηνώ- 
GXEL; ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ πῶς εἴσεται; γιγνώσκει γὰρ 

δὴ τὸ μὲν ὑγιεινὸν τῇ ἰατρικῇ, ἀλλ᾽ οὐ σωφροσύνῃ, τὸ 

δ᾽ ἁρμονικὸν μουσικῇ, ἀλλ᾿ οὐ σωφροσύνῃ, τὸ δ᾽ oi- 

κοδομικὸν οἰχοδομικῇ, ἀλλ οὐ σωφροσύνῃ, καὶ οὕτω 
πάντα. ἢ οὔ; Φαίνεται. Σωφροσύνῃ δὲ, εἴπερ μόνον 
ἐστὶν ἐπιστημῶν ἐπιστήμη, πῶς εἴσεται, ὅτι τὸ ὑγιει- 

γὸν γιγνώσκει ἢ ὅτε τὸ οἰκοδομικόν; Οὐδαμῶς. Οὐκ 

ἱκανὸς εἶναι ταῦτα διελέσϑαι. 

ΒΑ ΟΥ ΝΒ 

ἄρα εἴσεται ὃ οἶδεν ὃ τοῦτο ay “γοῶν, ἀλλ᾽ ὅτι οἷδε 

μόνον. Ἔοικεν. ΧΥΠΙ. Οὐκ ἄρα σωφρονεῖν τοῦτ᾽ ' 
ἂν εἴη οὐδὲ σωφροσύνη, εἰδέναι ἃ τε οἷδε καὶ ἃ μὴ 

οἶδεν, αλλ, ὡς ἔοικεν, ὅτι οἷδε καὶ ὅτι οὐκ οἷδε μό- 

Κινδυνεύει. Οὐδὲ ἄλλον ἄρα οἷός τε ἔσται οὗ- 
roc ἐξετάσαι φάσκοντά τι ἐπίστασθαι, πότερον éni- 
σταται ὃ φησιν ἐπίστασϑαι ἢ οὐκ ἐπίσταται" ἀλλὰ 
τοσοῦτο μόν ον, ὡς ἔοικε, γνώσεται, ὅτι ἔχοι τινὰ ἐπι- 
στήμην, ὅτου δὲ γε, ἢ σωφροσύνη οὐ ποιήσει αὐτὸν ! 
γιγνώσκειν. Οὐ “φαίνεται. Ovis ἄρα τὸν προῦποις 

ούμενον ἰατρὸν εἶναι, ὄντα δὲ μή, καὶ τὸν ὡς ἀληϑῶς 
ὄντα οἷός τε ἔσται διακρίνειν, οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν 

ἐπιστημόνων καὶ μή. σκεψώμεϑα δὲ ἐκ τῶνδε" εἰ μέλ- 
λδι ὃ σώφρων ἢ ὁςτιςοῦν ἄλλος τὸν ὡς ἀληϑῶς ἰα- 

τρὸν διαγνώσεσϑαι καὶ τὸν μή, ἀρ οὐχ ὧδε ποιήσει; 
περὶ μὲν ἰατρικῆς δήπου αὐτῷ οὐ διαλέξεται᾽ οὐδὲν 
γὰρ ἐπαΐδι, ὡς ἔφαμεν, ὃ ἰατρὸς ἀλλ᾿ ἢ τὸ ὑγιεινὸν 
καὶ τὸ νοσῶδες. 7 οὔ; INal, οὕτω. Περὶ δὲ γε ἐπι- 

στήμης οὐδὲν οἶδεν, ἀλλὰ τοῦτο δὴ τῇ σωφροσύνῃ μό- 
γῃ ἀπέδομεν. Nol. Οὐδὲ περὶ ἰατρικῆς ἄρα οἶδεν ὁ 
ἰατρικός, ἐπδιδήπδρ * ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη. οὖσα Twy. 
χάνει. ληϑη. Ὅτι uiv δὴ ἐπιστήμην τινὰ ἔχει, γνώ- 
σεται ὃ σώφρων τὸν ἰατρόν" ἐπιχειρῶν. δὲ δὴ πεῖραν 

λαβεῖν ἥτις ἐστίν, ἀλλο τι σχέμψεται ὧντινων; ἢ οὐ 
τούτῳ ὡρισται ἑκάστη ἐπιστήμη, μὴ μόνον ἐπιστήμη 
εἶναι, ἀλλὰ xol τίς, τῷ τινῶν εἶναι; Τούτῳ μὲν οὖν. 
Καὶ ἡ ἰατρικὴ, δὴ ἑτέρα εἶναι τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν 
ὡρίσϑη τῷ τοῦ ὑγιδινοῦ εἶναι καὶ νοσώδους ἐπιστήμη. 
IVal. Οὐκοῦν ἐν τούτοις ἀναγκαῖον σκοπεῖν τὸν | Bov- 
λόμενον ἰατρικὴν ! σκοπεῖν, ἐν οἷς mor ἔστιν. οὐ γὰρ 
δήπου ἔν γ8 τοῖς ἔξω, ἐν οἷς οὐκ ἔστιν. Οὐ δῆτα. Ἐν 
τοῖς ὑχιεινοῖς ἄρα καὶ γοσώδεσιν ἐπισκέψεται τὸν ἰα- 
τρόν, ἡ ἰατρικός ἐστιν, ὃ ὀρϑῶς σκοπούμενος. Ἔοι- 
xt». Οὐκοῦν ἐν τοῖς οὕτως ἢ λεγομένοις ἢ πραττο- 
μένοις τὰ μὲν λεγόμενα, εἰ ἀληϑῆ λέγεται, σκοπούμε- 
γος, τὰ δὲ πραττόμενα, εἰ ὀρϑῶς πράττεται; AMyay- 
zn. Ἦ οὖν ἄνευ ἰατρικῆς δύναιτ᾽ ἂν τις τούτων πο- 

τέροις ἐπαχολουϑῆσαι; Οὐ δῆτα. Οὐ δέ γε ! ἄλλος 
οὐδείς, ὡς fous, πλὴν ἰατρός, οὔτε δὴ ὃ σώφρων" ἰα- 

τρὸς γὰρ ἂν εἴη πρὸς τῇ σωφροσύνῃ. Ἔστι ταῦτα. 
Παντὸς ἄρα μᾶλλον, εἰ ἢ σωφροσύνη ἐπιστήμης ἐπι- 
στήμη μόνον ἐστὶ καὶ ἀνεπιστημοσύνης, οὔτε ἰατρὸν 
διακρῖναι οἵα τε ἔσται ἐπιστάμενον τὰ τῆς τέχνης, ἢ 
μὴ ἐπιστάμενον, προςποιούμενον δὲ ἢ οἰόμενον, OUrB 
ἄλλον οὐδένα τῶν ἐπισταμένων καὶ ὁτιοῦν, πλήν ye 
τὸν αὑτοῦ ὁμότεχνον, ὥςπερ oi ἄλλοι , δημιουργοί. 
Φαίνεται, ἔφη. ΧΙΧ. Τίς ! QU» ἣν δ᾽ ἐγώ, [5] Κριτία, 

ὠφέλεια ἡμῖν. ἔτι ἂν εἴη ἀπὸ τῆς σωφροσύνης τοιαύ- 
της οὔσης; εἰ μὲν γάρ, ὃ ἐξ ἀρχῆς ὑπετιϑέμεϑα, ἤδοι 
ὃ σώφρων ἃ ve ἤδει καὶ ἃ μὴ ἤδει, τὰ μὲν ὅτι oiüe, 

τὰ δ᾽ ὅτι οὐκ οἷδε, καὶ ἄλλον ταὐτὸν τοῦτο πεπον- 
ϑότα ἐπισκέψασϑαι οἷός TE ἢν, μεγάλως τι ἄν ἡμῖν, 
φαμέν, ὠφέλιμον ἣν σώφροσιν εἶναι" ἀναμάρτητοι γὰρ 
ἂν τὸν βίον διεζῶμεν αὐτοΐ τε [καὶ] οἱ τὴν σωφροσύ- 
γὴν ἔχοντες, καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι ὑφ ἡμῶν ἤρ- 
χοντο. οὔτε γὰρ ἂν αὐτοὶ ! ἐπεχειροῦμεν πράττειν ἃ 
μὴ ἡπιστάμεϑα, ἀλλ ἐξευρίσκοντες τοὺς ἐπισταμένους 

ἐκείνοις ἄν παρεδίδομεν, οὔτε τοῖς ἄλλοις ἐπετρέπομεν, 
ὧν ἤρχομεν, ἄλλο τι πράττειν ἢ ὃ τι πράττοντες 8g- 

70». 
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CUHPASRUM E DOES. 

ϑῶς ἔμδλλον πράξειν" τοῦτο δ᾽ ἣν ἄν, οὗ ἐπιστήμην 
εἶχον. xol οὕτω δὴ ὑπὸ σωφροσύνης οἰκία 18 οἰκου- 
μένη χαλῶς ἔμελλεν οἰκεῖσϑαι, πόλις T8 πολιτευομένη, 

καὶ ἄλλο πᾶν, οὗ σωφροσύνη ἄρχοι" ἁμαρτίας γὰρ * 

ἐξῃρημένης, ὀρϑότητος. δὲ ἡγουμένης ἐν πάσῃ πράξει, 

ἀναγκαῖον καλῶς καὶ εὖ πράττειν τοὺς οὕτω διακειμέ- 
γ»ους, τοὺς δὲ εὖ πράττοντας εὐδαίμονας εἶναι. ἀρ᾽ οὐχ 
οὕτως, ἦν δ᾽ ἐχώ, ὦ Κριτία, ἐλέγομεν περὶ σωφροσύ- 

γης» λέγοντες ὅσον ἀγαϑὸν εἴη τὸ εἰδέναι ἅ τὸ οἷδὲ 
τις καὶ ἃ μὴ οἶδεν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη; οὕτως. IN» 

δέ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὁρᾷς, ὅτι οὐδαμοῦ ἐπιστήμη. οὐδεμία 
τοιαύτη οὖσα πέφανται. Ὁρῶ, ἔφη. Ag οὖν, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, τοῦτ᾽ ἔχει τὸ ! ἀγαϑὸν ἡ ἣν νῦν εὑρίσκομεν σω- 
φροσύνην οὖσαν, τὸ ἐπιστήμην ἐπίστασϑαι καὶ ἀνδπι- 

στημοσύνην, ὅτι ὃ ταύτην ἔχων, ὃ τι ἄν ἀλλο μανϑά- 

γῇ» ῥᾷόν 18 μαϑήσεται, καὶ ἐναργέστερα πάντα αὐτῷ 
τ 

φανεῖται, ἅτε πρὸς ἑχάστῳ ᾧ ἂν μανϑάνῃ προςκαϑο- 
φῶντι τὴν ἐπιστήμην; καὶ τοὺς ἀλλους δὴ κάλλιον ἐξ- 

er&gsL περὶ ὧν ἂν καὶ αὐτὸς μάϑῃ, οἵ δὲ ἄνευ τού- 
του ἐξετάζοντες ἀσϑενέστερον. καὶ φαυλότερον τοῦτο 

δράσουσιν; ἀφ , à φίλε, τοιαῦτ ἄττα ἐστὶν ἃ ἀπολαυ- 
σόμεϑα ! τῆς σωφροσύνης, ἡμεῖς δὲ μεῖζόν τι βλέπο- 
μεν xai ζητοῦμεν αὐτὸ μεῖζόν τι εἶναι ἢ ὅσον ἐστί; 
Τάχα δ᾽ ἄν, ἔφη, οὕτως ἔχοι. ΧΧ. Ἴσως, ἣν δ᾽ ἐγώ" 
ἴσως δὲ js ἡμεῖς, οὐδὲν Ζφηστὸν ἐζητήσαμεν. τεχμαΐφο- 
μαι δέ, ὅτι μοι ἄτοπ᾽ ἅττα καταφαίνεται περὶ σωφρο- 
σύνης, εἰ τοιοῦτόν ἐστιν. ἴδωμεν γάρ, δὶ, Boss avy- 

χωρήσαντες καὶ ἐπίστασϑαι ἐπιστήμην δυνατὸν εἶναι 
[εἰδέναι], καὶ ὃ ye ἐξ ἀρχῆς, ἐτιϑέμεϑα σωφροσύνην 
εἶναι, τὸ εἰδέναι à τε οἷδε καὶ ἃ μὴ οἶδε, μὴ ἀποστε- 
ρήσωμεν, ἀλλὰ δῶμεν" καὶ ταῦϑ' ἅπαντα ! δόντες ἔτι 

βέλτιον σχκεψώμεϑα, εἰ ἄρα τι καὶ ἡμᾶς ὀνήσει τοιοῦ- 
τον ὅν. ἃ γὰρ γῦν δὴ ἐλέγομεν, ὡς μέγα ἄν Bj ἀγα- 
ϑὸν ἢ σωφροσύνη, δὶ τοιοῦτον εἴη, ἡγουμένη διοικ- 
σεως καὶ οἰκίας καὶ πόλεως, οὔ μοι MESES ὦ Κρι- 
τία, καλῶς ὡμολογηκέναι. Πῶς δή; ἡ δ᾽ Ὅτι, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ῥᾳδίως ὡμολογήσαμεν μέγα τι ἀγαθὸν εἷ- 
yc τοῖς ἀνϑρώποις, εἰ ἕχαστοι ἡμῶν ἃ μὲν ἴσασι, 
πράττοιδν ταῦτα, ἃ δὲ μὴ ἐπίσταιντο, ἄλλοις παραδι- 

δοῖεν τοῖς ἐπισταμένοις. ! Oixovy, ἔφη, καλῶς ὡμολο- 
γήσαμεν; Ov μοι δοκοῦμεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. "Aroma. λέγεις 
ὡς ἀληϑῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Νὴ τὸν κύνα, ἔφην, 
καὶ ἐμοί τοι δοκεῖ οὑτωσί. ἐνταῦϑα καὶ ἄρτι ἀποβλέ- 
ψας ἄτοπά y ἔφην μοι προφαίνεσϑαι, καὶ ὅτι φοβοί- 
μὴν, μὴ οὐκ ὀρϑῶς gxorraipsy. ὡς ἀληϑῶς γάρ, εἰ ὅ 
τι μάλιστα τοιοῦτόν ἐστιν ἢ σωφροσύνη, οὐδὲν μοι 
δῆλον εἶναι * δοκεῖν, ὃ τι ἀγαϑὸν ἡμᾶς ἀπεργάζεται. 

Πῶς δή; ἡ δ᾽ ὅς. λέγε, i ἵνα καὶ ἡμεῖς εἰδῶμεν ὁ ὃ τι λέ- 
γεις. Οἶμαι μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ληρεῖν ue ὅμως τό 78 
προφαινόμενον ἀναγκαῖον σκοπεῖν καὶ μὴ δἰκῇ παριέ- 
voi, & τίς γ8 αὑτοῦ καὶ σμικρὸν κήδεται. Καλῶς γάρ, 

ἔφη, λέγεις. XXL "Axovs δή, ἔφην, τὸ ἐμὸν ὄναρ, [1 
διὰ κεράτων, sire δὶ ἐλέφαντος ἐλήλυϑεν. εἰ γὰρ ὅ τι 
μάλιστα ἡμῶν ἄρχοι ἢ σωφροσύνη, οὖσα οἵαν γὺν ógi- 
ζόμεϑα , ἄλλο τι ! κατὰ τὰς ἐπιστήμας ὧν πράττοιτο, 

xai ovre τις κυβερνήτης φάσκων εἶναι, ὧν δὲ ov, ἐξ- 
απατῷ ἂν ἡμᾶς, οὔτε ἰατρὸς οὔτε στρατηγὸς οὔτ ἀλ- 
λος GEL RE προςποιούμενός τι εἰδέναι ὃ μὴ οἶδε, λαν- 

ϑάνοι ἄν. ἐκ δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων ἀλλο ἄν ἡμῖν 
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τι ξυμβαΐνοι ὑγιέσι 18 τὰ σώματα εἶναι μᾶλλον ἢ νῦν, 

χαὶ ἐν τῇ ϑαλάττῃ κινδυνδύοντας χαὶ ἐν πολέμῳ σώ- 

ξεσϑαι, καὶ τὰ σχεύη xai τὴν ἀμπεχόν n" καὶ ὑπόδεσιν 

πᾶσαν χαὶ τὰ ! yon ματα παντα τεχνικῶς ἡμῖν εἰργα- 

σμένα εἶναι καὶ ἀλλα πολλὰ διὰ τὸ ἀληϑινοῖς δημι- 
ουργοῖς χρῆσϑαι; εἰ δὲ βούλοιό 78» καὶ τὴν μαντικὴν 
εἶναι ξυγχωρήσωμεν ἐπιστήμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσϑαι, 

καὶ τὴν σωφροσύνην, αὐτῆς ἐπιστατοῦσαν, τοὺς μὲν 
ἀλαζόνας ἀποτρέπειν, τοὺς δὲ ὡς ἀληϑῶς μάντεις κα- 
ϑιστάναι ἡμῖν προφήτας τῶν μελλόντων. χατεσχευα- 
σμένον δὴ οὕτω τὸ ἀνϑρώπινον γένος ὅτι μὲν ἐπιστὴη- 
μόνως ἄν πράττοι καὶ ζῴη; ! ἢ γὰρ σωφρο- 
σύνη φυλάττουσα οὐχ ἂν ἐῴη παρεμπίπτουσαν τὴν 
ἀνεπιστημοσύνην ξυνεργὸν ἡμῖν εἶναι" ὅτι δ᾽ ἐπιστη- 
μόνως ἂν πράττοντες εὖ ἂν πράττοιμεν καὶ εὐδαιμο- 
»οἴμεν, τοῦτο δὲ οὔπω δυνάμεϑα μαϑεῖν, [2] φίλε Κοι- 

XXIL. ἄλλὰ μέντοι, Ü δ᾽ ὅς, ov ῥᾳδίως εὑρήσεις 

ἄλλο τι τέλος τοῦ EV πράττειν, ἐὰν τὸ ἐπιστημόνως 

ἀτιμάσῃς. 
δαξον, τίνος ἐπιστημόνως λέγεις; ἢ σκυτῶν τομῆς: 
Μὰ! AU οὐκ ἔγωγε. Ἀλλὰ χαλκοῦ ἐργασίας; Οὐδα- 

μῶς. Ἀλλὰ ἐρίων ἢ ξύλων ἢ ἄλλου του τῶν τοιού- 

τῶν; Οὺ δῆτα. Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔτι ἐμμένομεν 
τῷ λόγῳ τῷ εὐδαίμονα εἶναι τὸν ἐπιστημόνως ζῶντα. 
οὗτοι γὰρ ἐπιστημόνως ζῶντες οὐχ ὁμολογοῦνται πα- 
gà σοῦ εὐδαίμονες εἶναι, ἀλλὰ περί τινων ἐπιστημόνως 
ζώντων σὺ δοκεῖς μοι ἀφορίζεσϑαι τὸν εὐδαίμονα. καὶ 
ἴσως λέγεις ὃν νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸν εἰδότα τὰ μέλ- 

λοντα ἔσεσϑαι πάντα, * τὸν μάντιν. τοῦτον ἢ ἄλλον 

τινὰ λέγεις; Kol τοῦτον ἔγωγε, ἔφη, καὶ ἄλλον. Τί- 

γα; ἦν δ᾽ ἐγώ. ἄρα μὴ τὸν τοιόνδε, st τις πρὸς τοῖς 
μέλλουσι καὶ τὰ “γεγονότα πάντα εἰδείη καὶ τὰ vv 

ὄντα, καὶ μηδὲν ἀγνοοῖ; ϑῶμεν γάρ τινα εἶναι αὐτόν. 
οὐ γάρ, οἶμαι, τούτου γ ἔτι ἂν εἴποις οὐδένα ἐπιστη- 
μονέστερον εἶναι ζῶντα. Οὐ δῆτα. Τοδε δὴ ἔτι προς- 

ποϑῶ, τίς αὐτὸν τῶν ἐπιστημῶν ποιεῖ εὐδαίμονα; 5 
ἅπασαι ὁμοίως; ! Οὐδαμῶς ὁμοίως, ἔφη. Ἀλλὰ ποία 
μάλιστα: ἡ τὶ olde καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν “γεγονότων 
καὶ τῶν μελλόντων, ἔσεσϑαι; ἀρά ye ἡ τὸ πεττευτι- 
κόν; Ποῖον, ἡ δ᾽ ὃς, πεττευτιχόν: MY ἡ τὸ λογιστι- 

χόν; Οὐδαμῶς. λλ ἡ τὸ ὑγιεινόν: Μᾶλλον, ἔφη. 

Ἐκείνη δ᾽, ἣν λέγω μάλιστα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ τί; Ἧι τὸ 
ἀγαϑόν, ἔφη, καὶ τὸ κακόν. Ὦ μιαρέ, ἔφην ἐγώ, πά- 

λαι us περιέλκεις κύκλῳ, ἀποκρυπτόμενος, ὅτι οὐ τὸ 

ἐπιστημόνως qv ζὴν τὸ sv πράττειν τε καὶ εὐδαιμονεῖν 
ποιοῦν, οὐδὲ ! ξυμπασῶν τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἀλλὰ 

ἕπομαι" 

τία. 

Σμικρὸν τοίνυν UB; ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔτι προςδί- 

| μιᾶς οὔσης ταύτης μόνον τῆς περὶ τὸ ἀγαϑόν τϑ καὶ 

κακόν. ἐπεΐ, ὦ Κριτία, εἰ Ses ἐξολεῖν ταύτην τὴν 

ἐπιστήμην ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἧττόν τι ἢ μὲν 
ἰατρικὴ ὑγιαίνειν ποιήσϑι; à δὲ σκυτικὴ ὑποδεδέσϑαι, 
ἡ δὲ ὑφαντικὴ ἠμφιέσϑαι, ἢ δὲ κυβερνητικὴ κωλύσει ἐν 
τῇ ϑαλάττῃ ἀποϑνήσκειν καὶ j στρατηγικὴ ἐν πολέ- 

μῳ; Οὐδὲν ἧττον, ἔφη. Ἀλλ᾽, ὦ φίλε Κριτία, τὸ εὖ 18 

τούτων ἕκαστα γίγνεσϑαι καὶ ὠφελίμως ἀπολϑλοιπὸς 

ἡμᾶς ἔσται ! ταύτης ἀπούσης. Men λέγεις. Οὐχ 

αὕτη δέ qe ὡς EOLXBV, ἐστὶν D] σωφροσύνη, ἀλλ᾽ ἧς ἔρ- 

γον ἐστὶ τὸ ὠφελεῖν ἡμᾶς. οὐ γὰρ ἐπιστημῶν γ8 καὶ 
ἀνεπιστημοσυνῶν ἢ ἐπιστήμη ἐστίν, ἀλλὰ ἀγαϑοῦ T8 

xal κακοῦ. ὥςτϑ SL αὕτη ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ σωφροσύ- 
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d ἄλλο τι ἄν εἴη ἢ ὠφελίμη ἡμῖν. Ti 5, ἢ δ᾽ ὃς, 

οὐκ ἄν αὕτη ὠφελοῖ; εἰ γὰρ ὃ τι μάλιστα τῶν ἐπι- 
στημῶν ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ σωφροσύνη, ἐπιστατεῖ ! δὲ 
xai ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, xal ταύτης δήπου ἃ ἂν ἄρ- 
χουσα τῆς negl τἀγαϑὸν ἐπιστήμης ὠφελοῖ ἄν ἡμᾶς. 
Ἦ καὶ ὑγιαίνειν ποιοῖ, ἣν δ᾽ ἐχώ, αὕτη, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ 

ἰατρική; zai τάλλα τὰ τῶν τεχνῶν αὕτη ἂν ποιοῖ, καὶ 
οὐχὶ αἵ ἄλλαι τὸ αὑτῆς ἔργον ἑκάστη; ἢ οὐ πάλαι διε- 

μαρτυρόμεϑα, ὅτι ἐπιστήμης μόνον ἐστὶ καὶ ἀνεπιστη- 

μοσύνης ἐπιστήμη, ἄλλου δὲ οὐδενός; οὐχ οὕτω; Φαί- 
verat 75. Οὐ 
δῆτα. ᾿Αλλης γὰρ ἢν * τέχνης ὑγίεια. ἢ οὔ; ᾿Ἄλλης. 
Οὐδ᾽ ἄρα ὠφελείας, ὦ ἑταῖρε" ἄλλῃ γὰρ αὖ ἀπέδομεν 
τοῦτο τὸ ἔργον τέχνῃ γῦν z. ἡ γάρ; Πάνυ 718: Πῶς 

οὖν ὠφέλιμος ἔσται ἡ σωφροσύνη, οὐδεμιᾶς esi 
οὖσα δημιουργός; Οὐδαμῶς, à Σώκρατες, ξοικέ 78 
XXIII. Ὁρᾷς οὖν, [5] Κριτία, ὡς E πάλαι εἰχύτως 

ἐδεδοίκειν καὶ δικαίως ἐμαυτὸν ἡτιώμην, ὅτι οὐδὲν χρη- 
στὸν περὶ σωφροσύνης σχοπῶ: οὐ γὰρ ἂν που ὅ 7ε 
καλλιστον πάντων ὁμολογεῖται εἶναι, τοῦτο ! ἡμῖν 

ἀνωφελὲς ἐφάνη, B τι ἐμοῦ ὄφελος ἣν πρὸς τὸ καλῶς 

ζητεῖν. νῦν δὲ — πανταχῇ γὰρ ἡττώμεϑα, καὶ οὐ δυ- 
viue. εὑρεῖν dp ὅτῳ ποτὲ τῶν ὄντων ὁ ὀνοματοϑέ- 
τῆς τοῦτο τοὔνομα ἔϑετο, τὴν σωφροσύνην. καΐτοι 
πολλά 78 ξυχκεχωρήκαμεν οὐ ξυμβαίνονθ᾽ ἡμῖν ἐν τῷ 

λόγῳ. καὶ γὰρ ἐπιστήμην ἐπιστήμης εἶναι ξυνεχωρή- 
σαμεν, οὐχ ἐῶντος τοῦ λόγου οὐδὲ φάσκοντος εἶναι" 
καὶ ταύτῃ αὖ τῇ ἐπιστήμη καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐπιστη- 

μῶν ἔργα γιγνώσκειν ! ξυνεχωρήσαμεν, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐῶν- 
τος τοῦ λόγου, i ἵνα δὴ ἡ ἡμῖν γένοιτο ὃ σώφρων ἐπιστή- 
puo» ὧν T8 οἶδεν, ὅτι οἷδε, καὶ ὧν μὴ οἶδεν, ὅτι οὐκ 

οἶδε. τοῦτο μὲν δὴ καὶ παντάπασι μεγαλοπρεπῶς ξυν- 
εχωρήσαμεν, οὐδ᾽ ἐπισκεψάμενοι τὸ ἀδύνατον εἶν αι, ἅ 
τις μὴ οἷδε μηδαμῶς, ταῦτα εἰδέναι, ἁμωςγέπως" ὅτι 
γὰρ οὐκ οἷδε, φησὶν αὐτὰ εἰδέναι ἢ ἢ ἡμετέρα ὅμολ λογία. 
καΐτοι, ὡς ἐγῳμαι, οὐδενὸς ὁ ὅτου οὐχὶ ἀλογώτερον τοῦτ᾽ 
ἂν φανείη. ἀλλ᾿ ὅμως οὕτως ἡμῶν εὐηϑικῶν ! τυχοῦσα 
ἡ ζήτησις καὶ οὐ σκληρῶν, οὐδὲν τι μᾶλλον εὑρεῖν δύ- 
γαται τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ τοσοῦτον πατεγελασεν av- 

TEC, ὥςτε ὃ ἡμεῖς πάλαι ξυνομολογοῦντες χαὶ ξυμ- 

πλάττοντες ἐτιϑέμεϑα σωφροσύνην εἶναι, τοῦτο ἡμῖν 

Οὐκ ἄρα ὑγιείας ἔσται δημιουργός. 

———À $4 e ——— 

PLATONIS CHARMIDES. 

- καὶ πρὸς τούτῳ ! τὴν ψυχὴν ,σωφρονέστατος μηδὲν 

πάνυ ὑβριστικῶς: ἀνωφελὲς ὃν ἀπέφαινε. τὸ μὲν οὖν 
ἐμὸν καὶ ἧττον ἀγανακτῶ" ὑπὲρ δὲ σοῦ, ἦν δ᾽ “ἐγώ, ὦ Ἢ 
Χαρμίδη, πάνυ ἀγανακτῶ, εἰ σὺ τοιοῦτος ὧν τὴν ἰδέαν 

ὀνήσει ἀπὸ ταύτης τῆς σωφροσύνης μηδὲ τί σ᾽ ὠφελή- 
get ἐν τῷ βίῳ παροῦσα. ἔτι δὲ μᾶλλον ἀγανακτῶ ὑπὲρ 
τῆς ἐπῳδῆς, ἢ ἣν παρὰ τοῦ Θρᾳκὸς ἔμαϑον, εἰ μηδενὸς 

ἀξίου πράγματος οὖσαν αὐτὴν μετὰ πολλῆς σπουδῆς 

ἐμάνϑανον. ταῦτ᾽ οὖν πάνυ μὲν [οὐ»] οὐκ οἴομαι οὕ- 
τῶς ἔχειν, ἀλλ ἐμὲ φαῦλον εἶναι ξητητήν" ἐπεὶ τήν 

78 σωφροσύνην μέγα τι ἀγαϑὸν εἶναι, καὶ εἴπερ 7ε 
ἔχεις αὐτό, μακάριον εἶναί ge. ἀλλ" ὅρα εἰ ἔχεις 
τε καὶ μηδὲν δέει τῆς ἐπῳδῆς εἰ γὰρ ἔχεις, μᾶλλον 

ay ἐγωγὲ σοι συμβουλεύσαιμι ἐμὲ μὲν λῆρον ἡγεῖσϑαι 
εἶναι καὶ ἀδύνατον λόγῳ ὁτιοῦν ζητεῖν, σεαυτὸν δὲ, 
ὅσῳπερ σωφρονέστερος εἶ, τοσούτῳ εἶναι καὶ εὐδαι- 
μογέστερον.. Καὶ ὃ Χαρμίδης, ἀμὰ μὰ AU, a δ᾽ 

ὅς, ἔγωγε, ὦ à Σώκρατες, οὐχ οἷδα οὔτ᾽ εἰ ἔχω οὔτ᾽ εἰ 

μὴ ἔχω: πῶς γὰρ ἂν εἰδείην ὅ γε μηδ᾽ ὑμεῖς οἷοϊ 
τὲ ἐστε ἐξευρεῖν ὅ τὶ ποτ᾽ ! ἔστιν, ὡς φῇς σύ: ἐγὼ 
μέντοι οὐ πάνυ σοι πείϑομαι, καὶ ἐμαυτόν, ὦ Σώ- 
χρατες, πάνυ οἶμαι δεῖσϑαι τῆς ἐπῳδῆς, καὶ τό T 

ἐμὸν οὐδὲν κωλύει ἐπῴδεσϑαι ὑπὸ σοῦ ὅσαι ἡμέραι, 

ἕως ἄν φῇς σὺ ἱκανῶς ἔχειν. Εἶεν. ἀλλ, ἔφη ὃ Κρι- 

ὦ Χαρμίδη, εἰ δρᾷς. τοῦτο, ἔμοιγ ἔσται τοῦτο 
τεχμήριον, ὅτι σωφρονεῖς, ἢν ἐπάδειν παρέχῃς Zo- 
κράτει καὶ μὴ ἀπολίπῃ τούτου μήτε μέγα μήτε σμι- 
κρόν. ὯὩς ἀκολουϑήσοντος, ἔφη, χαὶ μὴ ἀπολειψο- 

μένου" δεινὰ ! γὰρ ἂν ποιοΐην, εἰ μὴ πειϑοίμην σοὶ 
τῷ ἐπιτρόπῳ χαὶ μὴ ποιοίην ἃ κελεύεις. Hà μήν, 

ἔφη, κελδύω ἔγωγε. “Ποιήσω τοΐνυν, ἔφη, ἀπὸ ταυ- 
τησὶ τῆς ἡμέρας ἀρξάμενος. Οὗτοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὶ 
βουλεύεσϑον ποιεῖν: Οὐδέν, ἔφη ὃ “Χαρμίδης, ἀλλὰ 

βεβουλεύμεϑα. Βιάσει ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ οὐδ᾽ 
ἀνάχρισίν μοι δώσεις; Ὥς βιασομένου, ἔφη, ἐπειδή-, 

περ bs γε ἐπιτάττει. πρὸς ταῦτα σὺ αὖ βουλεύου 0 
τι ποιήσεις. MAX C οὐδεμία, i ἔφην ἐγώ, λείπεται βου- 
zi col χὰρ ἐπιχειροῦντι πράττειν ὅτιοῦν καὶ βια- 
ζομένῳ οὐδεὶς οἷός vi ἔσται ἐναντιοῦσϑαι ἀνϑρώ- 

Μὴ τοίνυν, ἢ δ᾽ ὅς, μηδὲ σὺ ἐναντιοῦ. Οὐ 

τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐναντιώσομαι. 

τίας, 

πῶν. 
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AudisA nox mop ox, 

TA TOY AIAAOT OY IIPOXQOIIA. 

AYXIMAXOZ, MEAHZIAX, ΝΙΚΙΑΣ, AAXHZ, 

ΚΑΙ MEAHZXIOY, 

IIAIAEX 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ, 

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 

* Τεϑέασϑε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν 

Eus ὦ Νικία τε καὶ aye ov δ᾽ ἕνεκα ὑμᾶς ἐκε- 

λεύσαμεν συνϑεάσασϑαι ἐγώ τὸ καὶ Μελησίας ὅδε, 

τότε μὲν οὐκ εἴπομεν, γὺν δ᾽ ἐροῦμεν. ἡγούμεϑα γὰρ 

χρῆναι πρός 78 ὑμᾶς παῤῥησιάζεσϑαι. εἰσὶ 7άρ τινες, 

ot τῶν τοιούτων καταγελῶσι, καὶ ἐάν τις αὐτοῖς συμ- 
βουλεύσηται, οὐκ ἂν εἴποιεν ἃ νοοῦσιν, ἀλλὰ στοχα- 
ζόμενοι τοῦ ! συμβουλευομένου ἀλλα λέγουσι παρὰ τὴν 
ἑαυτῶν δόξαν᾽ ὑμᾶς δὲ ἡμεῖς ἡγησάμενοι καὶ ἱκαγοὺς 
γνῶναι, καὶ γνόντας ἁπλῶς ἂν εἰπεῖν ἃ δοκεῖ ὑμῖν, 

οὕτω παρελάβομεν ἐπὶ τὴν συμβουλὴν περὶ ὧν μέλλο- 
pev ἀνακοινοῦσϑαι. ἔστιν οὖν τοῦτο 5 περὶ οὗ πάλαι 

τοσαῦτα προοιμιάζομαι, * τόδε. ἡμῖν εἶσιν υἱεῖς οὐ- 
Toit, δδὲ μὲν τοῦδε, πάππου ἔχων ὄνομα, Θουκυδίδης, 

ἐμὸς δὲ ov 00s" παπῷον δὲ καὶ οὗτος ὄνομ ἔχει τοὺ- 
μοῦ πατρός" Ἀριστείδην γὰρ αὐτὸν καλοῦμεν. ἡμῖν οὖν 

τούτων δέδοκται ἐπιμεληϑῆναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, 
xol μὴ ποιῆσαι. ὅπερ oi πολλοΐ, ἐπειδὴ μειράκια γέγο- 
γεν, ἀνεῖναι αὐτοὺς δ᾽ τι βούλονται ποιεῖν, ἀλλὰ γὺν 

δὴ xai ἄρχεσϑαι αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι xo ὅσον oio 

T ! ἐσμέν. εἰδότες οὖν καὶ ὑμῖν υἱεῖς ὄντας ἡγησάμε- 
ϑα μεμεληκέναι περὶ αὐτῶν, οἴπερ τισὶν ἄλλοις, πῶς 

ἄν ϑεραπευϑέντες γένοιντο ἄριστοι" εἰ δ᾽ ἄρα πολ- 

λάκις μὴ noces prote τὸν νοῦν τῷ τοιούτῳ, V ὑπομνή- 

σοντες, ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἀμελεῖν, καὶ παρακαλοῦντος 

ὑμᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμέλειάν τινὰ ποιήσασϑαι τῶν υἱέων 

κοινῇ ue ἡμῶν. IH. Ὅϑεν δὲ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ὦ 

INixla T8 καὶ Acne χρὴ ἀκοῦσαι, κἄν Ἢ ὀλίγῳ μα- 

πρότερα. συσσιτοῦμεν γὰρ δὴ ἐγώ τε καὶ Μελησίας 
ὅδε, καὶ ἡμῖν τὰ μειράκια ! παρασιτεῖ. ὅπερ οὐν καὶ 
ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου, παῤῥησιασόμεϑα πρὸς 
ὑμᾶς. ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος πϑρὲ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς 

πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς veayl- 

σχους, καὶ ὅσα ἐν πολέμῳ εἰργάσαντο καὶ ὅσα ἐν εἰ- 

φήνῃ» διοικοῦντες τά TB τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆςδε 
τῆς πόλεως" ἡμέτερα δ᾽ αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει 
λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεϑά T8 TOUCÜE καὶ αἰτιώ- 
μεϑα τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι ἡμᾶς μὲν εἴων τρυφᾶν, 
ἐπειδὴ ! μειράκια ἐγενόμεϑα, τὰ δὲ τῶν ἄλλων πρά- 

γματα ἔπραττον" καὶ τοῖςδε τοῖς γραγίσκοις αὐτὰ ταῦ- 
τα ἐνδεικνύμεϑα, λέγοντες, ὅτι, 8B μὲν ἀμελήσουσιν 

ἑαυτῶν καὶ μὴ πείσονται ἡμῖν, ἀχλεεῖς γενήσονται, εἰ 
δ᾽ ἐπιμελήσονται, τάχ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοιν- 
το, ἃ ἔχουσιν. οὗτοι μὲν οὖν φασι πείσεσϑαι" ἡμεῖς 
δὲ δὴ τοῦτο σκοποῦμεν, τί ἂν οὗτοι μαϑόντες ἢ ἐπι- 
τηδεύσαντες ὅ τι ἄριστοι γένοιντο. εἰφηγήσατο οὖν τις 
ἡμῖν ' καὶ τοῦτο τὸ μάϑημα, ὅτι καλὸν εἴη τῷ νέῳ 
μαϑεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσϑαι" καὶ ἐπήνϑι τοῦτον, ὃν 
vuv ὑμεῖς ἐθεάσασϑε ἐπιδεικνύμενον" ἐκέλθυε 
ϑβάσασϑαι. ἔδοξε δὴ χρῆναι αὐτούς τὸ ἐλϑεῖν ἐπὶ 
ϑέαν τἀνδρὸς καὶ ὑμᾶς συμπαραλαβεῖν ἅμα μὲν συν- 
ϑεατάς, ἅμα δὲ συμβούλους τε καὶ κοινωνούς, ἐὰν 
βούλησϑε, περὶ τῆς τῶν υἱέων ἐπιμελείας. ταῦτ᾽ * ἐστὶν 

ἃ ἐβουλόμεϑα ὑμῖν ἀνακοινώσασϑαι. ἤδη οὖν ὑμέτε- 
ρον μέρος συμβουλεύειν καὶ περὲ τούτου TOU ̓ μαϑήμα- 
τος, εἴτε δοκεῖ χρῆναι μανϑάνειν εἴτε μή, καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων, εἴ τι ἔχετε ἐπαινέσαι μάϑημα vé) ἀνδρὶ ἢ ἢ ἐπι- 
τήδευμα, καὶ περὶ τῆς κοινωνίας λέγειν ὁποῖόν τι ποι- 
ἥσετΕ. ME. NI. Ἐγὼ μέν, ὦ aMevinays καὶ Μελησία, 

ἐπαινῶ τὸ ὑμῶν τὴν διάνοιαν καὶ κοινωνεῖν ἕτοιμος, 
οἶμαι δὲ καὶ Ayo τόνδε. ! ΛΑ. Ἀληϑὴ γὰρ οἶδι, ὦ 
Νικία" ὡς, ὃ 78. ἔλεγεν. ὃ -“Τυσίμαχος ἄρτι περὶ τοῦ 
πατρὸς τοῦ αὑτοῦ τε καὶ τοῦ Μελησίου, πάνυ μοι. δο- 
κεῖ δὺ εἰρῆσϑαι καὶ εἰς ἐχείνους καὶ εἰς ἡμὰς καὶ εἰς 
ἅπαντας, ὅσοι τὰ τῶν πόλεων πράττουσιν, ὅτι αὐτοῖς 
σχεδόν τι ταῦτα συμβαίνει, ἃ οὗτος λέγει, καὶ περὶ 

παῖδας καὶ περὲ ταλλα ἴδια, ὀλιγωρεῖσϑαὶ 18 καὶ | Gue- 

λῶς διατίϑεσϑαι. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς λέγϑις, ὦ “υ- 
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σίμαχε᾽ ὅτι δ᾽ ἡμᾶς uiv συμβούλους παρακαλεῖς ἐπὶ 
τὴν τῶν νεανίσκων παιδείαν, Σωκράτη δὲ τόνδε οὐ ! 
παρακαλεῖς, ϑαυμάζω, πρῶτον μὲν ὄντα δημότην, 

ἔπειτ ἐνταῦϑα ἀεὶ τὰς διατριβὰς ποιούμενον, ὅπου τὶ 
ἐστι τῶν τοιούτων ὧν σὺ ζητεῖς περὲ τοὺς νέους ἢ μά- 
ϑημα ἢ ἐπιτήδευμα καλόν. AY. Πῶς λέγεις, ὦ Λά- 
χης; “Σωκράτης γὰρ ὅδε τινὸς τῶν τοιούτων ἐπιμέλει- 
ἂν πεποίηται; ΛΑ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ “Τυσίμαχε. ΝΙ. 

Τοῦτο μὲν σοι κἂν ἐγὼ ἔχοιμι εἰπεῖν οὐ χεῖρον Aa- 
χητος" καὶ γὰρ αὐτῷ μοι ἔναγχος ἀνδρα προὐξένησε 
τῷ υἱεῖ διδάσκαλον ! μουσικῆς, γαϑοκλέους μαϑητὴν 
“άμωνα, ἀνδρῶν χαριέστατον OU μόνον τὴν μουσικήν, 
ἀλλὰ καὶ τάλλα, ὁπόσα βούλει, ἄξιον συνδιατρίβειν 

τηλικούτοις νβανίσκοις. IV. AY. Οὗτοι ES o Zóxga- 

τές τα καὶ INuxio καὶ Ane, οἵ ἡλίκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώ- 

σκομδν τοὺς νεωτέρους, ἅτε κατ᾽ οἰκίαν τὰ πολλὰ δια- 
τρίβοντες, ὑπὸ τῆς ἡλικίας" ἀλλ᾽ εἴ τι καὶ σύ, ὦ παῖ 

Σωφρονίσκου, ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ δημότῃ ἀγαϑὸν 

συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεύειν. " δίκαιος δ᾽ sb καὶ 
γὰρ πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ὦν. ἀεὶ γὰρ ἐγὼ 
καὶ ὃ σὸς πατὴρ ἑταίρω τὰ καὶ φίλω ἦμεν, καὶ πρό- 
τερον ἐκεῖνος ἐτελεύτησϑ, πρίν τι ἐμοὶ διενεχϑῆγαι. 

περιφέρει δὲ τίς μὲ καὶ μνήμη ἄρτι τῶνδε λεγόντων" 
τὰ γὰρ μειράκια τάδε πρὸς ἀλλήλους οἴκοι διαλεγόμε- 
γοι, ϑαμὰ ἐπιμέμνηνται Σωκράτους καὶ σφόδρα ἐπαι- 
γοῦσιν" οὐ μέντοι πώποτε αὐτοὺς ἀνηρώτησα, εἰ τὸν 
Σωφρονίσκου x λέγοιεν: ἀλλ, ὦ παῖδες, λέγετέ μοι, ὃδ᾽ 

ἐστὶ “Σωκράτης, περὶ οὗ ἑχάστοτϑ μέμνησϑε; ΠΑΙῚ. 

Πάνυ μὲν οὖν, ὦ πάτερ, οὗτος. ΛΥ͂. Ev γε νὴ τὴν 

Ἥραν, o Σώκρατες, ὅτι ὀρϑοῖς τὸν πατέρα, ἄριστον 

ἀνδρῶν ὁ ὄντα, καὶ ἄλλως, καὶ δὴ καὶ ὅτι οἰκεῖα τά τε 

σὰ ἡμῖν ὑπάρξει καὶ σοὶ τὰ ἡμέτερα. ΛΑ. Καὶ μήν, 
à «Τυσίμαχε, μὴ ἀφίεσό γε τἀνδρός" ὡς ἐγὼ καὶ ἂλ- 
λοϑὲ 78 αὐτὸν ἐθεασάμην οὐ μόνον τὸν πατέρα, ἀλ- 
λὰ καὶ τὴν ! πατρίδα ὀρϑοῦντα᾽ ἐν “7ὰρ τῇ ἀπὸ 4η- 
λίου φυγῇ μετ ἐμοῦ ξυνανεχώρει, κἀγώ, σοι λέγω, ὅτι, 
εἰ ἄλλοι ἤϑελον τοιοῦτοι εἶναι, ὀρϑὴ ἂν ἡμῶν 1 πό- 

Aug jy καὶ οὐκ ἄν ἔπεσε τότε τοιοῦτον πτῶμα. — AY. 
Ὦ, “Σώκρατες, οὗτος μέντοι ὃ ἔπαινός ἐστι καλός, ὃν 

σὺ νῦν ἐπαινεῖ ὑπ᾽ ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσϑαι, καὶ εἰς 
ταῦτα, εἰς ἃ οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὖ οὖν σϑι, ὅτι ἐγὼ 
ταῦτα ἀκούων χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς. xal σὺ δὲ 7 ἡγοῦ 

ue ἐν τοῖς Y εὐνουστάτοις σοι εἶναι. χρὴν μὲν οὖν 
καὶ πρότερόν ! σε φοιτᾶν αὐτὸν παρ᾽ ἡμᾶς καὶ οἰκεί- 
ους ἡγεῖσϑαι, ὥςπερ τὸ δίκαιον" νῦν δ᾽ οὖν ἀπὸ τῆς- 
δὲ τῆς ἡμέρας, ἐπειδὴ ἀνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους, μὴ ἀλ- 
λως mole, ἀλλὰ σύνισϑί τε καὶ γνώριζε καὶ ἡμᾶς καὶ 

τούςδε τοὺς νεωτέρους, ὅπως ἄν διασώξητε, καὶ ὑμεῖς 
τὴν ἡμετέραν φιλίαν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ σὺ ποιήσεις, 
καὶ ἡμεῖς σε καὶ αὖϑις ὑπομνήσομεν»" περὶ δὲ ὧν ἦρ- 
ξάμεϑα τὶ ipuzas τὶ δοκεῖ; τὸ μάϑημα τοῖς μειρακί- 

oic ἐπιτήδειον εἶναι ἢ οὔ, τὸ μαϑεῖν ἐν ὅπλοις μάχε- 
mous V. EQ. ! λλὰ xoi τούτων πέρι, ὦ «Τυσίμα- 

xe ἔχωγε πειράσομαι “συμβουλεύειν, ἂν τι δύνωμαι, 
καὶ αὖ ἃ προκαλεῖ πάντα ποιεῖν. δικαιότατον “μέντοι 
μοι δοκεῖ εἶναι; ἐμὲ γεώτερον ὄντα τῶνδε καὶ ἀπειρό- 
T&gov τούτων ἀκούειν πρότερον, τὶ λέγουσι, καὶ “μαν- 
ϑάνειν παρ᾽ αὐτῶν: ἐὰν δ᾽ ἔχω τι ἀλλο παρὰ τὰ ὑπὸ 

τούτων λεγόμενα, τότ᾽ ἤδη διδάσκειν καὶ πείϑειν καὶ 
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σὲ xoi τούτους. ἀλλ, ὦ Nuxla, τὶ ov λέγει πότερος 

ὑμῶν; NL JAY οὐδὲν κωλύει, ὦ Σώκρατες. δοκεῖ 

γὰρ ἐμοὶ ! τοῦτο τὸ μάϑημα τοῖς νέοις ὠφέλιμον εἷ- 
γαι ἐπίστασϑαι πολλαχῇ. καὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοϑι δια- 
τρίβειν, ἐν οἷς δὴ φιλοῦσιν οἱ νέοι τὰς διατριβὰς ποι- 
εἴσϑαι, ὅταν σχολὴν ἄγωσιν, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ, εὖ ἔχει, 
ὅϑεν καὶ τὸ σῶμα βέλτιον ἴσχειν ἀνάγκη — οὐδενὸς 
γὰρ τῶν γυμνασίων φαυλότερον * οὐδ᾽ ἐλάττω πόνον 
ἔχει —, xai ἅμα προφήκει μαλιστ' ἐλευϑέρῳ τοῦτο τ 
τὸ γυμνάσιον καὶ Ad Ἱπιπική" οὗ γὰρ ἀγῶνος ἀϑληταὶ 
ἐσμεν καὶ ἐν οἷς ἡμῖν ὃ ἀγὼν πρόκειται, μόνοι οὗτοι 
γυμνάζονται οἵ ἐν τούτοις τοῖς περὶ τὸν πόλεμον ὁρ- 
γάνοις γυμναζόμενοι. ἔπειτα ὀνήσει μὲν τι τοῦτο τὸ 
μάϑημα καὶ iy τῇ μάχῃ αὐτῇ, ὅταν ἐν τάξει δέῃ μά- 
χεσϑαι μετὰ πολλῶν ἄλλων" μέγιστον μέντοι αὐτοῦ 
ὄφελος, ὅταν λυϑῶσιν αἵ τάξεις καὶ ἤδη τι δέῃ μόνον 
πρὸς μόνον. ἢ διώκοντα ἀμυνομένῳ τινὶ ἐπιϑέσϑαι ἢ 
καὶ ἐν φυγῇ ἐπιτιϑεμένου ! ἄλλου ἀμύνασϑαι αὐτόν" 

οὔτ᾽ ἂν ὑπό ye ἑνὸς εἷς ὃ τοῦτ᾽ ἐπιστάμενος οὐδὲν ἃ ἂν 
πάϑοι, ἴσως δ᾽ οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων, ἀλλὰ πανταχῇ ἂν 

ταύτῃ πλεονεχτοῖ. ἔτι δὲ καὶ εἰς ἄλλου καλοῦ μαϑή- 

ματος ἐπιϑυμίαν παρακαλεῖ τὸ τοιοῦτον" πᾶς γὰρ ἂν 

μαϑὼν ἐν ὅπλοις μάχεσϑαι ἐπιϑυμήσειε καὶ τοῦ ἑξῆς 
μαϑήματος τοῦ περὶ τὰς τάξεις, καὶ ταῦτα λαβὼν καὶ 
φιλοτιμηϑεὶς ἐν αὐτοῖς ἐπὶ πᾶν ἄν τὸ περὶ τὰς στρα- 

τηγίας ! δρμήσειδ. καὶ ἤδη δῆλον, ὅτι τὰ τούτων ἐχό- 
μενα καὶ μαϑήματα πάντα καὶ ἐπιτηδεύματα πάντα 
καὶ καλὰ καὶ πολλοῦ ἀξια ἀνδρὶ μαϑεῖν re καὶ ἐπι- 

τηδεῦσαι, ὧν καϑηγήσαιτ ἄν τοῦτο τὸ μάϑημα. 
προςϑήσομεν δ᾽ αὐτῷ οὐ σμικρὰν προςϑήκην, ὅτι 
πάντα ἄνδρα ἐν πολέμῳ καὶ ϑαῤῥαλεώτερον καὶ ἀν- 
δρειότερον ἄν ποιήσειεν αὐτὸν αὑτοῦ οὐκ ὀλίγῳ αὕτη 
"n ἐπιστήμη. μὴ ἀτιμάσωμεν δὲ εἰπεῖν, εἰ καί TQ σμι- 
κρότερον δοκεῖ εἶναι, ὅτι καὶ εὐσχημονέστερον ἐνταῦ- 
ϑα, ov χρὴ τὸν ἀνδρα ' εὐσχημονέστερον φαίνεσϑαι, 

οὗ ἅμα καὶ δεινότερος τοῖς ἐχϑροῖς φανεῖται, διὰ τὴν 

εὐσχημοσύνην. ἐμοὶ μὲν ov», ὦ «Δυσίμαχε, ὥςπερ. λέ- 
yo, δοκεῖ τϑ χρῆναι διδάσκειν τοὺς νεανίσκους ταῦτα, 

καὶ δὲ ἃ δοκεῖ εἴρηκα" “Αἄχητος δ᾽, εἴ τι παρὰ s 
λέγει, xay αὐτὸς ἡδέως ἀκούσαιμι. VI. AA. MAX tcr 

μέν, o INuxio,, χαλεπὸν λέγειν περὶ ὁτουοῦν "t 

τος, ὡς οὐ χρὴ uavO«vew: πάντα γὰρ ἐπίστασϑαι 
ἀγαϑὸν δοκεῖ εἶναι. καὶ δὴ καὶ τὸ ὁπλιτικὸν τοῦτο, ! 
εἰ μέν ἐστι μάϑημα, ὅπερ φασὶν οἱ διδάσκοντες, καὶ 
οἷον Niuxlec λέγει, χρὴ αὐτὸ μανϑάνειν" εἰ δ᾽ ἔστι μὲν 
μὴ μάϑημα, ἀλλ᾽ ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι, ἢ μά- 
ϑημα μὲν τυγχάνει ὃν, μὴ μέντοι τι πάνυ σπουδαῖον, 
τὶ καὶ δέοι ἂν αὐτὸ μανϑάνειν;: λέγω δὲ ταῦτα περὶ 
αὐτοῦ εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἶμαι ἐγώ, τοῦτο εἴ τι 

ἦν, οὐκ ἂν λεληϑέναι “Μακεδαιμονίους, οἷς οὐδὲν ἀλλο 

μέλδι ἐν τῷ βίῳ ἢ τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν, δ᾽ τι 
ἄν μαϑόντες καὶ * ἐπιτηδεύσαντες πλεονεχτοῖδν τῶν 
ἄλλων περὶ τὸν πόλεμον. εἰ δ᾽ ἐκείνους ἐλολήϑει, ἀλλ 

οὐ τούτους 7γ8 τοὺς διδασκάλους αὐτοῦ λέληϑεν αὐτὸ 

τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνοι “μάλιστα τῶν Ἑλλήνων σπουδάζου- 

σιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, καὶ ὅτι παρ éxelvoig ἂν τις 
τιμηϑεὶς εἰς ταῦτα καὶ παρὰ τῶν ἄλλων πλεῖστ᾽ ἂν 
ἐργάζοιτο χρήματα, ὥςπερ γε καὶ τραγῳδίας ποιητὴς 
παρ᾽ ἡμῖν τιμηϑείς. τοιγάρτοι ὃς ἂν οἴηται τραγῳδίαν 
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καλῶς ποιεῖν, ovx ἔξωϑεν κύκλῳ περὶ τὴν ! Ἀττικὴν κα- 

τὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐπιδεικνύμενος περιέρχεται, ἀλλ᾽ 

εὐϑὺς δεῦρο φέρεται καὶ τοῖςδ᾽ ἐπιδείκνυσιν. εἰκότως. 

τοὺς δὲ ἐν ὅπλοις “μαχομένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ τὴν 
μὲν “Τακεδαίμονα ἡγουμένους εἶναι ἄβατον ἱερὸν καὶ 
οὐδὲ ἄκρῳ ποδὶ ἐπιβαίνοντας, κύχλῳ δὲ περιϊόντας 

αὐτὴν xol πᾶσι μᾶλλον ἐπιδεικνυμένους, καὶ μάλιστα 

τούτοις, οἱ x&v αὐτοὶ ὁμολογήσειαν πολλοὺς σφῶν 
προτέρους εἶναι “πρὸς τὰ τοῦ πολέμου. VII. Ἔπειτα, 

o «Τυσίμαχε, οὐ πάνυ ! ὀλίγοις ἐγὼ τούτων παραγέ- 
γονα ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, καὶ ὁρῶ, οἷοί εἰσιν. ἔξεστι δὲ 
καὶ αὐτόϑεν ἡμῖν σχέψασϑαι" ὥςπερ, γὰρ ἐπίτηδες 
οὐδεὶς πώποτ᾽ εὐδόκιμος γέγονδν ἐν τῷ πολέμῳ ἀνὴρ 
τῶν τὰ ὁπλιτικὰ ἐπιτηδευσάντων. xalzot εἴς ve τἄλλα 
πάντα ἐκ τούτων οἵ ὀνομαστοὶ γίγνονται, ἐκ τῶν ἐπι- 
τηδευσάντων ἕκαστα" οὗτοι δ᾽, ὡς ἔοικδ, παρὰ τοὺς 
ἄλλους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο δεδυοτυχήκασιν. ἐπεὶ 

καὶ τοῦτον τὸν Στησίλεων, ὃν ὑμεῖς μετ ἐμοῦ ἐν το- 
σούτῳ ὄχλῳ ἐθεάσασϑε ! ἐπιδεικνύμενον καὶ τὰ με- 
γάλα περὶ αὑτοῦ λέγοντα ἃ ἔλεγεν, ἑτέρωϑι ἐγὼ χαλ- 

λιον ἐθεασάμην ἐν τῇ ἀληϑείᾳ ὡς ἀληϑῶς ἐπιδειανύ- 

μενον οὐχ ἑχόντα. προςβαλούσης γὰρ τῆς νεώς, ἐφ ἡ 
ἐπεβάτευε, πρὸς ὁλκάδα τινά, ἐμάχετο ἔχων δορυδρέ- 
πανον, διαφέρον δὴ ὅπλον, ἅτε χαὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων 
διαφέρων. τὰ μὲν οὖν ἄλλα οὐκ ἄξια λέγειν περὶ τὰν- 

δρός, τὸ δὲ σόφισμα τὸ τοῦ δρδεπάνου τοῦ πρὸς τῇ 
λόγχῃ οἷον ἀπέβη. μαχομένου γὰρ ! αὐτοῦ, ἐνέσχετό 
που ἐν τοῖς τῆς νεὼς σκεύεσι καὶ ἀντελάβετο. εἷλκεν 
οὖν ὁ ὃ Στησίλεως βουλόμενος ἀπολῦσαι, καὶ οὐχ οἷός 
T apo δὲ ναῦς τὴν ναῦν παρήει. τέως μὲν οὖν πα- 
ρέϑει ἐν τῇ vit ἀντεχόμενος τοῦ δόρατος" ἐπεὶ δὲ δὴ 

παρημείβετο ἢ ναῦς τὴν ναῦν καὶ ἐπέσπα αὐτὸν τοῦ 
δόρατος ἐχόμενον, κατηφίει τὸ δόρυ διὰ τῆς χειρός, 
ἕως ἄκρου τοῦ * στύρακος ἀντελάβετο. a δὲ 7γέλως 

xol κρότος, ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς ὁλκάδος ἐπί τὸ τῷ σχή- 
ματι αὐτοῦ, καὶ ἐπϑδιδὴ βαλόντος τινὸς Mo παρὰ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὸ κατάστρωμα ἀφίεται τοῦ 
δύρατος, τότ᾽ ἤδη καὶ oi ἐκ τῆς τριήρους οὐχέτι οἷοί 
T ἦσαν τὸν γέλωτα κατέχειν, ὁρῶντες αἰωρούμενον ἐκ 
τῆς ὁλκάδος τὸ δορυδρέπανον ἐκεῖνο. ἴσως μὲν οὖν εἴη 
ἂν τι ταῦτα, ὥςπερ INixloc λέγει" οἷς δ᾽ οὖν ἐγὼ ἐν- 
τετύχηκα, τοιαῦτ ἄττα ἐστίν. ΨΠΙ. Ὃ ov» καὶ ἐξ ! 

ἀρχῆς εἶπον, ὅτι εἴτα οὕτω σμιχρὰς ὠφελείας E ἔχει μά- 
ϑημα 0», εἴτε μὴ ὃν φασὶ καὶ προςποιοῦνται αὐτὸ 
εἶναι μάϑημα, οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν ᾿μανϑάνειν. καὶ 

γὰρ οὖν μοι δοκεῖ, εἰ μὲν δειλός τις ὦν οἴοιτο αὑτὸν 

ἐπίστασϑαι, ϑρασύτερος. ἄν δὲ αὐτὸ γενόμενος ἐπι- 
φανέστερος γένοιτο oioc ν᾿ εἰ δὲ ἀνδρεῖος, φυλαττό- 
μενος ἄν ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων, 8L καὶ σμικρὸν ἐξαμάρ- 
τοῖν μεγάλας ἂν διαβολὰς ἴσχειν" ἐπίφϑονος. γὰρ 7 
προςποίησις τῆς τοιαύτης ! ἐπιστήμης, der , δὲ μή τι 
ϑαυμαστὸν ὅσον διαφέρει τῇ ἀρετῇ τῶν ἄλλων, οὐκ 

ἔσϑ' ὅπως ἂν τις φύγοι τὸ καταγέλαστος γενέσϑαι, 

φάσκων ἔχειν “ταύτην τὴν ἐπιστήμην. Τοιαύτη τις 
fuoiys δοκεῖ, c ὦ Avoluoge, ἢ περὶ τοῦτο τὸ μάϑημα 

εἶναι σπουδή" χρὴ δ᾽, ὅπερ σοι ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, καὶ 

“Σωκράτη τόνδε μὴ ἀφιέναι, ἀλλὰ δεῖσϑαι συμβουλεύ- 
διν, ὅπῃ δοκεῖ αὐτῷ περὶ τοῦ προχειμένου. AY. Ἀλ- 
λὰ δέομαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες" καὶ γὰρ ὥςπερ ἔτι τοῦ 

διαχκρινοῦντος δοκεῖ ' μοι δεῖν ἡμῖν J βουλή. εἰ μὲν 
γὰρ συνεφερέσϑην τώδε, ἧττον ἄν ποῦ τοιούτου ἔδει" 
γὺν δὲ — τὴν ἐναντίαν γάρ, ὡς ὁρᾷς, Acne Νικίᾳ 
füsro: εὖ δὴ ἔχει ἀκοῦσαι καὶ σοῦ, ποτέρῳ τοῖν ay- 
δροῖν σύμψηφος si. IX. EQ. Τί δαΐ, d «“Ἱυσίμαχε; 

ὁπότερ ἄν οἱ πλείους ἐπαινῶσιν ἡμῶν, τούτοις μέλ- 
λεις χρῆσϑαι; AY. Τί γὰρ ἂν τις καὶ ποιοῖ, ὦ Σώ- 

κρατες; EQ.^H καὶ σύ, ὦ Μελησία, οὕτως ἄν ποι- 

οἷς; κἂν si τις περὶ ἀγωνίας τοῦ " υἱέος σοι βουλὴ εἴη, 
τὶ χρὴ ἀσκεῖν, aga. τοῖς πλείοσιν ἂν ἡμῶν πείϑοιο, ἢ 
ἐκείνῳ, ὅςτις τυγχάνει ὑπὸ παιδοτρίβη ἀγαϑῷ 
δευμένος καὶ ἡσχηκώς; ΜΕ. "Exelvo εἰκός γε, ὦ Σώ- 
χρατες. EQ. Αὐτῷ ἂρ ἂν μᾶλλον πείϑοιο ἢ τέτταρ- 
σιν οὖσιν ἡμῖν; ΜΕ. Ἴσως. EQ. Ἐπιστήμῃ γάρ, 
οἶμαι, δεῖ κρίνεσϑαι, ἀλλ᾿ ov πλήϑει, τὸ μέλλον κα- 

λῶς κριϑήσεσϑαι. ΜῈ. Πῶς γὰρ οὔ; EQ. Οὐκοῦν 
καὶ vv» χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο σχέψασϑαι, εἰ ἔστι 
τις ἡμῶν τεχνικὸς περὶ οὗ  βουλευόμεϑα, ἢ oV: καὶ 
εἰ μὲν ἔστιν, éxelyo πείϑεσθϑαι ἑνὶ ὄντι, τοὺς δ᾽ ἀλ- 

λους ἐᾶν" εἰ δὲ μή, ἄλλον τινὰ ζητεῖν. ἢ περὶ σμικροῦ 
οἴεσϑε νυνὶ κινδυνεύειν καὶ σὺ χαὶ “Τυσίμαχος, ἀλλ οὐ 
περὶ τούτου τοῦ κτήματος, ὃ τῶν ὑμετέρων μέγιστον 
ὃν τυγχάνει; υἱέων γάρ που E χρηστῶν ἢ τἀναντία 
γενομένων, xai πᾶς ὃ οἶκος ὃ τοῦ πατρὸς οὕτως οἱ- 
χήσδται, ὅποῖοι ἂν τινες οἵ παῖδες γένωνται. ΜΕ. 

᾿Ἀληϑῆ λέγεις. EQ. Πολλὴν ἄρα δεῖ προμήϑειαν av- 

τοῦ ἔχειν. ΜΕ. Πάνυ γε. ΣΩ. πῶς ! οὖν, 0 ἐγὼ 
ἄρτι ἔλεγον, ἐσκοποῦμεν ἂν, εἰ ἐβουλόμεϑα. σχέψα- 
σϑαι, τίς ἡμῶν περὶ ἀγωνίαν τεχνικώτατος; dg οὐχ ὁ 
μαϑὼν καὶ ἐπιτηδεύσας, ᾧ χαὶ διδάσκαλοι ἀγαϑοὶ 7ε- 

γονότες ἦσαν αὐτοῦ τούτου; ΜΕ. Ἔμοιγε᾽ δοκεῖ. ΣΩ. 

Οὐκοῦν ἔτι πρότερον, τίνος ὄντος τούτου, οὗ ζη- 

τοῦμεν τοὺς διδασκάλους; ΜΕ. Πῶς λέγεις; Χ. 
Ὧδε ἴσως μᾶλλον κατάδηλον ἔσται. οὔ μοι δοκεῖ ἐξ 

ἀρχῆς ἡμῖν ὡμολογῆσϑαι, τί ποτ᾽ ἔστι περὶ οὗ βου- 
λευόμϑϑα καὶ σκεπτόμεϑα, ὅςτις ἡμῶν τεχνικὸς καὶ 

τούτου ἕνεκα διδασκάλους ! ἐκτήσατο, καὶ ὅςτις μή. 
ΝΙ. Οὐ γάρ, à Σώκρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις μάχε- 

σϑαι σκοποῦμεν, sire χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσχους μαν- 
ϑάνειν, εἴτε μῆ; EQ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ INixla. ἀλλ᾽ 

ὅταν περὶ φαρμάκου τις τοῦ πρὸς ὀφϑαλμοὺς σχοπῆ- 
ται, εἴτε χρὴ αὐτὸ ὑπαλείφεσϑαι, εἶτε μή, πότερον 
οἴει τότε εἶναι τὴν βυυλὴν περὶ τοῦ φαρμάκου, ἢ περὶ 
τῶν ὀφϑαλμῶν; ΝΙ. Περὶ τῶν ὀφϑαλμῶν. EQ. 
Οὐκοῦν καὶ ὅταν ἵππῳ ! χαλινὸν σκοπῆταΐ τις & 
προςοιστέον, ἢ μή, καὶ ὁπότε, τότε που περὶ τοῦ ἵπ- 

που βουλεύεται, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ; NI. “λη- 
33. EQ. Οὐκοῦν en λόγῳ, ὅταν τίς m ἕνεκά του 

σκοπῇ, περὶ ἐκείνου ἢ βουλὴ τυγχάνει οὖσα, οὗ ἕνεκ᾽ 

ἐσκόπει, ἀλλ᾿ οὐ περὶ τοῦ 0 ἕνεκα ἄλλου ἐζήτει. NI. 

ἀνάγκη. EQ. Δεῖ ἄρα χαὶ τὸν σύμβουλον σχοπεῖν, 

ἄρα τεχνικός ἐστιν εἰς ἐκείνου ϑεραπείαν, οὗ ἕνεκα 
σκοπούμενοι σκοποῦμεν. NL Πάνυ ye. EQ. Οὐκ- 

οὖν νῦν φαμεν περὶ μαϑήματος σκοπεῖν τῆς ψυχῆς 
ἕνεκα τῆς ! τῶν νεανίσκων. ΝΙ. Na. EQ. Et τις 

ἄρα ἡμῶν τεχνικὸς περὶ ψυχῆς ,ϑεραπείαν καὶ οἷός τὸ 
καλῶς τοῦτο ̓ ϑεραπεῦσαι, xci ὅτῳ διδάσκαλοι Ayo ol 

γεγόνασι, τοῦτο σκεπτέον. ΛΑ. Τί δὲ, ὦ Σώχρατες; 

οὔπω ἑώρακας ἄνευ διδάσκαλων τεχνικωτέρους γεγονό- 

σιδῖται- 
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τας εἰς ἕνια ἢ μετὰ διδασκάλων; EQ. "Eyoye, ὦ 4a- 

qns οἷς 7ε σὺ οὐκ ἂν ἐϑέλοις πιστεῦσαι, δὲ φαῖδν 

ἀγαϑοὶ εἶναι δημιουργοί, ei μή τὶ σοι τῆς αὑτῶν τέ- 
5 χνὴης ἔργον ἔχοιδν ἐπιδεῖξαι sv εἰργασμένον, * καὶ ἕν 

ΛΑ. Τοῦτο uiv ἀληϑῆ λέγεις. Χι. EQ. 
Καὶ ἡμᾶς ἄρα δεῖ, ὦ Ane τε καὶ ικία, ἐπειδὴ 4υ- 
σίμαχος καὶ Μελησίας εἰς συμβουλὴν παρεκαλεσάτην 
ἡμᾶς περὶ τοῖν υἱέοιν, προϑυμούμενοι αὐτοῖν ὅ᾽ τι 
ἀρίστας γενέσϑαε τὰς ψυχάς, sü μέν φαμεν ἔχειν, ἐπε- 
δεῖξαι αὐτοῖς καὶ διδασκάλους οἵτινες ἡμῶν γεγόνασιν, 

καὶ πλείω. 

*ot* αὐτοὶ πρῶτοι ἀγαϑοὶ ὄντες καὶ πολλῶν νέων 

τεϑεραπευκότες ψυχὰς ἔπειτα καὶ ἡμᾶς διδάξαντες 
φαίνονται" ι ἢ εἴ τις ἡμῶν αὐτῶν ἑαυτῷ διδάσκαλον 

μὲν ov φησι γεγονέναι, ἀλλ᾽ οὖν ἔργα αὐτὸς αὑτοῦ 

ἔχει εἰπεῖν, καὶ ἐπιδεῖξαι, τίνες ϑηναίων ἢ τῶν ξέ- 

γων ἢ δοῦλοι ἢ ἐλούϑεροι δί ἐκεῖνον ὁμολογουμένως 
ἀγαϑοὶ γεγόνασιν" εἰ δὲ μηδὲν τούτων ἡμῖν ὑπάρχει, 
ἄλλους κελεύδιν ζητεῖν καὶ μὴ ἐν ὁταίρων ἀνδρῶν υἱέσι 
κινδυνεύειν διαφϑείροντας τὴν μεγίστην αἰτίαν ἔχειν 
ὑπὸ τῶν οἰκδιοτάτων. ἐγὼ μὲν ov», ὦ «Τυσίμαχέ τε καὶ 
Μελησία, πρῶτος negl ἐμαυτοῦ λόγω; ὅτι ! διδάσκα- 

λός μοι. οὐ γέγονε τούτου πέρι. καίτοι ἐπυϑυμῶ ye 
TOU πράγματος ἐκ νέου ἀρξάμενος. ἀλλὰ τοῖς μὲν σο- 
φισταῖς οὐκ ἔχω τολεῖν μισϑούς, οἵπερ μόνοι ἐπηγ- 
γέλλοντό us οἷοί T εἶναι ποιῆσαι καλὸν τὲ κἀγαϑόν" 
αὐτὸς δ᾽ αὖ εὑρεῖν, τὴν τέχνην ἀδυνατῶ € ἔτι vuvi. εἰ δὲ 

INiíag ἢ Are δὕρηκεν ἢ μεμάϑηκεν, οὐκ ἂν ϑαυ- 

μάσαιμι" καὶ γὰρ χφήμασιν ἐμοῦ δυνατώτεροι, ὥςτε 
μαϑαοῖν παρ᾿ ἄλλων, καὶ ἅμα πρεσβύτεροι, ὥςτε ἤδη 

εὑρηκέναι. δοκοῦσι δή μοι δυνατοὶ εἶναι παιδεῦσαι ! 
ἀνϑρωπον" οὐ γὰρ ἂν ποτ ἀδεῶς ἀπεφαίνοντο epi 
ἐπιτηδευμάτων νέῳ χρηστῶν τε καὶ πονηρῶν, εἰ μὴ 
αὑτοῖς ἐπίστευον ἱκανῶς εἰδέναι. τὰ μὲν ovv ἀλλα 
iyoye τούτοις πιστεύω ὅτι δὲ διαφέρεσϑον ἀλλήλ Loty, 
ἐθαύμασα. τοῦτο οὖν σοῦ ἐγὼ ἀντιδέομαι, ὦ Δυσί- 
μᾶχε, καϑάπερ ἄρτι Ade μὴ ἀφίεσϑαὶ σε ἐμοῦ διε- 
κελεύδτο, ἀλλὰ ἐρωτᾶν, καὶ ἐγὼ γῦν παφακελεύομαί 

σοι μὴ ἀφίεσϑαι «“ἄχητος μηδὲ Νικίου, ἀλλ᾽ ἐρωτᾶν, 

λέγοντα ὅτι Ὁ μὲν “Σωχράτης ! οὔ φησιν ἐπαΐδιν περὶ 
τοῦ πράγματος, οὐδ᾽ ἱκανὸς εἶναι διακρῖναι, 07t0T6- 
gos ὑμῶν ano λέγει" OUTB γὰρ εὑρετὴς οὔτε μαϑη- 

τὴς οὐδενὸς περὶ τῶν τοιούτων γεγονέναι: σὺ δ᾽, ὦ 
Lans καὶ Nuxia, εἴπατον ἡμῖν ἑκάτερος, τίνι δὴ δει- 
γοτάτῳ συγγεγόνατον περὶ τῆς τῶν νέων τροφῆς, καὶ 
πότερα μαϑόντϑ παρά rov ἐπίστασϑον ἢ αὐτὼ ἐξευ- 
ρόντβ᾽ καὶ si μὲν μαϑόντε, τίς ὁ διδάσκαλος ἑκατέρῳ 
καὶ τίνος ἄλλοι * ὁμότεχνοι αὐτοῖς, iv, ἂν μὴ ὑμῖν 
σχολὴ ἢ ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων, ἐπὶ ἐκδίνους 
ἴωμεν καὶ πεύϑωμεν ἢ δώροις ἢ χάρισιν ἢ ἀμφότερα 
ἐπιμεληϑῆναι καὶ τῶν ἡμετέρων xai τῶν ὑμδτέρων zaí- 
δων, ὅπως μὴ καταισχύνωσι ποὺς αὑτῶν προγόνους 
φαῦλοι γενόμενοι" εἰ δ᾽ αὐτοὶ εὑρεταὶ γεγονότα τοῦ 
τοιούτου, δότε παράδειγμα, τίνων ἤδη ἄλλων ἐπιμελη- 
ϑέντες ἐκ φαύλων καλούς τε κἀγαϑοὺς ἐποιήσατε. δὶ 
γὰρ νῦν πρῶτον ἄρξεσϑε ! παιδεύειν, σκοπεῖν χρὴ μὴ 
ovx ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος κινδυνεύηται, ἀλλ᾽ ἐν 
τοῖσι υἱέσι τε καὶ ἐν τοῖς τῶν φίλων παισί, καὶ ἅτε- 
χνῶς τὸ λεγόμενον κατὰ τὴν παροιμίαν ὑμῖν συμβαί- 
vj, ἐν πίϑῳ ἡ κεραμεία γιγνομόνη. λέγετε QU», τὶ τού- 

PLATONIS 

των ἢ φατὲ ὑμῖν ὑπάρχειν τε καὶ πιροςήκειν, ἢ οὐ φα- 
18. Ταῦτ᾽, e Avaluays nap αὐτῶν πυνϑάνου τε 

καὶ μὴ pedes τοὺς ἄνδρας. ΧΙ. AY. Καλῶς μὲν 
ὅμοιγε δοκεῖ, e ἄνδρες, “Σωκράτης λέγειν" εἰ δὲ βουλο- 

μένοις ὑμῖν ἐστὶ ' περὶ τῶν τοιούτων ἐρωτᾶσϑαΐ τὸ 
καὶ διδόναι λόγον, αὐτοὺς δὴ xen γιγνώσκειν, ὦ Ni- 

κία 18 καὶ «Λάχης. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ Μελησίᾳ τῷδε 
δῆλον ὅτι ἡδομένοις ἂν εἴη, εἰ πάντα, ἃ Σωκράτης 
ἐρωτᾷ, ἐθέλοιτε λόγῳ διεξιόναι" καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐν- 

τεῦϑεν ἠρχόμην λέγων, ὅτι εἰς συμβουλὴν διὰ ταῦτα 
ὑμᾶς. παρακαλέσαιμεν, ὅτι νου οἱ ὑμῖν ἡγούμεϑα, 
ὡς εἰκός, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως καὶ ἐπειδὴ οἵ 
παῖδες ὑμῖν ὀλίγου, ὥςπερ οἱ ἡμέτεροι, ἡλικίαν ἔχου- 

σι παιδεύεσϑαι. εἰ οὖν ὑμῖν μή τι διαφέρει, εἴπατε 
καὶ κοινῇ μετὰ Σωχράτους σχέψασϑε, διδόντες τε καὶ 
δεχόμενοι λόγον παρ᾽ ἀλλήλων" εὖ γὰρ καὶ τοῦτο λέ- 
7ει 008, ὅτι περὲ τοῦ μεγίστου νῦν βουλευόμεϑα τῶν 

ἡμετέρων. ἀλλ ὁρᾶτδ, εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν. 
NI. Ὦ “υσίμαχε, δοκοῖς μοι ὡς ἀληϑῶς “Σωχράτη πα- 

τρόϑεν γιγνώσκειν μόνον, αὐτῷ δ᾽ οὐ συγγεγονέναι 

ἀλλ᾽ ἢ παιδὶ ὄντι, εἴ που ἐν ' τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ 
πατρὸς ἀκολουϑῶν ἐπλησίασέ σοι ἢ ἐν ἱερῷ ἢ ἐν àÀ- 
λῳ τῳ συλλόγῳ τῶν δημοτῶν" ἐπειδὴ δὲ πρεσβύτερος 
γέγονεν, οὐκ ἐντετυχηκὼς τῷ ἀνδρὲ δῆλος ἔτι εἰ. ΑΥ. 
Τί μάλιστα, c) ΤΥριία; - ΧΗΙ. NI. Οὐ μοι δοκεῖς εἰδέ- 
γαι, ὅτι ὃς ἂν ἐγγύτατα Σωκράτους ἢ λόγῳ ὥςπερ γέ- 
γει καὶ πλησιάζῃ διαλεγόμενος, ἀνάγκη αὐτῷ, ἐὰν ἄρα 
καὶ περὲ ἄλλου του πρότερον ἄρξηται διαλέγεσϑαι, rn 

παύεσϑαι ὑπὸ τούτου περιαγόμενον τῷ λόγῳ, πρὶν ἂν 

ἐμπέσῃ εἰς τὸ διδόναι περὶ αὑτοῦ λόγον, ὅντινα * τρό- 
πον vUr τῷ ζῇ καὶ ὅντινα τὸν παρεληλυϑύτα βίον &- 
βίωκεν" ἐπειδὰν δ᾽ ἐμπέσῃ, ὅτι οὐ πρότερον αὐτὸν 
ἀφήσει “Σωκράτης, πρὶν ἂν βασανίσῃ ταῦτα εὖ T6 καὶ 
καλῶς ἅπαντα. ἐγὼ δὲ συνήϑης τέ εἶμι τῷδε καὶ οἵδ᾽, 
ὅτι ἀνάγκη ὑπὸ τούτου πάσχειν ταῦτα, καὶ ἔτι γ8 αὖ- 
τὸς ὅτι πείσομαι ταῦτα εὖ οἶδα" χαίρω γάρ, ὦ «“υσί- 

pays, τῷ ἀνδρὶ πλησιάζων, χαὶ οὐδὲν οἶμαι χακὸν εἷ- 

γαι τὸ ὑπομιμνήσκεσϑαι ὃ τι μὴ καλῶς ἢ πεποιήκα- 
μὲν " ἢ ποιοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἔπειτα βίον προμηϑέ- 
στερον ἀνάγκη εἶναι τὸν ταῦτα μὴ φεύγοντα, ἀλλ ἐϑέ- 

λοντα κατὰ τὸ τοῦ Σόλωνος καὶ ἀξιοῦντα μανϑάνειν, 

Haeneg ἄν ζῇ, καὶ μὴ οἰόμενον αὐτὸ τὸ γῆρας. yo» 
ἔχον προξιέναι. ἐμοὶ μὲν οὖν οὐδὲν ἄηϑες οὐδ᾽ αὖ ἀη- 
δὲς ὑπὸ “Σωκράτους βασανίζεσϑαι, ἀλλὰ καὶ πάλαι 

σχεδόν τι ἠπιστάμην, ὅτε οὐ περὶ τῶν μειρακίων ἡμῖν 
ó λόγος ἔσοιτο Σωκράτους παρόντος, ἀλλὰ περὶ ἡμῶν 
αὐτῶν. Ong οὖν λέγω, ! τὸ μὲν ἐμὸν οὐδὲν κωλύει 
“Σωκράτει συνδιατρίβειν ὅ ὅπως οὗτος βούλεται" Acyna 
δὲ τόνδε ὅρα, ὅπως ἔχει περὶ τοῦ τοιούτου. XIV. AA. 
πλοῦν τό y ἐμόν, ὦ Νικία, περὶ λόγων ἐστίν" εἰ δὲ 
βούλει, οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ διπλοῦν. καὶ γὰρ ἂν δόξαιμέ 
τῷ φιλόλογος εἶναι καὶ αὖ μισόλογος. ὅταν μὲν γὰρ 
ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῆς διαλεγομένου ἢ περὶ τινος 
σοφίας ὡς ἀληϑῶς ὄντος ἀνδρὸς καὶ ἀξίου τῶν λόγων 

ὧν λέγει, χαίρω ὑπερφυῶς, “ϑεώμενος ἅμα ' τόν τε λέ- 
γοντα καὶ τὰ λεγόμενα, ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ 

ἁρμόττοντὰ ἐστι καὶ κομιδὴ μοι δοκεῖ μουσικὸς ὁ 
τοιοῦτος εἶναι, ἁρμονίαν καλλίστην. ἡρμοσμένος, οὐ λύ- 
ραν οὐδὲ παιδιᾶς ὄργανα, ἀλλὰ τῷ Orrt ζῆν, ἡρμοσμέ- 
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γος [οὐ] αὐτὸς αὑτοῦ τὸν βίον σύμφωνον τοῖς λόγοις 
πρὸς τὰ ἔργα; ἀτεχνῶς δωριστί, ἀλλ᾽ οὐκ inii, οἴο- 

μαι δὲ οὐδὲ φρυγιστὶ οὐδὲ λυδιστί, ἀλλ᾿ ἥπερ μόνη 
Ἑλληνική ἐστιν ἁρμονία. ὃ μὲν οὖν τοιοῦτος χαίρειν 
με uL φϑεγγόμενος xal δοκεῖν ! ὁτῳοῦν | φιλόλογον 

εἶναι" οὕτω σφόδρα ἀποδέχομαι παρ᾽ αὐτοῦ τὰ λεγό- 
μενα" ὁ δὲ τἀναντία τούτου πράττων λυπεῖ ue, ὅσῳ 
ἂν δοκῇ ἄμεινον λέγειν, τοσούτῳ μᾶλλον, καὶ ποιδὶ αὖ 
δοκεῖν εἶναι μισόλογον. “Σωκράτους δ᾽ ἐγὼ τῶν μὲν 
λόγων οὐχ ἔμπειρός εἰμι, αλλὰ πρότερον, ὡς ἔοικε, τῶν 

ἔργων ἐπειράϑην, καὶ ἐχεῖ αὐτὸν εὗρον ἄξιον ὄντα λό- 
γῶν καλῶν καὶ " πάσης παῤῥησίας. εἰ οὖν καὶ τοῦτ᾽ 
oret; συμβούλομαι τανδρί, καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἐξεταζοίμην 
ὑπὸ τοῦ τοιούτου, xol οὐκ ἂν ̓ ἀχϑοίμην μανϑάνων, 

ἀλλὰ καὶ ἐγὼ τῷ Σόλωνι, ἕν μόνον προςλαβών, ξυγ- 

gp γηράσκων γὰρ πολλὰ διδάσκεσϑαι ἐθέλω ὑπὸ 
χρηστῶν μόνον. τοῦτο γάρ μοι συγχωρείτω, ἀγαϑὸν 
χαὶ αὐτὸν εἶναι τὸν διδάσκαλον, ἵνα μὴ δυομαϑὴς 

SE ; em DLE ς ; 
φαίνωμαι ἀηδῶς “μανθάνων. εἰ δὲ γεώτερος ὃ διδά- 
σκὼν ἔσται ἢ μήπω ἐν δόξῃ ὧν ἢ τι ἄλλο τῶν τοι- 

οὕτων ! ἔχων, οὐδέν μοι μέλδι. σοὶ ovr, ὦ Σώκρατες, 

ἐγὼ ἐπαγγέλλομαι καὶ διδάσκειν καὶ ἐλέγχειν ἐμὲ ὃ τι 

ἂν βούλῃ, καὶ μανϑάνειν 78 ὃ τι αὖ ἐγὼ οἶδα" οὗ- 

τω σὺ παρ ἐμοὶ διάκεισαι ἀπ᾽ ἐχείνης τῆς ἡμέρας, 
à uer ἐμοῦ συνδιεκινδύνευσας καὶ ἔδωκας σαυτοῦ πεῖ- 
ραν ἀρετῆς, ἣν χρὴ διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίως 

δώσειν. λέγ᾽ οὖν ὃ τί σοι φίλον, μηδὲν τὴν. ἡμετέραν 
ἡλικίαν ὑπόλογον ποιούμενος. XV. EQ. Οὐ τὰ ὑμέ- 
τερα, ὡς ἔοικεν, ! αἰτιασόμεϑα μὴ οὐχ ἕτοιμα εἶναι 

καὶ συμβουλεύειν καὶ συσκοπεῖν. AY. Ἀλλ᾿ ἡμέτερον 
δὴ & ἔργον, a) Σώκρατες" ἕνα γάρ σϑ ἔγωγε ἡμῶν τίϑη- 
μι. σκόπει οὖν ἀντ ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν νεανίσκων ὃ τι 
δεόμεϑα παρὰ τῶνδε πυνϑάνεσϑαι; καὶ συμβούλευε 
δια αλεγόμενος τούτοις. ἐγὼ μὲν γὰρ xa ἐπιλανϑάνομαι 
ἤδη τὰ πολλὰ διὰ τὴν ἡλικίαν. ὧν ἂν Bano ἐρέ- 
σϑαι καὶ αὐ ἃ ἂν ἀκούσω" ἐὰν δὲ μεταξὺ ἄλλοι λό- 

γοι γένωνται, οὐ πάγυ μέμνημαι. ὑμεῖς οὖν λέγετε καὶ 
διέξιτα πρὸς ὑμᾶς ! αὐτοὺς περὶ ὧν προὐϑέμεϑα" ἐγὼ 

δ᾽ ἀκούσομαι, καὶ ἀκούσας «v μετὰ Μελησίου τοῦδε 
ποιήσω τοῦτο, Ó τι &y καὶ ὑμῖν δοκῇ. EQ. Πειστέον, 

ὦ Νικία τε καὶ Αάχης, Δυσιμάχῳ καὶ Μελησίᾳ. ἃ 
μὲν οὖν »v δὴ ἐπεχειρήσαμεν σκοπεῖν; τίνες οἱ διδά- 
σκαλοι ἡμῖν τῆς τοιαύτης παιδείας 787 ὄνασιν ἢ τίνας 
ἄλλους βελτίους rcasepee ne ἴσως μὲν οὐ καχῶς. ἔχει 

ἐξετάζειν καὶ τὰ τοιαῦτα ! ἡμᾶς αὐτούς" ἀλλ᾽ οἶμαι, 
καὶ ἡ τοιάδε σκέψις εἰς ταὐτὸν φέρει, σχεδὸν δὲ τι καὶ 

μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς εἴη ἂν. εἰ γὰρ τυγχάνομεν ἐπιστά- 
μδνοι ὁτουοῦν πέρι, ὅτι παραγενόμενόν τῳ βέλτιον 
ποιεῖ ἐκεῖνο ᾧ παρεγένετο, καὶ προςέτι οἷοἑ τέ ἐσμεν 
αὐτὸ ποιεῖν παραχίγνεσϑαι ἐκείνῳ, δῆλον, ὅτι αὐτό qs 
ἴσμεν τοῦτο, οὗ πέρι σύμβουλοι ἂν γενοίμεϑα, ὡς ἂν 
τις αὐτὸ ῥᾷστα καὶ ἄριστα χτήσαιτο. ἴσως οὖν οὐ 
μανϑάνετέ μου ὃ τι λέγω, ἀλλ᾽ ὧδε ῥᾷον μαϑήσεσϑε. 

εἰ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι, ὅτι ὄψις * παραγενομένη 
ὀφϑαλμοῖς βελτίους ποιεῖ ἐκδίνους, οἷς παρεγένετο, καὶ 

προςέτι οἷοί τέ ἐσμεν ποιεῖν αὐτὴν σπἰαρογίγνεσθαι 
ὄμμασι, δῆλον, ὅτι ὄψιν E ἴσμεν αὐτήν, ὃ τὶ ποτ᾽ 
ἔστιν, ἧς πέρι σύμβουλοι ἂν ,7ενοῖμοϑα, ὡς ἂν τις αὐ- 

τὴν ῥᾷστα καὶ ἄριστα κτήσαιτο. εἰ γὰρ μηδ᾽ αὐτὸ 

τοῦτο εἰδείημεν, ὃ τὶ mor ἔστιν ὄψις ἢ ὅ τι ἔστιν 
ἀκοή, σχολῇ ἂν σύμβουλοί 7ε ἄξιοι λόγου γενοίμοϑα 

καὶ ἰατροὶ ἢ περὶ ὀφϑαλμῶν ἢ περὶ ὦτων, ὅντινα 
τρόπον ἀκοὴν ἢ ὄψιν ! κάλλιστ ἂν κτήσαιτό τις. ΛΑ. 
M97 λέγεις, ὡ Σώκρατες. XVL EQ. Οὐκοῦν, ὦ 
Apis, ed yvy ἡμᾶς τώδε παρακαλεῖτον εἰς συμβου- 
λήν, τίν ἄν τρόπον τοῖς υἱέσιν αὐτῶν ἀρετὴ παραγε- 
iin ταῖς ψυχαῖς ἀμείνους ποιήσειε; ΛΑ. Πάνυ Te. 

"Ao οὖν τοῦτό γ᾽ ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι 0 τὶ 

ποτ ἔστιν ἀρετή; εἰ γάρ που μηδ᾽ ἀρετὴν, εἰδεῖμεν τὸ 
παράπαν ὃ τί ποτϑ τυγχάνϑι ὃν, τίνα τρόπον τούτου 
σύμβουλοι γενοίμεϑα ὁτῳοῦν, ! ὅπως ἂν αὐτὸ καάλλι- 

στα χτήσαιτο; ΔΑ. Οὐδένα, i fuows δοκεῖ, e Σώκρα- 

180. -2Q. Φαμὲν ἄρα, o Acne, εἰδέναι αὐτό, ὃ τι 

ἔστι. ΛΑ. Φαμὲν μέντοι. ΣΏ. Οὐκοῦν 0 ys ἴσμεν, 
κἂν εἴποιμεν δήπου, τί ἔστι. ΛΑ. Πῶς γὰρ ov; EQ. 

“Μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐϑέως σκο- 

πώμεϑα --- πλέον γὰρ ἴσως ἔργον —, ἀλλὰ μέρους 

τινὸς πέρι “πρῶτον ἔδωμεν, εἰ ἱκανῶς ἔχομεν πρὸς τὸ 

εἰδέναι" καὶ ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ! do» ἡ σχέψις ἔσται. 
AA. MAX ovre ποιῶμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ βούλει. 

EQ. Ti ovv ἂν προελοίμεϑα τῶν τῆς ἀρετῆς μερῶν; 

ἢ δῆλον δή, ὅτι τοῦτο, εἰς O τείνειν Ooxei ἡ ἐν τοῖς 

ὅπλοις μάϑησις; δοκεῖ δὲ που τοῖς πολλοῖς eig ἂν- 

δρείαν. ἡ ἢ γάρ; ΛΑ. Καὶ μάλα δὴ οὕτω δοκεῖ. ΣΩ. 
Τοῦτο τοΐνυν πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὦ «άχης, εἰπεῖν, 

ἔπειτα μετὰ τοῦτο σκεψόμεθα 

xoi ὅτῳ ἄν τρόπῳ τοῖς νεανίσκοις ! παρα] DUROS καϑ' 

ὅσον οἷόν τε ἐξ ἐπιτηδευμάτων Te καὶ μαϑημάτων πα- 
ραγενέσϑαι. ἀλλὰ πειρῶ εἰπεῖν ὃ λέγω, al ἐστιν ἂν- 

Ópela. XVII. ΛΑ. οὐ μὰ τὸν dio, ὦ S ea οὐ 

χαλεπὸν δβἰπεῖν" εἰ γάρ τις ἐθέλοι ἐν τῇ τάξει μένων 
ἀμύνεσϑαι τοὺς πολεμίους καὶ μὴ φεύγοι, εὖ ἴσϑι, ὅτι 

ἀνδρεῖος, ἂν εἴη. ΣΩ. Εὐ μὲν λέγεις, c Api ἀλλ᾽ 

ἴσως ἐγὼ αἴτιος, οὐ σαφῶς εἰπών, τὸ σὲ ἀποκρίνα- 
σϑαι μὴ τοῦτο, ὃ διανοούμενος ἠρόμην, ἀλλ᾽ ἕτερον. 

ΛΑ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; EQ. Ero φρά- 

go, * ἐὰν οἷός τε γώωμαι. ἀνδρεῖός που οὗτος, ὃν 
καὶ σὺ λέγεις, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει μένων μάχηται τοῖς 
πολεμίοις. ΛΑ. Ἐγὼ γοῦν φημί. ΣΩ. Καὶ γὰρ ἐγώ. 

ἀλλὰ τί αὖ ὅδε, ὃς ἂν φεύγων μάχηται τοῖς πολεμίοις, 

ἀλλὰ μὴ μένων; AA. Πῶς φεύγων; ΣΩ. Ὥςπερ που 

καὶ Σκύϑαι λέγονται οὐχ ἧττον φεύγοντες ἢ διώκοντες 
μάχεσϑαι, καὶ Ὅμηρός που ἐπαινῶν τοὺς τοῦ Αἰνείου 

ἵππους κραιπνὰ μάλ ἔνϑα xoi! ἔνϑα £t ἔφη αὐτοὺς 

ἐπίστασϑαι διώκειν ἠδὲ φέβεσϑαι. καὶ αὐτὸν τὸν 
Αἰνείαν κατὰ τοῦτ᾽ ἐνεκωμίασϑ, χατὰ τὴν τοῦ φύβου 
ἐπιστήμην, καὶ εἶπεν αὐτὸν δἶναι μήστωρα φόβοιο. 
ΛΑ. Καὶ καλῶς Ue. à “Σώκρατες" περὶ ἁρμάτων γὰρ 

ἔλεγε. καὶ σὺ τὸ τῶν Σκυϑῶν ἱππέων πέρι λέγεις. τὸ 

μὲν γὰρ ἱππικὸν τὸ ἐχείνων. οὕτω μάχεται, τὸ δὲ ὁπλι- 

τικὸν τό rs τῶν Ἑλλήνων ὡς ἐγὼ λέγω. EQ. Πλήν y 

ἴσως, ὦ «άχης, τὸ Δακδοδαιμονίων" “Πακεδαιμονίους ! 
γάρ φασιν ἐν Πλαταιαῖς, ἐπειδὴ πρὸς τοῖς γεῤῥοφό- 

ροις ἐγένοντο, οὐκ ἐϑέλειν μένοντας πρὸς αὐτοὺς μά- 
χεσϑαι, ἀλλὰ φεύγειν, ἐπειδὴ δ᾽ ἐλύϑησαν αἵ τάξεις 

τῶν Περσῶν, ἀναστρεφομένους ὥςπερ ἱππέας μάχε- 

σϑαι καὶ οὕτω νικῆσαι τὴν ἐκεῖ μάχην. ΛΑ. Ane 

λέγεις. XVHL EQ. Τοῦτο τοίνυν αἴτιον ἔλεγον, ὅτι 

ἀνδρεῖα τὶ mor ἐστίν" 
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ἐγὼ αἴτιος μὴ καλῶς ce ἀποχρίνασϑαι, ὅτι οὐ καλῶς 

ἠρόμην. βουλόμενος γάρ σου πυϑέσϑαι μὴ μόνον ! 
τοὺς ἐν τῷ ὁπλιτικῷ ἀνδρείους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ 

ἱππικῷ καὶ ἐν ξύμπαντι τῷ πολεμικῷ εἴδει, καὶ μὴ μό- 
E ^ HU » - * 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πρὸς 
s 5 2 SIR ES V S Ed 

τὴν ϑάλατταν κινδύνοις ἀνδρείους ὄντας, καὶ OGOL γ8 

πρὸς νόσους καὶ ὅσοι πρὸς πενίας ἢ καὶ πρὸς τὰ πο- 
2 " » -j , [ 

λιτικὰ ἀνδρεῖοί εἰσι, καὶ ἔτι αὐ μὴ μόνον ὅσοι πρὸς 
; * MEE 4 

λύπας ἀνδρεῖοί εἰσιν ἢ φόβους, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιϑυ- 
C ERU 

μίας ἢ ἡδονὰς δεινοὶ μάχεσϑαι, καὶ μένοντες ἢ ἀνα- 

voy τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ, 

στρέφοντες --- εἰσὶ γάρ πού ! τινες, ὦ “άχης, καὶ ἐν 
τοῖς τοιούτοις ἀνδρεῖοι...... ΛΑ. Kol σφύδρα, ὦ Σώ- 
xg«rec. EQ. Οὐκοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες OUTOL εἰσιν, 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐν ἡδοναῖς, οἱ δ᾽ ἐν λύπαις, οἵ δ᾽ ἐν ἐπι- 

ϑυμίαις, οἵ δ᾽ ἐν φόβοις τὴν ἀνδρείαν κέκτηνται" οἱ δὲ 
f» οἶμαι, δειλίαν ἐν τοῖς αὐτοῖς τούτοις. ΛΑ. Πάνυ 

ye. EQ. Τί ποτε ὃν ἑκάτερον τούτων, τοῦτο ἐπυν- 

ϑανόμην. πάλιν οὖν πειρῶ εἰπεῖν ἀνδρείαν πρῶτον, τί 

ὃν ἐν πᾶσι τούτοις ταὐτόν ἐστιν. ἢ οὕπω καταμαν- 
ϑάνεις ὃ λέγω; ΛΑ. Οὐ πάνυ τι. XIX. zo. Ἀλλ 
ὧδο λέγω, x ὥρπερ ἂν 8l τάχος ἠρώτων τί ποτ᾽ ἔστιν, 
ὃ καὶ ἐν τῷ τρέχειν τυγχάνει ὃν ἡμῖν καὶ ἐν τῷ κιϑα- 
οἷζειν καὶ ἐν τῷ λέγειν καὶ ἐν τῷ μανϑάνειν καὶ ἐν 
ἄλλοις πολλοῖς, καὶ σχεδόν τι αὐτὸ κευτήμεϑα, οὗ καὶ 

πέρι ἄξιον λέγειν, ἢ ἐν ταῖς τῶν χειρῶν πράξεσιν ἢ 

σκελῶν ἢ στόματός ze καὶ φωνῆς ἢ διανοίας. ἢ οὐχ 
οὕτω καὶ σὺ λέγεις; ΛΑ. Πάνυ γε. EQ. Εἰ τοίνυν 

τίς ue ἔροιτο, Ὦ “Σώκρατες, τὶ λέγεις τοῦτο, ὃ ἐν πᾶ- 
σιν ὀνομάζεις ταχυτῆτα εἶναι; εἴποιμ ἂν ! αὐτῷ, ὅτι 
τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ διαπραττομένην δύναμιν τα- 
χυτῆτα ἦγ oye καλῶ καὶ περὶ φωνὴν καὶ περὶ had 
καὶ περὶ ταλλα πάντα. AA. Ὀρϑῶς 7ε σὺ λέγων. x 

Πειρῶ δὴ καὶ σύ, ὦ “᾿άχης, τὴν ἀνδρείαν οὕτως εἰ- 
πεῖν, τίς οὖσα δύναμις 7 αὐτὴ ἐν ἡδονῇ καὶ ἐν λύπῃ 
καὶ ἐν ἅπασιν οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, ἔπειτ᾽ 
ἀνδρεία κέκληται. ΛΑ. Δοκεῖ τοίνυν uot καρτερία τις 
εἶναι τῆς ψυχῆς, εἰ τό γε διὰ πάντων περὶ ἀνδρείας 
πεφυχὸς δεῖ εἰπεῖν. ! EQ. “Ἀλλὰ μὴν δεῖ, eV ye τὸ ἐρω- 
τώμενον ἀποκρινούμεϑα ἡμῖν αὐτοῖς. τοῦτο τοΐνυν 
ἔμοιγε geom ὅτι οὐ πᾶσά γε, ὡς ἐγῷμαι, καρτερία 
ἀνδρεία σοι φαίνεται. τεκμαίρομαι δὲ ἐνθένδε" σχεδὸν 
γάρ τι οἶδα, ὦ «αχης, ὅτι τῶν πάνυ καλῶν πραγμά- 
TOY ny σὺ ἀνδρείαν εἶναι. ΛΑ. EU μὲν οὖν ἴσϑι, 

ὅτι τῶν καλλίστων. XQ. Οὐκοῦν ἡ μὲν μετὰ φρονή- 

σεως καρτερία καλὴ κἀγαϑή; ΛΑ. Πάνυ ye. ZQ. 
Tu d ἢ μετ᾽ ἀφροσύνης; οὐ τοὐναντίον ταύτῃ βλα- 

βερὰ καὶ κακοῦργος; ΛΑ. Nol. ΣΩ. Καλὸν ovv τι 

φήσεις σὺ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὃν κακοῦργόν τε καὶ 
βλαβερόν; ΛΑ. Οὔκουν δίκαιόν 78, ὦ Σώχρατες. EQ. 
Οὐκ ἄρα τήν ys τοιαύτην καρτερίαν ἀνδρείαν ὅμολο- 
γήσεις εἶναι, ἐπειδήπερ οὐ καλή ἐστιν, ἡ δὲ ἀνδρεία 

καλόν ἐστιν. ΛΑ. ληϑῆ λέγεις. EQ. Ἢ φρόνιμος 
ἄρα καρτερία κατὰ τὸν σὸν λόγον ἀνδρεία ἂν εἴη. 
ΛΑ. Ἔοικεν. XX. EQ. Ἴδωμεν ! δή, ἡ εἰς τὶ φρόνι- 
μος" ἢ ἢ εἰς ἅπαντα καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ σμικρά; 
oiov &l' τις xagreget ἀναλίσκων ἀργύριον φρονίμως, εἰ- 
δὼς ὅτι ἀναλώσας πλέον ἐκτήσεται, τοῦτον ἀνδρεῖον 
καλοῖς ἂν; ΛΑ. Μὰ 4 ovx ἔγωγε. EQ. Ἀλλ᾿ οἷον 

εἴ τις ἰατρὸς ὧν, περιπλευμονίᾳ τοῦ υἱέος ἐχομένου ἢ 

ΒΚΆΑΤΟΘΝΙΒ 

ἄλλου τινὸς καὶ δεομένου πιεῖν ἢ φαγεῖν δοῦναι, μὴ 
κάμπτοιτο, ἀλλὰ καρτεροῖ; * AA Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν 

οὐδ᾽ αὕτη. EQ. MAX ἐν πολέμῳ καρτεροῦντα ἄνδρα 
καὶ ἐθέλοντα μάχεσϑαι, φρονίμως λογιζόμενον, δἰδότα 

μέν, ὅτι βοηϑήσουσιν ἀλλοι αὐτῷ, πρὸς ἐλάττους δὲ 

καὶ φαυλοτέρους μαχεῖται ἢ μεϑ᾽ ὧν αὐτός ἐστιν, ἔτι 
δὲ χωρία ἔχϑβι κρείττω —, τοῦτον τὸν μετὰ τῆς τοι- 
αὐτὴς φρονήσεως καὶ παρασκδυῆς καρτεροῦντα ἀν- 
δρειότερον ἂν φαΐης ἢ τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ στρατοπέδῳ 
ἐθέλοντα ὑπομένειν TE καὶ καρτερεῖν; ! ΛΑ. Τὸν ἐν 

τῷ ἐναντίῳ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες. EQ. MA 

μὴν ἀφρονεστέρα ye ἢ τούτου ἢ ἡ τοῦ ἑτέρου xagte- 
pta. AA. ληϑὴ λέγεις. EQ. Καὶ τὸν uer ἐπιστή- 

ues eo ἱππικῆς καρτεροῦντα ἐν ἱππομαχίᾳ ἧττον φή- 
σεις ἀνδρεῖον εἶναι ἢ τὸν ἄνδυ ἐπιστήμης; ΛΑ. Ἔμοι- 

ye δοκβῖ. ! EQ. Koi τὸν μετὰ σφενδονητικῆς ἢ ἢ τοξι- 

κῆς ἢ ἄλλης τινὸς τέχνης καρτεροῦντα. ΛΑ. Πάνυ γε. 
EQ. Καὶ ὅσοι ἄν ἐθέλωσιν εἰς “φρέαρ καταβαίνοντες 

καὶ κολυμβῶντες καρτερεῖν ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ, μὴ ὃν- 
τος δεινοὶ, ἢ ἕν τινι ἄλλῳ τοιούτῳ, ἀνδρδιοτέρους φή- 
σεις τῶν ταῦτα δεινῶν. ΛΑ. Τί γὰρ ἂν τις ἄλλο 

φαΐη, à “Σώκρατες; zo. Οὐδέν, εἴπερ οἴοιτό γε ov- 

τως. ΔΑ. MM μὴν οἶμαί 75. EQ. Καὶ μήν που 
ἀφρονεστέρως ye a “ἄχης, οἵ το:οῦτοι κινδυνεύουσί 
re καὶ καρτεροῦσιν ἢ OL μετὰ τέχνης αὐτὸ πράττοντες. 
AA. Φαίνονται. ! ZQ. Οὐχοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄφρων τόλμα 
τε καὶ καρτέρησις ἐν τῷ πρόσϑεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα 
καὶ βλαβερά; ΛΑ. Πάνυ γε. EQ.'H δὲ γε ἀνδρεία 
ὡμολογεῖτο καλόν τι βἶῖναι. ΛΑ. “Ὡμολογεῖτο γάρ. 
EQ. Νῦν δ᾽ ov πάλιν φαμὲν ἐχεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν 

ἄφρονα καρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι. ΛΑ. ᾿Εοΐχαμεν. 

EQ. Καλῶς οὖν σοι δοκοῦμεν λέγειν; ΛΑ. Μὰ τὸν 
AL, d Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν ov. XXI. EQ. Ovx ἄρα 

που κατὰ τὸν σὸν λόγον δωριστὶ ! ἡρμόσμεϑα ἐγώ TE 
καὶ σύ, ὦ “ἀχης" τὰ γὰρ ἔργα οὐ ξυμφωνεῖ ἡμῖν ποῖς 
λόγοις. ἔργῳ μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, goi ἂν τις ἡμᾶς 
ἀνδρείας μετέχειν, λόγῳ δ᾽, ὡς ἐγῴμαι, οὐκ ἂν, δἰ νῦν 
ἡμῶν ἀκούσειε δικλεγομένων. ΛΑ. Ἡληϑέστατα λέ- 
ye. EQ. Τί ovr; δοκεῖ καλὸν εἶναι οὕτως ἡμᾶς δια- 
κεῖσϑαι; ΛΑ. Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. EQ. Βούλει οὖν ᾧ 

λέγομεν πειϑώμεϑα τό γε τοσοῦτον; ΛΑ. Τὸ ποῖον 
δὴ τοῦτο, καὶ τίνι τούτῳ; zo. Τῷ λόγῳ, ὃς καρτε- 

ρεῖν κελεύει. * δἰ. οὖν βούλει, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ζητήσει 
ἐπιμείνωμέν τε καὶ καρτερήσωμεν, ἵνα καὶ μὴ ἡμῶν 
αὐτὴ ἢ ἀνδρεία καταγελάσῃ; ὅτι οὐκ ἀνδρείως αὐτὴν 
ζητοῦμεν, εἰ ἄρα πολλάκις αὐτὴ T καρτέρησίς ἐστιν 
ἀνδρεία. ΛΑ. Ἐγὼ μὲν ἕτοιμος, a Σώκρατες, μὴ 

προαφίστασϑαι. καίτοι ἀήϑης y εἰμὲ τῶν τοιούτων 
λόγων, ἀλλά τὶς ue καὶ φιλονεικία elige πρὸς τὰ εἰ- 
φημένα, καὶ ὡς ἀληϑῶς ἀγανακτῶ, εἰ οὑτωσὶ ! ἃ νοῶ 
μὴ οἷός T. εἰμὴ εἰπεῖν" γοεῖν μὲν γὰρ ἔμοιγε δοκῶ πε- 
ρὲ ἀνδρείας, ὃ τι ἔστιν, οὐκ οἶδα δ᾽ ὅπῃ Jue Sen àu- 

φύγεν, ὧςτε μὴ ξυλλαβεῖν τῷ λόγῳ αὐτὴν καὶ εἰπεῖν ὅ 
τι ἔστιν. EQ. Οὐκοῦν, o φίλε, τὸν ἀγαϑὸν κυνηγέτην 

μεταϑεῖν χρὴ καὶ μὴ ἀνιέναι; ΛΑ. Παντάπασι μὲν 

οὖν. EQ. Βούλει οὖν καὶ Nudoy τόνδε παρακαλῶ- 
μεν ἐπὶ τὸ κυνηγέσιον, εἶ" τι ἡμῶν εὐπορώτερός ἐστιν; 
ΛΑ. Βούλομαι: πῶς γὰρ ! οὔ; XXII. EQ. Ἶϑι δή, 
ὦ Νικία, ἀνδράσι φίλοις χειμαζομένοις ἐν λόγῳ καὶ 
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ἀποροῦσι. βοήϑησον, εἴ τινα ἔχεις δύναμιν. τὰ “μὲν 
χὰρ δὴ ἡμέτερα ὁρᾷς ὡς ἄπορα" σὺ δ᾽ εἰπὼν ὃ τι 
ἡγεῖ ἀνδρείαν εἶναι, ἡμᾶς τε τῆς ἀπορίας ἔχλυσαι καὶ 
αὐτὸς ἃ νοεῖς τῷ λόγῳ βεβαίωσαι. NI. Zoxsire τοί- 

γυν μοι πάλαι οὐ καλῶς, [5] Σώκρατες, ὁρίζεσϑαι τὴν 

ἀνδρείαν" ὃ γὰρ ἐγὼ σοῦ ἤδη καλῶς λέγοντος ἀχκήχοα, 
τούτῳ οὐ χρῆσϑε. EQ. Ποίῳ δή, ὡ Νικία; ! NI. 
πολλάκις ἀκήκοά σου λέγοντος, ὅτι ταῦτα ἀγαϑὸς 

ἕκαστος ἡμῶν, ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἀμαϑής, ταῦτα δὲ 
χαχός. EQ. ληϑῆ μέντοι νὴ Δία λέγεις, ὦ Νικία. 

ΝΙ. Οὐχοῦν εἴπερ ὃ ἀνδρεῖος ἀγαϑύς, δῆλον, ὅτι σο- 
φός ἐστιν. ΣΏ. Ἤχουσας, ὦ Δάχης; AA. Ἔχωγε, 

καὶ οὐ σφόδρα γε μανϑάνω ὃ λέγει. zo. ἄλλ ἐγὼ 
δοκῶ μανϑάνειν, καὶ μοι δοκεῖ ὁ ἀνὴρ σοφίαν τινὰ 
τὴν ἀνδρείαν λέγει». ΛΑ. Ποίαν, ὦ Σώκρατες, σο- 

φίαν; EQ. Οὐκοῦν τόνδε ! τοῦτο ἐρωτᾷς; AA. Eyo- 

75. EQ. 189i δή, αὐτῷ εἰπέ, ὦ Νικία, ποία σοφία 

ἀνδρεία ἄν εἴη κατὰ τὸν σὸν Au οὐ roe που ἢ 
ye αὐλητική. ΝΙ. Οὐδαμῶς. ΣΩ. Οὐδὲ μὴν E κιϑα- 
ριστική. NL Οὐ δῆτα. EQ. Aa τίς δὴ αὕτη ἢ τί- 
γος ἐπιστήμη; ΛΑ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς αὐτὸν &ga- 
τᾷς, ὦ Σώκρατες, καὶ εἰπέτω γε, τίνα φησὶν αὐτὴν εἰ- 
γαι. NL Ταύτην ἔγωγε, ὦ “χης, τὴν τῶν δεινῶν 
χαὶ ϑαῤῥαλέων ἐπιστήμην * xoi ἐν πολέμῳ xoci ἐν τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν. ΔΑ. Ὡς ἄτοπα λέγει, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Πρὸς τὶ τοῦτ᾽ εἶπες βλέψας, ὦ Δάχης; AA. 
Πρὸς ὅ τι; χωρὶς δήπου σοφία ἐστὶν ἀνδρείας. EQ. 
Οὔκουν φησί γε κίας. ΛΑ. Οὐ μέντοι μὰ Δία" 
ταῦτά τοι καὶ ληρεῖ. EQ. Οὐκοῦν διδάσκωμεν αὐτόν, 
ἀλλὰ μὴ λοιδορῶμεν. NL. Ov, ἀλλά μοι δοκεῖ, ὦ 
Σώκρατες, Age. ἐπιϑυμεῖν κἀμὲ φανῆναι μηδὲν λέ- 
γοντα; ὅτι καὶ αὐτὸς ἄρτι τοιοῦτος ! ἐφάνη. XXII. 

ΛΑ. Πάνυ μὲν ovy, ὦ Νικία, καὶ πειράσομαί 178 ἀπο- 

φῆναι" οὐδὲν γὰρ λέγεις" ἐπεὶ αὐτίκα ἐν ταῖς νόσοις 
οὐχ οἱ ἰατροὶ τὰ δεινὰ ἐπίστανται; ἢ oi ἀνδρεῖοι δο- 
xovgi σοι ἐπίστασϑαι; ἢ τοὺς ἰατροὺς σὺ ἀνδρείους 
καλεῖς; ΝΙ. Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. AA. Οὐδέ 78 τοὺς 78- 
ὠργοὺς οἶμαι. καΐτοι τά Hes ἐν τῇ γεωργίᾳ δεινὰ ov- 
τοι δήπου ἐπίστανται, καὶ oi ἄλλοι δημιουργοὶ ἅπαν- 

τες τὰ ἐν ταῖς αὑτῶν τέχναις δεινά τε καὶ ϑαῤῥαλέα 
ἴσασιν" ἀλλ᾿ οὐδέν τι μᾶλλον οὗτοι ' ἀνδρεῖοί εἰσι. 
EQ. Τί δοκεῖ “άχης λέγειν, ὦ Nuda; ἔοικε μέντοι λέ- 

γ8ιν τι. NL Καὶ γὰρ λέγει γέ τι, οὐ μέντοι ἀληϑὲς 
γε. EQ. Πῶς δή; ΝΙ. Ὅτι οἴεται τοὺς ἰατροὺς πλέον 
τι εἰδέναι περὶ τοὺς κάμνοντας ἢ τὸ ὑγιεινὸν εἰπεῖν 
οἷόν τῷ xoi νοσῶδες. oi δὲ δή τοι τοσοῦτον μόνον 
ἴσασιν" εἰ δὲ δεινόν τῳ τοῦτό ἐστι, τὸ ὑγιαίνειν, μᾶλ- 
λον ἢ τὸ κάμνειν, ἡγεῖ σὺ τουτί, ὦ Acme, τοὺς ἰα- 
τροὺς ἐπίστασϑαι; ἢ οὐ πολλοῖς οἴξι ἐκ τῆς νόσου 
ἄμεινον εἶναι μὴ ἀναστῆναι ἢ ἀναστῆναι; τοῦτο ! γὰρ 
εἶπέ" σὺ πᾶσι φὴς ἄμεινον. εἶναι ζῆν καὶ οὐ πολλοῖς 
κρεῖττον τεϑνάναι; AA. Οἶμαι ἔγωγε τοῦτό 78. ΝΙ. 

Οἷς οὖν τεϑνάναι λυσιτελεῖ, ταὐτὰ οἴει δεινὰ εἶναι καὶ 

οἷς Gp; AA. Οὐκ ἔγωγε. NL Ἀλλὰ τοῦτο δὴ σὺ 

δίδως τοῖς ἰατροῖς γινώσκειν ἢ ἄλλῳ τινὶ δημιουργῷ 
πλὴν τῷ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν ἐπιστήμονι,. ὃν ἐγὼ 
ἀνδρεῖον καλῶ; EQ. Κατανοεῖς, ὦ Δάχης, 0 τι λέ- 

γει; ΛΑ. Ἔχωγε, ὅτι ye τοὺς μάντεις ' καλεῖ τοὺς 
ἀνδρείους" τίς γὰρ δὴ ἄλλος εἴσεται, ὅτῳ ἄμεινον ζῆν 

ἢ τοϑνάναι; καΐτοι σύ, ὦ Νικία, πότερον ὁμολογεῖς 

μάντις εἶναι, ἢ οὔτε μάντις οὔτε ἀνδρεῖος; NI. Τί 
δαί; μάντει αὖ οἴει προςήκειν τὰ δεινὰ γιγνώσκειν καὶ 
τὰ θαῤῥαλέα: ΛΑ. "Eyoys: τίνι γὰρ ἄλλῳ; xxiv. 

NI. Ὧι ἐχὼ λέγω, πολὺ μᾶλλον, ὦ βέλτιστε" ἐπεὶ μάν- 
τιν y8 τὰ σημεῖα μόνον δεῖ γιγνώσκειν τῶν ἐσομένων, 
εἴτε τῳ ϑάνατος εἴτε νόσος. εἴτϑ ἀποβολὴ χρημάτων 
ἔσται, δἴτδ vien * εἴτε ἧττα ἢ πολέμου ἢ ῆ καὶ ἄλλης τι- 

»ὸς ἀγωνίας" 0 τι 0i τῷ ἄμεινον τούτων ἢ παϑεῖν ἢ 
μὴ παϑεὶν, τί μᾶλλον μάντει προςήκχει κρῖναι ἢ ἄλλῳ 

ὁτῳοῦν; ΛΑ. MÀX ἐγὼ τοῦτον οὐ μανϑάνω, GO Σώ- 
χρατες, 0 τι βούλεται λέγειν" οὔτε γὰρ μάντιν οὔτε ἰα- 
τρὸν οὔτε ἄλλον οὐδένα δηλοῖ, ὅντινα λέγει τὸν ἀν- 

δρεῖον», εἰ μὴ εἰ ϑεόν τινα λέγει αὐτὸν εἶναι. ἐμοὶ μὲν 
οὖν φαίνεται ἵΝικίας οὐκ ἐϑέλειν γενναίως ! ὁμολογεῖν, 

ὅτι οὐδὲν λέγει, ἀλλὰ στρέφεται ἄνω καὶ κάτω ἐπιχρυ- 
πτόμενος τὴν αὑτοῦ ἀπορίαν. καίτοι κἂν ἡμεῖς οἷοί τε 
ἦμεν ἄρτι ἐγώ 18 καὶ σὺ τοιαῦτα στρέφεσϑαι, εἰ ἐβου- 
λόμεϑα μὴ δοκεῖν ἐναντία ἡμῖν αὐτοῖς λέγειν. εἰ μὲν 

οὖν ἐν δικαστηρίῳ ἢ ἡμῖν οἵ λόγοι ἦσαν, εἶχεν ἂν τινα 
λόγον ταῦτα 701817 νῦν δὲ τί ἂν τις ἐν ξυνουσΐᾳ τοι- 

δε μάτην κενοῖς λόγοις αὐτὸς αὑτὸν κοσμοῖ; ΣΩ. 

Οὐδὲν οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Ape ἀλλ ὁρῶμεν ' μὴ 
Nudag οἴεταί τι λέγειν xoi οὐ λόγου & ἕνεχα ταῦτα λέ- 

γει. αὐτοῦ οὖν σαφέστερον πυϑώμεϑα, τί ποτε νοεῖ" 
καὶ ἐάν τι φαίνηται λέγων, ξυγχωρησόμεϑα, εἰ δὲ μή, 
διδάξομεν. ΛΑ. Σὺ τοίνυν, à “Σώκρατες, εἰ βούλει 

πυνϑάνεσϑαι, πυνθάνου" ἐγὼ δ᾽ ἴσως ἱκανῶς πέπυ- 
σμαι. EQ. Ἀλλ᾿ οὐδέν us κωλύει" κοινὴ γὰρ ἔσται ἢ 
πύστις ὑπὲρ ἐμοῦ 18 καὶ σοῦ. ΛΑ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ἘΣ ΣΟ sys δή μοι, ὦ Νικία, μᾶλλον δ᾽ ἡμῖν" 
κοινούμεϑα γὰρ ἐγώ τε καὶ Δάχης τὸν λόγον" τὴν 

ἀνδρείαν ἐπιστήμην φὴς ' δεινῶν τε καὶ ϑαῤῥαλέων 
εἶναι; ΝΙ. Ἔχαγε. zo. Τοῦτο δὲ ov παντὸς δὴ εἰ- 
γαι ἀνδρὸς γνῶναι, ὅπότε γε μήτε ἰατρὸς μήτε μάντις 
αὐτὸ γνώσεται, μ μηδὲ ἀνδρεῖος i ἔσται, ἐὰν μὴ αὐτὴν 
ταύτην τὴν ἐπιστήμην προςλάβῃ. οὐχ οὕτως ἔλεγες; 
ΝΙ. Οὕτω μὲν οὗν. zo. Κατὰ τὴν παροιμίαν ἄρα 

τῷ ὄντι οὐκ ἂν πᾶσα Vc γνοίη οὐδ᾽ ἂν ἀνδρεία γένοι- 
το. NI. Ov μοι δοχεῖ. EQ. “Δῆλον δή, [ Νικία, ὅτι 
οὐδὲ ! τὴν Κρομμυωνίαν ὧν πιστεύεις σύ γε ἀνδρείαν 
γεγονέναι. τοῦτο δὲ λέγω οὐ παίζων, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον 

οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοντι μηδενὸς ϑηρίου ἀποδέχεσϑαι 
ἀνδρείαν, ἢ ξυγχωρεῖν ϑηρίον τι οὕτω σοφὸν εἶναι, 
ὥςτε ἃ ὀλίγοι ἀνθρώπων ἔσασι, διὰ τὸ χαλεπὰ εἶναι 

γνῶναι, ταῦτα λέοντα ἢ πάρδαλιν ἢ τινα κάπρον φά- 
γαι εἰδέναι" ἀλλ ἀνάγκη ὁμοίως λέοντα καὶ ἔλαφον καὶ 
ταῦρον καὶ πίϑηκον πρὸς ἀνδρείαν φάναι πεφυκέναι, 
τὸν τιϑέμενον ἀνδρείαν τοῦϑ', ὅπερ σὺ τίϑεσαι. ΛΑ. 

* Na τοὺς ϑεούς, καὶ εὖ γε λέγεις, « 

ἡμῖν ὡς ἀληθῶς τοῦτο ἀπόκριναι, ὦ Νικία, πότερον 
σοφώτερα φῇς ἡμῶν ταῦτα εἶναι τὰ ϑηρία, & πάντες 
ὁμολογοῦμεν ἀνδρεῖα, εἶναι, ἢ πᾶσιν ἐναντιούμενος τολ- 
μᾷς μηδὲ ἀνδρεῖα αὐτὰ καλεῖν; ΝΙ. οὐ γάρ τι, ὦ 
Acne, fp ἔγωγε ̓ ἀνδρεῖα καλῶ ovre ϑηρία οὔτε ἄλλο οὐ- 

δὲν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἀγνοίας μὴ φοβούμενον», ἀλλ 
ἄφοβον καὶ μωρόν. ἢ xai τὰ παιδία πάντα οἴξι us ' 
ἀνδρεῖα χαλεῖν, ἃ δὶ ἀγνοΐαν οὐδὲν δέδοικεν; ἀλλ᾽ oi- 
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δὲ ἀνδρείας μὲν καὶ προμηϑείας πάνυ τισὴν ὀλίγοις 
οἶμαι μετεῖναι, ϑρασύτητος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ 

ἀφόβον μετὰ ἀπρομηϑείας πάνυ πολλοῖς καὶ ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν καὶ παΐδων καὶ ϑηρίων. ταῦτ οὖν, ἃ 
σὺ καλεῖς ἀνδρεῖα καὶ οἵ πολλοί, ἐγὼ ϑρασέα καλῶ. 

ἀνδρεῖα δὲ τὰ ! φρόνιμα, περὶ ὧν λέγω. XXVI. ΛΑ. 

Θέασαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὖ ὅδε ἑαυτὸν δή, ὡς οἴεται, 

κοσμεῖ τῷ λόγῳ: ovc δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ἀνδρείους 

εἶναι, τούτους ἀπουτερεῖν ἐπιχειρεῖ ταύτης τῆς τιμῆς. 
ΝΙ. Οὔκουν ἔγωγε, ὦ “Λάχης, ἀλλὰ dde φημὶ γάρ 

σε εἶναι σοφόν, καὶ “άμαχόν γε, εἴπερ ἐστὲ ἀνδρεῖοι, 
καὶ ἄλλους ye συχνοὺς ϑηναίων. ΛΑ. Οὐδὲν ἐρῶ 
πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵνα μή us φῇς ὡς αληϑῶς 
Αἰξωνέα εἶναι. ΣΏ. ! Μηδὲ ye εἴπῃς, ὦ Λάχης" καὶ 
γάρ μοι δοκεῖς οὐδὲ μὴ ἡσϑῆσϑαι, ὅτι ὅδε ταύτην τὴν 
σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου παρείλη- 
φεν, ὃ δὲ Δάμων τῷ Προδίκῳ πολλὰ πλησιάζει, ὃς δὴ 
δοκεῖ τῶν σοφιστῶν κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ὀνόματα 

ΛΑ. Καὶ γὰρ πρέπει, ὦ “Σώκρατες, σοφιστῇ 

τὰ τοιαῦτα μᾶλλον κομψεύεσϑαι ἢ ἀνδρί, ὃν ἡ πόλις 
ἀξιοῖ αὑτῆς προϊστάναι. ZQ. Πρέπει μέντοι, ὦ! μα- 
κάριδ, τῶν μεγίστων προστατοῦντι μεγίστης φρονή- 
σεως μετέχειν. δοκεῖ δὲ μοι Νικίας ἄξιος εἶναι ἐπι- 

σχέψεως, ὅποι ποτὲ βλέπων. τοὔνομα τοῦτο τίϑησι, 
τὴν ἀνδρείαν. AA. Αὐτὸς τοίνυν σκόπει, o “Σώκρατες. 

EQ. Τοῦτο μέλλω ποιεῖν, ὦ ἄριστϑ᾽ μὴ μέντοι oiov ue 
ἀλλὰ πρόςεχε 
ΛΑ. Ταῦτα δὲ 

διαιρεῖν. 

ἀφήσειν cs τῆς κοινωνίας τοῦ λύγου, 
τὸν νοῦν καὶ συσκόπει τὰ λεγόμενα. 
ἔστω, εἰ δοκεῖ χρῆνα.. — XXVI, AMAA δοκεῖ. σὺ δέ, 

Νικία, λέγθ ἡμῖν πάλιν * ἐξ ἀρχῆς. οἶσϑ'᾽, ὅτι τὴν 
ἀνδρείαν κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ λόγου ἐσκοποῦμεν ὡς μέρος 
ἀρετῆς σκοποῦντες; ΝΙ. Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ 
σὺ τοῦτο ἀπεκρίνω ὡς μόριον, ὄντων δὴ καὶ ἄλλων με- 

ρῶν, ἃ ξύμπαντα ἀ ἀρετὴ κέκληται; NI. Πῶς γὰρ οὐ; 

ΣΏΩ. Ψ ovy ἅπερ ἐγὼ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις; ἐγὼ δὲ 

καλῶ πρὸς ἀνδρείᾳ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην καὶ 
ἀλλ᾿ ἄττα τοιαῦτα. OU καὶ σύ; NI. Πάνυ ! μὲν ovv. 

EQ. "Eye δή" ταῦτα μὲν γὰρ ὁμολογοῦμεν, περὶ δὲ 

τῶν δεινῶν καὶ ᾿ϑαῤῥαλέων σχεψώμεϑα, ὅπως μὴ σὺ 
ῃ 

μὲν ἀλλ ἄττα ἡγῇ, ἡμεῖς δὲ ἄλλα. ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς 

ἡγούμεϑα, φράσομέν cov σὺ δὲ ἂν μὴ ὁμολογῇς, δι- 

δάξεις. ἡγούμεϑα δ᾽ ἡμεῖς δεινὰ μὲν εἶναι ἃ καὶ δέος 
παρέχει, ϑαῤῥαλέα δὲ ἃ μὴ δέος παρέχει. δέος δὲ πα- 
θέχει οὐ τὰ γεγονότα οὐδὲ τὰ παρόντα τῶν καχῶν, 

ἀλλὰ τὰ προςδοκώμενα᾽ δέος γὰρ εἶναι προςδοκίαν 

μέλλοντος κακοῦ. ἢ οὐχ οὕτω καὶ σοὶ δοκεῖ, ὦ 4a- 

dne AA. Πάνυ 1 ye. σφόδρα, ὦ Σώκρατες. ZO. Τὰ 

μὲν ἡμέτερα τοίνυν, ὦ Νικία, ἀκούεις, ὅτι δεινὰ μὲν 
τὰ μέλλοντα xoxc φαμεν εἶναι, ϑαῤῥαλέα δὲ τὰ μὴ 
κακὰ ἢ ἀγαϑὰ μέλλοντα᾽ σὺ δὲ ταύτῃ ἢ ἀλλῃ περὶ 
τούτων λέγεις; NI Ταύτῃ ἔγωγε. EQ. Τούτων δὲ 
γε τὴν ἐπιστήμην ἀνδρείαν προςαγορεύεις; NI. Κο- 

μιδὴ ye. ΧΧΥΠΙ. EQ. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον σκεψώμεθα 
eL ξυνδοκεῖ σοί τε καὶ ἡμῖν. ' NI. Τὸ ποῖον δὴ τοῦ- 

το; EQ. Ἐγὼ δὴ φράσω. δοκεῖ γὰρ δὴ ἐμοὶ τὸ καὶ 
τῷδε, περὶ ὅσων ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι 
περὶ γεγονότος, εἰδέναι ὅπῃ γέγονεν, ὄλλη δὲ περὶ ΣῈ 

γνομένων, ὅπῃ ripe, ἀλλη δὲ ὅπῃ ἂν κάλλιστα γέ. 

voro καὶ γενήσεται τὸ μήπω γεγονός, ἀλλ᾿ Tj αὐτή. 

Pop A TOO NS 

οἷον περὴ τὸ ὑγιεινὸν εἰς ἅπαντας τοὺς χφόνους οὐχ 
ἄλλη τις ἢ 7 ἰατρική, μία οὖσα, ἐφορᾷ καὶ γιγνόμενα 
καὶ γεγονότα καὶ γενησόμενα, ὅπῃ χενήσεται. καὶ πε- 
οὶ τὰ ! ἐκ τῆς γῆς αὖ φυόμενα 1 γεωργία, ὡραύτως 
ἔχει. καὶ δήπου τὰ περὶ τὸν πόλεμον αὐτοὶ ἂν μαρ- 
τυρήσαιτα ὅτι ἢ στρατηγία κάλλιστα προμηϑεῖται τά 

τε ἀλλα καὶ περὶ τὸ μέλλον ἔσεσϑαι, οὐδὲ τῇ μαντι- 

κῇ οἴδται δεῖν ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ ἄρχειν, ὡς εἰδυῖα καλ- 
λιον τὰ περὶ τὸν πόλεμον καὶ γιγνόμενα καὶ * γενη- 

σόμενα᾽ καὶ ὃ νόμος οὕτω τάττει, μὴ τὸν μᾶντιν τοῦ 
στρατηγοῦ ἄρχειν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν τοῦ μάντεως. 

φήσομεν ταῦτα, ὦ “άχης; ΛΑ. Φήσομεν. EQ. Τί 
δέ; σὺ ἡμῖν, ὦ Νικία, ξυμφὴς περὶ τῶν αὐτῶν τὴν 

αὐτὴν ἐπιστήμην καὶ ἐσομένων καὶ γιγνομένων καὶ γ8- 

γονότων ἐπαΐειν; NI. Ἔχωγϑ᾽ δοκεῖ γάρ μοι οὕτως, 

EQ. Οὐκοῦν, ὦ ἄριστε, καὶ à ἀνδρεία 

τῶν δεινῶν ἐπιστήμη ' ἐστὶ καὶ ϑαῤῥαλέων, ὡς φής. ἡ 

γάφ; NL NaL ΣΩ. Τὰ δὲ δεινὰ ὡμολόγηται καὶ 
τὰ ϑαῤῥαλέα τὰ μὲν μέλλοντα ἀγαϑά, τὰ δὲ μέλλον- 

τα κακὰ εἶναι. ΝΙ. Πάνυ y. ΣΩ. Ἢ δὲ Y αὐτὴ 

ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν καὶ μελλόντων καὶ πάντως ἐχόν- 

τῶν εἶναι. NI. Ἔστι ταῦτα. EQ. Ov μόνον ἄρα τῶν 
δεινῶν καὶ ϑαῤῥαλέων " ἀνδρεία ἐπιστήμη ἐστίν" οὐ 
γὰρ μελλόντων μόνον πέρι τῶν ἀγαϑῶν τε καὶ κακῶν 
ἐπαΐει, ἀλλὰ καὶ γιγνομένων καὶ ! γεγονότων [καὶ 

πάντως ἐχόντων), ὥςπερ ot ἄλλαι ἐπιστῆμαι. NI 

"Eoix£ 7ε- ΙΧ ΩΣ Μέρος ἄρα ἀνδρείας ἡμῖν, ὦ 

Νικία, ἀπεχρίνω σχεδόν τι τρίτον" καίτοι ἡμεῖς ἡρω- 
τῶμεν ὅλην ἀνδρείαν O τι εἴη. καὶ νῦν δή, ὡς ἔοικε, 
κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐ μόνον δεινῶν ve καὶ ϑαῤῥα- 

λέων ἐπιστήμη ἡ ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ σχεδόν τι ἡ περὶ 
πάντων ἀγαϑῶν τὸ καὶ κακῶν καὶ πάντως ἐχόντων, 
ὡς νῦν αὖ ὃ σὸς λόγος, ἀνδρεία ! ἄν εἴη. οὕτως αὖ 
μετατίϑεσϑαι ἢ πῶς λέγεις, ὦ Nun; NI. Ἔμοιγε 

δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. EQ. Δοκεῖ ov» σοι, ὦ δαιμόνιε, 

ἀπολείπειν ἂν τι ὃ τοιοῦτος ἀρετῆς, εἴπερ εἰδείη τά 

v8 ἀγαϑὰ πάντα καὶ παντάπασιν ὡς γίγνεται καὶ γε- 
γνήσεται καὶ γέγονε, καὶ τὰ κακὰ ὡραύτως; καὶ τοῦτον 

οἴει ἂν σὺ ἐνδεᾶ, εἶναι σωφροσύνης ἢ δικαιοσύνης TE 
καὶ ὁσιότητος, ᾧ ye μόνῳ προςήχει καὶ περὶ ϑεοὺς 
καὶ περὲ ἀνθρώπους ἐξευλαβεῖσϑαίΐ τ τὰ δεινὰ ! καὶ 

τὰ μή, καὶ τἀγαϑὰ πορίζεσϑαι, ἐπισταμένῳ ὀρϑῶς 

προςομιλεῖν; NY. “έγειν τι; ὦ Σώκρατές, μ οι δοκεῖς. 

EQ. Οὐκ ἄρα, ὦ “Νικία, μόριον ἀρετῆς ἂν εἴη τὸ νῦν 
σοι λεγόμενον, ἀλλὰ σύμπασα ἀρετή. NI. Ἔοικε. EQ. 

Koi μὴν ἔφαμέν γε τὴν ἀνδρείαν μόριον εἶναι fy τῶν 
τῆς ἀρετῆς. NI. Ἔφαμεν γάρ. EQ. Τὸ δὲ γε νῦν 

λεγόμενον οὐ φαίνεται. NI. Οὐκ ἔοικεν. EQ. Οὐκ 
ἄρα εὑρήκαμεν, ὠ INixto, ἀνδρεία ὃ ὃ τι ἔστιν. NI. Οὐ 

φαινόμεϑα. — AA. Καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ φίλε Nuxo, 
ᾧμην σε εὑρήσειν, * ἐπειδὴ ἐμοῦ κατεφρόνησας Σωὼ- 
κράτει, ἀποκριναμένου" πάνυ δὴ μεγάλην ἐλπίδα ei- 
gov, ὡς τῇ παρὰ τοῦ Apoc σοφίᾳ αὐτὴν ἀνευρή- 
σεις. XXX. NI. Ev A à Acne, ὅτι οὐδὲν οἴει σὺ 

ἔτι πρᾶγμα εἶναι, ὅτι αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀνδρείας 
πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος 
ἀναφαγήσομαι, πρὸς τοῦτο βλέπεις, καὶ οὐδὲν ἔτι 

διοίσει, ὡς ἔοικε, σοὶ μετ ἐμοῦ μηδὲν εἰδέναι ὧν 

προςήκει ἐπιστήμην ἔχειν ἀνδρὶ οἰομένῳ τι εἶναι. σὺ 
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uiv ' οὖν μοι δοκεῖς ὡς ἀληϑῶς ἀνϑρώπειον πρᾶ-᾿ 
γμα dy cen Du, οὐδὲν πρὸς αὑτὸν βλέπειν, ἀλλὰ 

πρὸς τοὺς ἄλλους" ἐγὼ δ᾽ οἶμαι ἐμοὶ περὶ ὧν ἐλέ- 
yop γῦν τε ἐπιδικῶς εἰρῆσϑαι, καὶ εἴ τι αὐτῶν μὴ 
ἱκανῶς εἴρηται; ὕστερον. ἐπανορϑώσεσϑαι καὶ μετὰ 

Auro, οὗ σύ που οἴει καταγελᾶν, καὶ ταῦτα οὐ- 
δὲ ἰδὼν πώποτε τὸν Δάμωνα, καὶ uet ἄλλων. καὶ 
ἐπειδὰν βεβαιώσωμαι αὐτά, διδάξω καὶ σέ, καὶ οὐ 
φϑονήσω" δοκεῖς γάρ μοι καὶ μάλα ! σφόδρα δεῖ- 
σϑαι μαϑεῖν. ΛΑ. Σοφὸς γάρ τοι σὺ el, ὦ Νικία. 
αλλ ὅμως ἐγὼ “Δυσιμάχῳ τῷδε καὶ Μελησίᾳ συμ- 
βουλεύω σὲ μὲν καὶ ἐμὲ περὶ τῆς παιδείας τῶν νεα- 
γίσκων χαΐρειν ἐᾶν, Σωκράτη δὲ τουτονί, ὅπερ ἐξ 
ἀρχῆς ἔλεγον, n μὴ ἀφιέναι" εἰ δὲ καὶ ἐμοὶ ἐν ἡλικίᾳ 
ἦσαν οἱ παῖδες, ταὐτὰ ἂν ταῦτ ἐποίουν. NI. Ταῦ- 

τα μὲν κἀγὼ ξυγχωρῶ, ἐάνπερ ἐθέλῃ Σωκράτης τῶν 
μειρακίων ἐπιμελεῖσϑαι, μηδένα ἄλλον ζητεῖν, ἐπεὶ 

κἂν ἐγὼ ! τὸν Νικήρατον τούτῳ ἥδιστα ἐπιτρέποιμι, 
εἰ ἐθέλοι οὗτος" ἀλλὰ γὰρ ἄλλους μοι ἑχάστοτξ ξυν- 

ἔστησι», ὅταν τι αὐτῷ περὶ τούτου μνησϑῶ, αὐτὸς 

δὲ οὐκ ἐϑέλει. ἀλλ᾽ ὅρα, ὦ «υσίμαχε, εἴ τι σοῦ ἂν 
μᾶλλον ὑπακούοι “Σωκράτης. AY. Αἰκαιόν y$ τοι, 
Q Iudae, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτῳ πολλὰ ἂν ἐθελήσαι- 

μι ποιεῖν, ἃ οὐκ ἄν ἄλλοις πάνυ πολλοῖς ἐϑέλοιμι. 
πῶς οὖν φής, ὦ Σώκρατες; ὑπακούσει τι καὶ ξυμ- 
προϑυμήσει ὡς βελτίστοις γενέσϑαι τοῖς ueiga- 
xiou; XXXI. ! EQ. Καὶ γὰρ ἄν δεινὸν εἴη, ὦ 
«Ἱυσίμαχε, τοῦτο γε, μὴ ἐθέλειν τῳ ξυμπροϑυμεῖ- 
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σϑαι ὡς βελτίστῳ γενέσϑαι. εἰ μὲν οὖν ἐν τοῖς δια- 
λόγοις τοῖς ἄρτι, ἐγὼ μὲν ἐφάνην εἰδώς, τώδε δὲ μὴ 
εἰδότε, δίκαιον ἄν ἣν ἐμὲ μάλιστα ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔρ- 
γον παρακαλεῖν" νῦν δέ — ὁμοίως γὰρ πάντες ἐν 
ἀπορίᾳ ἐγενόμεϑα: τί οὖν ἂν τις ἡμῶν τινα προαι- 
ροῖτο; ἐμοὶ μὲν ovy δὴ αὐτῷ δοκεῖ οὐδένα. ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, * σκέψασϑε, ἂν τι δόξω 
ξυμβουλεύειν V ὑμῖν. ἐγὼ γάρ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδρες, 
— οὐδοὲς γὰρ ἔκφορος λόγος — κοιψῇ πάντας ἡμᾶς 
ζητεῖν μάλιστα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς διδάσκαλον ὡς ἀρι- 
στον, δεόμεϑα γάρ, ἔπειτα καὶ τοῖς μειρακίοις, μή- 

T8 χρημάτων φειδομένους μήτε ἄλλου μηδενός" ἐᾶν 
δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς ἔχειν ὡς νῦν ἔχομεν, οὐ ξυμβουλεύω. 
εἰ δὲ τις ἡμῶν καταγελάσεται, ὅτι τηλικοίδα ὄντες 
εἰς διδασκάλων ! ἀξιοῦμεν φοιτᾶν, τὸν Ὅμηρον δο- 
«8i μοι χρῆγαι προβάλλεσθαι, ὃς ἔφη οὐκ ἀγα- 
ϑὴν εἶναι αἰδῶ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. 
καὶ ἡμεῖς οὖν ἐάσαντες χαίρειν, εἴ τίς τι ἐρεῖ, κοι- 

νῇ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν μειρακίων ἐπιμέλειαν ποιη- 
σώμεϑα. AY. Ἐμοὶ μὲν ἀρέσκει, ὦ “Σώκρατες, ἃ 

λέγεις" καὶ ἐθέλω, ὅσῳ περ γεραίτατός εἶμι, το- 

σούτῳ τευ θυμέλας μανϑάνειν μετὰ τῶν γεανί- 
σκων. ἀλλά μοι οὑτωσὶ ποίησον" αὔριον ἕωϑεν ἀφί- 
xov οἴκαδε, καὶ μὴ ' ἄλλως ποιήσῃς, ἵνα βουλευ- 

σώμεϑα περὶ αὐτῶν τούτων. τὸ δὲ νῦν εἶναι τὴν 
συνουσίαν διαλύσωμεν. EQ. Ἀλλὰ ποιήσω, ὦ 4υ- 
σίμαχε, ταῦτα, καὶ ἥξω παρὰ σὲ αὔριον, ἐὰν ϑεὸς 
ἐϑέλη. 

——9 4$ 9 ————— 
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ΤΟΥ ΑἸ ΛΟ ΠΡ Ὸ Σ ΌΤΙ A- 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ἹΠΠΟΘΑΛΗΣ, 

my “Ἐπορευόμην μὲν ἐξ Ἡχαδημίας εὐϑὺ "uxelov 
τὴν ἔξω τείχους vm αὐτὸ τὸ τεῖχος" ἐπειδὴ δ᾽ ἐγενό- 
μὴ» κατὰ τὴν πυλίδα, ἡ à Πάνοπος κρήνη, ἐνταῦϑα 
συνέτυχον Ἱπποϑάλει ve τῷ Ἱερωνύμου καὶ Κτησίππῳ 
τῷ Παιανιεῖ καὶ ἄλλοις μετὰ τούτων γεαγίσκοις ἀϑρό- 
οἷς συνεστῶσι. καὶ μὲ προςιόντα ὃ Ἱπποϑάλης ἰδὼν 
Ὦ Σώκρατες, ἔφη; ποῖ ón ! πορεύει καὶ πόϑεν; Ἐξ 

᾿Ἰκαδημίας, 7; ἤν. δ᾽ ἐγώ, πορεύομαι. δὐϑὺ Δυκείου. Δεῦ- 

go δή, ἡ δ᾽ ὅς, εὐθὺ ἡμῶν. οὐ 7 αβάλλεις; ἄξιον 
nivroi. Ποῖ, ἔφην ἐγώ, λέγειξ, καὶ παρὰ τίνας τοὺς 
ὑμᾶς; Δεῦρο, ἔφη, δείξας μοι ἐν τῷ καταντικρὺ τοῦ 
τείχους περίβολόν vé τινα καὶ ϑύραν ἀνεῳγμένην. δια- 

ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ, MENEZENO?, AYZIZ 

τρίβομεν δέ, 5 δ᾽ ὅς, αὐτόϑι, ἡμεῖς τὸ αὐτοὶ xal ἀλ- 

λοι πάνυ πολλοὶ καὶ καλοί. * Ἔστι δὲ δὴ τί τοῦτο, 
καὶ τίς ἢ διατριβή; “Παλαΐστρα, ἔφη, νεωστὶ φχοδομη- 
μένη" ἢ δὲ διατριβὴ τὰ πολλὰ ἐν / λόγοις, ὧν ἡδέως à ἂν 
σοι μεταδιδοῖμεν. Καλῶς ve ἦν δ᾽ ἐγώ, ποιοῦντες. 

διδάσκει δὲ τίς αὐτόϑι; Σὸς ἑταῖρός τε, ἢ δ᾽ ὅς, καὶ 

ἐπαινέτης, Μίκκος. Μὰ AU, ἠν δ᾽ ἐγώ, οὐ φαῦλός 

78 ἀνήρ, ἀλλ᾿ ἱκανὸς σοφιστής. Βούλει οὖν ἕπεσϑαι, 

ἔφη, ἵνα καὶ ἔδης τοὺς ὄντας αὐτόϑι; Αὐτοῦ πρῶτον ! 

ἡδέως ἀκούσαιμ᾽ ἄν, ἐπὶ τῷ καὶ εἰζειμι καὶ τίς ὃ κα- 
λός. ᾿Αλλος, ἔφη, ἄλλῳ ἡμῶν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Σοὶ 
δὲ δὴ τίς, ὦ Ἱππόϑαλες; τοῦτό μοι εἰπέ. Καὶ ὃς 
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ἐρωτηϑεὶς ἡρυϑρίασε. Καὶ ἐγὼ εἶπον" Ὦ παῖ Ἵερω- 

γύμου Ἱππόϑαλες, τοῦτο , uiv μηκέτ᾽ εἴπῃς, εἴτδ ἐρᾷς 
του, εἴτε uj οἶδα γάρ, ὅτι οὐ μόνον ἐρᾷς, ἀλλὰ καὶ 
πόῤῥω ἤδη εἰ πορευόμενος τοῦ ἔρωτος. εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ τὰ 
μὲν ἀλλα φαῦλος καὶ ἄχρηστος, τοῦτο δὲ μοὶ πῶς ἐκ 
ϑεοῦ δέδοται, ! ταχὺ οἵῳ T εἶναι γνῶναι ἐρῶντά TB 
καὶ ἐρώμενον. Καὶ ὃς ἀκούσας πολὺ ἔτι μᾶλλον ρυ- 
ϑρίασεν. Ὅ οὖν Κτήσιππος, “Ἀστεῖόν 1755) 7] δ᾽ ὅς, 

ὅτι ἐρυϑριᾷς, ὠ "Innó 9 odes, xal ὀχνεῖς εἰπεῖν € Zoxga- 

ze, τοὔνομα᾽ ἐὰν δ᾽ οὗτος καὶ σμικρὸν “χρόνον συν- 
διατρίψῃ σοι; παραταϑήσεται ὑπὸ σοῦ ἀχούων ϑαμὰ 
λέγοντος. ἡμῶν γοῦν, ὦ Σώκρατες, ἐκκεκώφωκχε τὰ ὦτα 
καὶ ἐμπέπληκδ «Αὐύσιδος᾽ ἄν μὲν δὴ ! καὶ ὑποπίῃ, εὐ- 
μάρεια ἡμῖν ἐστι καὶ ἐξ v ὕπνου ἐγρομένοις «Τύσιδος oi&- 
σϑαι τοὔνομα ἀκούειν. καὶ ἃ μὲν καταλογάδην διη- 
γεῖται, δεινὰ ὄντα οὐ πάνυ τι δεινά ἐστιν᾽ ἀλλ ἐπει- 

δὰν τὰ ποιήματα ἡμῶν ἐπιχειρήσῃ καταντλεῖν καὶ 
συγγφάμματα. καὶ 0 ἐστι τούτων δεινότερον, ὅτι καὶ 
gon εἰς τὰ παιδικὰ φωνῇ ϑαυμασίᾳ, ἣν ἡμᾶς δεῖ 
ἀκούοντας ἀνέχεσϑαι. νῦν δὲ ἐρωτώμενος ὑπὸ σοῦ 
ἐρυϑριᾷ. Ἔστι δὲ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὃ “Δύσις γ»έος τις, ὡς 
£oixg. ! τεκμαίρομαι δέ, ὅτι ἀκούσας τοὔνομα οὐκ 

ἔγνων. Οὐ γὰρ πάνυ, ἔφη, τὲ αὐτοῦ τοὔνομα λέγου- 
σιν, ἀλλ ἔτι πατρόϑεν ἐπονομάζεται διὰ τὸ σφόδρα 
τὸν πατέρα γιγνώσκεσϑαι αὐτοῦ. ἐπεὶ εὖ οἱδ᾽, ὅτι 
πολλοῦ δεῖς τὸ εἶδος ἀγνοεῖν τοῦ παιδός" ἱκανὸς γὰρ 

καὶ ἀπὸ μόνου τούτου γιγγώσκεσϑαι. “4εγέσϑω, iy 
δ᾽ ἐγώ, οὗτινος ἔστι. “Τημοκράτους, ἔφη; τοῦ αἰξω- 

γέως ὃ πρεσβύτατος υἷός. Ele», ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Ἱππό- 
ϑαλες, ὡς γενναῖον καὶ νβαγικὸν τοῦτον τὸν ἔρωτα 
πανταχῇ ἀνεῦρες! καὶ μοι ἴϑι ἐπίδειξαι ἃ καὶ τοῖςδε 
ἐπιδείχνυσαι, * D εἰδῶ, εἰ ἐπίστασαι ἃ χρὴ ἐραστὴν 
περὶ παιδικῶν πρὸς αὐτὸν ἢ πρὸς ἄλλους λέγειν. Τού- 
τῶν δέ τι, ἔφη, σταϑμᾷ, ὦ ὦ “Σώκρατες, ὧν ὅδε λέγει; 

Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ τὸ ἐρᾶν ἔξαρνος εἶ οὗ λέγει 
ὅδε; Οὐκ ἔγωγε, ἔφη, ἀλλὰ μὴ ποιεῖν εἰς τὰ παιδικὰ 
μηδὲ συγγράφειν. οὐχ ὑγιαίνει, ἔφη ὃ “Κτήσιππος, 

ἀλλὰ ληρεῖ 18 καὶ μαίνεται. 11. Καὶ ἐγὼ εἶπον" Kp 
Ἱππόϑαλες, οὔ τι τῶν μέτρων δέομαι ἀκοῦσαι, οὐδὲ 

μέλος, Bí τι πεποίηκας ! εἰς τὸν νεανίσκον, ἀλλὰ τῆς 
διανοίας, ἵν εἰδῶ, τίνα τρόπον προςφέρδι πρὸς τὰ 
παιδικά. "Ode δήπου σοι, ἔφη, ἐρεῖ᾽ ἀκριβῶς γὰρ 

ἐπίσταται καὶ μέμνηται, εἴπερ, ὡς λέγει, ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀεὶ 

ἀχούων διατεϑρύληται. Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη ὃ Knj- 

σιππος, πάνυ re xai γάρ ἐστι καταγέλαστα, a Σώ- 
κρατες. τὸ γὰρ ἐραστὴν ὄντα καὶ διαφερόντως τῶν 
ἄλλων τὸν νοῦν προέχοντα τῷ παιδὶ ἴδιον μὲν μηδὲν 

ἔχειν λέγειν, ὃ οὐχὶ κἂν παῖς εἴποι, ! πῶς οὐχὶ καταγέ- 
λαστον; ἃ δὲ ἡ " πόλις ὅλη ἄδει περὶ “Δημοχράτους καὶ 
«4ὕσιδος τοῦ πάππου τοῦ παιδὸς καὶ πάντων περὶ τῶν 
προγόνων, πλούτους τὸ καὶ ἱπποτροφίας καὶ νίκας 
Πυϑοῖ καὶ ᾿Ισϑμοῖ καὶ Nsusg τεϑρίπποις τ καὶ κέ- 
λησι, ταῦτα moii TE καὶ Aye, πρὸς δὲ τούτοις ἔτι 

τούτων ρονικώτερα. τὸν γὰρ τοῦ ἩἩφακλέους ξενισμὸν 

πρώην ἡμῖν ἐν ποιήματί τινι διήδι; ὡς διὰ τὴν τοῦ 
Ἡρακλέους ξυγγένειαν ὃ πρόγονος αὐτῶν ὑποδέξαιτο 
! τὸν Ἡρακλέα, γεγονὼς αὐτὸς ἐκ Διός t8 καὶ τῆς τοῦ 
δήμου ἀρχηγέτου ϑυχατρύς, ἅπερ αἱ γφαῖαι ἄδουσι, 
καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες. ταῦτ᾽ ἐστίν, ἃ 
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οὗτος λέγων T& καὶ ἄδων ἀναγκάζει xol ἡμᾶς ἀκροᾶ- 
σϑαι. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας εἶπον" Ὦ καταγέλαστε In- 

πόϑαλες, πρὶν νενικηκέναι ποιεῖς T8 καὶ ἄδεις. εἰς σαυ- 

τὸν ἐγκώμιον;. Ἀλλ ovx εἰς ἐμαυτόν, ἔφη; ὦ Σώχρα- 
τες, οὔτθ ποιῶ οὔτε ᾷδω. Οὐχ οἴει ye E δ᾽ ἐγώ. 
Τὸ δὲ πῶς ἔχει; ἔφη. ! Πάντων μάλιστ᾽, εἶπον, δὶς σὲ 

τείνουσιν αὗται αἱ gol. ἐὰν μὲν γὰρ ἕλῃς τὰ παιδικὰ 
τοιαῦτα ὄντα, κόσμος σοι ἔσται τὰ λεχϑέντα καὶ 

ἀσϑέντα καὶ τῷ ὄντι ἐγκώμια ὥςπερ νενικηκότι, ὅτι 

τοιούτων LANA 3 ἔτυχες" ἐὰν δὲ σε διαφύγῃ, ὅσῳ ἂν 

μείζω σοι εἰρημένα ἢ ἐγκώμια περὶ τῶν παιδικῶν, το- 
σούτῳ μειζόνων. δόξεις καλῶν T8 καγαϑῶν ἀστερημένος 
καταγέλαστος εἶναι. ὅςτις ovy τὰ ἐρωτικά, * 9 φίλε, 
σοφός, οὐκ ἐπαινεῖ TOY ἐρώμενον, πρὶν ἂν ἕλῃ, δεδιὼς 

τὸ μέλλον ὅπῃ ἀποβήσεται. καὶ ἅμα οἵ καλοὶ, ἐπειδάν 
τις αὐτοὺς ἐπαινῇ καὶ αὔξῃ, φ φρονήματος ἐμπίπλανται 

καὶ μεγαλαυχίας. ἢ οὐκ οἴξδι; "Eyoys, ἔφη. Οὐκοῦν 

ὅσῳ ἂν μεγαλαυχότεροι ὦσι, ̓δυραλωτότεροι γίγνονται; 
Εἰκός 78. Ποῖός τις οὖν ἂν σοι δοκοῖ ϑηρευτὴς εἷ- 

ναι, εἰ ἀνασοβοῖ ϑηρεύων καὶ δυςαλωτοτέραν τὴν 
ἄγραν ποιοῖ; 4ijor, ὅτι ! φαῦλος. Καὶ μὲν δὴ λό- 
γοις Te καὶ φδαῖς μὴ κηλεῖν, αλλ' ἐξαγριαίνειν», πολλὴ 

ἀμουσία. ἢ 7 γάρ; “4οκεῖ μοι. Σκόπει δή, ὦ Ἱππόϑα- 
λες, ὅπως μὴ πᾶσι τούτοις ἔνοχον σαυτὸν ποιήσῃς 
διὰ τὴν ποίησιν. καίτοι οἶμαι ἐγὼ ἄνδρα, ποιήσει 
βλάπτοντα ἑαυτόν, οὐκ ἂν σε ἐϑέλειν ὁμολογῆσαι ὡς 
ἀγαϑός ποτ᾿ ἐστὶ ποιητής, βλαβερὸς ὧν ἑαυτῷ. Οὐ 

μὰ τὸν Δία, ἔφη: πολλὴ γὰρ ἂν ἀλογία εἴη. ἀλλὰ διὰ 

ταῦτα δή σοι, ὦ Σώκρατες, ! ἀνακοινοῦμαι, xal si τι 
ἄλλο ἔχεις, συμβούλευε, τίνα ἂν τις λόγον διαλεγόμε- 
νος ἢ ii πράττων προςφιλὴς παιδικοῖς γένοιτο. MI. 

οὐ ῥᾷδιον, ἥν δ᾽ ἐγώ, εἰπϑβῖν. ἀλλ εἴ μοι ἐϑελήσαις 

αὐτὸν ποιῆσαι εἰς λόγους ἐλϑεῖν, ἴσως ἂν δυναίμην 

σοι ἐπιδεῖξαι ἃ χρὴ αὐτῷ διαλέγεσϑαι ἀντὶ τούτων, 
ὧν οὗτοι λέγειν T8 καὶ ἄδειν φασί cs. ᾿Αλλ οὐδέν, 
ἔφη, χαλεπόν. ἄν γὰρ εἰςέλϑης μετὰ Κτησίππου τοῦδ: 
καὶ καϑεζόμενος διαλέγῃ, οἶμαι μέν, καὶ αὐτός σοι 
πρόεισι" φιλήκοος ree ὦ Σώκρατες, ! διαφερόντως 
ἐστί, καὶ ἅμα, ὡς Ἑρμαῖα ἄγουσιν, ἀναμεμιγμένοι ἐν 
ταὐτῷ εἰσιν οἵ τε νεανίσκοι καὶ οἵ παῖδες. πρόςεισιν 
οὖν σοι. εἰ δὲ μή, Κτησίππῳ συνήϑης ἐστὶ διὰ τὸν 
τούτου ἀνεψιὸν Mevétevov: Μενεξένῳ μὲν γὰρ δὴ 
πάντων μάλισϑ᾽ ἑταῖρος ὦν τυγχάνει. καλδσάτω οὖν 

οὗτος αὐτόν, ἐὰν ἄρα μὴ προςίῃ αὐτός. Ταῦτα, ἦν 

δ᾽ ἐγώ, xen ποιεῖν. Καὶ ἅμα λαβὼν τὸν Κτήσιππον 
προςήειν εἰς ! τὴν παλαίστραν" oi δ᾽ ἄλλοι ὕστεροι 
ἡμῶν ἥδσαν. Εἰςελϑόντες δὲ κατελάβομεν αὐτόϑι r8- 
ϑυκότας τὸ τοὺς παῖδας καὶ τὰ περὶ τὰ ἱερεῖα σχε- 
δόν τι ἤδη πεποιημένα, ἀστραγαλίζοντάς T8 δὴ καὶ 
κεκοσμημένους ἅπαντας. οἵ μὲν οὖν πολλοὶ ἐν τῇ αὖ- 
λῇ ἔπαιζον ἔξω, oi δὲ τινες τοῦ ἀποδυτηρίου ἐν γωνίᾳ 
ἠρτίαζον ἀστραγάλοις παμπόλλοις, ἐκ φορμίσκων τινῶν 

προαιρούμενοι" τούτους δὲ περιέστασαν ἄλλοι ϑεω- 
goUvrsc, ὧν δὴ καὶ ὃ “ύσις ἦν" καὶ εἱστήκει ἐν τοῖς 
παισὶ 18 καὶ * νεανίσκοις ἐστεφανωμένος καὶ τὴν ὄψιν 
διαφέρων, οὐ τὸ καλὸς εἶναι μόνον ἄξιος ἀκοῦσαι, 

ἀλλ᾿ ὅτι καλός τὸ κἀγαϑός. καὶ ἡμεῖς εἰς τὸ καταντι- 
κρὺ ἀποχωρήσαντες ἐκαϑεζόμεϑα --- ἣν γὰρ αὐτόϑι 

ἡσυχία — xol τι ἀλλήλοις διδλεγόμεϑα. περιστρεφό- 
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μενος οὖν ὁ Δύσις ϑαμὰ ἐπεσκοπεῖτο ἡμᾶς, καὶ δη- 
λος id ἐπιϑυμῶν προρελϑεῖν. τέως μὲν οὖν ἡπεόρϑι TÉ 
καὶ ὥκγει μόνος προξιέναι" ἔπειτα ὃ Μενέξενος ἐκ τῆς 
αὐλῆς μεταξὺ παίζων εἰξέρχεται, ! καὶ ὡς εἶδεν ἐμὲ τὸ 

καὶ τὸν Κτήσισιπον, ἤει παρακαϑιζησόμενος. ἰδὼν οὖν 
αὐτὸν ὃ Δύσις ἕσπετο καὶ συματαροκαϑόξοτο μετὰ τοῦ 

Μενεξένου. προφῆλϑον δὴ καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ δὴ καὶ 
ὃ Ἱπποϑάλης, ἐπειδὴ πλείους & ἑώρα, ἐφισταμένους, τού- 
τους ἐπηλυγισάμενος προςέστη ἢ μὴ ᾧετο κατόψεσϑαι 
τὸν “Τύσιν, “δεδιὼς μὴ αὐτῷ ἀπεχϑάνοιτο" 
προςεστὼς ἠκροᾶτο. 

καὶ οὕτω 
Καὶ ἐγὼ πρὸς τὸν Μενέξενον 

ἀποβλέψας, Ὦ παῖ Δημοφῶντος, ἢν δ᾽ ἐγώ, πότερος 
ὑμῶν πρεσβύτερος; “Ἀμφιςβητοῦμεν, i ἔφη. Οὐκοῦν καὶ 
' ὁπότερος γενναιότερος, ,ἐρίζοιτ᾽ ἂν; qv δ᾽ ἐγώ. Πάνυ 
pe ἔφη. Καὶ μὴν ὁπότερός 78 καλλίων, ὡςαύτως. 
Ἐγελασάτην οὖν ἄμφω. Οὐ μὴν ὑπότερός 78: ἔφην, 
πλουσιώτερος ὑμῶν, οὐκ ἐρήσομαι" φίλω γάρ ἐστον. 
ἡ γάρ: Πάνυ y, ἐφάτην. Οὐκοῦν κοινὰ τά γ8 φίλων 
λέγεται: Gere τούτῳ γε οὐδὲν διοίσετον, EE ἀληϑῆ 
περὲ τῆς φιλίας λέγετον. Συνεφάτην. IV ! Enegel- 
gov. δὴ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾶν, ὁπότερος CLA καὶ 
σοφώτερος αὐτῶν εἴη. μεταξὺ οὖν τις προςελϑὼν ἀνέ- 
στησε τὸν Μενέξενον, φάσκων καλεῖν τὸν παιδοτρί- 

m" ἐδόκει γάφ μοι ἱεροποιῶν τυγχάνειν" ἐχεῖνος μὲν 
οὖν ᾧχετο" ἐγὼ δὲ τὸν Δύσιν ἠρόμην, y zv ἦν δ᾽ 

ἐγώ, a Act, σφόδρα φιλεῖ σε ὃ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ. 
Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν βούλοιντο à ἄν GB ὡς εὑ- 
δαιμονέστατον εἶναι. Πῶς γὰρ οὔ; Δοκεῖ δέ σοι! 
εὐδαίμων εἶναι ἄνϑρωπος δουλεύων τὸ καὶ ᾧ μηδὲν 
ἐξείη ποιεῖν ὧν ἐπιϑυμοῖ; Μὰ 4} ovx ἔμοιγε, ἕφη. 

Οὐκοῦν sí σε φιλεῖ ὃ πατὴρ καὶ E μήτηρ καὶ εὐδαίμο- 

»& ge ἐπιϑυμοῦσι γενέσϑαι, τοῦτο παντὶ τρόπῳ δῆ- 

λον, ὅτι προϑυμοῦνται, ὅπως ἄν εὐδαιμονοίης. Πῶς 
γὰρ οὐχί; ἔφη. ᾿Εῶσιν ἄρα cs ἃ βούλει ποιεῖν, καὶ 
οὐδὲν ἐπιπλήπτουσιν οὐδὲ διακωλύουσι ποιεῖν ὧν ἂν 
ἐπιϑυμῇς; Nob μὰ AU ἐμέ γε, ὦ à “Σώκρατες, καὶ μά- 

λα ye πολλὰ κωλύουσι. Πῶς λέγεις; ἣν δ᾽ ἐγώ. βου- 

λόμενοἑ, σε μακάριον εἶναι * διακωλύουσι τοῦτο ποι- 
εἴν, ὃ ἂν βούλῃ; ὧδε δέ “μοι λέγε. ἢν ἐπιϑυμήσης ἐπὶ 
τινος τῶν τοῦ πατρὸς ἁρμάτων ὀχεῖσϑαι λαβὼν τὰς 
ἡνίας, ὅταν ἁμιλλᾶται, οὐκ ἄν ἐῷέν σε, ἀλλὰ διακω- 

λύοιεν; Μὰ AU, οὐ μέντοι ἂν, ἔφη, ἐῷεν. MiÀa τίνα 
μήν; Ἔστι τις ἡνίοχος παρὰ τοῦ πατρὸς μισϑὸν φέ- 
ρων. Πῶς λέγεις; μισϑωτῷ μᾶλλον ἐπιτρέπουσιν ἢ 
σοὶ ποιεῖν ὃ τι ἄν βούληται περὶ τοὺς ἵππους, καὶ 
προςέτι αὐτοῦ τούτου ἀργύριον τελοῦσιν; Ἀλλὰ ' τὶ 
μήν; ἔφη. Ἀλλὰ τοῦ ὀρικοῦ, ζεύγους, οἶμαι, ἐπιτρέ- 

πουσί σοι ἄρχειν, κἂν & βούλοιο, "λαβὼν τὴν μάστιγα 
τύπτειν, ἐᾷεν ἂν. Πόϑεν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐῷεν; Τί δέ; ἣν 

δ᾽ ἐγώ" ΕΣ ἕξεστιν αὐτοὺς τύπτειν; Καὶ μάλ, 

ἔφη, τῷ ogsoxouo.  4ovÀo ὄντι 7 Sevósgo; “ούλῳ, 

ἔφη. Koi δοῦλον, ὡς ἔοικεν, ἡγοῦνται περὶ πλείονος 

ἢ σὲ τὸν υἱόν, καὶ ἐπιτρέπουσι τὰ ἑαυτῶν μᾶλλον ἢ 
dol, καὶ ἐῶσι ποιεῖν 0 τι βούλεται, σὲ δὲ διακωλύουσι. 

! καὶ μοι ἔτι τόδε εἰπέ. σὲ αὐτὸν ἐῶσιν ἄρχειν σεαυ- 
τοῦ, ἢ οὐδὲ τοῦτο ἐπιτρέπουσί σοι; Πῶς γάρ, ἔφη, 

ἐπιτρέπουσιν; Ἀλλ ἄρχει τίς σου; Ὅδε παιδαγωγός, 

ἔφη. Mov δοῦλος ὧν; Ἀλλὰ τὶ μήν; ἡμέτερός 78» 

ἔφη. ἮΙ δεινόν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐλεύϑερον ὄντα ὑπὸ δού- 
EJ 
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Àov ἄρχεσϑαι. al δὲ ποιῶν αὖ οὗτος ὁ παιδαγωγός 
σου ἄρχει; ἄγων δήπου, i ἔφη, εἰς διδασκάλουι Μῶν 

μὴ καὶ οὗτοί σου ἄρχουσιν, οἵ διδάσκαλοι; Πάν- 
τως ! δήπου. «Παμπόλλους ἄρα σοι δεσπότας xai ἄρ- 
χοντας ἑκὼν ὃ πατὴρ ἐφίστησι». ἀλλ᾽ ag ἐπειδὰν οἵ- 
καδεὲ ἔλϑης παρὰ τὴν μητέρα, ἐκθίνη σὲ ἐᾷ ποιεῖν ὅ 
τι ἄν βούλῃ, ἵν αὐτῇ “μακάριος jo ἢ περὶ τὰ ἔρια ἢ 
περὶ τὸν ἱστόν, ὅταν 9 ὑφαίνῃ; οὔ τι γάρ που διακω- 
λύει σε ἢ τῆς σπάϑης ἢ τῆς κερκίδος ἢ ἄλλου του τῶν 
περὶ ταλασιουργίαν ὀργάνων ἅπτεσϑαι. Καὶ ὃς γε- 
λάσας, Μὰ 4l; ign, e Σώκρατες, οὐ μόνον γε δια- 

κωλύει, ἀλλὰ καὶ " τυπτοίμην ἄν, εἰ ἁπτοίμην. 'Hoá- 

λλεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, μῶν μή τι ἠδίκηκας τὸν πατέρα ἢ 
τὴν μητέρα; Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε, ἔφη. V. MÀX ἀντὶ 

τίνος μὴν οὕτω G5 δεινῶς διακωλύουσιν δὐδαίμονα si- 
γαι xai ποιεῖν ὃ τι ἄν βούλῃ, xoi δὲ ἡμέρας ὅλης τρέ- 

φουσί cs ael τῳ δουλεύοντα καὶ ἑνὶ λόγῳ ὀλίγου ὧν 

ἐπιϑυμεῖς οὐδὲν ποιοῦντα; ὥςτϑ σοι, ὡς ἔοικεν, OVTB 
τῶν χρημάτων τοσούτων ὄντων οὐδὲν ὄφελος, ἀλλὰ 

πάντες αὐτῶν μᾶλλον ἄρχουσιν ἢ σύ, ovre * τοῦ σώ- 
ματος οὕτω γενναίου ὄντος, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄλλος 

ποιμαΐνει καὶ ϑεραπεύει" σὺ δὲ ἄρχεις οὐδενός, o “ὑ- 
σι, οὐδὲ ποιεῖς οὐδὲν ὧν ἐπιϑυμεῖς. Οὐ γάρ πω, 
ἔφη; ἡλικίαν ἔχω, ὦ Σώκρατες. Μὴ οὐ τοῦτό σε, ὦ 
παῖ “ημοκράτους, κωλύῃ. ἐπεὶ τό 78 τοσόνδε, ὡς 
ἔγῳμαι, καὶ ὃ πατὴρ καὶ 7 μήτηρ, σοι ἐπιτρέπουσι xai 
οὐκ ἀναμένουσιν, ἕως ἄν ἡλικίαν $ ἔχῃς. ὅταν γὰρ βού- 
λωνται αὑτοῖς τινὰ ἀναγνωσϑῆναι ἢ γραφῆναι, σέ, ὡς 
ἐγῴμαι, πρῶτον ! τῶν ἐν τῇ οἰχίᾳ ἐπὶ τοῦτο τάττου- 
σιν. ἢ re, Πάνυ y, ἔφη. Οὐκοῦν ἔξεστί σοι ἐν- 
ταῦϑ' o τι ἄν βούλη πρῶτον τῶν γραμμάτων 7ράφειν 
καὶ 0 τι ἂν δεύτερον" καὶ ἀναγιγνώσκειν ὥὡςαύτως ἔξ- 
sgri. καὶ ἐπειδάν, ὡς ἔγῴμαι, τὴν λύραν λάβης, οὐ 

διακωλύουσί σε οὐϑ᾽ ὁ πατὴρ ovO ἡ μήτηρ ἐπιτεῖναί 

τὸ καὶ ἀνεῖναι ἣν ἄν βούλῃ τῶν χορδῶν, καὶ ψῆλαι 
xai κρούειν τῷ πλήκτρῳ. 7 διακωλύουσιν; Οὐ δῆτα. 

Ti ποτ᾽ ἄν οὖν εἴη, ὦ «Αὐσι, τὸ αἴτιον, ὅτι ! ἐνταῦϑα 
μὲν οὐ διακωλύουσιν, ἐν οἷς δὲ ἄρτι ἐλέγομεν χωλυου- 

σιν; Ὅτι, οἶμαι, ἔφη, ταῦτα μὲν ἐπίσταμαι, ἐχεῖνα δ᾽ 

ov. Εἶεν, ἣν y ἐγώ, ὠὰ ἄριστε. οὐκ ἄρα τὴν ἡλικίαν 
σου περιμένει ὃ πατὴρ ἐπιτρέπειν πᾶντα, ἀλλ ἡ ἂν 
ἡμέρᾳ ἡγήσηταί σε βότιον. αὑτοῦ φρονεῖν, παύτῃ ἐπι- 
τρέψει σοι καὶ αὑτὸν καὶ τὰ αὑτοῦ. Οἶμαι. ἔγωγε, 
ἔφη. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐχώ. τὶ δέ; τῷ γείτονι ap οὐχ ὃ 
αὐτὸς ὅρος ὥςπερ τῷ πατρὶ περὶ σοῦ; πότερον οἴξι 
αὐτὸν ! ἐπιτρέψειν σοι τὴν αὑτοῦ οἰχίαν οἰκονομεῖν, 
ὅταν σε ἡγήσηται βέτιον περὶ οἰκονομίας ἑαυτοῦ φρο- 
γεῖν, ἢ αὐτὸν ἐπιστατήσειν; Ἐμοὶ ἐπιτρέψειν οἶμαι. 
Τί δ᾽; Ἡϑηναίους oiii σοι οὐκ ἐπιτρέψειν τὰ αὑτῶν, 
ὅταν αἰσϑάνωνται, ὅτι bays φρονεῖς; "Eyaye. “Πρὸς 
“ιός, ἦν δ᾽ ἐγώ, τί ἄρα ὃ μέγας βασιλεύς; πότερον 
τῷ πρεσβυτάτῳ υἱεῖ, οὗ ἡ τῆς Ἡσίας ἀρχὴ γίγνεται, 
μᾶλλον ἄν ἐπιτρέψϑιεν ἑψομένων κρεῶν Euies (e ὅ 
τι ἄν βούληται ἐμβαλεῖν εἰς τὸν ζωμόν, ! 7 ἡμῖν, δἰ 

ἀφικόμενοι παρ᾽ ἐχεῖνον ἐνδειξαίμεϑα αὐτῷ, ὅτι ἡμεῖς 
κάλλιον φρονοῦμεν ἢ ὃ υἱὸς αὐτοῦ περὶ ὄψου σκευα- 
σίας; Ἣμῖν δῆλον ὅτι, ἔφη. Καὶ τὸν μέν γε οὐδ᾽ ἄν 

σμικρὸν ἐάσειεν ἐμβαλεῖν" ἡμᾶς δέ, κἂν εἰ βουλοίμεϑα 
δραξάμενοι τῶν ἁλῶν, ἐῴη ἄν ἐμβαλεῖν. Πῶς γὰρ οὔ; 
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Τί δ᾽ εἰ τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀσϑενοῖ, ag 
ἐῴη ἄν αὐτὸν ἅπτεσϑαι τῶν ἑαυτοῦ ὀφϑαλμῶν, μὴ 
ἰατρικὸν ἡγούμενος, ἢ * κωλύοι ἀν; Κωλύοι ἄν. Ἡμᾶς 

δὲ ys εἰ ὑπολαμβάνοι. ἰατρικοὺς εἶναι, κἂν εἰ βουλοί- 
μεϑα διανοίγοντες, τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐμπάσαι τῆς τέ- 
φρας, οἶμαι, οὐκ ἂν κωλύσειεν, ἡγούμενος ὀρϑῶς φρο- 
γϑῖν. ᾿Ἀληϑῆ λέγεις. e οὖν καὶ τάλλα πᾶντα ἡμῖν 

ἐπιτρέποι ἄν μᾶλλον ἢ ἢ ἑαυτῷ καὶ τῷ υἱεῖ, περὶ ὅσων 

ἄν δόξωμεν αὐτῷ σοφώτεροι ἐχείνων elvat; Ἀνάγκη, 
ἔφη; o “Σώκρατες. VI. Οὕτως ἄρα ἔχει, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ 

φίλε «Τὐσι" εἰς μὲν ταῦτα, ἃ ἂν ! φρόνιμοι γενώμεϑα, 

ἅπαντες ἡμῖν ᾿ἐπιτρέψουσιν, Ἕλληνές Te καὶ βάρβαροι 
καὶ ἄνδρες καὶ γυνοῖκες, ποιήσομέν τε ἐν τούτοις ὃ τι 
ἂν βουλώμεϑα, καὶ οὐδεὶς ἡμᾶς ἑκὼν εἶναι ἐμποδιεῖ, 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ τε ἐλούϑεροι ἐσόμεϑα ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλων 
ἄρχοντες, ἡμέτερά τε ταῦτα ἔσται" ὀνησόμεϑα γὰρ 
cm αὐτῶν εἰς ἃ δ᾽ ἂν νοῦν μὴ κτησώμεϑα, οὔτε τις 
ἡμῖν ἐπιτρέψει περὶ αὐτὰ ποιεῖν τὰ ἡμῖν δοκοῦντα, 
ἀλλ᾽ ἐμποδιοῦσι πάντες καϑ' ὃ τι ἄν δύνωνται, οὐ μό- 

γον oi ! ἀλλότριοι, ἀλλὰ καὶ ὃ πατὴρ καὶ 7 μήτηρ καὶ 
εἴ τι τούτων οἰκειότερον ἐστιν, αὐτοὶ 18 ἐν αὐτοῖς 

ἐσόμεϑα. ἄλλων ὑπήκοοι, καὶ ἡμῖν ἔσται ἀλλότρια" οὐ- 
δὲν γὰρ ἀπ᾿ αὐτῶν ὀνησόμεϑα. συγχωρεῖς οὕτως ἔχειν; 
Συγχωρῶ. E OU» TQ φίλον ἐσόμεϑα καί τις ἡμᾶς 

φιλήσει ἐν τούτοις, ἐν οἷς ἂν ὦμεν. ἀνωφελεῖς; Ov δη- 
τα, ἔφη. ΤΥῦν ἄρα οὐδὲ σὲ δ πατὴρ οὐδὲ ἄλλος ἀλλον 

οὐδένα φιλεῖ, xaJ ὅσον ἂν ἢ ἄχρηστος. Οὐκ ἔοικεν, 
ἔφη. Ἐὰν μὲν ἄρα σοφὸς γένῃ, ὦ παῖ, πάντες σοι 
φίλοι καὶ πάντες σοι οἰκεῖοι ! ἔσονται᾽ χρήσιμος γὰρ 
xai ἀγαϑὸς ἔσει" εἰ δὲ μή, σοὶ οὔτε ἄλλος οὐδεὶς 

ovS ὃ πατὴρ log ἔσται oU ἢ μήτηρ ovJ' oi oi- 

x&ioL. οἷόν τε οὖν ἐπὶ τούτοις, ὦ Aot, μέγα φρονεῖν, 
ἐν οἷς τις μήπω φρονεῖ; Καὶ πῶς ἂν; ἔφη. Εἰ δ᾽ 

ἄρα σὺ διδασκάλου δέδι, οὕπω φρονεῖς. ᾿Αληϑῆ. Οὐδ᾽ 
ἄρα μεγαλόφρων εἶ, εἴπερ ἄφρων ἔτι. Ma 4ía, ἔφη, ὦ 

Σώκρατες, οὐ juo» δοκεῖ. VII. Koi ἐγὼ ἀκούσας αὐτοῦ 

ἀπέβλεψα πρὸς τὸν εἽππο ϑάλη, καὶ ὀλίγου ἐξήμαρτον" 
ἐπῆλϑε γάρ μοι εἰπεῖν, ὅτι Οὕτω χρή, ὦ Ἱππόϑαλες, 

τοῖς παιδικοῖς διαλέγεσϑαι, ταπϑινοῦντα καὶ συστέλ- 

λοντα, ἀλλὰ μὴ ὥςπερ σὺ χαυνοῦντα καὶ διαϑρύπτοντα. 
κατιδὼν οὖν αὐτὸν ἀγωνιῶντα καὶ τεϑορυβημένον ὑπὸ 
τῶν λεγομένων, ἀνεμνήσϑην, ὅτι καὶ προςεστὼς λαν- 
ϑάγειν τὸν “ύσιν ἐβούλετο" ἀνέλαβον οὖν ἐμαυτὸν καὶ 
ἐπέσχον τοῦ λόγου. * Καὶ ἐν τούτῳ ὃ Μενέξενος πά- 

λιν ἧκε, καὶ ἐχαϑέζοτο παρὰ τὸν Λύσιν, ὅϑεν καὶ ἐξ- 

αγνέστη. ὃ οὖν «Δύσις μάλα παιδικῶς καὶ φιλικῶς, λά- 

ϑρᾳ τοῦ Μενεξένου, σμικρὸν πρός us λέγων ἔφη, Ὦ 

“Σώκρατες, ἅπερ καὶ ἐμοὶ λέγεις, εἰπὲ καὶ Μενεξένῳ. 
Καὶ ἐγὼ εἶπον, Ταῦτα μὲν σὺ αὐτῷ ἐρεῖς, ὦ gi: 
πάντως γὰρ προςεῖχες τὸν »οὔν. Πάνυ μὲν ovv, ἔφη. 
Πειρῶ τοΐνυν, ἢν δ᾽ ἐγώ, ἀπομνημονεῦσαι αὐτὰ ὃ τι 
μάλιστα, | ἵνα τούτῳ σαφῶς πάντ εἴπῃς" ἐὰν ' δὲ τι 
αὐτῶν ἐπιλάϑῃ, αὖϑίς με ἀνερέσϑαι, ὅταν ἐντύχῃς 
πρῶτον. “Ἀλλὰ ποιήσω, ἔφη; ταῦτα, o Σώκρατες, πά- 
γυ σφόδρα, εὖ ἴσϑι. ἀλλά τι ἄλλο αὐτῷ λέγε, ἵνα καὶ 
ἐγὼ ἀκούω, fog ἄν οἴχαδε ὥρα n ἀπιέναι. Ἡλλὰ χρὴ 

mou» ταῦτα, ἢν δ᾽ ἐγώ, ἐπϑιδή Te x«l σὺ κελεύϑις. 

ἀλλ᾿ ὅρα, ὅπως ἐπικουρήσεις μοι, ἐάν us ἐλέγχειν ἐπι- 

Χειοῇ ὁ Μενέξενος. ἢ οὐκ οἶσϑα, ὅτι ἐριστικός ἐστι; 
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| Ναὶ μὰ Δία, ἔφη, σφόδρα γε. διὰ ταῦτά τοι καὶ 

| βούλομαι σὲ ! αὐτῷ διαλέγεσϑαι. Ἵνα, ἤν δ᾽ ἐγώ, 
καταγέλαστος γένωμαι; Οὐ μὰ 4ἰα, ἔφη, ἀλλ iv oU- 
τὸν κολάσῃς. Πόϑεν; ἦν δ᾽ ἐγώ. οὐ ῥῴδιον" δεινὸς 
γὰρ ὁ ἄνϑρωπος, Κτησίππου μαϑητής. πάρεστι δὲ 

τοι αὐτός --- οὐχ δρᾷς; -- Κτήσιππος. Μηδενός 
σοι, ἔφη, μελέτω, o “Σώκρατες, ἀλλ ἔϑι διαλέγου av- 

τῷ. Διαλεκτέον, a δ᾽ ἐγώ. VHI. Ταῦτ ovr ἡμῶν 

λεγόντων πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, Τί ὑμεῖς, ἔφη ὁ Κτήσιπ- 

πος, αὐτὼ μόνω ἑστιᾶσϑον, ἡμῖν δὲ οὐ ! μεταδίδοτον 

τῶν λόγων; MÀÀe μήν, qv δ᾽ ἐγώ, μεταδοτέον. ὅδε γάρ 
τι ὧν λέγω οὐ “μανϑάνει, ἀλλά φησιν» οἴεσϑαι “Μενέξε- 

vo» εἰδέναι, καὶ κελεύει τοῦτον ἐρωτᾶν. Τί οὖν, ἦ δ᾽ 

ὅς, οὐκ ἐρωτᾷς; Ἀλλ᾿ ἐρήσομαι, ἦν δ᾽ ἐγώ. καί μοι 
εἰπέ, ὦ Mevébeve, ὃ ἂν ce ἔρωμαι. τυγχάνω γὰρ ἐκ 

παιδὸς ἐπιϑυμῶν κτήματός του, ὥςπερ ἄλλος ἄλλου: 

ὁ μὲν γάρ τις ἵππους ἐπιϑυμεῖ κτᾶσϑαι, ὃ δὲ κύνας, 
ὁ δὲ χρυσίον, ! ὃ δὲ τιμάς" ἐγὼ δὲ πρὸς μὲν ταῦτα 
πράως ἔχω, πρὸς δὲ τὴν τῶν φίλων κτῆσιν πάνυ ἐρω- 
τικῶς, καὶ βουλοίμην ἂν μοι φίλον ἀγαϑὸν γενέσϑαι 
μᾶλλον ἢ τὸν ἄριστον ἐν ἀνϑρώποις ὄρτυγα ἢ ἀλε- 

κτρυόνα, καὶ ναὶ μὰ AU ἔγωγε μᾶλλον ἢ ἵππον T6 καὶ 

κύνα᾽ οἶμαι δέ, νὴ τὸν κύνα, μᾶλλον ἢ τὸ Δαρείου 

χρυσίον κτήσασϑαι δεξαίμην πολὺ πρότερον ἑταῖρον, 
μᾶλλον ἢ αὐτὸν “αρεῖον. οὕτως ἐγὼ φιλέταιρός τὶς 
εἰμι. ὑμᾶς οὖν ὁρῶν, σέ r8 καὶ * Δύσιν, ἐκπέπληγμαι 
καὶ εὐδαιμονίζω, OTt οὕτω νέοι ὄντες οἷοί T ἐστὸν 

τοῦτο τὸ κτῆμα ταχὺ καὶ ῥᾳδίως »τᾶσϑαι, xol σύ τε 
τοῦτον οὕτω φίλον ἐκτήσω ταχύ 18 καὶ σφόδρα, καὶ 
αὖ οὗτος gi: ἐγὼ δὲ οὕτω πόῤῥω εἰμὶ τοῦ κτήματος, 
ὥςτε οὐδ᾽ ὄντινα τρόπον γίγνεται φίλος ἕτερος ἑτέρου 

οἶδα, ἀλλὰ ταῦτα δὴ αὐτά σε βούλομαι ἐρέσϑαι, ἅτε 

ἔμπειρον. ΙΧ. Καὶ μοι εἰπέ" ἐπειδάν τὶς τινα φιλῇ, 

πότερος ποτέρου φίλος γίγνεται, ' 0 φιλῶν τοῦ φιλου- 
μένου, ἢ ὃ φιλούμενος τοῦ φιλοῦντος; ἢ οὐδὲν διαφέ- 
ρει; Οὐδέν, ἔφη, ἔμοιγε δοκεῖ διαφέρειν. Πῶς λέγεις; 
ἦν δ᾽ ἐγώ. ἀμφότεροι &g ἀλλήλων φίλοι γίγνονται, 
ἐὰν μόνον ὃ ἕτερος τὸν ἕτερον φιλῇ; Ἔμοιχε, ἔφη, δο- 
κεῖ. Τί δαΐ; ovx ἔστι φιλοῦντα μὴ ἀντιφιλεῖσϑαι ὑπὸ 
τούτου, ὃν ἂν φιλῇ; Ἔστιν. Τί δέ; ἄρα ἔστι καὶ 
μισεῖσϑαι φιλοῦντα; οἷόν που ἐνίοτε δοκοῦσι καὶ oi 
ἐρασταὶ πάσχειν πρὸς τὰ παιδικά" φιλοῦντες γὰρ ὡς 

oio» 18 μάλιστα οἵ μὲν οἴονται οὐκ ! ἀντιφιλεῖσϑαι, 
οἵ δὲ καὶ pasion. d ovx ἀληϑὲς δοκεῖ σοι τοῦτο; 
Σφόδρα re ἔφη; ἀληϑές. Οὐκοῦν ἐν τῷ τοιούτῳ, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, ὃ μὲν φιλεῖ, ὁ δὲ φιλεῖται. Nol. Ὁπότερος 
οὖν αὐτῶν ποτέρου φίλος ἐστίν; ὃ φιλῶν τοῦ φιλου- 
μένου, ἐὰν τε καὶ ἀντιφιλῆται ἐάν τε καὶ μισῆται, ἢ ὁ 
φιλούμενος τοῦ φιλοῦντος; ἢ οὐδέτερος αὖ ἐν τῷ τοι- 

οὕτῳ οὐδετέρου φίλος ἐστίν, ἂν μὴ ἀμφότεροι ᾿ἀλλή- 
λους φιλῶσιν; "Eoixe γοῦν οὕτως ἔχειν. Ἡλλοίως ἄρα 

»ῦν ! ἡμῖν δοκεῖ ἢ πρότερον ἔδοξα. τότε μὲν γάρ, Γ 
ὃ ἕτερος φιλοῖ, φίλω εἶναι ἄμφω" νῦν δέ, ἂν μὴ ἀμ- 
φότεροι. φιλῶσιν, οὐδέτερος φίλος. Κινδυνεύει, & ἔφη. 
Οὐκ àg ἐστὶ φίλον τῷ φιλοῦντι οὐδὲν μὴ οὐκ ἀντιφι- 
λοῦν. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδ᾽ ἄρα φίλιπποὶ εἰσιν, ove ἄν 

οἵἱ ἵπποι μὴ ἀντιφιλῶσιν, οὐδὲ φιλόρτυγες, οὐδ᾽ αὖ qu- 
λόκυνές 78 καὶ φίλοινοι καὶ φιλογυμνασταὶ καὶ φιλό- 
σοφοι, ἄν μὴ ἣ σοφία αὐτοὺς ἀντιφιλῇ. ἢ φιλοῦσι μὲν 
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ταῦϑ᾽ ! ἕκαστοι, οὐ μέντοι φίλα ὄντα, ἀλλὰ ψούδεϑ᾽ ὁ 

ποιητής, ὃς ἔφη κα 
ὄλβιος, ᾧ παϊδές τε φίλοι zai μώνυχες ἵπποι 

καὶ κύνες Lips καὶ ξένος ἀλλοδαπός. 

Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὅς. MAX ἀληϑῆ δοκεῖ λέγειν 
σοι; Ναί. Τὸ φιλούμενον ἄρα τῷ φιλοῦντι φίλον 
ἐστίν, ὡς ἔοικεν, ὦ Μενέξενε, ἐάν τε φιλῇ, ἐάν τε xci 

μισῇ" οἷον καὶ τὰ νεωστὶ γεγονότα παιδία, τὰ μὲν οὐ- 

δέπω φιλοῦντα, τὰ * δὲ καὶ μισοῦντα, ὅταν κολάζηται 
ὑπὸ τῆς μητρὸς ἢ ὑπὸ τοῦ πατρός, ὅμως καὶ μισοῦν- 
τὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πάντων μάλιστά ἐστι τοῖς γο- 
γεῦσι φίλτατα. Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν. Οὐκ 
ἄρα ὃ φιλῶν φίλος ἐκ τούτου τοῦ λόγου, ἀλλ᾽ ὁ φι- 
λούμενος. Ἔοικε. Καὶ ὃ μισούμενος ἐχϑρὸς ἄρα, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὁ μισῶν. Φαΐνεται. Πολλοὶ ἄρα ὑπὸ τῶν 
ἐχϑρῶν φιλοῦνται, ὑπὸ δὲ τῶν φίλων μισοῦνται, καὶ 
τοῖς μὲν ἐχϑροῖς φίλοι εἰσὶ, τοῖς δὲ φίλοις ' ἐχϑροΐ, 
εἰ τὸ φιλούμενον φίλον ἐστίν, ἀλλὰ μὴ τὸ φιλοῦν. καί- 

τοι πολλὴ ἀλογία, ὦ φίλε ἑταῖρε; μᾶλλον δέ, οἶμαι, 

καὶ ἀδύνατον τῷ τε bsc £y9o0v καὶ τῷ ἐχϑρῷ φίλον 

εἶναι. Ἡληϑῆ, ἔφη, ἔοικας λέγειν, o “Σώκρατες. Ovx- 

οὖν εἰ τοῦτ ἀδύνατον, τὸ φιλοῦν ἄν εἴη φίλον τοῦ 
φιλουμένου. Φαίνεται. Τὸ μισοῦν ἄρα πάλιν ἐχϑρὸν 
τοῦ μισουμένου. ἨἩνάγκη.  OvxoU» ταὐτὰ ἡμῖν συμ- 
βήσεται ἀναγκαῖον εἶναι ὁμολογεῖν, ἅπερ ἐπὶ τῶν πρό- 

τερον, πολλάκις ! φίλον εἶναι μὴ φίλου, πολλάκις δὲ 
καὶ ἐχϑροῦ, ὅταν ἢ μὴ φιλοῦν τις φιλῇ ἢ καὶ μισοῦν 
φιλῇ" πολλάκις δ᾽ ἐχϑρὸν εἶναι μὴ ἐχϑροῦ ἢ καὶ φέ- 
λου, ὅταν ἢ μὴ μισοῦν τις φιλῇ ἢ καὶ φιλοῦν μισῇ. 

Κοδυνεύει, ἔφη. Τί οὖ» δὴ χρησώμεϑα, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

& μήτε οἵ φιλοῦντες φίλοι ἔσονται μήϑ᾽ oi φιλούμενοι 
μήϑ᾽ οἵ φιλοῦντές τὲ καὶ φιλούμενοι, ἀλλὰ καὶ παρὰ 
ταῦτα ἄλλους τινὰς ἔτι φήσομεν εἶναι φίλους ἀλλήλοις 

γιγνομένους; Οὐ μὰ τὸν 4ἰα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐ 

πάνυ εὐπορῶ ἔγωγε. ! Ὦρα μή, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Μενέξε- 

γε, τὸ παράπαν οὐκ ὀρϑῶς ἐζητοῦμεν; Οὐκ ἔμοιγε δο- 
x8, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὃ Aoi. xoi ἅμα εἰπὼν ἡρυ- 

ϑρίασεν. ἐδόκει γάρ μοι ἄκοντ᾽ αὐτὸν ἐφεύγειν τὸ 
λεχϑὲν διὰ τὸ σφόδρα προξέχειν τὸν νοῦν τοὶς λεγο- 
μένοις. δῆλος δ᾽ ἣν καὶ ὅτε ἠκροᾶτο οὕτως ἔχων. X. 
Ἐγὼ οὖν βουλόμενος τόν 18 Μενέξενον ἀναπαῦσαι καὶ 
ἐχείνου ἡσϑεὶς τῇ φιλοσοφίᾳ, οὕτω μεταβαλὼν πρὸς 
τὸν «Μύσιν ἐποιούμην τοὺς λόγους, ! καὶ εἶπον" Ὦ “υ- 
σι, ἀληϑῆ μοι δοκεῖς λέγειν, ὅτι, el ὀρϑῶς ἡμεῖς ἐσκο- 
ποῦμεν, οὐκ ἂν ποτε οὕτως ἐπλανώμεϑα. ἀλλὰ ταύτῃ 
μὲν μηκέτι ἴωμεν — xai γὰρ χαλεπή τὶς μοι φαΐνεται 
ὥςπερ ὁδὸς 7 σκέψις —, ἡ δὲ ἐτράπημεν, δοκεῖ μοι 
χρῆναι ἰέναι, σχοποῦντα [τὰ] χατὰ τοὺς * ποιητάς" 
οὗτοι γὰρ ἡμῖν ὥςπερ πατέρες τῆς σοφίας εἰσὶ καὶ 
ἡγεμόνες. λέγουσι δὲ δήπου οὐ φαύλως ἀποφαινόμενοι 
περὶ τῶν φίλων, οἱ τυγχάνουσιν ὄντες, ἀλλὰ τὸν ϑεὸν 

αὐτόν φασι ποιεῖν φίλους αὐτούς, ἄγοντα παρ ἀλλή- 
λους. λέγουσι δὲ πὼς ταῦτα, ὡς ἐγῴμαι, QUU 

tue dut RE IM NUMEN 1 αἰεί τοι τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον 

καὶ ποιεῖ γνώριμον. ἢ ovx ἐντετύχηκας τούτοις ' τοῖς 
» » A "d Ν ΤΣ ES - ] 
fmegw; Eyoye, pm.  Ovxov» καὶ τοῖς τῶν σοφωτά- 

F E 
τὼν συγγράμμασιν ἐντετύχηκας ταῦτ᾽ αὐτὰ λέγουσιν, 
LJ - 

ὅτι TO ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἀνάγκη ἀεὶ φίλον εἶναι; εἰσὶ 
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| δέ zov οὗτοι oi περὲ φύσεώς re καὶ τοῦ ὅλου διαλε- 
γόμενοι καὶ γράφοντες. Δληϑῆ, ἔφη, λέγεις. E 
οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὖ λέγουσιν; Ἴσως, ἔφη. Ἴσως, ἦν 

| δ᾽ ἐγώ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ, ἴσως δὲ καὶ πᾶν. ἀλλ ἡμεῖς 
οὐ συνίεμεν. δοκεῖ γὰρ ἡμῖν ὅ γε πονηρὸς τῷ πονη- 
oO, ὅσῳ ἄν ἐγγυτέρω προςίῃ " καὶ μᾶλλον ὁμιλῇ, το- 
σούτῳ ἐχϑίων γίγνεσϑαι. ἀδικεῖ γάρ" ἀδικοῦντας δὲ 

καὶ ἀδικουμένους ἀδύνατόν που φίλους εἶναι. οὐχ οὕ- 
τω; Nal, 5 δ᾽ ὅς. Ταύτῃ μὲν ἂν τοίνυν τοῦ λεγομέ- 
vov τὸ ἥμισυ οὐκ ἀληϑὲς εἴη, εἴπερ oi πονηροὶ αλλή- 
λοις ὅμοιοι. 297 λέγεις. Ἀλλά μοι δοκοῦσι λέγειν 
τοὺς ἀγαϑοὺς ὁμοίους εἶναι ἀλλήλοις καὶ φίλους, τοὺς 
δὲ κακούς, ὅπερ καὶ λέγεται περὶ αὐτῶν, μηδέποϑ᾽ 
ὁμοίους μηδ᾽ αὐτοὺς αὑτοῖς εἶναι, ἀλλ ἐμπελήκτους τὸ 
καὶ ! ἀσταϑμήτους. ὃ δὲ αὐτὸ αὑτῷ ἀνόμοιον εἴη καὶ 
διάφορον, “σχολῇ 7γὲ πού τῳ ἄλλῳ ὅμοιον ἢ φίλον γέ- 

voto. ἢ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτως; Ἔμοιγε, ἔφη. Τοῦ- 
το τοίνυν αἰνίττονται, ὡς ἐμοὶ δοκοῦσιν, ὠ ἑταῖρε, oi 
τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον λέγοντες, ὡς ὁ ἀγαϑὸς τῷ 
ἀγαϑῷ μόνος μόνῳ φίλος, ὃ δὲ κακὸς ovr ἀγαϑῷ 
οὔτε κακῷ οὐδέποτε εἰς ἀληϑὴ φιλίαν ἔρχεται. συνδο- 
χεῖ σοι; Κατένευσεν. Ἔχομεν ἄρ' ἤδη, τίνες εἰσὶν οἵ 

φίλοι: ὃ γὰρ λόγος ἡμῶν σημαΐνει, ὅτι Oi ! ἄν ὦσιν 
ἀγαϑοΐ. Πάνυ γε, ἔφη, δοκεῖ. ΧΙ. Καὶ ἐμοὶ; 2 δ᾽ 
ἐγώ. καίτοι δυςχθραίνω, τί p" ἐν αὐτῷ. φέρε οὖν, ὦ 
πρὸς Διός, ἰδῶμεν, τί xol ὑποπτεύω. ὃ ὅμοιος τῷ 
ὁμοίῳ, χαϑ᾽ ὅσον ὅμοιος, φίλος, καὶ ἔστι χρήσιμος ὃ 
τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ; μᾶλλον. δὲ ie" ὁτιοῦν ὅμοιον 

ὁτῳοῦν ὁμοίῳ τίν ὠφέλειαν ἔχειν ἢ τίνα βλάβην ἂν 
ποιῆσαι δύναιτο, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ αὑτῷ; ἢ τὶ ἄν πα- 
ϑεῖν, ὃ μὴ καὶ ὑφ᾽ αὑτοῦ πάϑοι; τὰ δὴ * τοιαῦτα 
πῶς ἂν vm ἀλλήλων ἀγαπηϑείη, μηδεμίαν ἐπικουρίαν 
ἀλλήλοις ἔχοντα; ἔστιν ὅπως; Ovx ἔστιν. Ὃ δὲ μὴ 
ἀγαπῷτο, πῶς φίλον; Οὐδαμῶς. Ἀλλὰ δὴ ὃ μὲν 
ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ οὐ φίλος" ὁ δὲ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ, 
καϑ' ὅσον ἀγαϑός, ov καϑ' ὅσον ὅμοιος, φίλος ἂν 

εἴη; Ἴσως. Τί δέ; οὐχ ὃ ἀγαϑός, καϑ' ὅσον aya- 
ϑός, κατὰ τοσοῦτον ἱκανὸς ἄν εἴη αὑτῷ; Nol. Ὁ δὲ 

ye ἱκανὸς οὐδενὸς δεόμενος κατὰ τὴν ἱκανότητα. Πῶς 

γὰρ οὐ: Ὁ δὲ μή του ! δεόμενος οὐδέ τι ἀγαπῴη ἄν. 
Ov γὰρ οὖν. Ὃ δὲ μὴ ἀγαπῴη, οὐδ᾽ ἂν φιλοῖ. Οὐ 
δητα. Ὁ δὲ μὴ φιλῶν 75 οὐ φίλος. Οὐ φαίνεται. 

Πῶς οὖν οἵ pedo τοῖς ἀγαϑοὶς ἡμῖν φίλοι ἔσονται 

τὴν ἀρχήν, oi μήτε ἀπόντες ποϑεινοὶ ἀλλήλοις --- ixa- 

γοὶ γὰρ ἑαυτοῖς καὶ χωρὶς ὄντες — μήτε παρόντες 

χρείαν αὑτῶν ἔχουσι; τοὺς δὴ τοιούτους τίς μηχανὴ 
7:69) πολλοῦ ποιεῖσϑαι ἀλλήλους; Οὐδεμία, ἔφη. Φί- 
λοι δὲ γε οὐκ ἂν εἶεν μὴ περὲ ! πολλοῦ ποιούμενοι 
ἑαυτούς. ᾿Ἀληϑῆ. ΧΗ. ᾿Άϑρει δή, ὦ Δύσι, πῇ πα- 

θαχρουόμεϑα. aga f ὅλῳ τινὲ ἐξαπατώμεϑα; πῶς 

δή; ἔφη. Ἤδη ποτὲ του ἤκουσα λέγοντος, καὶ ἄρτι 

ἀναμιμνήσκομαι, ὅτι τὸ μὲν ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ xal oi 
ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς πολεμιώτατοι εἶδεν. καὶ δὴ καὶ 

τὸν Ἡσίοδον ἐπήγετο μάρτυρα, λέγων, ὡς ἄρα 
καὶ χεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ 

| xoi πτωχὸς πτωχῷ. 
b 5 ' , a 3; 2 € A , καὶ τάλλα δὴ πάντα οὕτως ἔφη ἀναγκαῖον εἶναι μαλι- 

στα τὰ ὁμοιότατα πρὸς ἄλληλα φϑόνου τε καὶ φιλο- 
, ν» ^ 2 2 , 

vexiac καὶ ἔχϑρας ἐμπίπλασϑαι, τὰ δ᾽ ἀνομοιότατα 
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, Dj 1 - 09d Pv, , φιλίας. τὸν γὰρ πένητα τῷ πλουσίῳ ἀναγκάζεσϑαι φί- 
λον εἶναι καὶ τὸν ἀσϑενῆ τῷ ἰσχυρῷ τῆς ἐπικουρίας 

ἕνϑκα, καὶ τὸν κάμνοντα τῷ ἰατρῷ" καὶ πάντα δὴ τὸν 
μὴ εἰδότα ἀγαπᾶν τὸν εἰδότα καὶ φιλεῖν. ! καὶ δὴ καὶ 
ἔτι ἐπεξήει τῷ λόγῳ uey σλοπροπέστερον; λέγων, ὡς 

ἄρα παντὸς δέοι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον εἶναι, ἀλλ 
αὐτὸ τοὐναντίον εἴη τούτου" τὸ γὰρ ἐναντιώτατον τῷ 
ἐναντιωτάτῳ εἶναι μάλιστα φίλον. ἐπιϑυμεῖν γὰρ τοῦ 

τοιούτου ἕκαστον, ἀλλ᾿ οὐ τοῦ ὁμοίου τὸ μὲν γὰρ ξη- 

ρὸν ὑγροῦ, τὸ δὲ ψυχρὸν ϑερμοῦ, τὸ δὲ πικρὸν γὶυ- 
κέος, τὸ δὲ ὀξὺ ἀμβλέος, τὸ δὲ κεγὸν πληρώσεως, καὶ 
τὸ πλῆρες δὲ κενώσεως" καὶ τάλλα οὕτω κατὰ τὸν αὐ- 

τὸν λόγον. τροφὴν. γὰρ βἶναι τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ" 
τὸ γὰρ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου οὐδὲν ἂν ἀπολαῦσαι. 
μέντοι, ὦ ἑταῖρε, * xai κομψὸς ἐδόκει εἶναι ταῦτα λέ- 
yao» sU γὰρ ἔλεγεν. ὑμῖν δὲ, ἣν. δ᾽ ἐγώ, πῶς δοκεῖ λέ- 

yeo; Fi qe ἔφη ὃ Μενέξενος, ὥς γε οὑτωσὶ ἀκοῦσαι. 
Ψῶμεν ἄρα τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ μάλιστα φίλον εἷ- 
ναι; Πάνυ ye. 

Μενέξενε, καὶ ἡμῖν εὐϑὺς ἄσμενοι ἐπιπηδήσονται ov- 
τοι οἵ πάνσοφοι ἄνδρες, οἱ ἀντιλογικοί, καὶ ἐρήσονται, 
εἰ οὐκ ἐναντιώτατον ἔχϑρᾳ φιλία; οἷς τί ! ἀποκρινού- 

μεϑα; ἢ οὐκ ἀνάγκη ὁμολογεῖν, ὅτι ἀληϑῆ λέγουσιν; 
ἀνάγκη. "4p ovr, φήσουσι, τὸ ἐχϑρὸν τῷ φίλῳ φί- 
λον ἢ τὸ φίλον τῷ ἐχϑρῷ; Οὐδέτερα, ἔφη. Ἀλλὰ τὸ 
δίκαιον τῷ ἀδίκῳ, ἢ τὸ σῶφρον τῷ ἀκολάστῳ, ἢ τὸ 

N 
και 

Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. ovx αλλοκότως, ὦ 

ἀγαϑὸν τῷ κακῷ; Οὐκ ἂν μοι δοχεῖ οὕτως ἔχειν. MÀ- 

λὰ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἴπερ γ8 κατὰ τὴν ἐγαντιότητά 
τί τῳ [φίλῳ] φίλον ἐστίν, ἀνάγκη καὶ ταῦτα φίλα ei- 

Ἀνάγκη. ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ οὔτε 
τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ φίλον. Οὐκ ἔοικεν. XII. Ἔτι 
δὲ xoi τόδε ! σχεψώμεϑα, μὴ ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς λαν- 
Jays, τὸ φίλον ὡς ἀληϑῶς οὐδὲν τούτων ὃν, ἀλλὰ τὸ 

μήτε ἀγαϑὸν μήτε κακὸν φίλον οὕτω ποτὲ yy γόμενον 
τοῦ ἀγαϑοῦ. Πῶς, ἡ δ᾽ ὅς, λέγεις; Ἀλλὰ μὰ 4ἰα, 

ἣν δ᾽ ἐχώ, οὐκ οἶδα, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὐτὸς ἰλιγγιῶ ὑπὸ 
τῆς τοῦ λόγου ἀπορίας. καὶ κινδυνδεύει κατὰ τὴν ἀρ- 
χαΐαν παροιμίαν τὸ καλὸν φίλον εἶναι. ἔοικε γοῦν μα- 
λακῷ τινι καὶ λείῳ καὶ λιπαρῷ᾽ διὸ καὶ ἴσως ῥᾳδίως 
διολισϑαίΐνει καὶ ! διαδύεται ἡμᾶς, ἅτε τοιοῦτον Ov. 
λέγω γὰρ τἀγαϑὸν καλὸν εἶναι. σὺ δ᾽ οὐκ οἴει; Ἔγω- 

78. «έγω τοΐνυν ἀπομαντευόμενος τοῦ καλοῦ T8 καἀ- 

γαϑοῦ φίλον εἶναι τὸ μήτ᾽ ἀγαϑὸν μήτε κακόν. πρὸς 
ἃ δὲ λέγων ̓μαντεύομαι, ἄκουσον. δοκεῖ μοι ὡςπερεὶ 
τρία ἄττα εἶναι γένη, τὸ μὲν ἀγαϑόν, τὸ δὲ κακόν, τὸ 

δ᾽ ovr ἀγαϑὸν οὔτβ κακόν. τὶ δὲ σοί; Καὶ ἐμοί, 

ἔφη. Καὶ οὔτε τἀγαϑὸν τἀγαϑῷ οὔτε τὸ κακὸν τῷ 

κακῷ ovre τἀγαϑὸν τῷ κακῷ φίλον εἶναι, ὥςπερ οὐδ᾽ 

! ὁ ἔμπροσϑεν λόγος ἐᾷ. ᾿λείποται δή, εἴπερ τῷ τὶ 

ἐστι φίλον, τὸ μήτ᾽ ἀγαϑὸν μήτε κακὸν φίλον εἶναι ἢ 
τοῦ ἀγαϑοῦ ἢ ἢ τοῦ τοιούτου, οἷον αὐτό ἐστιν. οὐ γὰρ 
ἂν που τῷ κακῷ φίλον ἂν τι γένοιτο. "tii. Οὐδὲ 

μὴν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἔφαμεν ἄρτι. " γάρ; INol. 
Ovx ἀρ ε ἔσται τῷ μήτ᾽ ἀγαϑῷ μήτε κακῷ τὸ τοιοῦτον 

φίλον οἷον αὐτό. Οὐ φαίνεται. Τῷ ἀγαϑῷ ἄρα τὸ 

μήτ᾽ ἀγαϑὸν ΤΩΣ κακὸν μόνῳ “μόνον * συμβαίνει γί- 
γνεσϑαι φίλον. Ἀνάγκη, ὡς ἔοικεν. XIV. E οὐν 
καὶ καλῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ παῖδες, ὑφηγεῖται. ἡμῖν τὸ νῦν 

λεγόμενον; εἰ γοῦν ϑέλοιμεν ἐννοῆσαι, τὸ ὑγιαῖνον σῶ- 

dr 1 
Ουτε «ga TO yat. 

| μα υυδὲν ἰατρικῆς δεῖται οὐδ᾽ ὠφελείας" 

PALA ΨΙΘΝῚ 

ἱκανῶς yap 
ἔχει, ὧὥςτϑ ὑγιαίνων οὐδεὶς i ἰατρῷ φίλος διὰ τὴν ὑγίϑιαν. 

ἢ χάρ; Οὐδείς. Ἀλλ ὁ κάμνων, οἶμαι, διὰ τὴν νόσον. 
Πῶς γὰρ οὔ; Νόσος μὲν δὴ κακόν, ' ἰατρικὴ δὲ ὠφέ- 
λιμον καὶ ἀγαϑόν. Ναί. Σῶμα δὲ yi που κατὰ τὸ 
σῶμα εἶναι οὐτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε κακόν. Οὕτως. Myay- 
καζεται δὲ ye σῶμα διὰ νόσον ἰατρικὴν ἀσπαΐζεσϑαι 

καὶ φιλεῖν. Δοκεῖ μοι. Τὸ μήτε κακὸν ἄρα μήτ᾽ ἀγα- 

ϑὸν φίλον γίγνεται τοῦ ἀγαϑοῦ διὰ κακοῦ παρουσίαν. 
Ἔοικϑ. “4ἤλον δέ Qe ὅτι πρὶν γενέσϑαι αὐτὸ κακὸν 
ὑπὸ τοῦ κακοῦ οὗ ἔχει. οὐ γὰρ δή ys κακὸν γεγονὸς 
ἔτι ἂν τοῦ ἀγαϑοῦ ἐπιϑυμοῖ xoi φίλον εἴη" ἀδύνα- 
roy γὰρ ἔφαμεν κακὸν ἀγαϑῷ φίλον εἶναι. Ἀδύνατον 

γάρ. Σκέψασϑε δὴ ὁ ὃ λέγω. λέγω γάρ, ὅτι ἔνια μέν, 

οἷον ἂν ἢ τὸ παρόν, τοιαῦτα ἐστι καὶ αὐτά, ἔνια δὲ 
οὐ. ὥςπερ εἰ ἐϑέλοι τις χφώματὶ τῳ ὁτιοῦν ἀλεῖψαι, 
πάρεστί που τῷ ἀλειφϑέντι τὸ ἐπαλοιφϑέν. Πάνυ ye. | 

"4g οὖν καὶ ἔστι τότε τοιοῦτον τὴν 2n τὸ ἀλει- 
φϑέν, οἷον τὸ ἐπόν; Οὐ μανϑάνω, ἢ δ᾽ óc. MA! 
ὧδε, ἣν δ᾽ ἐγώ. BU τίς σου ξανϑὰς οὔσας ris τρίχας 

ψιμυϑίῳ ἀλείψειε, πότερον τότϑ λευκαὶ εἶεν ἢ φαίνοιντ᾽ 
ἂν; Φαΐνοιντ᾽ ἄν, ἡ δ᾽ ὅς. Καὶ μὴν παρείη y ἄν αὐ- 
ταῖς λευκότης.  INol. MAX ὅμως οὐδὲν τι μᾶλλον ἂν 
εἶεν λδυχκαΐί πω, ἀλλὰ παρούσης λευκότητος οὔτε τι 

λουκαὶ ovra μέλαιναΐ εἰσιν. KU Ἀλλ᾿ ὅταν δή, 
[5] φίλε, τὸ γῆρας αὐταῖς ταὐτὸν τοῦτο χρῶμα ἐπαγά- 
Y TTE ἐγένοντο οἷόνπερ, τὸ παρόν, λευκοῦ ! παρου- 
σίᾳ λευκαί. Πῶς γὰρ οὐ; Τοῦτο τοΐνυν ἐρωτῶ δή, 

8l ᾧ ἂν τι παρῇ, τοιοῦτον ἔσται τὸ ἔχον, οἷον τὸ πα- 
ρόν" ἢ ἐὰν μὲν κατά τινα τρόπον παρῇ, ἔσται, ἐὰν δὲ 
μή, oV. Οὕτω μᾶλλον, ἔφη. Καὶ τὸ μήτε κακὸν ἄρα 
μήτ᾽ ἀγαϑὸν ἐνίοτϑ κακοῦ παρόντος οὔπω κακόν ἐστι», 

ἔστι δ᾽ ὅτβ ἤδη τὸ τοιοῦτον γέγονϑ. Πάνυ 78. Οὐκ- 
οὖν ὅταν μήπω κακὸν ῇ κακοῦ παρόντος, αὕτη μὲν ἢ 
παρουσία ἀγαϑοῦ αὐτὸ ποιεῖ ἐπιϑυμεῖν, ἡ δὲ κακὸν 

ποιοῦσα ἀποστερεῖ αὐτὸ τῆς T ἐπιϑυμίας ἅμα καὶ 
τῆς φιλίας ταἀγαϑοῦ. οὐ γὰρ ἔτι ἐστὴν οὔτθ κακὸν 
οὔτ᾽ * ἀγαϑόν, ἀλλὰ κακόν" φίλον δὲ ἀγαϑὸν κακῷ 

οὐκ ἦν. Οὐ γὰρ οὖν. Διὰ ταῦτα δὴ φαῖμεν ἂν καὶ 
τοὺς ἤδη σοφοὺς μηκέτι φιλοσοφεῖν, sire ϑεοὶ εἴτα ἀν- 
ϑρωποΐ δἰσιν οὗτοι οὐδ᾽ αὐ ἐκδίνους φιλοσοφεῖν τοὺς 

οὕτως ἄγνοιαν ἔχοντας, ὥςτα κακοὺς slvov κακὸν γὰρ 
καὶ ἀμαϑῆ οὐδένα φιλοσοφεῖν. λείπονται δὴ οἱ ἔχον- 
τες μὲν τὸ κακὸν τοῦτο, τὴν ἄγνοιαν, ku μήπω δὲ v ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ὄντες ἀγνώμονες μηδ᾽ ἀμαϑεῖς, ἀλλ᾽ ἔτι ἡγού- 
μενοι μὴ εἰδέναι ἃ μὴ ! ἴσασι. διὸ δὴ καὶ φιλοσοφοῦ- 
σιν οἵ οὔτα ἀγαϑοὶ οὔτε κακοὶ πω ὄντες. ὅσοι δὲ κα- 
xol, οὐ φιλοσοφοῦσιν, οὐδὲ oí ἀγαϑοΐ᾽ οὔτα γὰρ τὸ 
ἐναντίον τοῦ ἐναντίου οὔτε τὸ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου φί- 
λον ἡμῖν ἐφάνη ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν "λόγοις. ἢ οὐ μές 
μνησϑε; Πάνυ ys, ἐφάτην. Νῦν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
“ύσι T8 καὶ Μενέξενε, παντὸς μᾶλλον ἐξουρήκαμεν ὃ 

ἔστι τὸ φίλον καὶ ov. φαμὲν, γὰρ αὐτό, καὶ κατὰ τὴν 
ψυχὴν. καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ πανταχοῦ, τὸ μήτε xa- 
κὸν μήτ᾽ ! ἀγαϑὸν διὰ κακοῦ παρουσίαν τοῦ ἀγαϑοῦ 
φίλον εἶναι. Παντάπασιν ἐφάτην v8 καὶ συνεχωρείτην 
οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν — XV. Καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάνυ 

ἔχαιρον, ὥςπερ “ϑηρθυτής τις, ἔχων ἀγαπητῶς à é9- 
ρευόμην. xcmew οὐχ οἶδ᾽ ὁπόϑεν μοι ἀτοπωτάτη τις 
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ὑποψία εἰρῆλϑεν, ὡς ovz ἀληϑῆ εἴη τὰ ὡμολογημένα 

ἡμῖν. καὶ εὐϑὺς ἀχϑεσϑεὶς εἶπον" Βαβαΐ, à Δύσι 18 

χαὶ Μενέξενβ, κινδυνεύομεν ὄναρ πιδπλουτηκέναι. Τί 

μάλιστ᾽ ; ἔφη ὃ Μενέξενος. ! Φοβοῦμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ 
ὥςπερ ἀνϑρώποις ἀλαζόσι λόγοις τισὶ τοιούτοις ψευ- 

δέσιν ἐγτετυχήκαμδν περὶ τοῦ φίλου. “Πῶς δή; ἔφη. 
Ὧδε, ἣν δ᾽ ἐγώ, σκοπῶμεν" φίλος ὃς ἂν εἴη, πότερόν 
ἐστὶ τῳ φίλος, ἢ οὐ; Ἄνάγκη, ἔφη. “Πότερον οὖν οὐ- 
δενὸς ἕνεκα καὶ δὶ οὐδέν, ἢ ἕνεκά του καὶ διά τι; 

Ἕνεχά του καὶ διά τι. Πότερον φίλου ὄντος ἐκείνου 
τοῦ πράγματος, οὗ ἕνεχα φίλος ὃ φίλος τῷ φίλῳ, ἢ 

φίλου οὔτε ἐχϑροῦ; Οὐ πάνυ, ἔφη, ἕπομαι. 

Εἰκότως re ἦν δ᾽ ἐγώ: ἀλλ᾿ ὧδε ἴσως ἀκολουϑήσεις, 

οἶμαι δὲ καὶ ἐγὼ μᾶλλον εἴσομαι ὃ τι λέγω" ὃ κάμνων, 
νῦν δὴ ἔφαμεν, τοῦ ἰατροῦ φίλος. οὐχ οὕτως; INat. 
Οὐκοῦν διὰ νόσον ἕνεκα ὑγιείας τοῦ ἰατροῦ φίλος; 
Nai. Ἢ ài 78 γόσος κακόν. Πῶς δ᾽ οὔ; Τί δὲ 
ὑγίδια; zy δ᾽ ἐγώ: ἀγαϑόν, ἢ χακὸν, ἢ οὐδέτερα; * 
Myaóóv, ἔφη. 
σῶμα, οὔτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε καχόν, διὰ τὴν νόσον, τοῦτο 
δὲ διὰ τὸ κακόν, τῆς ἰατρικῆς φίλον ἐστὶν" ἀγαϑὸν δὲ 
ἰατρική. ἕνεκα δὲ τῆς ὑγιδίας τὴν φιλίαν ἡ ἰατρικὴ 
ἐπανήρηται" ἡ δὲ ὑγίεια ἀγαϑόν. ἢ γάρ; Nol. Φί- 
λον δὲ ἢ οὐ φίλον ἢ ὑγίεια; Φίλον. Ἢ δὲ νόσος 
ἐχϑρόν. Πάνυ ds Τὸ ovre κακὸν οὔτε ἀγαϑὸν aga 

διὰ τὸ κακὸν καὶ τὸ ἐχϑρὸν τοῦ ἀγαϑοῦ φίλον ! ἐστὶν 
ἕνεχα τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ giÀov. Φαίνεται. Ἕνεκ ἄρα 
τοῦ φίλου τὸ φίλον φίλο» διὰ τὸ ἐχϑρόν. Ἔοικεν. 
XVI. Εἶεν, ἥν δ᾽ ἐγώ: ἐπειδὴ ἐνταῦϑα ἥκομεν, ὦ παῖ- 
δες, πρόςσχωμεν τὸν νοῦν, μὴ ἐξαπατηϑῶμεν. ὅτι μὲν 

γὰρ φίλον τοῦ φίλου τὸ φίλον γέγονεν, ἐῶ χαίρειν, καὶ 
τοῦ ὁμοίου γ8 τὸ ὅμοιον φίλον γίγνεται, ὃ ἔφαμεν 
ἀδύνατον εἶναι" ἀλλ ὅμως τόδε σχεψώμεϑα, μὴ ἡμᾶς 

ἐξαπατήσῃ τὸ vU» λεγόμενον" ἢ ἰατρική, φαμέν, ! ἕνε- 
κα τῆς ὑγιείας φίλον. ΙΥαί. Οὐκοῦν καὶ ἡ ὑγίεια φί- 
λον; Πάγυ ys. Εἰ ἄρα φίλον, ἕνεκά του. Ἰγαί. Φί- 
λου γέ τινος δή, εἰπερ ἀκολουϑήσει τῇ πρόσϑεν ὁμο- 
λογίᾳ. Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ἐκεῖνο φίλον αὖ ἔσται 
ἕνεκα φίλου; Nai. Ap οὖν οὐκ ἀνάγκη, ἀπειπεῖν ἡμᾶς | 
οὕτως ἰόντας, καὶ ἀφικέσϑαι ἐπί τινα ἀρχήν, 7j οὐχέτ᾽ 
ἐπανοΐσει év ἄλλο φίλον, ἀλλ ἥξει ἐπ᾽ ἐκεῖνο, ὃ ἐστι 

πρῶτον φίλον, οὗ ἕνοκα καὶ τἀλλά φαμεν πάντα | φί- 
λα εἶναι; Ἀνάγκη. 

τἄλλα πάντα, ἃ εἴπομεν ἐκδίνου ἕνεκα φίλα εἶναι, ὥς- 
περ εἴδωλα à ἅττα ὄντα αὐτοῦ, ἐξαπατᾷ, ἢ δ᾽ ἐχεῖνο τὸ 
πρῶτον, ὃ ὡς ἀληϑῶς ἐστι φίλον. ἐννοήσωμεν γὰρ 
οὑτωσί. ἐάν τίς τι περὶ πολλοῦ ποιῆται, οἵόνπερ ἐνίο- 

TB πατὴρ υἱὸν ἀντὶ πάντων τῶν ἄλλων χρημάτων προ- 
τιμᾷ, - ὁ δὴ τοιοῦτος ἕνεχα τοῦ τὸν υἱὸν περὶ παν- 
τὸς ἡγεῖσϑαι. ἄρα καὶ ! ἄλλο τι ἂν περὶ πολλοῦ ποι- 

ofro; οἷον εἰ αἰσϑάνοιτο αὐτὸν κώνϑιον πεπωκότα, 
ἄρα περὶ πολλοῦ ποιοῖτ ἂν οἶνον, εἴπερ τοῦτο ἡγοῖτο 
τὸν υἱὸν σώσειν; Tt μήν; ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὸ ey- 

γεῖον, ἐν ᾧ ὃ οἶνος ἐνείη; Πάνυ 78. "4g οὖν τότε 

οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖται, κύλικα κεραμέαν ἢ τὸν 
υἱὸν τὸν αὑτοῦ, οὐδὲ τρεῖς κοτύλας οἴνου ἢ τὸν υἱόν; 
ἢ ὧδὲ πως ἔχει" πᾶσα ἢ τοιαύτη σπουδὴ οὐχ ἐπὶ τού- 
τοις ἐστὶν ἐσπουδασμένη, ἐπὶ τοῖς ἕνεκά του παρα- 
σκευαζομένοις, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνῳ, οὗ fvexa πάντα " τὰ 

Τοῦτο δή ἐστιν ὃ λέγω, μὴ ἡμᾶς | 

Ἐλέγομεν δ᾽ ἃ ,κἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅτι TO | 
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τοιαῦτα παρασκευάζεται. οὐχ ὅτι πολλάκις λέγ μεν, 
Ξ Ade: ; x Σ 
ὡς περὶ πολλοῦ ποιούμεϑα χρυσίον καὶ ἀργύριον" αλ- 
4 D 28r - , » * ΤΟΙ 
λὰ μὴ οὐδέν τι μᾶλλον οὕτω τό γε ἀληϑὲς ἔχη" αλλ 
v : : ; tma Ξ 
ἐχϑῖνό ἐστιν, ὃ περὶ παντὸς ποιούμεϑα, ὃ av “ανῇ 
ὅν, ὅτου ἕνεκα καὶ χρυσίον καὶ πάντα τὰ παρασχευα- 
ζόμενα παρασκευάζεται. ag οὕτω φήσομεν; Πάνυ 75. 
Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ φίλου ὃ αὐτὸς λόγος; ὅσα γάρ 
φαμεν φίλα εἶναι ἡμῖν ἕνεκα φίλου ! τινός, ἑτέρῳ δή- 

ματι φαινόμεϑα λέγοντες αὐτό: φίλον δὲ τῷ ὄντι κιν- 

δυνεύει ἐκϑῖνο αὐτὸ εἶναι, εἰς ὃ πᾶσαι αὗται αἵ λεγό- 
μεναι φιλίαι τελευτῶσιν. Κινδυνεύει οὕτως, ἔφη, ἔχειν. 

Οὐκοῦν τό ys τῷ ὄντι φίλον οὐ φίλου τινὸς ἕνεκα φί- 
λον ἐστίν; Aie. XVII. Τοῦτο μὲν δὴ ἀπήλλακται, 
μὴ φίλου τινὸς ἕνεκα τὸ φίλον φίλον εἶναι. ἀλλ aga 

τὸ ἀγαϑόν ἐστι φίλον; Ἔμοιγε δοκεῖ. '4g οὖν διὰ 
τὸ καχὸν τὸ ἀγαϑὸν φιλεῖται, καὶ ! ἔχει S εἰ τριῶν 

ὄντων ὧν νῦν 
μήτ᾽ ἀγαϑοῦ μήτε κακοῦ, τὰ δύο λειφϑείη, τὸ δὲ xa- 
χὸν ἐκποδὼν ἀπέλϑοι καὶ μηδενὸς ἐφάπτοιτο μήτε 

σώματος p μήτε ψυχῆς μ μήτε τῶν ἄλλων, ἃ δή φαμεν αὐ- 

τὰ xad αὑτὰ οὔτε κακὰ εἶναι οὔτ᾽ ἀγαϑά, ἄρα τότε 
οὐδὲν ἂν ἡμῖν χρήσιμον δἴη τὸ ἀγαϑόν, ἀλλ᾿ ἄχρηστον 

ἂν γεγονὸς εἴη; δἰ γὰρ μηδὲν ἡμᾶς ἔτι βλάπτοι, οὐδὲν 
ἄν οὐδεμιᾶς ὠφελείας ! ̓ δεοίμεϑα. χαὶ οὕτω δὴ ἄν τό- 
τε γένοιτο χατάδηλον, ὅτι διὰ τὸ καχὸν τἀγαϑὸν ἤγα- 
πῶμεν καὶ ἐφιλοῦμεν, ὡς φάρμακον ὃν τοῦ χακοῦ τὸ 
ἀγαϑόν, τὸ δὲ κακὸν νόσημα" ,οσήματος δὲ μὴ ὃ ὃν- 
τος, οὐδὲν δεῖ φαρμάκου. dp οὕτω πέφυχέ τε καὶ φι- 

ἐλέγομεν, ἀγαϑοῦ καὶ κακοῦ καὶ 

| λεῖται τἀγαϑὸν διὰ τὸ κακὸν vg ἡμῶν, τῶν μεταξὺ 
ὄντων τοῦ κακοῦ τε καὶ τἀγαϑοῦ, αὐτὸ δὲ ἑαυτοῦ 
ἕνεκα οὐδεμίαν χρείαν ἔχϑι; Ἔοιχεν, " δ᾽ ὅς, οὕτως 
ἔχειν. Τὸ ἄρα φίλον ἡμῖν ἐκεῖνο, sig O0 ἐτελεύτα ! 

πάντα τἄλλα, ἃ ἕνεκα ἑτέρου φίλου φίλα ἔφαμεν εἶναι 
[ἐκεῖνα }, οὐδὲν δὲ τούτοις ἔοικε. ταῦτα μὲν γὰρ φί- 
λου ἕνδεκα φίλα κέκληται» τὸ δὲ τῷ ὄντι φίλον πᾶν 

τοὐναντίον τούτου φαίνεται πεφυχός. φίλον γὰρ ἡμῖν 
ἀνεφάνη, ὃν ἐχϑροῦ ἕνεκα" εἰ δὲ τὸ ἐχϑρὸν ἀπέλϑοι, 
οὐκέτι, ὡς ἔοικ, ἔσϑ'᾽ ἡμῖν φίλον. οὐ μοι δοκεῖ, ἔφη, 

ὡς re »vy λέγεται. Πότερον, qv δ᾽ ἐγώ, πρὸς Διός, 
ἐὰν τὸ κακὸν ἀπόληται, οὐδὲ πεινῆν ἔτι ἔσται οὐδὲ δι- 
ym " οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων; ἢ πείνη μὲν 
ἔσται, ἐάνπερ ἄνϑρωποί 18 καὶ τἄλλα ζῶα p, οὐ μέν- 
τοι βλαβερά Tei xai δίψα δὴ καὶ αἵ ἀλλαι ἐπυϑυμίαι, 

ἀλλ᾽ οὐ κακαΐ, ἅτε τοῦ χαχκοῦ ἀπολωλότος; ἢ 7γϑλοῖον 

τὸ ἐρώτημα, ὅ τὶ mor ἔσται τότε ἢ μὴ ἔσται; τίς γὰρ 
οἶδεν; ἀλλ᾿ οὖν τόδε 75 ἴσμεν, ὅτι καὶ νῦν ἔστι πει- 

γῶντα βλάπτεσϑαι, ἔστι δὲ καὶ ὠφελεῖσϑαι. D γάρ; 

Πάνυ γ8. Οὐχοῦν καὶ διψῶντα καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
τοιούτων πάντων ἐπιϑυμοῦντα & ἔστιν ' ἐνίοτε μὲν ὠφε- 
λίμως ἐπυϑυμεῖν, ἐνίοτε δὲ βλαβερῶς, &ylo18 δὲ μηδέτε- 
ρα. Σφόδρα 75. Οὐκοῦν ἐὰν ἀπολλύηται τὰ καχᾶ, 
& ys μὴ τυγχάνει ὄντα κακά, ci προφήκει, τοῖς κακοῖς 
συναπόλλυσϑαι:; Οὐδέν. Ἔσονται ἄρα ai μήτ᾽ aya- 
Sab μήτε κακαὶ ἐπιϑυμίαι, ἃ καὶ ἐὰν ἀπόληται τὰ κα- 
κα. Φαίνεται. Οἷόν 8 οὖν ἐστιν ἐπτιϑυμοῦντα καὶ 
ἐρῶντα τούτου οὗ ἐπιϑυμεῖ καὶ ἐρᾷ μὴ φιλεῖν; Οὐκ 

ἔμοιγε, δοκεῖ. Ἔσται ἄρα καὶ τῶν κακῶν ' ἀπολομέ- 
»ὼν, ὡς fixe, gu ἄττα. Ναί. Ovx ἄν, εἴ yt TO 

κακὸν αἴτιον ἦν τοῦ φίλον τι εἶναι, οὐκ ἂν ἦν τούτου 
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ἀπολομένου φίλον & ἕτερον ἑτέρῳ. αἰτίας γὰρ ̓ἀπολομέ- 
νης ἀδύνατόν που qv ἔτ ἐχδῖνο εἶναι, οὗ ἦν αὕτη j 

᾿Ὀρϑῶς λέγεις. Οὐκοῦν ὡμολόγηται ἡμῖν τὸ 

φίλον φιλεῖν τι καὶ διά τι καὶ φήϑημεν τότε γ8 διὰ 
τὸ κακὸν τὸ μήτ᾽ ἀγαϑὸν μήτε κακὸν τὸ ἀγαϑὸν φι- 

λεῖν; Ἠληϑήῆ. Νῦν δὲ per ὡς fou, φαΐνοται ἄλλη 

τις αἰτία τοῦ ! φιλεῖν T8 καὶ φιλεῖσϑαι. Ἔοικεν. "Ag 
ov» τῷ ὄντι, ὥςπερ ἄρτι ἐλέγομεν, ἡ ἐπιϑυμία τῆς φι- 
λίας αἰτία, καὶ τὸ ἐπιϑυμοῦν φίλον. ἐστὶ τούτῳ, οὗ 

ἐπιϑυμεῖ, καὶ τότε, ὅταν ἐπιϑυμῇ, ὃ δὲ τὸ πρότερον 
ἐλέγομεν φίλον εἶναι, ὕϑλος τις ἢ», ὥςπερ ποΐημα μα- 

κρὸν συγκείμενον; Κινδυνεύει, ἔφη. Atia μέντοι, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, τ TO ys ἐπιϑυμοῦν, οὗ ἂν ἐνδεὲς 7. ἢ» τούτου ἐπι- 

ϑυμεῖ. i n Noi. To δ᾽ ' ἐνδεὲς ἄρα φίλον ἐκεί- 

»ου, οὗ ἂν ἐνδεὲς PL Δοκϑὶ μοι. ᾿Ἐνδεὲς δὲ γίγνεται 

οὗ ἂν τις ἀφαιρῆται. “Πῶς δ᾽ οὔ; Tov οἰκείου δή, 

ὡς ἔοικεν, 0 τὲ ἔρως καὶ ἡ φιλία καὶ ἢ ἐπιϑυμία τυγ- 
χάνει οὖσα, ὡς φαίνοται, o Μενέξενέ T8 καὶ Ain. 
Συνεφάτην. Ὑμεῖς ἄρα εἰ φίλοι ἐστὸν ἀλλήλοις, φύ- 

gei πῃ οἰκεϊοὶ do ὑμῖν αὐτοῖς. Κομιδῇ, ἐφάτην. 
Καὶ εἰ ἄρα τις ἕτερος. ἑτέρου ἐπιϑυμεῖ, ἡν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
παῖδες, " ἢ ἐρᾷ, οὐκ ἂν ποτε ἐπεϑύμει οὐδὲ ἢ ἤρα οὐδὲ 
ἐφίλει, εἰ μὴ οἰκεῖός πῃ τῷ ἐρωμένῳ ἐτύγχανεν Qv ἢ 
κατὰ τὴν ψυχὴν ἢ κατά τι τῆς ψυχῆς ηϑος ἢ τρόπους 
ἢ εἶδος. Πάνυ γε, ἔφη ὃ Μενέξενος" ὁ δὲ Δύσις ἐσί- 

7ῆσεν. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. τὸ μὲν δὴ φύσει οἰκεῖον 

ἀναγκαῖον ἡμῖν πέφανται φιλεῖν. Ἔοικεν, ἔφη. Ἄναγ- 
καῖον ἄρα τῷ γνησίῳ ἐραστῇ καὶ μὴ προςποιήτῳ φι- 
λεῖσϑαι ὑπὸ τῶν παιδικῶν. Ὃ μὲν 1 ovv Δύσις καὶ 
ὃ Μενέξενος μόγις πῶς ἐπενευσάτην, ὃ δὲ πποϑάλης 

ὑπὸ τῆς ἡδονῆς παντοδαπὰ ἠφίει χρώατα. ΧΥΠΙ. 
Καὶ ἐγὼ εἶπον, βουλόμενος τὸν λόγον ἐπισχέψασϑαι, 

Εἰ μὲν τι τὸ οἰκεῖον τοῦ ὁμοίου διαφέρει, λέγοιμεν ἂν 
τι; ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ῶ "ict Te καὶ Meveseve, περὶ φί- 
λου, ὃ ἔστιν" εἰ δὲ ταὐτὸν τυγχάνει ὃν ὅμοιόν 18 καὶ 
οἰκεῖον, οὐ ῥάδιον ἀποβαλϑῖν τὸν πρόσϑεν λόγον, ὡς 
ov τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ κατὰ τὴν ὁμοιότητα ἄχρη- 
στον" τὸ δὲ ἄχρηστον φίλον ! ὁμολογεῖν πλημμϑλές. 
βούλεσϑ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπϑιδὴ ὥςπερ μεϑύομεν ὑπὸ 

αἰτία. 

PXIZCATP-ODNOICS LY Sons: 

τοῦ λόγου, συγχωρήσωμεν καὶ φῶμεν ἕτερόν τι εἶναι 
τὸ οἰκεῖον τοῦ ὁμοίου; Πάνυ γε. Πότερον οὖν καὶ 
τἀγαϑὸν οἰκεῖον ϑήσομεν παντί, τὸ δὲ κακὸν ἀλλό- 
τριον εἶναι; ἢ τὸ μὲν κακὸν τῷ καχῷ οἰκεῖον, τῷ δὲ 
ἀγαϑῷ τὸ ἀγαϑόν, τῷ δὲ μήτε ἀγαϑῷ μήτε κακῷ τὸ 
μήτε ἀγαϑὸν μήτε κακόν; Οὕτως ἐφάτην δοκεῖν σφί- 
σιν ἕκαστον ἑχάστῳ οἰκεῖον εἶνα. Πάλιν ἄρα, ἦν δ᾽ 
' ἐγώ, ὦ παῖδες, οὺς τὸ πρῶτον λόγους ἀπεβαλόμεϑα 
περὶ φιλίας, εἰς τούτους εἰςπεπτώκαμεν. ὃ γὰρ ἄδικος 
τῷ ἀδίκῳ καὶ ὃ κακὸς τῷ κακῷ οὐδὲν ἧττον φίλος 

Ἔοικεν, ἔφη. Τὶ δέ; 
τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ οἰκεῖον ἂν ταὐτὸν φῶμεν εἶναι, ἀλ- 
λο τι ἢ ὁ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ μόνον φίλος; Πάνυ 78. 
Ἀλλὰ μὴν x«l τοῦτο ye φόμεϑα ἐξελέγξαι ἡμᾶς αὖ- 

τούς. ἢ οὐ μέμνησϑε; Μεμνήμεϑα. Ti οὖν ἂν ἔτι 

χφησαίμεϑα τῷ ! λόγῳ; ἢ δῆλον, ὅτι οὐδέν; δέομαι 

οὖν, ὥςπερ οἵ σοφοὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις, τὰ εἰρημένα 
ἅπαντα ἀναπεμπάσασϑαι. εἰ γὰρ μήτε οἱ φιλούμενοι 
μήτε οἵ φιλοῦντες, μήτε 0L ὅμοιοι, μήτε οἱ ἀνόμοιοι, 
μήτε οἱ ἀγαϑοὶ μήτϑ oi οἰκεῖοι, μήτε τἄλλα ὅσα διε- 
ληλύϑαμεν --- οὐ γὰρ ἔγωγε ἔτι μέμνημαι ὑπὸ τοῦ 
πλήϑους —, ἀλλ΄ εἰ μηδὲν τούτων φίλον ἐστίν, ἐγὼ 

μὲν οὐκέτι ἔχω τί λέγω. Ταῦτα δ᾽ sinow ἐν và εἶχον 
ἄλλον * ἤδη τινὰ τῶν πρεσβυτέρων κινϑῖν. κάτα, ὡς- 
περ δαίμονές τινες προςελϑόντες oi παιδαγωγοΐ, ὅ τὰ 
τοῦ Μενεξένου καὶ ὁ τοῦ cios, ἔχοντες αὐτῶν τοὺς 

ἀδελφούς, παρεκάλουν καὶ ἐκέλευον αὐτοὺς οἴκαδ᾽ 

ἀπιέγαι" ἤδη γὰρ ἦν ὀψέ. τὸ μὲν οὖν πρῶτον καὶ 
ἡμεῖς καὶ oL περιδστῶτες αὐτοὺς ἀπηλαύνομεν" ἐπειδὴ 
δὲ οὐδὲν ἐφρόντιζον ἡ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὑποβαρβαρίζοντες ἢ ἤγα- 
νάκτουν τὸ καὶ οὐδὲν ἧττον ' ἐκάλουν, ἀλλ᾽ ἐδόκουν 

ἡμῖν ὑποπεπωκότες ἐν τοῖς , Ἑρμαίοις ἄποροι εἶναι 
προςφέρεσϑαι, ἡττηϑέντες οὖν αὐτῶν διελύσαμεν τὴν 
συνουσίαν. ὅμως δ᾽ ἔγωγε ἤδη ἀπιόντων αὐτῶν, Νῦν 
μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ «Δύσι T8 καὶ ἽΜενέξθνθ, bin nt 

στοι γεγόναμεν ἐγώ 16, γέρων ἀνήρ, καὶ ὑμεῖς. ἐροῦσι 
γὰρ ois ἀπιόντας, ὡς οἰόμεϑα ἡμεῖς ἀλλήλων φίλοι 

εἶναι — καὶ ἐμὲ γὰρ ἐν ὑμῖν τίϑημι —, οὔπω δὲ ὃ 
τι ἐστὴν ὃ φίλος οἷοί τε ἐγθνόμεϑα ἐξευρεῖν. 

ἔσται ἢ ὁ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ. 

—— ——-. 
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* "Fi γὰρ τὸ φιλοκερδές; τὲ mors ἐστι; καὶ τίνες 
οἵ φιλοχερδεῖς; 1Π. Ἐμοὶ μὲν δοκοῦσιν, οἱ ἄν κερ- 
δαΐνειν ἀξιώσωσιν ἀπὸ τῶν μηδενὸς ἀξίων. EQ. πό- 
τερον οὖν σοι δοκοῦσι γιγνώσκοντες, ὅτι οὐδενός ἐστιν 
ἄξια, ἢ ἀγνοοῦντες; εἰ γὰρ ἀγνοοῦντες, ἀνοήτους λέ- 

γεις τοὺς φιλοκερδεῖς. HI. MAE ovx ἀνοήτους. λέγω, 
ἀλλὰ πανούργους xal πονηροὺς καὶ ἥττους τοῦ κέρ- 
δους, γιγνώσκοντας ὅτι οὐδενὸς ἀξιά ἐστιν ἀφ᾽ ὧν ' 

τολμῶσι κερδαίνειν, ὅμως τολμᾶν φιλοκερδεῖν δι ἀναι- 
σχυντίαν. ΣΩ. E οὖν τοιόνδε λέγεις τὸν φιλοχερ- 
δῆ, οἷον, ἐὰν φυτεύων γεωργικὸς ἀνὴρ καὶ γινώσκων 
ὅτι οὐδενὸς ἄξιον τὸ φυτόν, ἀξιοῖ ἀπὸ τούτου ἐχτρα- 

φέντος κερδαίνειν; ἄρα τοιοῦτον αὐτὸν λέγεις; IH. 

πὸ παντὸς ὃ ye φιλοκερδής, ὦ Σώκρατες, οἴεται δεῖν 

χϑρδαίνειν. EQ. Μή μοι οὕτως εἰκῇ, ὥοπερ τι ἠδικη- 

μένος ὑπό τινος, ἀλλὰ ' προςέχων ἐμοὶ τὸν νοῦν amó- 
κρίναι, ὥοπερ &» εἰ ἐξ ἀρχῆς πάλιν ἠρώτων. οὐχὲ 

ὁμολογεῖς τὸν φιλοχερδὴ ἐπιστήμονα εἶναι περὶ τῆς 
ἀξίας τούτου, ὅϑεν κερδαίνει» ἀξιοῖ; II. "Eyoye. 

ΣΩ. Τίς οὖν ἐπιστήμων magi φυτῶν τῆς ἀξίας, ἐν 

ὁποίᾳ ἄξια φυτευϑῆναι: καὶ χώρᾳ καὶ ὥρᾳ; ἵνα τι καὶ 
ἡμεῖς τῶν σοφῶν ῥημάτων ἐχβάλωμεν, ὧν οἵ δεξιοὶ 

περὶ τὰς δίκας καλλιεποῦνται. VII. Ἐχὼ μὲν οἶμαι 
γεωργόν. EQ. Τὸ οὖν ἄξιον κερδαίνειν ἄλλο τι λέ- 

yes ἢ οἴεσϑαι δεῖν κερδαίνειν; 1Π. Τοῦτο λέγω. ΣΏ. 

Μὴ τοίνυν ue ἐπιχείφει ἐξαπατᾶν, ἄνδρα πρεσβύτερον 

ἤδη, οὕτω * νέος ὧν, ἀποκρινόμενος, ὥςπερ vi» δή, 

ἃ οὐδ᾽ αὐτὸς οἴει" ἀλλ ὡς ἀληϑῶς εἰπέ, ἀφ᾽ ἔστι», 

ὅντινα οἴδι γεωργικὸν ἄνδρα γιγνόμενον, καὶ γιγνώ- 
axovra, ὅτι οὐδενὸς ΠΕΡῚ φυτεύει τὸ φυτόν, οἴεσϑαι 

ἀπὸ τούτου κερδαίνειν. IH. Μὰ AP οὐκ ἔγωγε. EQ. 
Τὶ δέ; ἱππικὸν ἄνδρα, γιγνώσκοντα, 5 ὅτι οὐδενὸς ἄξια 

σιτία τῷ ἵππῳ παρέχει, ἀγνοεῖν αὐτὸν οἴδι, ὅτι τὸν 
ἵππον διαφϑείρει; 1Π. Οὐκ ἔγωγε. | EQ. Οὐκ ἄρα 

οἰδταί γε ἀπὸ τούτων χερδαΐνειν τῶν σιτίων τῶν μη- 
δενὸς ἀξίων. TL Οὐχί. ΣΩ. Ti δέ; κυβερνήτην, μη- 
δενὸς ἀξια ἱστία καὶ πηδάλια τῇ νηΐ παρεσκευασμέ- 
YO, ἀγνοεῖν Oi&L, ὅτι ζημιωϑήσεται, χαὶ κινδυνεύσει 

καὶ αὐτὸς ἀπολέσϑαι καὶ τὴν ναῦν ἀπολέσαι καὶ ἃ 
ἂν ἄγῃ πάντα; 1Π. Ovx ἔγωγε. EQ. Ovx ἄρα οἶδ- 
ταὶ γ8 κερδαίνειν ἀπὸ τῶν σχευῶν τῶν ' μηδενὸς 
ἀξίων. 1Π. Οὐ γάρ. ΣΩ. Mii στρατηγός, γηνώ- 

σκῶν ὅτι ἢ στρατιὰ αὐτῷ οὐδενὸς ἄξια ὅπλα ἔχει, 
οἴεται ἀπὸ τούτων κερδαίνειν, καὶ ἀξιοῖ κερδαίνειν; 

1Π. Οὐδαμῶς. EQ. MAX αὐλητής, αὐλοὺς οὐδενὸς 
ἀξίους ἔχων, ἢ κιϑαριστὴς λύραν, ἢ τοξότης τόξον, ἢ 
ἄλλος ὁςτιςοῦν συλλήβδην τῶν δημιουργῶν, ἢ τῶν ἀλ- 
λων τῶν ἐμφρόνων ἀνδρῶν, μηδενὸς ἄξια ὄργανα ἢ 
ἄλλην παρασχευὴν ἡντιναοῦν ἔχων, ἀπὸ τούτων οἶξ- 
ται κερδαίνειν; ! II. Οὔκουν φαίνεταί γε. EQ. Τί- 
vac οὖν ποτ λέγεις τοὺς φιλοκερδεῖς; οὐ γὰρ δήπου 
τούτους γε; οὕς διεληλύϑαμεν, οἵτινες γιγνώσκοντες 
τὰ οὐδενὸς ἄξια, ἀπὸ τούτων οἴονται δεῖν κερδαίνειν" 

ἀλλ οὕτω μέν, ὦ ϑαυμάσιε, ὡς σὺ λέγεις, οὐκ ἔστ᾽ 

ἀνθρώπων οὐδεὶς φιλοκερδής. 1Π. MAÀ ἐγώ, ὦ Σώ- 

χρατες, βούλομαι λέγειν τούτους φιλοκερδεῖς εἶναι, οἵ 
ἑκάστοτε ὑπὸ ἀπληστίας καὶ πάνυ σμιαρὰ καὶ ὀλίγου 
ἄξια καὶ οὐδενὸς ! γλέχονται ὑπερφυῶς, καὶ φιλοκερ- 
δοῦσιν. EQ. Ov δή που, ὦ βέλτιστε, γιγνώσκοντες, 

ὅτι οὐδενὸς ἄξιά ἐστι. τοῦτο μὲν γὰρ ἤδη ἡμᾶς αὐ- 
τοὺς τῷ λόγῳ ἐξηλέγξαμεν ὅτι ἀδύνατον. 1Π. Ἔμοιγε 

δοκεῖ. EQ. Οὐχοῦν εἰ μὴ γιγνώσκοντες, δῆλον ὅτι 

ἀγνοοῦντες" οἰόμενοι δὲ τὰ οὐδενὸς ἄξια πολλοῦ ἄξια 
εἶναι. 1Π. Φαΐνεται. EQ. "4o τι οὖν, οἵγε φιλο- 
κερδεῖς φιλοῦσι τὸ κέρδος; 1Π. Ναί. EQ. Κέρδος 
δὲ λέγεις ἐναντίον τῇ ζημίᾳ; * WW. Ἔγωγε. ΣΩ. Ἔ- 
στιν οὖν ὅτῳ ἀγαϑόν ἐστι ξημιοῦσϑαι; 1Π. Οὐδε- 

»i EQ. ᾿Αλλὰ κακόν; ΙΠ. Nel ΣΩ. Βλάπτον- 
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ται ὑπὸ τῆς ζημίας ἄρα ἄνϑρωποι; 1Π. Βλάπτον- 
ται — EQ. Κακὸν ἄρα D ζημία; 1Π. Ναί. EQ. 

Ἐναντίον δὲ τῇ ζημίᾳ τὸ κέρδος; 1Π. Ἐναντίον. EQ. 

᾿᾿γαϑὸν ἄρα τὸ κέρδος; IL Ναί. EQ. Τοὺς οὖν 

τὸ ἀγαϑὸν φιλοῦντας φιλοκδρδεῖς καλεῖς; 1Π. Ἔοι- 
xs». ! EQ. Ov μανικούς 78; ὦ ἑταῖρε, λέγεις τοὺς 

φιλοκερδεῖς. ἀλλὰ σὺ αὐτὸς πότερον φιλεῖς ὃ ἂν ἀγα- 

ϑὸν ἢ, ἢ οὐ φιλεῖς; 1Π. "Eyoye. ΣΩ. Ἔστι δέ τι 

ἀγαϑόν, 0 οὐ φιλεῖς, ἀλλὰ κακύν; 1Π. Μὰ 4l ovx 

ἔγωγε. EQ. ᾿Αλλὰ πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἴσως φιλεῖς. II. 
Nai. ΣΩ. Ἐροῦ δὴ καὶ ἐμέ, εἰ οὐ καὶ ἐγώ: ὁμολο- 
γήσω γὰρ καὶ ἐγώ σοι φιλεῖν τὰ ἀγαϑά: ἀλλὰ πρὸς 

ἐμοὶ καὶ σοὶ oi ἄλλοι ἀνϑρωποι ἅπαντες οὐ δοκοῦσί 
σοι ! τἀγαϑὰ φιλεῖν, τὰ δὲ καχὰ μισεῖν; III. Ἔμοι- 

ye φαΐνεται. | EQ. Τὸ δὲ κέρδος “ἀγαϑὸν ὡμολογήσα- 
uev; MI. Nol. ΣΩ. Πάντες αὐ φιλοκερδεῖς φαίνον- 

ται τοῦτον τὸν τρόπον" ὃν δὲ τὸ πρότερον ἐλέγομεν, 

οὐδεὶς ἣν τ Ὁ ποτέρῳ οὖν ἂν τις τῷ λόγῳ 
χρώμενος | οὐκ ἂν ἐξαμαρτάνοι; III. Et τίς, ὦ Xo- 

κρατες, οἶμαι; ὀρϑῶς λαμβάνοι τὸν φιλοκερδῆ. ὀρϑῶς 

δ᾽ ἐστὶ τοῦτον ἡγεῖσϑαι φιλοχερδή, ὃς ἂν σπουδάζῃ 

ἐπὶ τούτοις, καὶ ! ἀξιοὶ xegÜcivew ἀπ᾿ αὐτῶν, ἀφ᾽ ὧν 
οἵ χρηστοὶ οὐ τολμῶσι κερδαίνειν. EQ. AA ὁρᾷς, 

ὦ γλυχύτατε, τὸ κερδαίνειν ἄρτι ὡμολογήσαμεν εἶναι 
ὠφελεῖσϑαι. 1Π. Τί ov» δὴ τοῦτο; EQ. Ὅτι καὶ 
τόδε αὐτὸ προφωμολογήσαμεν, βούλεσθαι τὰ ἀγαϑὰ 
πάντας, xai ἀεί. 1Π. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ οἱ ἀγα- 

ϑοὶ πάντα τὰ κέρδη βούλονται ἐ ἔχειν, εἴπερ ἀγαϑά γέ 

ἐστιν. 1Π.! Οὔκ, ἀφ᾽ ὧν ye μέλλουσιν, ὦ Σώκρατες, 
βλαβήσεσθαι τῶν κερδῶν. EQ. Βλαβήσεσϑαι δὲ λέ- 
qeu ζημιώσεσϑαι, ἢ ἄλλο τι; 1Π. Ovx, ἀλλὰ ζημιώ- 

σεσϑαι λέγω. EQ. Ὑπὸ τοῦ κέρδους οὖν ξημιοῦνται 
ἢ ὑπὸ τῆς ζημίας ἄνϑρωποι; 1Π. Ὑπὸ ἀμφοτέρων. 
καὶ γὰρ ὑπὸ τῆς ζημίας ζημιοῦνται, καὶ ὑπὸ τοῦ κέρ- 
δους τοῦ πονηροῦ. EQ. Ἢ δοκεῖ οὖν τὶ σοι χρηστὸν 
καὶ ἀγαϑὸν πρᾶγμα πονηρὸν εἶναι; 1Π. Οὐκ ἔμοιγε. 

* EQ. Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν ὀλίγον πρότερον τὸ χκέρ- 
δος τῇ ζημίᾳ κακῷ ὄντι ἐναντίον εἶναι; 1Π. Φη- 

EQ. Ἐναντίον δὲ ὃν καχῷ ἀγαϑὸν εἶναι; 1Π. 

ἹὩμολογήσαμεν γάρ. EQ. Ὁρᾷς οὐν; ἐπιχειρεῖς n 
ἐξαπατᾶν, ἐπίτηδες ἐναντία, λέγων oig ἄρτι ὡμολογή- 

σαμεν. 1Π. Οὐ μὰ Δία, ὠ Σώκρατες" ἀλλὰ τοῦναν- 

τίον σύ ug ἐξαπατᾷς, xoi ovx οἶδα ὅπῃ ἐν τοῖς λο- 

joi ἄνω καὶ κάτω στρέφεις. ΣὩ, Εὐφήμει. οὐ μέντ᾽ 
ἄν ! καλῶς ποιοίη», οὐ πειϑόμενος ἀνδρὶ ἀγαϑῷ καὶ 
σοφῷ. IL Τίνι τούτῳ; καὶ τί μάλιστα; ΣΩ. Πο- 
λίτῃ μὲν ἐμῷ τὸ καὶ σῷ, Πεισιστράτου δὲ υἱεῖ τοῦ ἐκ 
Φιλαιδῶν, ππάρχῳ, ὃς τῶν Πεισιστράτου παίδων ἦν 
πρεσβύτατος καὶ σοφώτατος, ὃς ἄλλα τε πολλὰ καὶ 
χαλὰ ü ἔργα σοφίας ἀπεδείξατο, καὶ τὰ Ὁμήρου πρῶ- 

τος ἐχόμισεν εἰς τὴν γῆν ταυτηνί, καὶ ἠνάγκασδ τοὺς 
ῥαψῳδους Παναϑηναίοις ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς αὐτὰ 

Óusvoi, ὥςπερ ! νῦν ἔτι οἵδε ποιοῦσι. καὶ Em ᾿άνα- 

κρέοντα τὸν Τήϊον πεντηκόντορον στείλας ἐκόμισεν εἰς 
τὴν πόλιν" Σιμωνίδην δὲ τὸν Κεῖον περὶ αὑτὸν ἀεὶ 
εἶχε, μεγάλοις μισϑοῖς καὶ δώροις πείϑων. ταῦτα δ᾽ 
ἐποίει βουλόμενος παιδεύειν τοὺς πολίτας, ἵνα ὡς βελ- 

τίστων αὐτῶν ἄρχοι, οὐκ οἰόμενος δεῖν οὐδενὶ σοφίας 
φϑονεῖν, ἅτε ὧν καλός τὲ κἀγαϑός. ἐπειδὴ δὲ αὐτῷ 

A. U.C T O.R. I.S 

ol περὶ τὸ ἄστυ τῶν πολιτῶν πεπαιδευμένοι ἦσαν, 
καὶ ἐθαύμαζον αὐτὸν ἐπὶ ! σοφίᾳ, ἐπιβουλεύων cv D 
τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς παιδεῦσαι ἔστησεν αὐτοῖς Ἑρμᾶς 
κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεος καὶ τῶν δήμων 
ἑκάστων, κάπειτα ὑπὸ σοφίας τῆς αὑτοῦ, ἣν T ἔμα- 

9e καὶ ἣν αὐτὸς ἐξεῦρεν, ἐκλεξάμενος ἃ ἡγεῖτο σο- 

φώτατα εἶναι, ταῦτα αὐτὸς ἐντείνας εἰς ἐλεγεῖον, aU- 
τοῦ ποιήματα καὶ ἐπιδείγματα τῆς σοφίας ἐπέγφαψεν, ἢ 
ἵνα πρῶτον μὲν τὰ ἐν Δελφοῖς γράμματα τὰ σοφὰ 
! ταῦτα μὴ ϑαυμαζοιεν oi πολῖται αὐτοῦ, τό τὸ E 
Τνῶϑι σαυτὸν καὶ τὸ Μηδὲν ἄγαν, καὶ τάλλα τὰ 
τοιαῦτα, ἀλλὰ τὰ Ἱππάρχου ῥήματα μᾶλλον σοφὰ 
ἡγοῖντο, ἔπϑιτα παριόντες ἄνω καὶ κάτω καὶ 
γιγνώσκοντες καὶ γεῦμα λαμβάνοντες αὐτοῦ τῆς σο- 
φίας φοιτῷεν ἐκ τῶν ἀγρῶν καὶ ἐπὶ τὰ λοιπὰ παι- 
δευϑησόμενοι. ἐστὸν δὲ δύο τὠπιγφάμματο᾽ ἐν μὲν 
τοῖς ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῦ Ἕρμου ἑχάστου * ἐπιγέγρα- 
πται λέγων ὁ Ἑρμῆς, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεος καὶ 
τοῦ δήμου ἕστηκεν, ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ δεξιά, Μνῆμα 100 

Ἱππάρχου, στεῖχε δίκαια φρονῶν, φησίν. ἔστι δὲ τῶν 
ποιημάτων καὶ ἄλλα ἐν ἄλλοις Ἑρμαῖς πολλὰ καὶ κα- 

λὰ ἐπιγεγραμμένα" ἔστι δὲ δὴ καὶ τοῦτο ἐπὶ τῇ Στει- 
ριαχῇ ὁδῷ, ἐν à λέγει, " Μνῆμα τόδ᾽ Ἱππάρχου, μὴ B 
φίλον ἐξαπάτα. ἐγὼ οὖν cs ἐμοὶ ὄντα φίλον οὐ δή- 
που τολμῴην ἄν ἐξαπατᾶν καὶ ἐχβίνῳ τοιούτῳ ὄντι 

ἀπιστεῖν, οὗ καὶ ἀποϑανόντος τρία ἔτη ἐτυραννεύ- 
ϑησαν ϑηναῖοι ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἱππίου. 

καὶ πάντων ἂν τῶν παλαιῶν ἤκουσας ὅτι ταῦτα μό- 
γον τὰ ἔτη τυραννὶς ἐγένετο ἐν ϑήναις, τὸν δ᾽ ἀλ- 
λον χρόνον ἐγγύς τι ἔζων ᾿ϑηναῖοι, ὥςπερ ἐπὶ Κρό- 

vov βασιλεύοντος. λέγεται δὲ ὑπὸ τῶν χαριεστέρων 
ἀνθρώπων ! καὶ 0 ϑάνατος αὐτοῦ γενέσϑαι οὐ δὲ 
ἃ οἱ πολλοὶ φήϑησαν, διὰ τὴν τῆς ἀδελφῆς ἀτιμίαν 
τῆς κανηφορίας" --- ἐπεὶ τοῦτό γε εὐηϑες --- ἀλλὰ τὸν 
uiv Μρμόδιον γεγονέναι παιδικὰ τοῦ Ἀριστογείτονος 
καὶ πεπαιδεῦσϑαι ὑπ᾽ éxelvov. μέγα δ᾽ ἐφρόνει ἄρα 
καὶ 0 Ἡριστογείτων ἐπὶ τῷ παιδεῦσαι ἄνϑρωπον, καὶ 

ἀνταγωνιστὴν ἡγεῖτο εἶναι τὸν Ἵππαρχον. ἐν ἐχείνῳ 
δὲ τῷ χρόνῳ αὐτὸν τὸν ρμοόδιον τυγχάνειν ἐρῶντά 
τινος τῶν νέων 18 καὶ γενναίων καὶ καλῶν ! τῶν τότε D 
καὶ λέγουσι τοὔνομα αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι. τὸν 
οὖν νεαγίσκον τοῦτον τέως μὲν ϑαυμάζειν τόν τε ρ- 
μόδιον καὶ τὸν ᾿Αριστογείτονα ὡς σοφούς, ἔπειτα συγ- 
γενόμενον τῷ Ἱππάρχῳ “καταφρονῆσαι ἐκείνων, χαὶ 
τοὺς περιαλγήσαντας ταύτῃ τῇ ἀτιμίᾳ οὕτως ἀπο- 
χτεῖναι τὸν Ἵππαρχον. 1Π. Κινδυνεύεις Τοίνυν, ὦ 

Σώκρατες, ἢ οὐ φίλον ua ἡγεῖσϑαι, ἢ, εἰ ἡγεῖ φίλον, 

οὐ nel eg Dou Ἱππάρχῳ. ἐγὼ γὰρ ὅπως οὐ σὺ ἐμὲ 

ἐξαπατᾷς, ovx οἷδ᾽ ! ὅντινα τρόπον ἐν τοῖς "λόγοις οὐ E | 
δύναμαι πεισϑῆναι. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ὥςπερ πετ- 
evo» ἐθέλω σοὶ ἐν τοῖς λόγοις ἀναϑέσϑαι ὅ τι βού- 
λει τῶν εἰρημένων, ἵνα μὴ οἴη ἐξαπατᾶσϑαι. πότερον 
γὰρ τοῦτό σοι ἀναϑῶμαι, ὡς οὐχὶ τῶν ἀγαϑῶν πάν- 
τὸς ἐπιϑυμοῦσιν ἀνϑρωποι; IL Μή μοΐ γ8. EQ. 
᾿Αλλ ὡς τὸ ζημιοῦσϑαι καὶ ἡ ζημία οὐ κακόν; 1Π. 
Μή uoi ys. ΣΏ. AÀX ὡς οὐ τῇ ζημίᾳ καὶ τῷ ζη- ' 
μιοῦσϑαι τὸ κέρδος καὶ τὸ κερδαίνειν ἐναντίον; 1Π. 

Μηδὲ * τοῦτο. EQ. ᾿Αλλ ὡς ἐναντίον ὃν τῷ κακῷ 
οὐκ ἀγαϑόν ἐστι τὸ κερδαίνειν; 1Π. Οὔτι πᾶν γ8 
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ΠΡΟ ἃ πὶ ΟΠ ΉΓΠ5: 

τουτί μοι ἀνάϑου. EQ. 4ox&i ἄρα σοι, ὡς ἔοικε, τοῦ 
κέρδους τὸ μὲν τι; ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ τι κακόν. 1Π. 

Ἔμοιγε. ΣΩ. ᾿Ανατίϑεμαι τοΐνυν σοι TOUTO' ἔστω 
γὰρ δὴ κέρδος τι ἀγαϑόν, xat ἕτερον. κέρδος τι κα- 

κόν. κέρδος δὲ rs οὐδὲν μᾶλλόν ἐστιν αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν 
ἢ τὸ κακόν. " rae; II. Πῶς us ἐρωτᾷς; ΣΩ. Ἐγὼ 

φράσω. σιτίον ἔστι ἀγαϑόν T8 καὶ κακόν; “ὙΠ 

Nal. XQ. Ag οὖν μᾶλλόν τι αὐτῶν ἐστὶ τὸ ἕτε- 
gov τοῦ ἑτέρου σιτίον; ἢ ὁμοίως τοῦτό γε, σιτία, 
ἐστὸν ἀμφότερα, xal ταύτῃ 78 οὐδὲν διαφέρει, τὸ fre- | 
gov τοῦ ἑτέρου, κατὰ τὸ σιτίον εἶναι" ἀλλὰ ἡ τὸ μὲν 
αὐτῶν ἀγαϑόν, τὸ δὲ κακόν; 1Π. Na. 

οὖν xoi ποτὸν καὶ τἄλλα πάντα, ὅσα τῶν ὄντων τὰ 

αὐτὰ ὄντα τὰ μὲν πέπονϑεν ἀγαϑὰ εἶναι, τὰ δὲ κα- 
χά, οὐδὲν ἐκείνῃ ys διαφέρει τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, 7j 
τὸ αὐτό ἐστιν; ὥςπερ ἄνθρωπος δήπου ὁ μὲν χρη- 
στός ! ἐστιν, ὁ δὲ πονηρύς. IH. Nol. EQ. AX 

ἀνϑρωπός re οἶμαι, οὐδέτερος οὐδετέρου QUIS μᾶλλον 

οὔτε ἧττόν ἐστιν, οὔτε ὃ χφηστὸς τοῦ πονηροῦ, OUTS 
ὃ “πονηρὸς τοῦ χθηστοῦ. 1Π. ᾿ἡληϑῆ λέγεις. EQ. 

Οὐκοῦν οὕτω καὶ περὶ τοῦ κέρδους διανοώμεϑα, ὡς 

κέρδος ye ὁμοίως ἐστὲ καὶ τὸ πονηρὸν xol τὸ χρηστόν" 
1Π. ᾿᾿νάγκη. ΣΩ. Οὐδὲν ἄρα μᾶλλον κερδαίνει ὃ ὃ τὸ 
χρηστὸν κέρδος ἔ ἔχων ἢ ὃ τὸ πονηρόν. οὔκουν μᾶλλόν 
78 κέρδος φαίνεται οὐδέτερον ! ὅν, ὡς ὁμολογοῦμεν. 
1Π. Ναί. EQ. Οὐδετέρῳ γὰρ αὐτῶν οὐδὲ τὸ μᾶλλον 

οὐδὲ τὸ ἧττον πρόςεστιν. 1Π. Οὐ γὰρ δή. zo. Τῷ 
δὴ τοιούτῳ πράγματι πῶς ἂν τις μᾶλλον ἢ ἧττον 

ὁτιοῦν ἂν ποιοῖ ἢ πάσχοι, ᾧ μηδέτερον τούτων προς- 
sig; II. ᾿Αδύνατον. EQ. Ἐπειδὴ τοίνυν κέρδη μὲν 
ὁμοίως ἐστὶν ἀμφότερα καὶ κερδαλέα, τουτὶ δὴ δεῖ 
ἡμᾶς ἐπισκέψασθαι, διὰ τί ποτε ἀμφότερα αὐτὰ κέρ- 
δὸς καλεῖς, τί τὸ αὐτὸ ἐν ἀμφοτέροις ! ὁρῶν; ὥςπερ 

ἄν εἰ [ἃ] σύ μ8 ἠρώτας τὰ νῦν δή, διὰ cl mote καὶ 
τὸ ἀγαϑὸν σιτίον καὶ τὸ κακὸν σιτίον ὁμοίως ἀμφό- 
τερα σιτία καλῶ, εἶπον ἂν σοι, διότι ἀμφότερα, ξηρὰ 

τροφὴ σώματός ἔστι, διὰ τοῦτο ἔγωγε. τοῦτο E ei- 
γαι σιτίον x&» σύ που ἡμῖν ὁμολογοῖς. " γάρ; 1Π. 
Ἔγωγε. ΣΩ. Καὶ περὶ ποτοῦ οὖν O αὐτὸς ἂν τρό- 

πος εἴη τῆς ἀποκρίσεως, ὅτι τῇ τοῦ σώματος ὑγρᾷ 
τροφῇ, ἐάν τὸ χφηστὴ ἐάν τε πονηρὰ * ἢ, τοῦτο τὸ 
ὄνομά ἐστι, ποτόν" καὶ τοῖς ἄλλοις ὡραύτως. πειρῶ 
οὖν καὶ σὺ ἐμὲ μιμεῖσϑαι οὕτως ἀποκρινόμενον. τὸ 
χρηστὸν κέρδος καὶ τὸ πονηρὸν κέρδος. κέρδος φὴς ἀμ- 
φύτερον εἶναι, τί τὸ αὐτὸ ἐν. αὐτοῖς ὁρῶν, ὅτι δὴ χαὶ 

τοῦτο κέρδος ἐστίν: δἰ δ᾽ αὐ μὴ αὐτὸς ἔχεις ἀποκρί- 
γασϑαι, ἀλλ ἐμοῦ λέγοντος σκόπει" ἄρα κέρδος λέγεις 

πᾶν κτῆμα, ὃ ἂν τις χτήσηται ἢ μηδὲν ἀναλώσας, ἢ 
ἔλαττον ἀναλώσας πλέον λάβη; 1Π. ! Ἔμοιγε δοκῶ 
τοῦτο καλεῖν κέρδος. ΣΏ. Aga καὶ τὰ τοιάδε Àeyeic; 
ἐάν τις ἑστιαϑεὶς μηδὲν ἀναλώσας ἀλλ᾽ εὐωχηϑεὶς γό- 
σον κτήσεται; HL Μὰ 4f οὐκ ἔγωγε. ΣΩ. Ὑχίει- 
ay δὲ κτησάμενος ἀπὸ ἑστιάσεως κέρδος ἂν «κτήσαιτο 

ΣΩ. Οὐκ- ] 
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ἢ ζημίαν; 1Π. Κέρδος. EQ. Οὐκ ἄρα τοῦτό y ἐστὶ 

κί τὸ ὁτιοῦν κτῆμα κτήσασϑαι. II Ov μέντοι. 

ΣΩ. Πότερον οὐκ ἐὰν κακὸν ἢ οὐδ᾽ ἄν ἀγαϑὸν ὅτι- 

οὖν κτήσηται, οὐ κέρδος κτήσεται; 1Π. Φαίνεται, ἐάν 

ys ἀγαϑόν. EQ. Ἐὰν δὲ κακόν, ! ov ξημίαν κτήσεται; 

1Π. "Enorme Ooxsi. EQ. Ὁρᾷς οὖν, ὡς πάλιν cv πε- 

φιτρέχεις εἰς τὸ αὐτό; τὸ μὲν κέρδος ἀγαϑὸν φαΐνε- 
ται, 7 δὲ ζημία κακόν. Hr. Amoga ἔγωγϑ ὃ τι εἴπω. 

EQ. Οὐκ ἀδίκως ys σὺ ἀπορῶν. ἔτι δὲ καὶ τόδε ἀπό- 
χριναι" ἐάν τις ἔλαττον ἀναλώσας πλέον κτήσηται, φὴς 

κέρδος εἶναι; II. Οὔτι κακόν γε λέγω, ἀλλ᾽ ἐὰν χρυ- 

gio» ἢ ἀργύριον ἔλαττον ἀναλώσας, πλέον λάβῃ. zo. 
Καὶ ἐγὼ μέλλω τοῦτο ἐρήσεσϑαι. φέρε γάρ, ἐάν τις 
χρυσίου σταϑμὸν ! ἥμισυν ἀναλώσας διπλάσιον λάβη 

ἀργυρίου, κέρδος ἢ ζημίαν εἴληφεν; ML Ζημίαν δή- 

που, G Σώκρατες. ἀντὶ δωδεκαστασίου γὰρ διστάσιον 

αὐτῷ καϑίσταται τὸ χρυσίον. EQ. Καὶ μὴν πλέον 

y εἴληφεν. ἢ οὐ πλέον ἐστὶ τὸ διπλάσιον τοῦ ἡμί- 

σεος; 1π. Οὔτι τῇ ἀξίᾳ γε ἀργύριον χρυσίου. EQ. 
Δεῖ ἄρα, ὡς ἔοικδ, τῷ κέρδει τοῦτο προςεῖναι, τὴν 
ἀξίαν. »» yov τὸ μὲν ἀργύριον πλέον ὃν τοῦ χρυ- 

σίου οὐ φὴς ἄξιον εἶναι" τὸ δὲ χρυσίον, ἔλαττον 0», 
ἄξιον φὴς εἶναι. ! III. Σφόδρα" ἔχει γὰρ οὕτω. EQ. 

Τὸ μὲν ἄξιον ἄρα, κερδαλέον ἐστίν, ἐάν τ σμικρὸν 

ἢ ἐάν 18 μέγα: τὸ δὲ ἀνάξιον ἀκερδές. 1Π. ναί. 

EQ. Τὸ δὲ ἄξιον λέγεις ἄξιον εἶναι ἀλλο τι ἢ κεκτῆ- 

σϑαι; 1Π. Nod, κεκτῆσϑαι. EQ. Τὸ δὲ abo» αὖ 

λέγεις κεχτῆσϑαι τὸ ἀγωφελὲς ἢ τὸ ὠφέλιμον; 1Π. 

Τὸ ὠφέλιμον δήπου. * EQ. Οὐκοῦν τὸ ὠφέλιμον ἀγα- 

ϑόν ἐστιν; HI. Noi Σῶ. Οὐκοῦν, o ἀνδρειότατε 

πάντων, οὐ τὸ κερδαλέον, ἀγαϑὸν αὖ πάλιν τρίτον ἢ 

τέταρτον ἥκει ἡμῖν ὁμολογούμενον; nr Ἔοικεν. EQ. 

“Μνημονεύεις οὖν, ὅϑεν ἡμῖν οὗτος ó λόγος γέγονεν; 

1Π. Οἷμαΐέ 78. ΣΩ. Εἰ δὲ μή, ἐγώ ge ὑπομνήσω. 

ἠμφιςβήτησάς μοι τοὺς ἀγαϑοὺς μὴ πάντα τὰ κέρδη 

βούλεσϑαι κερδαίνειν, ἀλλὰ τῶν κερδῶν τἀγαϑά; τὰ 

δὲ πονηρὰ μή; 1Π. Ναΐχι.. ! EQ. Οὐκοῦν νῦν πάν- 

τα τὰ κέρδη ὃ λόγος ἡμᾶς ἠνάγκακε καὶ σμικρὰ καὶ 

μεγάλα ὁμολογεῖν ἀγαϑὰ εἶναι; 1Π. ᾿μνάγκακε 19, 

a Σώκρατες, μᾶλλον ἐμὲ 1B ἢ πέπεικεν. ΣΩ. AME 

ἴσως μετὰ τοῦτο καὶ πείσειεν ἄν. νῦν δ᾽ ow, eite 

πέπϑβισαι εἴτε ὅπως δὴ 6 ἔχεις, σύμφῃς γοῦν ἡμῖν, πᾶν- 

τα τὰ κέρδη ἀγαϑὰ εἶναι, καὶ σμικρὰ καὶ μεγάλα; 

1Π. Ὁμολογῶ γὰρ οὖν. EQ. Τοὺς δὲ χφηστοὺς ἂν- 

ϑρώπους βούλεσϑαι τὰ ἀγαϑὰ ὁμολογεῖς ἅπαντα 

ἅπαντας, ἢ οὐ; LI. Ὁμολογῶ. |! EQ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ 

τούς γ8 πονηροὺς εἶπες ὅτι καὶ σμικρὰ καὶ μεγάλα 

κέρδη φιλοῦσιν. 1Π. Εἶπον. ΣΩ. Οὐκοῦν κατὰ τὸν 

σὸν λόγον ἅπαντες ἄνϑρωποι φιλοκερδεῖς ἂν εἶεν, καὶ 

οἱ χρηστοὶ καὶ οἱ πονηροί: 1Π. Φαίνεται. ΣΏ. Οὐκ 

ἄρα ὀρϑῶς ὀνειδίζει, εἴ τίς τῳ ὀνειδίζει φιλοκερδεῖ εἷ- 

γαι" τυγχάνει γὰρ καὶ ὃ ταῦτα ὀνειδίζων αὐτὸς τοι- 

οὗτος ὧν. 

———— e$ ——— 
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ΤΑ ΤΟΥ DATUR. WU ἢ Ὁ ΠΡ ὩΣ QUERN 

ΣΩΚΡΑΤΗ͂Σ, MENEZENO. 

|. * FE: ἀγορᾶς ἢ πόϑεν Μενέξενος; ΜΕΝ. Ἐξ 

ἀγορᾶς, à Σώκρατες, καὶ ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου. zQ. 

Ti μάλιστα σὺ πρὸς βουλευτήριον; ἢ δῆλα δή, ὅτι 

παιδεύσεως καὶ φιλοσοφίας ἐπὶ τέλει ἡγεῖ εἶναι, καὶ 

ὡς ἱκανῶς ἤδη ἔχων. ἐπὶ τὰ μείζω ἐπινοεῖς τρέπεσϑαι, 
καὶ ἄρχειν ἡμῶν, G ϑαυμάσιε, ἐπιχειρεῖς τῶν πρε- 
σβυτέρων τηλικοῦτος Qv, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ' ὑμῶν ἡ oi- 

κία ael τινα ἡμῶν ἐπιμελητὴν rb geo use MEN. 

᾿Εὰν σύ γε, ὦ Σώκρατες, ἐᾷς καὶ συμβουλεύῃς ἄρχειν, 

προϑυμήσομαι" εἰ δὲ μή, ov. νῦν μέντοι ἀφικόμην 
πρὸς τὸ βουλευτήριον πυϑόμενος, ὅτι ἡ βουλὴ μέλλει 
αἱρεῖσϑαι ὅςτις ἐρεῖ ἐπὶ τοῖς ἀποϑανοῦσι" ταφὰς γὰρ 
οἶσϑα ὅτι μέλλουσι ποιεῖν. ΣΏ. Πάνυ ye. ἀλλὰ τί- 
va εἵλοντο; MEN. Οὐδένα, ἀλλὰ ἀνεβάλοντο εἰς τὴν 

αὔριον. οἶμαι μέντοι. AMoyivov ἢ Δίωνα αἱρεϑήσεσϑαι. 

Ii. ΣΩ. Kai μήν, ὦ Μενέξενε, πολλαχῇ " κινδυνεύει 
καλὸν εἶναι τὸ ἐν πολέμῳ ἀποϑνήσκειν. καὶ γὰρ τα- 
φῆς καλῆς τε καὶ μεγαλοπρεποῦς τυγχάνει, καὶ ἐὰν 
πένης τις ὧν τελευτήσῃ, καὶ ἐπαίνου av ἔτυχε, καὶ ἐὰν 
φαῦλος ἢ, ὑπ᾽ ἀνδρῶν σοφῶν τε καὶ οὐκ εἰκῇ ἐπαι- 
γούντων, ἀλλ᾽ ἐκ πολλοῦ χρόνου λόγους παρεσχευα- 

σμένων, οἵ οὕτω καλῶς ἐπαινοῦσιν, ὥςτε καὶ τὰ προς- 

ὄντα καὶ τὰ μὴ περὶ ἑκάστου * λέγοντες, καλλιστά 
πὼς τοῖς ὀνόμασι ποικίλλοντες, γοητεύουσιν ἡμῶν τὰς 
ψυχάς, καὶ τὴν πόλιν ἐγκωμιάζοντες κατὰ πάντας τρό- 
πους καὶ τοὺς τετελευτηκότας ἐν τῷ πολέμῳ καὶ τοὺς 
προγόνους ἡμῶν ἅπαντας τοὺς ἔμπροσϑεν, καὶ αὐτοὺς 

ἡμᾶς τοὺς ἔτι ζῶντας ἐπαινοῦντες, OCT ἔγωγε, [5] Me- 
vé&eve, γενναίως πάνυ διατέϑεμαι ἐπαινούμενος ὑπ 
αὐτῶν, καὶ ἑκάστοτε ἕστηκα ἀγροώμενος καὶ κηλούμε- 
νος, ἡγούμενος ἐν τῷ παραχρῆμα μείζων καὶ ! yervou- 
ὅτερος καὶ καλλίων γεγονέναι. καὶ οἷα δὴ τὰ πολλὰ 
ἀεὶ μετ᾽ ἐμοῦ ξένοιτινὲς E ἕπονται καὶ ξυνακροῶνται, πρὸς 
οὕς ἐγὼ σεμνότερος ἐν τῷ παραχρῆμα γίγνομαι" καὶ 

ἡγεῖσϑαι εἶναι ἢ πρότερον, ὑπὸ τοῦ λέγοντος ἀναπει- 
ϑόμενοι. καὶ μοι αὕτη ἢ σεμνότης παραμένει ἡμέρας 
πλείω ἢ τρεῖς" οὕτως ἔναυλος ὁ λόγος Te καὶ ὁ φϑόγ- 

yos παρὰ TOU ! λέγοντος ἐνδύεται εἰς τὰ ὦτα, Gcre 
μόγις τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἀναμιμνήσκομαι ἐμαυ- 
τοῦ καὶ αἰσϑάνομαι oU γῆς εἰμὶ, τέως δὲ οἶμαι μόνον 
οὐκ ἐν μακάρων νήσοις οἰχεῖν" οὕτως ἡμῖν οἱ ῥήτορες 
δεξιοὶ εἰσιν. II. MEN. Mei σὺ πιρορπαίξοιο; ὦ Σώ- 

χρατες, τοὺς ῥήτορας. γὺν Προ οἶμαι ἐγὼ τὸν αἷρε- 
ϑέντα οὐ πάγυ εὐπορήσειν" ἐξ ὑπογυίου γὰρ παντά- 
πασιν 7 αἵρεσις γέγονεν, ὥςτε ἴσως ἀναγκασϑήσεται 
ὃ λέγων ὥςπερ αὐτοσχεδιάζειν. EQ. Πόϑεν, ὦ Tu- 

Óé; τ εἰσὶν ἑκάστοις τούτων λόγοι παρεσχευασμένοι, 
καὶ ἅμα οὐδὲ αὐτοσχεδιάζειν τά γ8 τοιαῦτα χαλεπόν. 
εἰ μὲν γὰρ δέοι ᾿4' ϑηναίους ἐν Πελοποννησίοις εὖ λέ- 
yew ἢ Πελοποννησίους ἐν ᾿4ϑηναίοις, ἀγαϑοῦ ἂν ῥή- 

τορος δέοι τοῦ πείσοντος καὶ «δὐδοκιμήσοντος" ὅταν δὲ 
τις ἐν τούτοις ἀγωνίζηται; οὕςπερ καὶ ἐπαινεῖ, οὐδὲν 
μέγα δοκεῖν εὖ λέγϑιν. ΜῈΝ. Οὐκ οἶδι, ὦ “Σώκρατες; 
EQ. Οὐ μέντοι μὰ Δία. MEN. Ἦ οἴει οἷός v ' ἄν 
εἶναι αὐτὸς εἰπεῖν, δἰ «δέοι xci ἕλοιτό σε ἡ βουλή; 
zo. Καὶ ἐμοὶ μέν ye, ὦ ὦ Μενέξενε, οὐδὲν ϑαυμαστὸν 

οἵῳ T εἶναι eineiv, ᾧ τυγχάνει. διδάσκαλος οὖσα οὐ 
πάνυ φαύλη περὶ ῥητορικῆς, ἀλλ᾽ ἥπερ καὶ ἄλλους 
πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς πδποίΐηκβ ῥήτορας, ἕνα δὲ καὶ 

διαφέροντα τῶν Ἑλλήνων, Περικλέα τὸν Ξανϑίππου. 
MEN. Τίς αὕτη; ἢ δῆλον, ὅτι ᾿Ασπασίαν λέγεις; EQ. 
“Μέγω γάρ, καὶ Κόννον γε τὸν Μητροβίου" οὗτοι γάρ 
μοι δύο εἰσὶ διδάσκαλοι, ὃ * μὲν μουσικῆς, ἡ δὲ ῥη- 
τορικῆς. οὕτω μὲν οὐν τρεφόμενον ἄνδρα οὐδὲν ϑαυ- 

| μαστὸν δεινὸν εἶναι λέγειν. ἀλλὰ καὶ ὅςτις ἐμοῦ κάκιον, 

ἐπαιδεύϑη, μουσικὴν μὲν ὑπὸ “Αάμπρου παιδευϑεῖς, 

| ῥητορικὴν δὲ vm ᾿Αντιφῶντος τοῦ "Pauvovatov, ὅμως 

κἄν οὗτος οἷός v εἴη Αϑηναίους ye ἐν ̓ ᾿ϑηναΐοις 
γὰρ ἐκεῖνοι ταὐτὰ ταῦτα δοκοῦσί μοι πάσχϑιν καὶ πρὸς l ἐπαινῶν εὐδοκιμεῖν. IV. MEN. Koi τί ἂν ἔχοις εἰ- 
ἐμὲ καὶ πρὸς τὴν ἄλλην πόλιν, ϑαυμασιωτέραν αὐτὴν | πεῖν, εἰ δέοι G8 λέγειν; EQ. Αὐτὸς μὲν παρ᾽ ἐμαυ- 
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TOU ἴσως οὐδέν, ᾿Ἀσπασίας δὲ xol χϑὲς ἠκροώμην ' 
περαινούσης ἐπιτάφιον λόγον πϑρὶ αὐτῶν τούτων. i- 

χουσδ γὰρ ἅπερ! σὺ λέγεις, ὅτι μέλλοιεν ᾿᾿Ιϑηναῖοι αἵ- 
φεῖσϑαι τὸν ἐροῦντα" ἔπειτα τὰ μὲν ἐκ τοῦ παραχρῆ- 
μά μοι διήει, οἷα δέοι λέγειν, τὰ δὲ πρότερον ἐσχεμ- 
μένη, ὅτε, μοι δοκεῖ, συγετίϑει τὸν ἐπιτάφιον λόγον, 
ὃν Περικλῆς εἶπε, περιλείμματ᾽ ἄττ᾽ ἐξ ἐχείνου συγκολ- 
λῶσα. ΜῈΝ. Ἠ καὶ μνημονεύσαις ἄν ἃ ἔλεγεν 7 
᾿ἰσπασία; EQ. Ei μὴ ἀδικῶ yc ἐμάν ϑανόν γέ τοι 
παρ᾽ αὐτῆς, καὶ ὀλίγου πληγὰς ! ἔλαβον, ὅτι ἐπελαν- 

ϑανόμην. ΜΕΝ. Τί οὖν οὐ διῆλϑες; EQ. MÀX. ὅπως 

μή μοι χαλεπανεῖ ἡ διδάσκαλος, ἂν ἐξενέγχω αὐτῆς τὸν 

λόγον. ΜΕΝ. “Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ εἰπέ, καὶ 

πάνυ μοι χαριεῖ, εἴτε Ἀσπασίας βούλει λέγειν εἴτε 

ὁτουοῦν ἀλλὰ μόνον εἰπέ. EQ. ἀλλ ἴσως μου κα- 
ταγελάσει, ἂν σοι δόξω πρεσβύτης. ὧν ἔτι παΐζειν. 
ΜΕΝ. Οὐδαμῶς, ὦ “Σώκρατες, ἀλλ᾽ εἰπὲ παντὶ τρόπῳ. 

V. EQ. “ἀλλὰ μέντοι got γε δεῖ χαρίζεσθαι, ὥςτε κἂν 

ὀλίγου, εἴ με κελεύοις ! ἀποδύντα ὀρχήσασϑαι, χαρι- 
solum ἂν, ἐπειδή γε μόνω ἐσμέν. ἀλλ ἄκουϑ. ἔλεγε 
γάρ, ὡς ἐγῷμαι;» ἀρξαμένη λέγειν az αὐτῶν τῶν τε- 

ϑυεώτων οὑτωσί. 

"Eoyo uiv ἡμῖν οἵδε & ἔχουσι τὰ προςήκοντα σφίσιν 
αὐτοῖς, ὧν τυχόντες πορεύονται πὴν εἱμαρμένην πο- 
ρεΐαν, προπεμῳφϑέντες κοινῇ μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως, ἰδίᾳ 

δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων" λόγῳ δὲ δὴ τὸν λειπόμενον κό- 
σμον 0 τε γόμος προςτάττει ἀποδοῦναι τοῖς ἀνδράσι 
! xal χρή: ἔργων γὰρ E πραχϑέντων λόγῳ χαλῶς ῥη- 
ϑέντι μνήμη καὶ xocuoc τοῖς πράξασι γίγνεται παρὰ 
τῶν ἀκουσάντων. δεῖ δὴ τοιούτου τινὸς λόγου, ὅςτις 
τοὺς μὲν τετελευτηκότας ἱκανῶς ἐπαινέσεται, τοῖς δὲ 

ζῶσιν εὐμενῶς παραινέσεται, ἐκγόνοις μὲν καὶ ἀδελφοῖς 
μιμεῖσϑαι τὴν τῶνδε ἀρετὴν παρακελευόμενος, πατέρας 

δὲ καὶ μητέρας xai εἴ τινες τῶν ἀνωϑεν ἔτι προγόνων 
λείπονται, τούτους δὲ παραμυϑούμενος. Τὶς οὖν ἂν 

ἡμῖν τοιοῦτος * λόγος φανείη; ἢ πόϑεν ἀν ὀρϑῶς 

ἀρξαίμεϑα, ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐπαινοῦντες, οἱ CE τε 

τοὺς ἑαυτῶν εὔφραινον δι ἀρετήν, καὶ τὴν τελευτὴν 
ἀντὶ τῆς τῶν ζώντων σωτηρίας ἠλλάξαντο; “οκεῖ μοι 

χρῆναι κατὰ φύσιν, ὥςπερ ἀγαϑοὶ ἐγένοντο, οὕτω καὶ 

ἐπαινεῖν αὐτούς. ἀγαϑοὶ δ᾽ ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι ἐξ 

ἀγαϑῶν. τὴν εὐγένειαν οὖν πρῶτον αὐτῶν ἐγκωμιά- 
Lus»: δεύτερον δὲ τροφήν τε καὶ τταιδείαν" 1 ἐπὶ δὲ 
τούτοις τὴν τῶν ἔργων πρᾶξιν ἐπιδείξωμεν, ὡς καλὴν 

xci ἀξίαν τούτων ἀπεφήναντο. vi. “Τῆς δ᾽ εὐγενείας 
πρῶτον ὑπῆρξε τοῖςδε ἢ τῶν προγόνων χέρεσις οὐχ 
ἔπηλυς οὖσα, οὐδὲ τοὺς ἐκγόνους τούτους ἀποφηναμέ- 

νη μετοικοῦντας ἐν τῇ χώρᾳ, ἄλλοϑεν σφῶν ἡκόντων, 
ἀλλ᾽ αὐτόχϑονας xol τῷ ὄντι ἐν πατρίδι οἰκοῦντας 
καὶ ζῶντας, τρεφομένους οὐχ ὑπὸ μητρυιᾶς, ὡς. ἄλλοι, 

ἀλλ ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας, ἐν ἡ ῴκουν, xai ! γὺν 
κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἰχείοις τόποις τῆς τεκούσης 

καὶ ϑρεψάσης καὶ ὑποδεξαμένης. δικαιότατον δὴ κο- 
σμῆσαι πρῶτον τὴν μητέρα αὐτήν" οὕτω γὰρ συμβαί- 
γει ἅμα καὶ à τῶνδε εὐγένεια κοσμουμένη. νη. Ἔστι 

δὲ ἀξία à χώρα καὶ ὑπὸ πάντων ἀγϑρώπων ἐπαινεῖ- 
σϑαι, οὐ μόνον vg ἡμῶν, πολλαχῇ μὲν χαὶ ἄλλῃ, 
πρῶτον δὲ καὶ L μέγιστον, ὅτι τυγχάνει οὔσα ϑεοφιλής. 
μαρτυρεῖ δὲ ἡμῶν τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφιςβητησάντων 
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περὶ αὐτὴν ϑεῶν ἔρις τε καὶ κρίσις. ἣν δὲ ϑεοὶ ἐπήνε- 
σαν, πῶς οὐχ ! vm ἀνθρώπων γε ξυμπάντων δικαία 

ἐπαινεῖσθαι; Δεύτερος δὲ ἔπαινος δικαίως ἄν αὐτῆς 

εἴη, ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἡ πᾶσα γῆ ἀνεδί- 
δου καὶ ἔφυε ζῶα παντοδαπά, ϑηρία τὸ καὶ Bora, ἐν 
τούτῳ T ἡμετέρα ϑηρίων μὲν ἀγρίων ἄγονος καὶ κα- 
ϑαρὰ ἐφάνη, ἐξελέξατο δὲ τῶν ζώων καὶ ἐγέννησεν 
Ὁ gp ὃ συνέσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων καὶ δίκην 

i ϑεοὺς μόνον »ομίζει. μέγα δὲ τεκμήριον ' τούτῳ 
τῷ λόγῳ, ὅτι ἥδε ἔτεκεν ἢ γῆ τοὺς τῶνδέ τε καὶ Tu&- 
τέρους προγόνους" πᾶν γὰρ τὸ τεκὸν τροφὴν, ἔχϑι ἐπι- 
τηδείαν ᾧ ἀν τέκῃ. ᾧ καὶ γυνὴ δήλη τεκοῦσά τε ἀλη- 
ϑῶς xal μή, ἀλλ᾽ ὑποβαλλομένη, ἐὰν μὴ ἔχῃ πηγὰς 

τροφῆς τῷ “γεννωμένῳ. ὃ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα γῆ τε καὶ 
μήτηρ ἱκανὸν τεκμήριον. παρέχεται ὡς ἀνϑρώπους yer- 
»ηἡσαμένη᾽ μόνη γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν 
ἀνϑρωπείαν ἤνεγκε * τὸν τῶν πυρῶν καὶ κριϑῶν xcp- 
TOY, ᾧ 
γένος, ὡς τῷ ὄντι τοῦτο τὸ ζῶον αὐτὴ γεννησαμένη. 
μᾶλλον δὲ ὑπὲρ γῆς ἢ γυναικὸς προςήκει δέχεσϑαι 

τοιαῦτα τϑαμήρια" οὐ γὰρ ri γυναῖκα μεμίμηται χυή- 
σει καὶ γεννήσει, ἀλλὰ γυνὴ γῆν. τούτου δὲ τοῦ καρ- 
ποῦ οὐκ ἐφϑόνησεν, αλλ 

δὲ τοῦτο ἐλαίου γένεσιν, πόνων. E 

ἐκγόνοις. Θρεψαμένη δὲ καὶ αὐξήσασα πρὸς ! ἥβην 
ἄρχοντας καὶ διδασκάλους αὐτῶν ϑεοὺς ἐπηγάγετο" 

ὧν τὰ μὲν. ὀνόματα, πρέπει ἐν τῷ τοιῷδε ἐᾶν" ἴσμεν 
γάρ' οἱ τὸν βίον ἡμῶν κατεσχεύασαν πρός τε τὴν 
xod ἡμέραν δίαιταν τέχνας πρώτους παιδευσάμενοι 

καὶ πρὸς τὴν ὑπὲρ τῆς χώρας φυλακὴν ὅπλων κτησίν 
τὸ xoi χρῆσιν διδαξύάμενοι. νΠι. Γεννηϑέντες δὲ καὶ 

παιδευϑέντες οὕτως οἵ τῶνδε πρόγονοι χουν πολι- 
τεΐαν κατασχευασάμενοι, ἧς ὀρϑὼς ἔχει διὰ βραχέων ! 
ἐπιμνησϑῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνϑρώπων ἐστί, 

xu] μὲν ἀγαϑῶν, 7 δὲ ὡς οὖν ἐν xa- 

Àj πολιτείᾳ ἐτράφησαν 

δηλῶσαι, δὶ ἢ 

ἔνειμδ καὶ τοὶς ἄλλοις. μετὰ 

ἀνῆχε τοῖς 

ἐναντία κακῶν. 
οἵ πρόσϑεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον 

ν δὴ κακεῖνοι yeso! καὶ οἱ νῦν εἰσίν, 
ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες oi τετελευτηκότες. Ἡ γὰρ 
αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἣν καὶ νῦν, ἀριστοχρατία, ἐν 
CURE E eus Á JS 
ἡ νῦν τε πολιτευύμεϑα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου 
c LU , -» τς * 2548 ' e . 

ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὃ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, ὁ δὲ 
x EU EET d 
ἀλλο, 0 ἂν χαίρη" ἔστι δὲ ' τῇ ἀληϑείᾳ uer εὐδοξίας 

; 5 D EE - 
πλήϑους ἀριστοκρατία. βασιλεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰ- 

σιν" οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἵρετοί᾽ ἐγ- 
Aes hu efe : : ; 

κρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πληϑὸος τὰς τε ἀρ- 
^ - 2 

χὰς δίδωσι καὶ τὸ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν ἀρίστοις 
- MS : PE 

εἶναι, καὶ ovre ἀσϑενείᾳ οὔτε πενίᾳ ovr ἀγνωσίᾳ πα- 
' 2 , t] ^ δ. 

τέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ τοῖς ἐναντίοις τετίμη. 
2 es ; SEIT ur esie 

ται, ὥςπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, αλλὰ εἷς ὅρος, 0 δόξας 
"BOE DMORE TER: E A : 

σοφὸς ἢ ἀγαϑὸς εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει. Αἰτία δὲ 
€ κα εν , | , Li ἡμῖν τῆς ! πολιτείας ταύτης ἡ ἐξ ἴσου γένεσις. αἵ μὲν 

| γὰρ ἄλλαι πόλεις ἐκ παντοδαπῶν κατεσχευασμέναι ἀν- 
; ES GS fe E SO PCHN. ι 

ϑρώπων εἰσὶ καὶ ἀνωμάλων, ὥςτε αὐτῶν ἀνώμαλοι : καὶ 
αἵ πολιτεῖαι, τυραννίδες, τε καὶ ὀλιγαρχίαι" οἰκοῦσιν 

οὖν ἔνιοι μὲν δούλους, οἱ δὲ δεσπότας ἀλλήλους νομί- 

ζοντες" ἡμεῖς δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι, μιᾶς μητρὸς * πάντες 
B N " 2 E - " 3e , 
ἀδελφοὶ φύντες, ovx ἀξιοῦμεν δοῦλοι οὐδὲ δεσπόται 
2 , a 344 € » " λό ἢ ς * ΄ 
αλλήλων εἴναι. ἀλλ ἢ ἰσογονία ἡμᾶς ἡ κατὰ φύσιν 

ἰσονομίαν ἀναγκάζει ζητεῖν κατὰ νόμον, καὶ μηδενὶ ἀλ- 

τῷ Q5 o6 

κάλλιστα καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον | 
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ss ὑπείχειν ἀλλήλοις ἢ ἀρετῆς δόξῃ καὶ φρονήσεως. 
. Ὅϑεν δὴ ἐν πάσῃ ἐλευϑερίᾳ τεϑραμμένοι οἱ τῶν- 

" τε πατέρες καὶ ἡμέτεροι χαὶ αὐτοὶ οὗτοι, καὶ καλῶς 
φύντες, πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἔργα ἀπεφήναντο εἰς πάν- 

τας ἀνϑρώπους καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, οἰόμενοι δεῖν ! 

ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας καὶ Ἕλλησιν ὑπὲρ “Ἑλλήνων μάχε- 

σϑαι καὶ βαρβάροις ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Ev- 

μόλπου μὲν οὖν xoi Ἡμαζόνων ἐπιστρατευσάντων, ἐπὶ 
τὴν χώραν καὶ τῶν ἔτι προτέρων ὡς ἠμύναντο, καὶ ὡς 
ἤμυναν Ἀργείοις, πρὸς Καδμείους καὶ Ἡρακλείδαις 
πρὸς "torelovs, ὃ τε χρόνος βραχὺς ἀξίως διηγήσα- 

σϑαι, ποιηταὶ τε αὐτῶν ἤδη ἱκαγῶς τὴν ἀρετὴν ἐν 
μουσικῇ ὑμνήσαντες εἰς πάντας μεμηνύχασιν᾽ ἐὰν οὖν 
! ἡμεῖς ἐπιχειρῶμεν τὰ αὐτὰ λόγῳ ψιλῷ κοσμεῖν, τάχ᾽ 

ἂν δεύτεροι. φαινοίμεϑα. ταῦτα μὲν οὖν διὰ ταῦτα 
δοκεῖ μοι ἐᾶν, ἐπειδὴ καὶ ἔχει τὴν ἀξίαν: ὧν δὲ ovre 

ποιητής πω δόξαν ἀξίαν ἐπὶ ἀξίοις λαβὼν ἔ ἔχει, ἔτι τ᾽ 

ἐστὶν ἐν μνηστείᾳ,, τούτων πέρι μοι δοκεῖ χρῆναι ἐπι- 
μνησϑῆναι ἐπαινοῦντα τε καὶ προμνώμενον ἄλλοις ἐς 

ᾧδάς τε καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν αὐτὰ ϑεῖναι πρεπόν- 

τῶς τῶν πραξάντων. ἔστι δὲ τούτων ὧν λέγω πρῶτα" 

Πέρσας ' ἡγουμένους τῆς σίας καὶ δουλουμένους τὴν 
Εὐρώπην ἔσχον oi τῆςδε τῆς χώρας ἔχγονοι; γονεῖς δὲ 
ἡμέτεροι, ὧν καὶ δίκαιον xal χρὴ πρῶτον μεμνημένους 
ἐπαινέσαι αὐτῶν τὴν ἀρετήν. δεῖ δὴ αὐτὴν ἰδεῖν, εἰ 
μέλλει τις καλῶς ἐπαινεῖν, ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ γενόμε- 
vov λόγῳ, ὅτε πᾶσα μὲν ἡ σία ἐδούλευε τρίτῳ ἤδη 
βασιλεῖ, ὧν ὃ μὲν πρῶτος Κῦρος ἐλευϑερώσας Πέρ- 

σας τοὺς αὑτοῦ πολίτας τῷ αὑτοῦ φρονήματι ἅμα καὶ 
τοὺς δεσπότας ' Μήδους ἐδουλώσατο καὶ τῆς ἄλλης 

σίας μέχρι Αἰγύπτου ἦρξεν, ὃ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Αἰγύ- 

πτοῦ τε καὶ Zinc ὅσον οἷόν v m» ἐπιβαίνειν, τρίτος 
δὲ Δαρεῖος πεζῇ μὲν μέχρι Σχυϑῶν τὴν ἀρχὴν ὡρίσα- 
το, ναυσὶ δὲ τῆς τε ϑαλάττης ἔκρατει καὶ τῶν. νήσων, 
ὥςτε μηδὲ ἀξιοῦν * ἀντίπαλον αὐτῷ μηδένα εἶναι" αἱ 
δὲ γνῶμαι δεδουλωμέναι ἁπάντων ἀνϑρώπων ἦσαν" 

οὕτω πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ μάχιμα γένη καταδεδου- 
λωμένη ἦν ἡ Περσῶν ἀρχή. Χ. αἰτιασάμενος δὲ 4α- 

ρεῖος ἡμᾶς τε καὶ Ἐρετριέας, Σάρδεσιν ἐπιβουλεῦσαι 
προφασιζόμενος, πέμψας μυριάδας μὲν πεντήκοντα ἕν 

τε πλοίοις καὶ ναυσί, ναῦς δὲ τριακοσίας, Aa δὲ 

ἄρχοντα, εἶπεν ἥκειν ἄγοντα Ἔρετριέας ι καὶ ϑηναί- 

ους, εἰ βούλοιτο τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν ἔχειν. ὁ δὲ πλεύ- 
σας εἰς Ἐρέτριαν ἐπὶ ἄνδρας, οἱ τῶν τότε Ἑλλήνων £y 

τοῖς εὐδοκιμωτάτοις ἤσαν τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, καὶ 
ovx ὀλίγοι, τούτους ἐχειρώσατο μὲν ἐν τρισὶν ἡμέραις, 
διηρευνήσατο δὲ αὐτῶν πᾶσαν τὴν χώραν, ἵνα μηδεὶς 
ἀποφύγοι, τοιούτῳ τρόπῳ ἐπὶ τὰ ὅρια ἐλϑόντες τῆς 
᾿Ἐρετρικὴς 0L στρατιῶται αὐτοῦ, ἐκ ϑαλάττης εἰς ϑά- 

λατταν διαστάντες, συνάψαντες τὰς χεῖρας διηλϑον 

ἅπασαν τὴν χώραν, ἵν ! ἔχοιεν τῷ βασιλεῖ εἰπεῖν, ὅτι 
οὐδεὶς σφᾶς ἀποπεφευγὼς, εἴη. τῇ δ᾽ αὐτῇ διανοίᾳ κα- 
τηγάγοντο ἐξ Ἐρετρίας εἰς Μαραϑῶνα, ὡς ἕτοιμόν 

σφισιν ὃν xcl ᾿Ιιϑιναίους ἐν τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀνάγκῃ 

ζεύξαντας ᾿Ερετριεῦσιν ἄγειν. τούτων δὲ τῶν μὲν πρα- 
χϑέντων, τῶν δ᾽ ἐπιχειρουμένων ovr Ἐρετριεῦσιν ἐβοή- 
ϑησεν "EL λήνων οὐδεὶς οὔτε θην αἷοις πλὴν «1ακχεδαι- 
μονίων" οὗτοι δὲ τῇ ὑστεραίᾳ τῆς μάχης ἀφίχοντο᾽ οἵ 
δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκπεπληγμένοι, ἀγαπῶντες τὴν ἐν τῷ 

PLATONIS 

|: παρόντι σωτηρίαν, ἡσυχίαν ἦγον. ἐν τούτῳ δὴ ἂν 
τις γενόμενος yvoij, οἷοι ἄρα ἐτύγχανον ὄντες τὴν 
ἀρετὴν οἱ Μαραϑῶνι δεξάμενοι τὴν τῶν βαρβάρων δύ- 
vapuy καὶ κολασάμενοι τὴν ὑπερηφανίαν, ὅλης τῆς -A- 
σίας καὶ πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν βαρβάρων, 
ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι, ὅτι 
οὐκ ἄμαχος εἴη ἢ Περσῶν δύναμις, ἀλλὰ πᾶν πλῆϑος 

καὶ πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει. ἐγὼ μὲν οὖν ἐκείνους 
τοὺς ! ἄνδρας φημὶ οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν ἦμε- 
τέρων πατέρας εἶναι, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευϑερίας τῆς τε 

ἡμετέρας καὶ ξυμπάντων τῶν ἐν τῇδε τῇ ἠπείρῳ" εἰς 
ἐκεῖνο γὰρ τὸ ἔργον ἀποβλέψαντες καὶ τὰς ὑστέρας 
μάχας ἐτόλμησαν διακινδυνεύειν οἵ Ἕλληνες ὑπὲρ τῆς 
σωτηρίας, μαϑηταὶ τῶν Μαραϑῶνι γενόμενοι. ΧΙ. 

Τὰ μὲν ovv ἀριστεῖα τῷ λόγῳ ἐχείνοις ἀναϑετέον, τὰ 
δὲ δευτερεῖα τοῖς περὶ Σαλαμῖνα * xai er “Ἀρτεμισίῳ 
γαυμαχήσασι καὶ νικήσασι. καὶ γὰρ τούτων τῶν ay- 
δρῶν πολλὰ μὲν ἂν τις ἔχοι διελϑεῖν, xol οἷα ἐπιόντα 

ὑπέμειναν κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ ὡς 
ἠμύναντο ταῦτα᾽ ὃ δὲ μοι δοκεῖ καὶ ἐκείνων κάλλιστον 
εἶναι, τούτου μνησϑήσομαι, ὅτι τὸ ἑξῆς ἔργον τοῖς 
Μαραϑῶνι διεπράξαντο. oi μὲν γὰρ Μαραϑῶνι το- 
σοῦτον μόνον ἐπέδειξαν τοῖς Ἕλλησιν, ὅτι κατὰ γῆν 
οἷόν T& ἀμύνεσϑαι τοὺς ! βαρβάρους ὀλίγοις πολλούς, 
γαυσὶ δὲ ἔτι ἣν ἄδηλον, καὶ δόξαν εἶχον “Πέρσαι ἅμα- 
χοι εἶναι κατὰ ϑάλατταν καὶ πλήϑει καὶ πλούτῳ καὶ 

τέχνῃ καὶ ῥώμῃ. τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν 
τῶν τότε ναυμαχησάντων, ὅτι τὸν ἐχόμενον φύβον διέ- 
λυσαν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἔπαυσαν φοβουμένους πλῆϑος 

γεῶν τε καὶ ἀνδρῶν. ὑπ᾽ ἀμφοτέρων δὴ ξυμβαίνει, τῶν 
16 Μαραϑῶνι μαχεσαμένων καὶ τῶν ἐν Σαλ '"μῖνι γαυ- 
μαχησάντων, ! παιδευϑῆναι τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ὑπὸ 
μὲν τῶν κατὰ γῆν, ὑπὸ δὲ τῶν κατὰ ϑάλατταν 'μα- 

ϑόντας καὶ ἐθισϑέντας μὴ φοβεῖσϑαι τοὺς βαρβά- 

ρους. ΧΗ. Τρίτον δὲ λέγω τὸ ἐν Πλαταιαῖς ἔργον καὶ 

ἀριϑμῷ καὶ ἀρετῇ γενέσϑαι τῆς Ἑλληνικῆς σωτηρίας, 
χοιγὸν ἤδη τοῦτο “᾿ακεδαιμονίων 18 καὶ ᾿ϑηναίων. 

Τὸ μὲν οὖν μέγιστον xai χαλεπώτατον οὗτοι πάντες 
ἤμυναν, χαὶ διὰ ταύτην τὴν ἀρετὴν »ῦν τε ὑφ᾽ ἡμῶν 
ἐγκωμιάζονται καὶ ! εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὑπὸ τῶν 
ὕστερον. ᾿ μετὰ δὲ τοῦτο πολλαὶ μὲν πόλεις τῶν Ἑλλή- 

γὼν ἔτι ἦσαν μετὰ τοῦ βαρβάρου, αὐτὸς δὲ ἠγγέλλετο 

βασιλεὺς διανοεῖσϑαι ὡς ἐπιχειρήσων πάλιν ἐπὶ τοὺς 
Ἕλληνας. δίκαιον δὴ καὶ τούτων ἡμᾶς ἐπιμνησϑῆναι, 
ot τοῖς τῶν προτέρων ἔργοις τέλος τῆς σωτηρίας ἐπέ- 
ϑεσαν ἀνακαϑηράμενοι καὶ ἐξελάσαντες πᾶν τὸ βάρ- 

βαρον ἐκ τῆς ϑαλάττης. ἦσαν δὲ οὗτοι οἵ το ἐπ᾿ Εὐ- 

φυμέδοντι ! ναυμαχήσαντες καὶ οἱ εἰς Κύπρον στρα- 
τεύσαντες καὶ οἱ εἰς Αἴγυπτον πλεύσαντες καὶ ἄλλοσε 
πολλαχόσε, ὧν χρὴ μεμνῆσϑαι καὶ χάριν αὐτοῖς εἰδέ- 
yai, ὅτι βασιλέα ἐποίησαν δείσαντα τῇ ἑαυτοῦ σωτη- 
le τὸν νοῦν προςέχϑιν, ἀλλὰ μὴ τῇ τῶν Ἑλλήνων ἐπι- 
βουλεύειν φϑορᾷ. ΧΠΙ. Καὶ οὗτος μὲν δὴ πάσῃ τῇ 
πόλει διηντλήϑη ὃ ὃ πόλεμος ὑπὲρ * ἑαυτῶν τε καὶ τῶν 

ἄλλων ὁμοφώνων πρὸς τοὺς βαρβάρους" εἰρήνης. δὲ hg 
γνομένης xai τῆς πόλεως τιμωμένης, ἦλϑεν ἐπὶ αὐτήν, ὃ 

δὴ φιλεῖ ix τῶν ἀνϑρώπων τοῖς εὖ πράττουσι, προς- 
πίπτειν, πρῶτον μὲν ζῆλος, ἀπὸ ζήλου δὲ φϑόνος. 0 

καὶ τήνδε τὴν πόλιν ἄκουσαν ἐν πολέμῳ τοῖς Ἕλλησι 
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κατέστησε. uer δὲ τοῦτο γενομένου πολέμου, συνέβα- 
λον μὲν ἐν Τανάγρᾳ ὑπὲρ τῆς Βοιωτῶν ἐλευϑερίας 
“Δακεδαιμονίοις ! μαχόμενοι, ἀμφιςβητησίμου δὲ τῆς 
μάχης γενομένης, διέκρινδ τὸ ὕστερον ἔργον" oi μὲν 
γὰρ ᾧχοντο ἀπιόντες, καταλείποντες [Βοιωτοὺς} οἷς 
ἐβοήϑουν, oi δ᾽ ἡμέτεροι τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐν Οἰνοφύτοις 
νικήσαντες τοὺς ἀδίκως φεύγοντας δικαίως κατήγαγον. 

οὗτοι, δὴ πρῶτοι μετὰ τὸν “Περσικὸν πόλεμον, Ἕλλησιν 

ἤδη ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας βοηϑοῦντες πρὸς Ἕλληνας, 

ἄνδρες ἀγαϑοὶ γενόμενοι καὶ ἐλευϑερώσαντες οἷς ! 
ἐβοήϑουν, ἐν τῷδε τῷ μνήματι τιμηϑέντες ὑπὸ τῆς 
πόλεως πρῶτοι ἐτέϑησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα πολλοῦ 
πολέμου γϑνομένου, καὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐπιστρα- 
τευσάντων xal τεμόντων τὴν χώραν. καὶ ἀναξίαν χάριν 
ἐχτινόντων τῇ πόλει, νικήσαντες αὐτοὺς γαυμαχίᾳ oL 
ἡμέτεροι καὶ λαβόντες αὐτῶν τοὺς ἡγεμόνας Λακϑοδαι- 
μονίους ἐν τῇ Σφαγίᾳ, ἐξὸν αὐτοὺς διαφϑεῖραι, ἐφεί- 
σαντο καὶ ἀπέδοσαν, xai εἰρήνην ! ἐποιήσαντο, ἡγού- 
μδνοι πρὸς piv τὸ ὁμόφυλον μέχρι viaje δοῖν πολεμεῖν, 
καὶ μὴ δι ὀργὴν ἰδίαν πόλεως τὸ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων 

διολλύναι, πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους μέχρι διαφϑορᾶς. 
τούτους δὴ ἄξιον ἐπαινέσαι τοὺς ἄνδρας, oi τοῦτον 
τὸν πόλεμον πολεμήσαντες ἐνθάδε κεῖνται, ὅτι ἐπέδει- 

Ba, 8t τις ἄρα ἠμφεςβήτει, ὡς ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ 

τῷ πρὸς τοὺς βαρβάρους ἄλλοι τινὲς εἷδν ἀμείνους 
᾿ϑηναίων, ὅτι οὐκ ἀληϑῆ ! ἀμφιςβητοῖεν. οὗτοι γὰρ 

ἐνγταῦϑα ἔδειξαν, στασιασάσης τῆς Ἑλλάδος περιγενό- 
μενοι τῷ πολέμῳ, τοὺς προεστῶτας τῶν ἄλλων Ἑλλή- 

γῶν χειρωσάμενοι, μεϑ᾽ ὧν τότε τοὺς βαρβάρους ἐνί- 
XQy κοινῇ, τούτους γικῶντες ἰδίᾳ. XIV. Τρίτος δὲ 

πόλεμος uera ταύτην τὴν εἰρήνην ἀνέλπιστός τὸ καὶ 

δεινὸς ἐγένετο, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ ἀγαϑοὶ τελευτήσαντες 

ἐνθάδε κεῖνται, πολλοὶ μὲν ἀμφὶ Σικελίαν πλεῖστα 

τρόπαια στήσαντες ὑπὲρ * τῆς Δεοντίνων ἐλδυϑερίας, 

οἷς βοηϑοῦντες διὰ τοὺς ὅρκους ἔπλευσαν εἰς ἐχείνους 
τοὺς τόπους, διὰ δὲ μῆκος τοῦ πλοῦ εἰς ἀπορίαν τῆς 
πόλεως καταστάσης xol οὐ δυναμένης αὐτοῖς ὑπηρε- 
τεῖν, τούτῳ ἀπειπόντες ἐδυςτύχησαν" ὧν οἱ ἐχϑροὶ καὶ 
προρπολεμήσαντες πλείω ἔπαινον ἔχουσι σωφροσύνης 
καὶ ἀρετῆς ἢ τῶν ἀλλων οἱ φίλοι" πολλοὶ δ᾽ ἐν ταῖς 

γαυμαχίαις ταῖς xod" Ἑλλήςποντον, μιᾷ μὲν ἡμέρᾳ πά- 
σας τὰς τῶν πολεμίων ἑλόντες ναῦς, πολλὰς ! δὲ καὶ 

ἄλλας νικήσαντες. 0 δ᾽ εἶπον δεινὸν καὶ ἀνέλπιστον 
τοῦ πολέμου γενέσϑαι, τόδε λέγω τὸ εἰς τοσοῦτον φι- 

λονεικίας ἐλϑεῖν πρὸς τὴν πόλιν τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, 

dere τολμῆσαι τῷ ἐχϑίστῳ ̓ ἐπικηρυκεύσασϑαι βασιλεῖ, 

ὃν κοινῇ ἐξέβαλον ue ἡμῶν, ἰδίᾳ τοῦτον πάλιν ἐπά- 
γεσϑαι, βάρβαρον ἐφ᾽ Ἕλληνας, καὶ ξυναϑροῖσαι ἐπὶ 

τὴν πόλιν πάντας Ἕλληνάς 18 καὶ βαρβάρους. ov δὴ! 

καὶ ἐκφανὴς ἐγένδτο 3 τῆς πόλεως ῥώμη T8 καὶ ἀρετή. 

οἰομένων γὰρ ἤδη αὐτὴν καταπεπολεμῆσϑαι καὶ ἀπει- 
λημμένων ἐν Μυτιλήνῃ τῶν »εῶν, βοηϑήσαντες ἑξήκον- 
τα ναυσίν, αὐτοὶ ἐμβάντες εἰς τὰς ναῦς, χαὶ ἄνδρες 
γενόμϑγοι ὁμολογουμένως ἄριστοι, γικήσαντες μὲν τοὺς 
πολεμίους, λυσάμενοι δὲ τοὺς φιλίους, ἀναξίου τύχης 
τυχόντες, οὐκ ἀναιρθϑέντες ἐκ τῆς ϑαλάττης, κεῖνται 

ἐνθάδε. ὧν χρὴ ἀεὶ μεμνῆσϑαί τϑ xal ἐπαινεῖν" ' τῇ 
μὲν γὰρ ἐκείνων ἀρετῇ ἐνιιήσαμεν οὐ μόνον τὴν τότε 
ναυμαχίαν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄλλον πόλεμον" δόξαν γὰρ 
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δί αὐτοὺς ἡ πόλις ἔσχε μή mor ἄν καταπολεμηϑῆναι 
μηδ᾽ ὑπὸ πάντων ἀνϑρώπων᾽ καὶ ἀληϑὴ ἔδοξε᾽ τῇ δὲ 
ἡμετέρᾳ αὐτῶν διαφορᾷ ἐκρατήϑημεν, οὐχ ὑπὸ τῶν 
ἄλλων" ἀήττητοι γὰρ ἔτι καὶ γὺν ὑπό ys ἐχείνων 

ἐσμέν, ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐνικήσαμεν καὶ 
ἡττήϑημεν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἡσυχίας ! γενομένης καὶ 
εἰρήνης πρὸς τοὺς ἄλλους, ὁ οἰκεῖος ἡμῖν πόλεμος οὕ- 
τως ἐπολεμήϑη, ὥςτε, δἴπβρ εἱμαρμένον εἴη ἀνϑρώ- 

ποις στασιάσαι, μὴ ἄν ἄλλως εὔξασϑαι μηδένα πόλιν 

ἑαυτοῦ νοσῆσαι. ἔκ τὸ γὰρ τοῦ Πειραιῶς καὶ τοῦ 
ἄστεος ὡς ἀσμένως καὶ οἰκείως ἀλλήλοις συνέμιξαν οἵ 

πολῖται καὶ παρ᾽ ἐλπίδα τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, τόν τα 
πρὸς τοὺς Ελδυσῖνι πόλεμον ὡς μετρίως * ἔϑεντο! καὶ 
τούτων ἁπάντων οὐδὲν ἄλλο αἴτιον ἢ ἢ τῷ ὄντι ξυγ- 

LU , ,' ^ € , 2 , 2 2 

γένεια, φιλίαν βέβαιον καὶ ὁμόφυλον οὐ λόγῳ, ἀλλ 

ἔργῳ παρεχομένη. χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ πολέ- 
uo τελευτησάντων vr ἀλλήλων μνϑῖαν ἔχειν καὶ διαλ- 

λάττειν αὐτοὺς ᾧ δυνάμεϑα, εὐχαῖς καὶ ϑυσίαις, ἐν 
τοῖς τοιοῖςδε, τοῖς κρατοῦσιν αὐτῶν εὐχομένους, ἐπϑι- 

δὴ καὶ ἡμεῖς διηλλάγμεϑα. οὐ γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων 

ἥψαντο ! οὐδ᾽ ἔχϑρᾳ, ἀλλὰ δυρτυχίᾳ. μάρτυρες δὲ 

ἡμοῖς αὐτοὶ ἐσμεν τούτων οἱ ζῶντες" οἵ αὐτοὶ γὰρ ὁ ór- 
τες ἐκείνοις γένει συγγνώμην ἀλλήλοις ἔχομεν ὧν T 
ἐποιήσαμεν ὧν T ἐπάϑομεν. Χν. Μετὰ δὲ τοῦτο 

παντϑβλοὺς εἰρήνης ἡμῖν γενομένης, ἡσυχίαν ἦγεν ἡ πό- 
λις, τοῖς μὲν βαρβάροις συγγιγνώσκουσα, ὅτι παϑόν- 

τες Vm αὐτῆς κακῶς ἱκανῶς οὐκ ἐνδεῶς ἠμύναντο, 
τοῖς δὲ Ἕλλησιν ἀγανακτοῦσα, μεμνημένη, ὡς 8 πα- 
ϑόντες vm αὐτῆς οἵαν ! χάριν ἀπέδοσαν, κοινωσάμε- 
νοι τοῖς βαρβάροις, τάς τε ναῦς περιελόμενοι αἵ ποτ᾽ 
ἐχείνους ἔσωσαν, xol τείχη καϑελόντες ἀνϑ᾽ ὧν ἡμεῖς 
τἀκείνων ἐκωλύσαμεν. πεσεῖν. διανοουμένη δὲ ἢ πόλις 
μὴ ἂν ἔτι ἀμῦναι uio Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων. δουλου- 

μένοις μήτϑ ὑπὸ βαρβάρων, οὕτως ᾧκει. ἡμῶν οὖν ἐν 
τοιαύτῃ διανοίᾳ ὄντων ἡγησάμενοι “Δακεδαιμόνιοι τοὺς 
μὲν τῆς ἐλευϑερίας ἐπικούρους πεπτωκέναι ἡμᾶς, σφέ- 
τερον δὲ ἤδη ἔργον εἶναι καταδουλοῦσϑαι τοὺς ἀλ- 

! ἔπραττον. 
δεῖ; οὐ γὰρ πάλαι οὐδὲ πρὸ πολλῶν ἐτῶν γεγονότα 

λέγοιμ᾽ ἄν τὰ μετὰ ταῦτα᾽ αὐτοὶ γὰρ ἴσμεν, ὡς ἐχπε- 

πληγμένοι ἀφίκοντο εἰς χρείαν τῆς πόλεως τῶν τὸ Ἑλ- 
λήνων oi πρῶτοι, Ἡργεῖοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ Κορίνϑιοι, 

χαὶ τὸ ys ϑειότατον πάντων, τὸ καὶ βασιλέα εἰς τοῦ- 

TO ἀπορίας ἀφικέσϑαι, ὥςτε περιστῆναι. αὐτῷ μηδα- 

μόϑεν ἄλλοϑεν τὴν σωτηρίαν γενέσθαι. ἀλλ᾽ ἢ ἐκ ταύ- 

της τῆς πόλεως, ἣν 
τις βούλοιτο τῆς ἐμέν, κατηγορῆσαι δικαίως, τοῦτ᾽ 
ἄν μόνον λέγων ὀρϑῶς ἂν κατηγοροίη; ὡς ἀεὶ λίαν 

φιλοικτίρμων ἐστὶ καὶ τοῦ ἥττονος ϑεραπίς. καὶ δὴ καὶ 

ἐν τῷ τότε χρόνῳ οὐχ οἵα τε ἐγένετο καρτερῆσαι, οὐ- 

δὲ διαφυλάξαι ἃ ἐδέδοκτο αὐτῇ, τὸ μηδενὶ δουλουμένῳ 
βοηϑεῖν τῶν σφᾶς αὐτοὺς ἀδικησάντων, ἀλλὰ excu 
* καὶ ἐβοήϑησε, καὶ τοὺς μὲν Ἕλληνας αὐτὴ βοηϑήσα- 

σα ἀπελύσατο δουλείας, Oer ἐλευϑέρους εἶναι μέχρι, οὗ 
πάλιν αὐτοὶ αὑτοὺς κατεδουλώσαντο, βασιλεῖ δὲ αὐτὴ 

μὲν οὐκ ἐτόλμησε βοηϑῆσαι, αἰσχυνομένη τὰ τρόπαια 

τά 18 “Μαραϑῶνι χαὶ Σαλαμῖνι καὶ Πλαταιαῖς, φυγά- 

δὰς δὲ καὶ ἐθελοντὰς ἐάσασα μόνον βοηϑῆσαι ὁμολο- 

γουμένως ἔσωσε. τειχισαμένη δὲ καὶ ναυπηγησαμένη, ! 

E 
λους, ταῦτ XVL. Καὶ μηκύνειν μὲν al 

! πρόσϑεν ἀπώλλυ. καὶ δὴ καὶ εἴ 
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ἐχδεξαμένη τὸν πόλεμον, ἐπειδὴ ἠναγκάσ ϑη πολεμεῖν, 

ὑπὲρ Παρίων ἐπολέμδι “Πακεδαιμονίοις. XVII. φοβη- 
ϑεὶς δὲ βασιλεὺς τὴν πόλιν, ἐπειδὴ ἑώρα, “ακεδαιμο- 
γίους τῷ κατὰ ϑάλατταν πολέμῳ ἀπαγορεύοντας, ἄπο- 
στῆναι βουλόμενος ἐξήτει τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἐν τῇ 

ἠπείρῳ, οὕςπερ πρότερον ““ακεδαιμόνιοι αὐτῷ ἐξέδο- 

σαν, εἰ μέλλοι συμμαχήσειν ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἄλλοις 

συμμάχοις, ἡγούμενος οὐκ ἐθελήσειν, iv αὐτῷ πρό- 
φασις ' εἴη τῆς ἀποστάσεως. καὶ τῶν μὲν ἄλλων ξυμ- 
μάχων ἐψεύσϑη — ἠϑέλησαν γὰρ αὐτῷ ἐχδιδόναι καὶ 
ξυνέϑεντο καὶ ὦμοσαν Κορίνϑιοι καὶ Ἠργεῖοι καὶ 
Βοιωτοὶ καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι, εἰ μέλλοι χρήματα 

παρέξειν, ἐκδώσειν τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ Ἕλληνας ΞΞ: 
μόνοι δὲ ἡμεῖς οὐκ ἐτολμήσαμεν οὔτε ἐκδοῦναι οὔτε 
ὑμόσαι. οὕτω δή τοι TO ve τῆς πόλεως γενναῖον xoi 
ἐλεύϑερον βέβαιόν τε καὶ ὑγιὲς ἐστι καὶ φύσει μισο- 
βάρβαρον, διὰ ! τὸ εἰλικρινῶς εἶναι Ἕλληνες καὶ ἀμιγεῖς 

βαρβάρων. οὐ γὰρ Πέλοπες οὐδὲ Καδμοι οὐδὲ Aiyv- 
πτοὶΐ 18 καὶ Δαναοὶ οὐδὲ ἄλλοι πολλοὶ φύσει μὲν βάρ- 
βαροι ὄντες, νόμῳ δὲ Ἕλληνες συνοικοῦσιν ἡμῖν, ἀλλ᾽ 

αὐτοὶ Ἕλληνες, οὐ μιξοβάρβαροι οἰκοῦμεν, ὅϑεν καϑα- 

ρὸν τὸ μῖσος ἐντέτηχξ τῇ πιόλει τῆς ἀλλοτρίας φύσεως. 

ὅμως δ᾽ οὖν ἐμονώϑημεν πάλιν διὰ τὸ μὴ ἐθέλειν αἱ- 
σχρὸν καὶ ἀνόσιον ἔργον ἐργάσασϑαι Ἕλλην 'ας βαρβά- 

ροις ! ἐχδόντες. ἐλϑόντες ovv εἰς ταῦτά, ἐξ ὧν καὶ τὸ 

πρότερον κατεπολεμήϑημεν, σὺν ϑεῷ ἄμεινον ἢ τότε 

ἐϑέμεϑα τὸν πόλεμον" xal χὰρ γαῦς καὶ r&y ἔχον- 

τες καὶ τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ἀποικίας ἀπηλ λάγημεν τοῦ 
πολέμου" οὕτως ἀγαπητῶς ἀπηλλάττοντο καὶ οἵ πολέ- 

quot. ἀνδρῶν μέντοι ἀγαϑῶν καὶ ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ 
ἐστερήϑημεν, τῶν τὸ ἐν Κορίνϑῳ χρησαμένων δυοχω-. 

olg καὶ ἐν “Δεχαιῷ προδοσίᾳ. ἀγαϑοὶ * δὲ καὶ οἵ βα- 
σιλέα ἐλευϑερώσαντες καὶ ἐκβαλόντες ἐχ τῆς ϑαλάττης 

Ep ed ὧν ἐγὼ μὲν ὑμᾶς ἀναμιμνήσκω, ὑμᾶς 
δὲ πρέπει ξυνεπαινεῖν τε καὶ κοσμεῖν τοιούτους ἄνδρας. 
XVIHL Καὶ τὰ μὲν δὴ ἔργα ταῦτα τῶν ἀνδρῶν τῶν 

ἐνθάδε κειμένων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι ὑπὲρ τῆς πόλεως 
τετελευτήκασι, πολλὰ uiv τὰ εἰρημένα καὶ καλά, πολὺ 
δ᾽ ἔτι πλείω καὶ καλλίω τὰ ὑπολειπόμενα" πολλαὶ ! γὰρ 
ἄν ἡμέραι καὶ νύχτες οὐχ ἱκαναὶ γένοιντο τῷ τὰ πάν- 
τα μέλλοντι περαίνειν. τούτων οὖν χρὴ μεμνημένους 
τοῖς τούτων ἐχγόνοις πᾶντ ἄνδρα παραχελεύεσϑαι, 

ὥςπερ ἐν πολέμῳ, μὴ λείπειν τὴν τάξιν τὴν τῶν προ- 
yóvov, μηδ᾽ εἰς τοὐπίσω ἀναχωρεῖν εἴκοντας κάκῃ. ἐγὼ 
μὲν οὖν καὶ αὐτός, Q παῖδες ἀνδρῶν. ἀγαϑῶν, νῦν 16 
παρακελεύομαι καὶ ἐν τῷ λοιπῷ χρόνῳ, ὅπου ἂν tQ 
ἐντυγχάνω ! ὑμῶν, καὶ ἀναμνήσω καὶ διακελεύσομαι 
προϑυμεῖσϑαι εἶναι ὡς ἀρίστους" ἐν δὲ τῷ παρόντι 
δίκαιός εἰμι εἰπεῖν ἃ οἵ πατέρες ἡμῖν ἐπέσκητιτον 
ἀπαγγέλλειν τοῖς λειπομένοις, εἴ τι “πάσχοιεν, ἡνίκα 

κινδυνεύειν ἔμελλον. φ φράσω δὲ ὑμῖν & τε αὐτῶν ἤκου- 
σα ἐχείνων καὶ oic νῦν ἡδέως ἂν, εἴποιεν ὑμῖν, λαβόν- 
τες δύναμιν, τεχμαιρόμενος ἐξ ὧν τότε ἔλεγον. ἀλλὰ 
γομίζοιν χρὴ αὐτῶν ἀκούειν ἐκείνων ἃ ἂν ἀπαγγέλλω. 

&eyor δὲ τάδε. XIX) παῖδες, ὅτι μὲν ἐστε πατέρων 

! aya da», αὐτὸ μηνύει τὸ νῦν παρόν" ἡμῖν δὲ ἐξὸν 

ζὴν μὴ καλῶς, καλῶς αἱρούμεϑα μᾶλλον τελευτᾶν, πρὲν 
ὑμᾶς τε xol τοὺς ἔπειτα εἰς ὀνείδη καταστῆσαι, καὶ 

πρὶν τοὺς ἡμετέρους πατέρας καὶ πᾶν τὸ πρόσϑεν γέ- 

PLATONIS 

γος αἰσχῦναι, ἡγούμενοι τῷ τοὺς αὑτοῦ αἰσχύναντι 
ἀβίωτον εἶναι καὶ τῷ τοιούτῳ οὔτε τινὰ ἀνϑρώπων 
οὔτε ϑεῶν φίλον εἶναι οὔτ᾽ ἐπὶ pu οὐϑ᾽ ὑπὸ γῆς τε- 
λευτήσαντι. χρὴ οὖν μεμνημένους τῶν ἡμετέρων λόγων, 
ἐάν τι καὶ ἄλλο ! ἀσκῆτε, ἀσκεῖν uer ἀρετῆς, εἰδότας, 

ὅτι τούτου λειπόμενα πάντα καὶ χτήματα καὶ ἐπιτη- 
δεύματα αἰσχρὰ καὶ κακά. οὔτε γὰρ πλοῦτος κάλλος 
φέρει τῷ κεκτημένῳ uer ἀνανδρίας — ἄλλῳ γὰρ ὃ 
τοιοῦτος πλουτεῖ, καὶ οὐχ ἑαυτῷ ---, οὔτε σώματος 
κάλλος καὶ ἰσχὺς δειλῷ καὶ καχῷ ξυνοικοῦντα πρέπον- 
τα φαΐνεται, ἀλλ᾿ ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιφανέστερον ποιεῖ τὸν 
ἔχοντα καὶ ἐκφαίνει τὴν δειλίαν: πᾶσά 18 ἐπιστήμη 
χωριξομένη δικαιοσύνης * xai τῆς ἄλλης ἀρετῆς πα- 
γουργία, οὐ σοφία φαίνεται. ὧν ἕνεκα καὶ πρῶτον καὶ 
ὕστατον καὶ διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως προϑυμίαν 

πειρᾶσϑε ἔχειν, ὅπως μάλιστα μὲν ὑπερβαλεῖσϑε καὶ 
ἡμᾶς xai τοὺς πρόσϑεν εὐκλείᾳ" εἰ δὲ μή, ἴστε, ὡς 
ἡμῖν, ἂν μὲν νικῶμεν Suas ἀρετῇ, ἡ νἵκη αἰσχύνην φέ- 

ger, ἢ δὲ ἧττα, ἐὰν ἡττώμεϑα, εὐδαιμονίαν. μάλιστα 
δ᾽ ἂν γικῴμεϑα καὶ ὑμεῖς »ικῴητε, εἰ παφασκευάσαι- 
σϑε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μὴ καταχρησόμενοι ! μηδ᾽ 
ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες, ὅτι ἀνδρὴ οἰομένῳ τι εἷς- 
vei οὐκ ἔστιν αἴσχιον οὐδὲν ἢ παρέχειν ἑαυτὸν τιμώ- 
μενὸν μὴ δί ἑαυτόν, ἀλλὰ διὰ δόξαν προγόνων. εἶναι 

μὲν γὰρ τιμὰς γονέων ἐαγόνοις καλὸς ϑησαυρὸς χαὶ 
μεγαλοπρεπήβ᾽ χρῆσϑαι δὲ καὶ χρημάτων καὶ τιμῶν 
ϑησαυρῷ, xai μὴ τοῖς ἐχγόνοις παραδιδόναι, αἰσχρὸν 
καὶ ἄνανδρον, ἀπορίᾳ ἰδίων ἑαυτοῦ κτημάτων τε καὶ 
εὐδοξιῶν. καὶ ἐὰν μὲν ταῦτα ἐτιτηδεύσητε, φίλοι παρὰ 
! φίλους ἡμᾶς ἀφίξεσϑε, ὅταν ὑμᾶς " προςζήκουσα 
μοῖρα κομίσῃ" ἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς καὶ κακισϑέντας 
οὐδεὶς εὐμενῶς ὑποδέξεται. Τοῖς μὲν οὖν παισὶ ταῦτ᾽ 

εἰρήσϑω. ΧΧ. Πατέρας δὲ ἡμῶν, οἷς εἰσί, καὶ μητέ- 
ρας ἀεὶ χρὴ παραμυϑεῖσϑαι ὡς ῥᾷστα φέρειν τὴν ξυμ- 
φοράν, ἐὰν ἄρα ξυμβῇ γενέσϑαι, καὶ μὴ ξυνοδύρεσϑαι 

— οὐ γὰρ τοῦ λυπήσοντος προςδεήσονται᾽ ἱκαγὴ χὰρ 
ἔσται xol ojo! γενομένη τύχη τοῦτο πορίξειν — ἀλλ᾽ 
ἰωμένους καὶ πραὕνοντας ,ἀναμιμνήσκειν αὐτούς, ὅτι 
ὧν εὔχοντο τὰ μέγιστα αὐτοῖς οἱ ϑεοὶ ἐπήκοοι γεγό- 
γασιν. οὐ γὰρ ἀϑανάτους σφίσι παῖδας εὔχοντο γενέ- 
σϑαι, ἀλλ᾿ ἀγαϑοὺς καὶ εὐκλεεῖς" ὧν ἔτυχον, μεγίστων 

ἀγαϑῶν ὄντων. πάντα δὲ οὐ ῥάδιον ϑνητῷ ἀνδρὶ κα- 
τὰ γοῦν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ ἐκβαίνειν. καὶ φέροντες μὲν 
ἀνδρείως τὰς συμφορὰς δόξουσι τῷ ὄντι ἀνδρείων παί- 

δων πατέρες εἶναι καὶ αὐτοὶ ! τοιοῦτοι" ὑπείκοντες δὲ 
ὑποψίαν παρέξουσιν ἢ μὴ ἡμέτεροι εἶναι ἢ ἡμῶν τοὺς 

ἐπαινοῦντας καταψεύδεσθαι. χρὴ δὲ οὐδέτερα τούτων, 
ἀλλ ἐχείνους μάλιστ᾽ ἡμῶν ἐπαινέτας εἶναι ἔργῳ, πα- 

ρέχοντας αὑτοὺς φαινομένους τῷ ὄντι πατέρας ὄντας 
ἄνδρας ἀνδρῶν. πάλαι γὰρ δὴ τὸ Μηδὲν ἄγαν λε- 
γόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσϑαι" τῷ γὰρ ὄντι εὖ λέγε- 
ται. ὅτῳ γὰρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν ἀνήρτηται πάντα τὰ 
πρὸς εὐδαιμονίαν φέροντα ἢ ἐγγὺς * ̓ τούτου, καὶ μὴ 
ἐν ἄλλοις ἀν ϑρώποις αἰωρεῖται, ἐξ ὧν ἢ εὖ ἢ καχῶς 

πραξάντων πλανᾶσϑαι ἠνάγκασται καὶ τἀκείνου, τού- 
τῳ ἄριστα παρεσκεύασται ζῆν, οὗτός ἐστιν ὃ σώφρων 
καὶ οὗτος ó ἀνδρεῖος καὶ φρόνιμος" οὗτος γιγνομένων 
χρημάτων καὶ παΐδων καὶ διαφϑειρομένων μάλιστα 
πεΐίσοται τῇ παροιμίᾳ: οὔτε γὰρ χαίρων οὔτε λυπού- 
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μενος ἄγαν φανήσεται διὰ τὸ αὑτῷ πεποιϑέναι. TOL- 
οὕτους δὲ ἡμεῖς γε ἀξιοῦμεν εἶναι καὶ ! τοὺς ἡμετέ- 
φους" καὶ δ τς καὶ φαμέν" καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς νῦν 

παρέχομεν τοιούτους, οὐκ ἀγανακτοῦντας οὐδὲ φοβου- 
μένους ἀγαν, 8 δεῖ τελευτᾶν ἐν τῷ παρόντι. δεόμεϑα 
δὴ καὶ πατέρων καὶ μητέρων τῇ αὐτῇ ταύτῃ διανοίᾳ 
χρωμένους τὸν ἐπίλοιπον βίον διάγειν, καὶ εἰδέναι, ὅτι 

οὐ ϑρηνοῦντες οὐδὲ ὀλοφυρόμενοι ἡμᾶς ἡμῖν μάλιστα 
χαριοῦνται, &ÀE εἴ τις ἔστι τοῖς τετελευτηκόσιν αἴσϑη- 
σις τῶν ζώντων, οὕτως ! ἀχάριστοι clev àv μάλιστα, 
ἑαυτούς τε κακοῦντες καὶ βαρέως φέροντες τὰς συμ- 
pe κούφως δὲ καὶ μετρίως, μάλιστ᾽ ἂν χαρίζοιν- 
ο. τὰ μὲν γὰρ ἡμέτερα τελευτὴν ἤδη ἕξει ἥπερ καλ- 
ΠῚ 7ίγνεται ἀνϑρώποις, ὥςτε πρέπει αὐτὰ μᾶλλον 

κοσμεῖν ἢ ϑρηνεῖν" γυναιχῶν δὲ τῶν ἡμετέρων καὶ 
παίδων ἐπιμελούμενοι καὶ τρέφοντες καὶ ἐνταῦϑα τὸν 
γοῦν τρέποντες τῆς τ τύχης μάλιστ᾽ ἂν εἶεν ἐν λήϑῃ 
xci ζῷεν κάλλιον ! καὶ ὀρϑύτερον καὶ ἡμῖν προςφιλέ- 
στερον. Ταῦτα δὴ ἱκανὰ τοῖς ἡμετέροις mug ἡμῶν 
ἀγγέλλειν. τῇ δὲ πόλει παρεκδλευόμεϑ᾽ ἄν, ὅπως ἡμῖν 
καὶ πατέρων καὶ υἱέων ἐπιμελήσονται, τοὺς μὲν παι- 
δεύοντες κοσμίως, τοὺς δὲ γηροτροφοῦντες ἀξίως" νῦν 
δὲ ἴσμεν, ὅτι, καὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς παρακελευώμεϑα, ἵχα- 

γῶς ἐπιμελήσεται. XXL. Ταῦτα ov», 
γονεῖς τῶν τελευτησάντων, ἐκεῖνοί 18 ἐπέσκηπτον ! 
ἡμῖν ἀπαγγέλλειν, καὶ ἐγὼ ὡς δύναμαι προϑυμότατα 

ἀπαγγέλλω" 
μιμεῖσϑαι τοὺς αὑτῶν, τῶν δὲ ϑαῤῥεῖν ὑπὲρ αὑτῶν, 
ὡς ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ γηροτροφησόντων ὑμᾶς 
καὶ ἐπιμελησομένων, ὅπου ἄν ἕκαστος ἑκάστῳ ἐντυγ- 

χάνῃ ὁτῳοῦν τῶν ἐκείνων. τῆς δὲ πόλεως ἴστε που 

καὶ αὐτοὶ τὴν ἐπιμέλειαν, ὅτι νόμους ϑεμένη περὶ 
τοὺς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτησάντων παῖδάς T8 καὶ 
γεννήτορας ἐπιμελεῖται, καὶ διαφερόντως τῶν ἄλλων 

πολιτῶν ^ προςτέτακται φυλάττειν» ἀρχῇ, ἥπερ με- 
γίστη ἐστίν, ὅπως ἂν oi τούτων μὴ ἀδικῶνται πα- 
τέρες τε καὶ μητέρες" τοὺς δὲ παῖδας συνεκτρέφει αὐ- 
Tj, προϑυμουμένη ὃ τι μάλιστ᾽ ἄδηλον αὐτοῖς" τὴν 

* E ^ 

ὦ παῖδες καὶ 

χαὶ αὐτὸς δέομαι ὑπὲρ ἐκείνων, τῶν μὲν 
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ὀρφανίαν. γενέσϑαι, ἐν πατρὸς σχήματι καταστᾶσα 

αὐτοῖς αὐτὴ ἔτι T8 παισὶν οὖσι, καὶ ἐπειδὰν εἰς ἂν- 
δρὸς τέλος ἴωσιν, ἀποπέμπϑι ἐπὶ τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν, 
πανοπλίᾳ κοσμήσασα, ἐνδεικνυμένη καὶ ἀναμιμνήσκου- 
σα τὰ τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεύματα ὄργανα τῆς πατρῴας 
! ἀρετῆς διδοῦσα, καὶ ἅμα οἰωνοῦ χάριν ἄρχεσϑαι 
ἰέναι ἐπὶ τὴν πατρῴαν ἑστίαν ἄρξοντα uer ἰσχύος 
ὅπλοις xexocumusvoy. αὐτοὺς δὲ τοὺς τελευτήσαντας 
τιμῶσα οὐδέποτε ἐκλείπει, χαϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν «v- 

τὴ τὰ νομιζόμενα ποιοῦσα κοινῇ, πᾶσιν ἅπερ ἰδίᾳ 
ἑκάστῳ ἴδια γίγνεται, πρὸς δὲ τούτοις ἀγῶνας γυμνι- 
κοὺς καὶ ἱππικοὺς τιϑεῖσα καὶ μουσικῆς πάσης, καὶ 
ἀτεχνῶς τῶν μὲν τελδυτησάντων ἐν χληρονόμου καὶ 

υἱέος μοίρᾳ καϑεστηκυῖα, τῶν δὲ ! υἱέων ἐν πατρός, 

γονέων δὲ καὶ τῶν τοιούτων ἐν ἐπιτρόπου, πᾶσαν 

πάντων παρὰ πάντα τὸν χφόνον ἐπιμέλειαν ποιουμένη. 
ὧν χρὴ ἐνθυμουμένους πραύτερον φέρειν τὴν Bvugo- 
Qc»: τοῖς T8 γὰρ τελευτήσασι καὶ τοῖς ζῶσιν οὕτως 
ἂν προςφιλέστατοι εἴητε καὶ ῥᾷστοι ϑεραπεύειν τα 
καὶ ϑεραπεύεσϑαι. INv» δὲ ἤδη ὑμεῖς τε καὶ οἱ αλ- 
λοι πάντες κοινῇ κατὰ τὸν νόμον τοὺς τετελευτηκό- 
τας ἀπολοφυράμενοι &mire. ΧΧΙΙ. Οὗτός σοι ὃ λό- 

γος, ὦ Μενέξενδ, V ΠΕ ! τῆς "Μιλησίας ἐστί. 

ΜΕΝ. Νὴ 4ía, ὦ ὦ Σώκρατες, “μακαρίαν 78 λέγεις τὴν 

Ἀσπασίαν, εἰ γυνὴ οὖσα τοιούτους λύγους οἵα T ἐστὶ 
συντιϑέναι. ro. Ax εἰ E πιστεύεις, ἀκολούϑει 

μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἀχούσει αὐτῆς λεγούσης. ΜΕΝ. J1oÀ- 

λάκις, ὦ Σώχρατες, ἐγὼ ἐντετύχηκα ᾿σπασίᾳ, xoi 
οἶδα οἵα ἐστί. EQ. Τί ovr; οὐκ ἄγασαι αὐτὴν καὶ 

γῦν χάριν. ἔχεις τοῦ λόγου αὐτῇ; MEN. Kal πολ- 

λήν γεν ὦ “Σώκρατες, ἐγὼ χάριν ἔχω τούτου τοῦ λό- 

yov ἐκείνῃ ἢ ἐκείνῳ, ' ὅςτις σοι ὁ εἰπών ἐστιν αὖ- 
TOY' καὶ πρό ys ἄλλων πολλῶν χάριν ἔχω τῷ εἰπόν- 

τι. EQ. Εὖ ἂν ἔχοι. ἀλλ ὅπως μου μὴ κατερεῖς, 

ἵνα καὶ αὐϑίς σοι πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους παρ᾿ 

αὐτῆς πολιτικοὺς ἀπαγγέλλω. ΜΕΝ. Θάῤῥει, οὐ κα- 

EQ. λλὰ ταῦτ᾽ ἔσται. τερῶ" μόνον Quy νελλε. 

το ταΞ55φ22-------- 
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TA TOY AIAAOT' OY IIPOXOIIA. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΌΣ ΞΕΝΌΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ὁ NEOTEPOX 

LOSS 2H πολλὴν χάριν ὀφείλω σοι τῆς Θεαιτήτου 

γνωρίσεως, [5] Θεόδωρε, ἅμα καὶ τῆς τοῦ ξένου. ΘΈΟ. 

Τάχα δὲ γε, ὦ “Σώκρατες, ὀφειλήσεις ταύτης τριπλα- 
σίαν, ἐπειδὰν τόν τε πολιτικὸν ἀπεργάσωνταίΐ σοι καὶ 
τὸν φιλόσοφον. EQ. Εἶεν" οὕτω τοῦτο, ὦ φίλε Θεό- 

δωρε, φήσομεν ἀκηκοότες εἶναι τοῦ περὶ “λογισμοὺς καὶ 
τὰ γεωμετρικὰ κρατίστου; OEO. ! Πῶς, ὦ Σώκρα- 

τος; EQ. Τῶν ἀνδρῶν & ἕκαστον ϑέντος τῆς ἴσης ἀ- 

ξίας, οἱ τῇ τιμῇ πλέον ἀλλήλων ἀφεστᾶσιν ἢ κατὰ τὴν 

ἀναλογίαν τὴν τῆς ὑμετέρας τέχνης. ΘΕΟ. Ev Js »n 

τὸν ἡμέτερον ϑεόν, a Σώκρατες, τὸν ᾿ἄμμωνα, καὶ δι- 
καίως, xol πᾶνυ μὲν ov» μνημονικῶς ἐπέπληξάς μοι 

τὸ περὶ τοὺς λογισμοὺς ἁμάρτημα. καὶ σὲ μὲν ἀντὶ 
τούτων εἰςαῦϑις μέτειμι" σὺ δ᾽ ἡμῖν, ὦ ξένε, μηδαμῶς 

ἀποκάμῃς χαριζόμενος, ἀλλ᾿ ἑξῆς, εἴτε τὸν πολιτικὸν 

ἄνδρα πρότερον ! εἶτε τὸν φιλόσοφον προαιρεῖ, προ- 
ἑλόμενος διέξελϑε. EE. Ταῦτ, r5] Θεόδωρε, ποιητέον" 

ἐπείπερ ἅπαξ γε ἐγκεχειρήκαμεν, οὐκ ἀποστατέον πρὶν 
ἄν αὐτῶν πρὸς τὸ τέλος ἔλϑωμεν. ἀλλὰ γὰρ περὶ Θε- 

αιτήτου τοῦδε τί χρὴ δρᾶν us; OEO. Τοῦ πέρι; ΞΕ. 
Διαναπαύσωμεν αὐτὸν μεταλαβόντες αὐτοῦ τὸν συγγυ- 
μναστὴν τόνδε Σωχράτη; ἢ πῶς συμβουλεύεις; ΘΕΟ. 
Καϑάπερ εἶπες, μεταλάμβανϑ᾽ γνέω γὰρ Orts ῥᾷον oi- 
GETOY πάντα πόνον ἀναπαυομένω. ! EQ. Kol μὴν κιν- 

δυνεύετον, ὦ ) ξένε, ἄμφω ποϑὲν ἐμοὶ ξυγγένειαν ἔχειν 
τινά. τὸν μέν γε OU» ὑμεῖς χατὰ τὴν τοῦ προφώπου 
φύσιν ὅμοιον» ἐμοὶ φαίνεσϑαὶ gate, τοῦ δ᾽ ἡμῖν " 
κλῆσις ὁμώνυμος οὖσα καὶ j * πρόσρησις παρέχεταί 
τινα οἰχδιότητα. δεῖ δὴ τούς 78 ξυγγενεῖς ἡμᾶς ael 
προϑύμως διὰ Morum ἀναγνωρίζειν. Θεαιτήτῳ μὲν 
οὖν αὐτός T8 συνέμιξα χϑὲς διὰ λόγων καὶ νῦν ἀχή- 
xoa ἀποκρινομένου, Σωκράτους δὲ οὐδέτερα" δεὶ δὲ 

σκέψασϑαι καὶ τοῦτον. ἐμοὶ μὲν οὖν εἰςαῦϑις, col δὲ 
en 

γὺν ἀποχρινέσϑω. ΞΕ. Ταῦτ ἔσται. Ὦ “Σώκρατες, 

ἀκούεις δὴ Σωχράτους; ΝΕΟΣ EQ. Ναί. EE. Συγ- 

χωρεῖς οὖν οἷς λέγει; NE. EQ. Πάνυ μὲν οὖν. EE. 
Ov ι τὰ σὰ κωλύειν φαίνεται, δεῖ δὲ ἴσως ἔτι ἧττον 
τἀμὰ διακωλύειν. ἀλλὰ δὴ μετὰ τὸν σοφιστὴν ἀναγ- 
καῖον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τὸν πολιτικὸν ἄνδρα διαζη- 
aei» νῷν. xal μοι λέγε, πότερον. τῶν ἐπιστημόνων τιν 
ἡμῖν καὶ τοῦτον ϑετέον, ἢ πῶς; ΝΕ. EQ. "Οὕτως. 

Il. ΞΕ. Τὰς ἐπιστήμας ἄρα διαληπτέον, ὥςπερ ἡνίκα 
τὸν πρότερον ἐσκοποῦμεν; NE. ZQ. T«y ἂν. ΞῈ. 

Οὐ μὲν δὴ κατὰ ταὐτόν 78, ὦ Σώκρατες, φαΐνοταΐ μοι 
τμῆμα. ΝΕ. ΣΩ. Τί μήν; ! EE. Kor ἄλλο. NE. ΣΏ. 

"Eoué ys. EE. Τὴν οὖν πολιτικὴν ἀτραπὸν πῇ τις 
ἀνευρήσει; δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀνευρεῖν, καὶ χωρὶς ἀφελόν- 
τας ἀπὸ τῶν ἄλλων ἰδέαν αὐτῇ μίαν ἐπισφραγίσα- 
σϑαι, καὶ ταῖς ἄλλαις ἐχτροπαῖς ἕν ἄλλο εἶδος ἐπιση- 

μηναμένους ἁπάσας τὰς ἐπιστήμας ὡς οὔσας δύο εἴδη 
διανοηϑῆναι. τὴν ψυχὴν ἡμῶν ποιῆσαι. ΝΕ. ΣΩ. Τοῦτ᾽ 

ἤδη σόν, οἶμαι, τὸ ἔργον, ὦ ξένε, ἀλλ᾿ οὐκ ἐμὸν gt 

quet. EE. Δεῖ 78 μήν, à Σώκρατες, αὐτὸ ' εἶναι 

καὶ σόν, ὅταν ἐμφανὲς ἡμῖν γένηται. NE. ZQ. Ka- 

λῶς εἶπες. EE. Ag ov» ovx ἀριϑμητικὴ μὲν καὶ τι- 
γες ἕτεραι ταύτῃ συγγενεῖς τέχναι ψιλαὶ τῶν πράξϑών 
εἰσι, τὸ δὲ γνῶναι παρέσχοντο μόνον; ΝΕ. EQ. go 

στιν οὕτως. EE. 4i δὲ γ8 περὶ τεκτονικὴν αὖ καὶ 
σύμπασαν χειρουργίαν ὥςπερ ἐν ταῖς πράξεσιν ἐνοῦ- 
σαν σύμφυτον τὴν ἐπιστήμην ὦ ! κέχτηνται, καὶ συναπο- 
τελοῦσι τὰ γιγνόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν σώματα, πρότερον 
οὐκ ὄντα. ΝΕ. EQ. Τί μήν; EE. Ταύτῃ τοΐνυν 
συμπάσας ἐπιστήμας διαίρει, τὴν μὲν πρακτικὴν προς- 
διπών, τὴν δὲ μόνον γνωστικήν. NE. ZQ. Ἔστω σοι 
Tov" ὡς μιᾶς ἐπιστήμης τῆς ὅλης εἴδη δύο. ΞῈ. Πό- 
τερον ovy τὸν πολιτικὸν καὶ ὶ βασιλέα καὶ δεσπότην καὶ 

ἔτ᾽ οἰκονόμον ϑήσομεν ὡς ἕν πάντα ταῦτα προςαγο- 
ρεύοντες, ἢ τοσαύτας τέχνας αὐτὰς εἶναι φῶμεν, ὅσα- 
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neg ὀνόματα ἐῤῥήϑη; Μᾶλλον δέ μοι δεῦρο ἕπου. 
ΝΕ. ΣΩ. “πῇ; * EE. Τῇδε. εἴ τῷ τις τῶν δημοσιευόν- 

τῶν ἰατρῶν ἱκανὸς. ξυμβουλεύειν, ἰδιωτεύων αὐτός, ἀρ 

οὐκ ἀναγκαῖον αὐτῷ προςαγορεύεσϑαι τοὔνομα τῆς 
τέχνης ταὐτὸν ὅπερ ᾧ συμβουλεύει; NE. ZQ. Ἰγαί. 
ΞΕ. Τὶ 9; ὅςτις βασιλεύοντι χώρας ἀνδρὶ παραινεῖν 
δεινὸς ἰδιώτης ὧν αὐτός, dg οὐ φήσομεν ἔχειν αὐτὸν 
τὴν ἐπιστήμην, ἣν ἔδει τὸν ἄρχοντα αὐτὸν κεχτῆσϑαι; 
NE. EQ. Φήσομεν. EE. MÀÀà μὴν ἥ ye ἀληϑινοῦ 
fecisse : βασιλική; ΝΕ. EQ. Nai. EE. Ταύτην δὲ 

ὃ κεκτημένος ovx, ἂν τε ἄρχων ἂν T ἰδιώτης ὧν τυγ- 
χάνῃ, πάντως κατά ys τὴν τέχνην αὐτὴν βασιλικὸς ὁρ- 
das προςρηϑήσεται; NE. EQ. Δίκαιον ,7οῦν. EE. 

Καὶ μὴν οἰκονόμος γε καὶ δεσπότης ταὐτόν. ΝΕ. ΣΩ. 
Ti μήν; EE. Τί δὲ; μεγάλης σχῆμα οἰκήσεως ἢ σμι- 

xp&c αὖ πόλδως ὄγκος μῶν τι πρὸς ἀρχὴν Owicsrov; 
NE. EQ. Οὐδέν. EE. Οὐκοῦν, 0 νῦν δὴ ! διεσχοπού- 
μεϑα, φανερὸν ὡς ἐπιστήμη μία περὶ πάντ᾽ ἐστὲ ταῦτα. 
ταύτην δὲ εἴτε βασιλικὴν εἴτε πολιτικὴν εἴτε οἰκονομικήν 
τις ὀνομάζει, μηδὲν αὐτῷ διαφερώεϑα. NE. EQ. Τί 
γάρ; HH. EE. MÀÀe μὴν τόδε ys δῆλον, ὡς βασιλεὺς 

ἅπας χερσὶ xui ξύμπαντι τῷ σώματι σμίκρ᾽ ἄττα εἰς 
τὸ κατέχειν τὴν ἀρχὴν δύναταν πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς 
σύνεσιν καὶ ῥώμην. NE. EQ. 4ῆλον. EE. Τῆς δὴ 
γνωστικῆς μᾶλλον ἢ τῆς χειροτεχνικῆς καὶ ὅλως πρα- 
χτιχῆς βούλει τὸν βασιλέα φῶμεν ! οἰχειότερον εἶναι; 
NE. EQ. Τί μήν; ΞΕ. Τὴν ἀρὰ πολιτικὴν καὶ πολι- 
τιχὸν xoà βασιλικὴν καὶ βασιλικὸν εἰς ταὐτὸν ὡς ἕν 

πάντα ταῦτα ξυνϑήσομεν; NE. EQ. 4ῆλον. &E. 

Ovxovv πορευοΐμεϑ᾽ ἂν ἑξῆς, εἰ μετὰ ταῦτα τὴν γνω- 
στικὴν διοριζοίμεϑα; NE. EQ. Πάνυ ye. EE. Πρός- 

eye δὴ τὸν νοῦν, ἂν ἄρα ἐν αὐτῇ τινα διαφυὴν κατα- 
γοήσωμεν. ΝΕ. ΣΩ. Φράζο ποίαν. ΞῈ. Τοιάνδε. λο- 
γιστική πού τίς ἡμῖν ἦν ! τέχνη. NE. EQ. Ναί. EE. 

Τῶν γνωστικῶν, 78: οἶμαι, παντάπασι τεχνῶν. NE. 

EQ. Πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. Τνούσῃ δὲ λογιστικῇ τὴν ἐν 
τοῖς ἀριϑμοῖς διαφορὰν μῶν τι πλέον ἔργον δώσομεν 
ἢ τὰ γνωσθέντα κρῖναι; ΝΕ. EQ. Τί μήν; EE. Καὶ 
γὰρ ἀρχιτέκτων γε πᾶς οὐκ αὐτὸς ἐργατικός, αλλὰ ἐρ- 

γατῶν ἄρχων. NE. EQ. Naí. ΞΕ. Παρεχόμενός γέ 
που γνῶσιν, ἀλλ᾽ οὐ χειρουργίαν. NE. EQ. Οὕτω. 

ΞΕ. Δικαίως δὴ μετέχειν * ἂν λέγοιτο τῆς γνωστικῆς 
ἐπιστήμης. NE. EQ. πάνυ γε. RE. Tovro δὲ ye 

οἶμαι, προρήκει κρίναντι μὴ τέλος ἔχειν μηδ᾽ ἀπηλλά- 

χϑαι, καϑάπερ 0 λογιστὴς ἀπήλλακτο, προςτάττειν δὲ 
ἑκάστοις τῶν ἐργατῶν τό γ8 πρόςφορον, ἕως ἄν ἀπερ- 
γάσωνται τὸ προςταχϑέν. ΝΕ. EQ. Ὀρϑῶς. ΞΕ. 
Οὐκοῦν γνωστικαὶ μὲν αἵ τὸ τοιαῦται ξύμπασαι καὶ 

ὁπόσαι ξυνέπονται τῇ λογιστικῇ, κρίσει δὲ καὶ ἐπιτά- 

Ee ! διαφέρετον ἀλλήλοιν τούτω τὼ γένεδ; ΝΕ. ΣΩ. 

Φαίνεσϑον. EE. Ap ovy συμπάσης τῆς γνωστικῆς εἰ 

τὸ μὲν ἐπιτακτικὸν μέρος, τὸ δὲ κριτικὸν διαιρούμενοι 
προςείποιμεν, ἐμμελῶς ἄν φαῖμεν διηρῆσϑαι; ΝΕ. 
EQ. Κατά 75 τὴν ἐμὴν δόξαν. ΞῈ. Ἀλλὰ μὴν τοῖς 

yt χοινῇ τι πράττουσιν ἀγαπητὸν ὁμονοεῖν. NE. EQ. 

ΞΕ. Τούτου τοίνυν μέχριστερ ἄν αὐτοὶ 

κοινωνῶμεν, ἐατέον τά ys τῶν ἄλλων δοξάσματα yol- 
ρειν. NE. EQ. Τί μήν; V. EE. ! Φέρε δή, ταύταιν 
ταῖν τέχναιν ἡμῖν τὸν βασιλικὸν ἐν ποτέρᾳ ϑετέον; 
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dg ἐν τῇ κριτικῆ, καϑάπερ τινὰ ϑεατήν; ἢ μᾶλλον 
τῆς ἐπιτακτικῆς ὡς ὄντα αὐτὸν τέχνης ϑήσομεν, δὲ- 
σπόζοντά ye; NE. EQ. Πῶς γὰρ οὐ μᾶλλον; EE. 
Τὴν ἐπιτακτικὴν δὴ τέχνην πάλιν ἄν εἴη ϑεατέον εἴ 
πῃ διέστηκε. καί μοι δοκεῖ τῇδέ πῃ, καϑάπερ ἡ τῶν 
καπήλων τέχνη τῆς τῶν αὐτοπωλῶν διώρισται τέχνης, 
καὶ τὸ ! βασιλικὸν γένος ἔοικεν ἀπὸ τοῦ τῶν κηρύκων 
γένους ἀφωρίσϑαι. NE. EQ. πῶς; EE. Πωληϑέντα 
που πρότερον ἔργα ἀλλότρια παραδεχόμενοι δεύτερον 
πωλοῦσι πάλιν oi κάπηλοι. ΝΕ. EQ. Πάνυ uiv οὐν. 

EE. Οὐκοῦν καὶ τὸ κηρυκικὸν φῦλον ἐπιταχϑὲν τὰλ- 

λότρια νοήματα παραδεχόμενον αὐτὸ δεύτερον ἐπιτάτ- 
τει πάλιν ἑτέροις. ΝῈ. EQ. Ἀληϑέστατα. ΞῈ. Tí 

οὖν; εἰς ταὐτὸν μίξομεν βασιλικὴν ἑρμηνευτιχῇ, κελευ- 
στικῇ, μαντικῇ» ! κηρυκικῇ καὶ πολλαῖς ἑτέραις τούτων 
τέχναις συγγενέσιν, αἱ ξύμπασαι τό γ᾽ ἐπιτάττειν ἔχου- 
σιν; ἢ βούλει, καϑάπερ εἰκάζομεν νῦν δή, καὶ τοῦνο- 
μα παρβικάσωμεν, ἐπειδὴ καὶ σχεδὸν ἀγώνυμον ὃν 

τυγχάνει τὸ τῶν αὐτεπιτακτῶν γένος, καὶ ταύτῃ ταῦ- 
τα διολώμεϑα, τὸ μὲν τῶν βασιλέων γένος εἰς τὴν αὖ- 
τεπιτακτικὴν ϑέντες, τοῦ δὲ ἄλλου παντὸς ἀμελήσαν- 

τες, ὄνομα ἕτερον αὐτοῖς παραχωρήσαντες ϑέσϑαι τι- 
»ά; τοῦ γὰρ ἄρχοντος ἕνεχα ἡμῖν ἡ μέϑοδος ἦν, αλλ 

οὐχὶ τοῦ * ἐναντίου NE. EQ. Πάνυ μὲν οὐν. V. ΞΕ. 

Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοῦτο μετρίως ἀφέστηκεν ἀπ᾿ ἐκείνων, 
ἀλλοτριότητι διορισϑὲν πρὸς οἰκειότητα, τοῦτο αὐτὸ 
πάλιν αὖ διαιρεῖν ἀναγκαῖον, si τινα τομὴν ἔτι ἔχομεν 

NE. EQ. Πάνυ γε. EE. Καὶ 

ἀλλ᾽ ἐπακολουϑῶν σύντεμνε. 
ὑπείχουσαν ἐν τούτῳ; 
μὴν φαινόμεϑα ἔχειν" 
NE. EQ. Πῇ; EE. Πάντας ὁπόσους ἂν ἄρχοντας 
διανοηϑῶμεν ἐπιτάξει προςχρωμένους, dg ovy εὑρήσο- 
μεν γενέσεώς τινος ! ἕνεκα προςτάττοντας; NE. EQ. 

πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. Καὶ μὴν τά γ8 γιγνόμενα πάντα 
δίχα διαλαβεῖν οὐ παντάπασι χαλεπόν. ΝΕ. ΣΩ. πῇ; 
ΞΕ. Τὰ μὲν ἄψυχα αὐτῶν ἐστί που ξυμπάντων, τὰ δ᾽ 
ἔμψυχα. NE. ΣΩ. Noí. ΞΕ. Τούτοις δέ ye αὐτοῖς 
τὸ τοῦ γνωστικοῦ μέρος ἐπιτακτικὸν ὃν, εἴπερ βουλό- 
μεϑα τέμνει»; τεμοῦμεν. NE. ΣΩ. Κατὰ τί; ΞΕ. 
Τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς τῶν ἀψύχων γενέσεσιν αὐτοῦ τασ- 
σοντες, τὸ δ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν ἐμψύχων. καὶ ! πᾶν οὕτως 
ἤδη διαιρήσεται δίχα. NE. EQ. Παντάπασέ ys. EE. 

Τὸ μὲν τοίνυν αὐτῶν παραλίπωμεν, τὸ δὲ ἀναλάβω- 
uev, ἀναλαβόντες δὲ μερισώμεϑα εἰς δύο τὸ σύμπαν. 
NE. ΣΩ. AA&yetc δ᾽ αὐτοῖν ἀναληπτέον εἶναι πότερον; 

EE. Πάντως που τὸ περὶ τὰ ζῶα ἐπιταχτικόν. OU “γὰρ 
δὴ τό γε τῆς βασιλικῆς. ἐπιστήμης ἐστί ποτε τῶν ἀψύ- 
χων ἐπιστατοῦν, οἷον ἀρχιτεκτονικόν», ἀλλὰ γενναιότε- 
ρον, ἐν τοῖς ζώοις καὶ περὶ αὐτὰ ταῦτα τὴν ! δύναμιν 

ΝΕ. ΣΩ. ᾿Ὀρϑῶς. ΞΕ. Τήν γ8 μὴν 
τῶν ζώων γένεσιν καὶ τροφὴν τὴν μέν τις ἄν ἴδοι μο- 
νοτροφίαν οὖσαν, τὴν δὲ κοινὴν τῶν ἐν ταῖς ἀγέλαις 
ϑρεμμάτων ἐπιμέλειαν. NE. EQ. '0p9 óc. EE. Ἀλλ 

οὐ μὴν τόν 78 πολιτικὸν εὑρήσομεν ἰδιοτρόφον, ὥρπερ 
βοηλάτην ἢ τινα ἱπποκόμον, ἀλλ ἱπποφορβῷ τε xol 

βουφορβῷ μᾶλλον προςεοικότα. ΝΕ. ΣΩ. dialverat 
78 δὴ ῥηϑὲν »v. EE. Πότερον οὖν τῆς ξωοτροφίας 

τὴν ' τῶν ξυμπόλλων κοινὴν τροφὴν ἀγελαιοτροφίαν ἢ 

κοιγοτροφικήν τινὰ ὀνομάζωμεν; ΝΕ. ΣΩ. πότερον 

ἂν ἐν τῷ λόγῳ ξυμβαίνῃ. νι. ΞΕ. Καλῶς ye, ὦ Σώ- 
34 * 

! ; 
ael κεκτημένον. 
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κρατες" κἂν διαφυλάξης τὸ μὴ σπουδάζειν ἐπὶ τοῖς 

Q» Aida πλουσιώτερος δὶς τὸ γῆρας ἀναφανήσει φρο- 

γήσεως. νῦν δὲ τοῦτο μέν, χαϑάπερ διακελεύει, ποιη- 
τέον᾽ τὴν δὲ ἀγελαιοτροφικὴν op ἐννοεῖς πῇ τις, δίδυ- 
μον ἀποφήνας τὸ ξητούμενον ἐν * διπλασίοισι τὰ νῦν, 
ἐν τοῖς ἡμίσεσιν εἰς TOT8 ποιήσει ξητεῖσϑαι; ΝΕ. ZQ. 

Πιφοϑυμήσομαι. καὶ μοι δοκεῖ τῶν μὲν ἀνϑρώπων 
ἑτέρα τις εἶναι, τῶν δὲ αὖ ϑηρίων ἄλλη τροφή. ΞΕ. 
Πανταπασὶ γ8 προϑυμότατα καὶ ἀνδρειότατα διύρη- 

. μὴ μῶντοι τοῦτό γε εἰςαῦϑις κατὰ δύναμιν πα- 
σχῶμεν. NE. ZQ. Τὺ ποῖον; ΞΕ. Μὴ σμικρὸν μό- 
ριον ἕν πρὸς μεγάλα καὶ πολλὰ ἀφαιρῶμεν, μηδὲ εἴ- 

δους χωρίς" ! ἀλλὰ τὸ μέρος ἅμα εἶδος ἐχέτω. καλλι- 

στον μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων εὐϑὺς διαχωρίζειν τὸ 
ζητούμενον, ἂν ὀρϑῶς ἔχῃ» καϑάπερ ὀλίγον σὺ πρό- 

T8Q0v oin Seis ἔχειν τὴν διαίρεσιν ἐπέσπευσας τὸν λό- 
70», ἰδὼν ἐπ᾽ ἀνϑρώπους πορευόμενον. ἀλλὰ γάρ, ὦ 

φίλε, λεπτουργεῖν οὐκ ἀσφαλές, διὰ μέσων δὲ ἄσφα. 

λέστερον ἰέναι τέμνοντας, καὶ μᾶλλον ἰδέαις ἂν τις 
προςτυγχάνοι. τοῦτο δὲ διαφέρει τὸ πᾶν πρὸς ! τὰς 
ζητήσεις. ΝΕ. EQ. Πῶς, ὡ ξένε, λέγεις τοῦτο; AE. 

Πειρατέον ἔτι σαφέστδρον φράζειν εὐνοίᾳ τῆς σὴς φύ- 

σεως, ὦ Σώκρατες. ἐν τῷ μὲν οὖν παρεστηκότι τὰ γὺν 
δηλῶσαι μηδὲν ἐνδεῶς ᾿ἀδύνατον»" ἐπιχειρητέον δὲ τι 
καὶ σμικρῷ πλέον αὐτὸ προαγαγεῖν εἰς τὸ πρόσϑεν 
σαφηνείας ἕνεκα. NE. EQ. Ποῖον οὖν δὴ φράζεις, 

διαιρουμένους ἡμᾶς οὐκ ὀρϑῶς ἄρτι δρᾶν; EE. Toi- 
ὄνδε, οἷον εἶ τις τἀνϑρώπινον ἐπιχειρήσας δίχα διελέ- 
σϑαι γένος ! διαιροῖ καϑάπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἐνθάδε 
διανέμουσι" τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ὡς ἕν ἀπὸ πάντων ἀ- 
φαιροῦντες χωρίς, σύμπασι δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσιν, 
ἀπείροις οὖσι καὶ ἀμίκτοις καὶ ἀσυμφώνοις πρὸς ἀλ- 
ληλα, βάρβαρον μιᾷ κλήσει προςειπιόντες [αὐτό,] διὰ 
ταύτην τὴν μίαν κλῆσιν καὶ γένος ἕν αὐτὸ εἶναι προς- 
δοκῶσιν᾽ ἢ τὸν ἀριϑμόν τις αὖ νομίζοι xor εἴδη δύο 
διαιρεῖν μυριάδα Brot μενος ἀπὸ πάντων ὡς ἕν 

! λοιπῷ δὴ παντὶ ϑέμενος 
ἕν ὄνομα διὰ τὴν alioi» αὖ καὶ τοῦτ᾽ ἀξιοῖ γένος 

ἐκείνου χωρὶς ἕτερον ἕν γίγνεσϑαι. κάλλιον δὲ που καὶ 

μᾶλλον κατ᾽ εἴδη καὶ δίχα διαιροῖτ᾽ ἄν, el τὸν μὲν 

ἀριϑμὸν ἀρτίῳ καὶ περιττῷ τις τέμνοι, τὸ δὲ αὐ τῶν 
ἀνϑρώπων γένος agger. καὶ ies “Τυδοὺς δὲ ἢ Φρύ- 

yas ἢ τινὰς ἑτέρους πρὸς ἅπαντας τάττων ἀποσχίζοι 
τότε, ἡνίκα ἀποροῖ γένος ἅμα καὶ μέρος εὑρίσκειν 
ἑκάτερον * τῶν σχισϑέντων. ΨΙΙ. NE. ΣΩ. ᾿ορϑό- 
τατα. ἀλλὰ γὰρ τοῦτ αὐτό, ὦ ) ξέν, πῶς ἂν τις γένος 

καὶ μέρος ἐναργέστερον γνοίη, ὡς οὐ ταὐτόν ἐστον 
ἀλλ᾽ ἕτερον ἀλλήλοιν; EE. Ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, οὐ 
φαῦλον προςτάττεις, Σώκρατες. ἡμεῖς μὲν καὶ νῦν μα- 

κροτέραν τοῦ δέοντος ἀπὸ τοῦ προτεϑέντος λόγου πε- 
πλανήμεϑα, σὺ δ᾽ ἔτι πλέον ἡμᾶς κελεύεις πλανηϑη- 

γαι. vU» μὲν οὖν, ὥςπερ εἰκός, ἐπανίωμεν πάλιν" ταῦ- 
τα δὲ εἰξαῦϑις κατὰ σχολήν, καϑάπερ ! ἰχνεύοντες, 

μέτιμεν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτό γε αὖ παντάπασι φύλα- 

Eoi, μή ποτε παρ᾽ ἐμοῦ δόξῃς αὐτὸ ἐναργῶς διωρι- 
σμένον ἀκηκοέναι. NE. EQ. Τὺ ποῖον; ΞΕ. Eiüoc 
τε καὶ μέρος ἕτερον ἀλλήλων εἶναι. ΝΕ. EQ. Τί μὴν E 
EE. Ὡς εἶδος μὲν ὅταν ἢ του, καὶ μέρος αὐτὸ ἀναγ- 

καῖον εἶναι τοῦ πράγματος, ὅτουπερ ἂν εἶδος λέγη- 

εἶδος ἀποχωρίζων, καὶ τῷ 

ΡΊ ΑὙΤΊΟ ΝΕΙΒ 

ται" μέρος δὲ εἶδος οὐδεμία ἀγάγ xy. ταύτῃ με ἢ ἐκεῖ- 
Yn μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, ἀεὶ qd λέγειν. NE. XQ. 

Ταῦτ᾽ ἔσται. 

ΝΕ. ΣΩ. Ποῖον; EE. Τὸ τῆς ἀποπλανήσεως ὅπό- 

εν ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἤγαγεν. οἶμαι μὲν γὰρ μάλιστα, ὅϑεν 

ἐρωτηϑεὶς σὺ τὴν ἀγϑλαιοτροφίαν ὅπῃ διαιρδτέον ei- 

πες μάλα προϑύμως δύ᾽ εἶναι ζώων γένη, τὸ μὲν 
ἀνϑρώπινον, ἕτερον δὲ τῶν ἄλλων ξυμπάντων ϑηρίων 
ἕν. ΝΕ. EQ. ἄληϑῆ. EE. Καὶ ἔμοιγε δὴ τότ᾽ ἐφά- 

ye μέρος ἀφαιρῶν ἡγεῖσϑαι καταλιπεῖν τὸ λοιπὸν αὖ 
πάντων γένος ἕν, ὅτι πᾶσι ταὐτὸν ἐπονομάζειν ἔσχες 

τω. ΞΕ. Τὸ δὲ re ὦ πάντων coe Pes τάχ ἂν, 

εἴ που φρόνιμόν ἐστί τι ζῶον ἕτερον, οἷον δοκεῖ τὸ 
τῶν γεράνων, ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο, [9] χατὰ ταὐτὰ ἴσως 

διονομάζοι, καϑάπερ καὶ σύ, -γεράνους μὲν ἕν qvos 
ἀγτιτιϑὲν τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ σεμνῦνον αὐτὸ ἑαυτό, 

τὰ δὲ ἀλλα μετὰ τῶν ἀνϑρώπων ξυλλαβὸν εἰς ταὐτὸ 

οὐδὲν ἄλλο πλὴν ἴσως ϑηρία προςεΐποι. πειραϑῶμεν 
οὖν du ἐξευλαβεῖσϑαι πάνϑ'᾽ ὁπόσα τοιαῦτα. ΝΕ. 
EQ. ! πὼς; 
φούμενοι, ἵνα ἧττον αὐτὰ πάσχωμεν. NE. EQ. Qv- 

δὲν γὰρ δεῖ. EE. Kol yàg οὖν καὶ τότϑ ἡμαρτάνετο 
ταύτῃ. ΝΕ. EQ. Τί δή; EE. Τῆς γνωστικῆς ὅσον 
ἐπιτακτικὸν ἡμῖν μέρος, ἣν που τοῦ ζωοτροφιχοῦ γέ- 
γους, ἀγελαίων μὴν ζώων. ἡ γάρ; NE. EQ. Nol. ΞΕ. 
Διήρητο τοίνυν ἤδη xol τύτε ξύμπαν τὸ ζῶον * τῷ τι- 364 
ϑασῷ καὶ ἀγρίῳ. τὰ μὲν γὰρ ἔχοντα τιϑασεύεσϑαι 
φύσιν ἥμερα προρείρηται, τὰ δὲ μὴ ἔχοντα ἄγρια. Ν E. 
zQ. Καλῶς. ΞΕ. Ἣν δὲ γε ϑηρεύομεν ἐπιστήμην, ἐν 

τοῖς ἡμέροις ἦν τε καὶ ἔστιν, ἐπὶ τοῖς ἀγελαίοις μὴν 
ζητητέα ϑρέμμασι. ΝΕ. EQ. Nol ΞΕ. Μὴ τοίνυν 

διαιρώμεϑα ὥςπερ τότε, πρὸς ἅπαντα ἀποβλέψαντες, 

μηδὲ σπεύσαντες, ἵνα δὴ ταχὺ γενώμεϑα πρὸς τῇ πο- 
λιτικῇ. ι πεποΐηκε γὰρ ἡμᾶς καὶ νῦν παϑεῖν τὸ κατὰ Β 

τὴν παροιμίαν πάϑος. NE. EQ. Ποῖον; EE. Οὐχ 

ἡσύχους εὖ διαιροῦντας ἡ ἠνυχέναι βραδύτερον. NE. EQ. 
Καὶ καλῶς yes e E£ve, menores. VIIL EE. Ταῦτ᾽ 

ἔστω. πάλιν δ᾽ ov» ἐξ ἀρχῆς τὴν “κοιγοτροφικὴν πει- 

ρώμεϑα διαιρεῖν" ἴσως γὰρ καὶ τοῦτο, ὃ σὺ προϑυ- 

μεῖ διαπεραινόμενος ὃ λόγος αὐτός σοι κάλλιον μηνύ- 
σει. καὶ μοι φράζε. NE. EQ. Ποῖον δή; EE. Τό- 

δὲ, si τίνων πολλάκις ἄρα διακήκοας" οὐ γὰρ δὴ 

προςτυχής ys αὐτὸς οἷδ᾽ ὅτι γέγονας ταῖς ἐν τῷ NNel- 
λῳ τιϑασείαις τῶν ἰχϑύων καὶ τῶν ἐν ταῖς βασιλικαῖς 
λίμναις. ἐν μὲν γὰρ κρήναις τάχ ἄν ἴσως εἴης ἡσϑη- 

μένος. NE. EQ. Πάνυ μὲν ovv καὶ ταῦτα τεϑέαμαι 
κακεῖνα πολλῶν ἀκήκοα. ΞῈ. Καὶ μὴν χηνοβωτίας γε 
καὶ γερανοβωτίας, εἰ καὶ μὴ πεπλάνησαι περὶ τὰ Osr- 
ταλικὰ πεδία, πέπυσαι γοῦν καὶ πιστεύεις δἶναι. ΝΕ. 

EQ. TÍ μήν; 

ταῦτα, διότι τῆς τῶν ἀγδλαίων τροφῆς ἔστι μὲν ἕνυ- 
δρον, ἔστι δὲ καὶ ξηροβατικόν. ΝΕ. ΣΩ. Ἔστι γὰρ 
ovy. EE. Ag οὖν καὶ σοὶ ξυνδοκεῖ ταύτῃ δεῖν διχά- 
fer τὴν κοινοτροφικὴν ἐπιστήμη», ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τούτων 
τὸ μέρος αὐτῆς ἐπινέμοντας ἑκάτερον, τὸ μὲν ἕτερον 
ὑγροτροφικὸν ὀνομάζοντας, τὸ δ᾽ ἕτερον ξηροτροφι- 
κόν; NE. EQ. Euows. EE. Kal μὴν καὶ τὸ βασι- 

| λικὸν οὕτως ov ζητήσομεν ! ὁποτέρας ἐστὶ τῆς τέχνης" E 

"ΞῈ. Φράσον δή μοι τὸ μετὰ τοῦτο. C 

ὄνομα, ϑηρία καλέσας. NE. EQ. Hy xoi ταῦτα οὕ- D 

ΞΕ. Μὴ πᾶν τὸ τῶν ζώων γένος joa 

í 

r 

(e disque 
EE. Tov) ! ἕνεκά voi πάντα ἠρώτησα Ὁ 
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δῆλον γὰρ δὴ παντίἔ. NE. ΣΩ. πῶς δ᾽ οὐ; ΞΕ. 
Πᾶς uiv δὴ τό ye ξηροτροφικὸν τῆς ἀγελαιοτροφίας 
διέλοιτ᾽ ἄν φῦλον». NE. EQ. πῶς; ΞΕ. Τῷ πτηγῷ T6 

χαὶ πεζῷ διορισάμενος. NE. EQ. Ἀληϑέστατα. EE. 
Ti δέ; τὸ πολιτικὸν εἰ περὶ τὸ πεζόν, ζητητέον; ἢ οὐκ 

οἴξε καὶ 10» ἀφρονέστατον ὡς ἔπος εἰπεῖν δοξάζειν 
οὕτως; ΝΕ. EQ. Ἔγωγε. ΞΕ. Τὴν δὲ πεζονομικήν, 
χκαϑάπερ ἄρτι τὸν ἀριϑμόν, δεῖ τεμνομένην δίχα ἀπο- 
φαΐνειν. NE. EQ. 4ῆλον. EE. Καὶ μὴν &p ὃ γε 
μέρος ὥρμηκεν ἡμῖν * ὃ λόγος, ἐπ᾿ ἐχεῖνο δύο τινὲ κα- 
ϑορᾶν ὁδὼ τεταμένα φαΐνεται, τὴν μὲν ϑάττω, πρὸς 

μέγα μέρος σμικρὸν διαιρουμένην, τὴν δέ, ὅπερ ἐν τῷ 
πρόσϑεν ἐλέγομεν, ὅτι δεῖ μεσοτομεῖν ὡς μάλιστα, 

τοῦτ ἔχουσαν μᾶλλον, μακροτέραν γε μήν. ἔξεστιν 
οὖν, ὁποτέραν ἂν βουληϑῶμεν, ταύτην πορευϑῆχαι. 
ΝΕ. ΣΩ. Τί δὲ; ἀμφοτέρας ἀδύνατον; ΞΕ. Ἅμα P 

ὦ ϑαυμαστέ: ἐν μέρει 7ε μὴν δῆλον ὅτι δυνατόν. ΝῈ 
ΣΩ. Ἐν μέρει τοίνυν ἔγωγε ἀμφοτέρας. ᾿ αἱροῦμαι. ΞΕ. 

Ῥάδιον, ἐπειδὴ τὸ λοιπὸν βραχύ" κατ᾽ ἀρχὰς μὴν καὶ 
μεσοῦσιν ἅμα τῆς πορεΐας χαλεπὸν ἄν ἦν ἡμῖν τὸ 
πρόξταγμα. »v» δ᾽, ἐπειδὴ δοκεῖ ταύτῃ, τὴν μακροτέ- 
ga» πρότερον iue» νεαλέστεροι γὰρ ὄντες ῥᾷον αὐ- 
τὴν πορευσόμεϑα. τὴν δὲ i δὴ διαίρεσιν ὃ ὅρα. NE. EQ. 

4e. IX. EE. Τὰ πεζὰ ἡμῖν τῶν ἡμέρων, ὅσαπερ 

ἀγελαῖα, διῃρημένα. ἐστὶ φύσει. δίχα. NE. EQ. Τίνι; 
ΞΕ. Τῷ τῶν μὲν τὴν γένεσιν ἄκερων εἶναι, τῶν δὲ ! 

xspacpogov. NE. EQ. Φαΐνεται. EE. Τὴν δὴ πεῖο- 
γομικὴν διελὼν ἀπόδος ἑκατέρῳ τῷ μέρει, λόγῳ χρώ- 

μξνος" ἄν γὰρ ὀνομάζειν αὐτὰ βουληϑῇς, ἔσται σοι 

περιπεπλεγμένον μᾶλλον τοῦ δέοντος. ΝῈ. EQ. Πῶς 
οὖν χρὴ λέγειν; ΞΕ. Ὧδε: τῆς πεζονομιπῆς ἐπιστήμης 
δίχα διαιρεϑείσης τὸ μόριον ϑάτερον ἐπὶ τῷ κεροφό- 
eo μέρει τῷ τῆς ἀγέλης ἐπιτετάχϑαι, τὸ δὲ ἕ ἕτερον ἐπὶ 
τῷ τῆς ἀκεράτου. NE. EQ. Ταῦτ ἔστω ταύτῃ }ε- 

χϑέντα: πάντως ! γὰρ ἱκανῶς δεδήλωται. EE. Καὶ 

μὴν ὅ γε βασιλεὺς ἡμῖν αὖ καταφανὴς ὅτι κολοβὸν 
ἀγέλην τινὰ κεράτων γομεύει. ΝΕ. EQ. πῶς γὰρ οὐ 

δῆλος; ΞΕ. Ταύτην τοΐνυν καταϑραύσαντες τὸ γι- 
γνόμενον αὐτῷ πειρώμεϑα ἀποδοῦναι. ΝΕ. ΣΩ. Πά- 
»v ys. ΞΕ. “Πότερον οὖν βούλει τῷ ro τὸ xcl 

τῷ καλουμένῳ μώνυχι διαιρεῖν αὐτήν, ἢ τῇ κοινογονίᾳ 
τε καὶ ἰδιογυνίᾳ; μανϑάνεις γάρ mov. NE. EQ. Τὸ 

ποῖον; EE. Ὅτι τὸ μὲν τῶν ἵππων καὶ ὄνων ! πέφυ- 
xsv ἐξ ἀλλήλων γεννᾶν. ΝΕ. EQ. Ναί. EE. Τὸ o6 
γε λοιπὸν ἔτι τῆς λείας ἀγέλης τῶν ἡμέρων ἀμιγὲς γέ- 
γει πρὸς ἄλληλα. NE. EQ. Πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. Τί δ᾽; 
ὁ πολιτικὸς ag ἐπιμέλειαν ἔχειν φαίνεται πότερα κοι- 
»ογενοῦς. φύσεως ἢ τινος ἰδιογενοῦς; NE. ΣΩ. Δῆλον 
ὅτι τῆς ἀμίκτου. ΞΕ. Ταύτην δὴ δεῖ καϑάπερ τὰ ἔμ- 
προσϑεν, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς δίχα διαστέλλειν. ΝΕ. EQ. 

Δεῖ γὰρ οὖν. EE. * Καὶ μὴν τό γε ζῶον, ὅσον ἥμε- 

gov xai ἀγελαῖον, σχεδὸν πλὴν γενοῖν δυοῖν za» 70, 
χαταχεχερμάτισται. τὸ γὰρ τῶν κυνῶν οὐκ ἐπάξιον 
καταριϑμεῖν γένος ὡς ἐν ἀγελαίοις ᾿ϑρέμμασιν. ΝΕ. 

EQ. Οὐ γὰρ οὖν. ἀλλὰ τίνι δὴ τὼ δύο διαιροῦμεν; 
ΞΕ. Ὧιπερ καὶ δίχαιόν qa Θεαΐτητόν τε καὶ σὲ διανέ- 

μειν, ἐπειδὴ χαὶ γεωμετρίας ἅπτεσϑον. NE. EQ. Τῷ: 

ΞΕ. Τῇ διαμέτρῳ δήπου καὶ πάλιν τῇ τῆς διαμέτρου 
διαμέτρῳ. ΝΕ. ΣΩ. πῶς εἶπες; EE. H φύσις, ἣν 
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ERES c. 2» ; ΕΝ 
| τὸ γένος ἡμῶν ! τῶν ἀνθρώπων κέχτηται, μῶν ἄλλως 

πὼς εἰς τὴν πορείαν πέφυχεν ἢ καϑάπερ 7] διάμετρος ἢ 
δυνάμει δίπους; ΝΕ. EQ. Οὐκ ἄλλως. ΞῈ. Καὶ μὴν 
ἥ γε τοῦ λοιποῦ γένους πάλιν ἐστὲ κατὰ δύναμιν αὖ 
τῆς ἡμετέρας δυνάμεως διάμετρος, εἴπερ δυοῖν γὲ ἐστι 
ποδοῖν δὶς πεφυκυῖα. NE. EQ. Πῶς δ᾽ οὐχ ἔστι; 

καὶ δὴ καὶ σχεδὸν ὃ βούλει δηλοῦν μανϑάγω. ΞΕ. 
Πρὸς δὴ τούτοις ἕτερον αὖ τι τῶν πρὸς γέλωτα i εὐδο- 

κιμησάντων ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀρα χκαϑορῶμεν ἡμῖν ! 
γεγονὸς ἐν τοῖς διῃρημένοις; NE. EQ. Τὸ ποῖον: ΞΕ. 

Τανϑρώπινον ἡμῶν ἅμα “7ένος ξυνειληχὸς xal ξυνδε- 
δραμηκὸς γένει τῷ τῶν ὄντων γενναιοτάτῳ καὶ ἅμα 
εὐχερεστάτῳ. NE. ΣῸ: ᾿Καϑορῶ xai μάν ἀτόπως 

ξυμβαῖνον. ΞῈ. Τί δ᾽; οὐκ εἰχὸς ὕστατα ἀφικνεῖσϑαι 

τὰ βραδύτατα; NE. EQ. IVa, τοῦτό γε. ΞΕ. Τόδε 

δὲ οὐκ ἐννοοῦμεν, ὡς ἔτι γελοιότερος ὃ βασιλεὺς φαί- 
νεται μετὰ τῆς ἀγέλης ξυνδιαϑέων καὶ ξύνδρομα πε- 
πορευμένος τῷ τῶν ἀνδρῶν αὖ πρὸς τὸν εὐχερῆ βίον 
! ἄριστα γεγυμνασμένῳ; NE. EQ. Παντάπασι μὲν 

ovy. ΞΕ. Nvv γάρ, [5] Σώκρατες, ἐχεῖνό ἐστι κατα- 

φανὲς μᾶλλον τὸ ῥηϑὲν τότ᾽ ἐν τῇ περὶ τὸν σοφιστὴν 
ζητήσει. ΝΕ. EQ. Τὸ ποῖον; ΞΕ. Ὅτι τῇ τοιᾷδε 
μεθόδῳ τῶν λόγω» οὔτε σεμνοτέρου μᾶλλον ἐμέλησεν 
ἢ μή, τόν τε σμικρότερον οὐδὲν ἠτίμακε πρὸ τοῦ μεί- 
ζονος, ἀεὶ δὲ καϑ' αὑτὴν περαίνει τἀληϑέστατον. NE. 
EQ. Ἔοικεν. ΞῈ. Οὐχοῦν μετὰ τοῦτο, ἵνα μή ue 
φϑῇς ἐρωτήσας τὴν βραχυτέραν ὁδὸν ἥ qus τότε ἣν ἐπὶ 
τὸν τοῦ ! βασιλέως ὅρον, αὐτός σοι πρότερον ἔλϑω; 
NE. EQ. Σφόδρα ys. EE. “έγω δὴ δεῖν τότε εὐθὺς 
τὸ πεζὸν τῷ δίποδι πρὸς τὸ τετράπουν γένος διανεῖ- 

μαι, κατιδόντα δὲ τἀνϑρώπινον ἔτι μόνῳ τῷ πτηνῷ 
ξυνειληχὸς τὴν δίποδα ἀγέλην πάλιν τῷ ψιλῷ καὶ τῷ 
πτεροφυεῖ τέμνειν, τμηϑείσης δὲ αὐτῆς καὶ τότ᾽ ἤδη 
τῆς ἀνϑρωπονομικῆς δηλωϑείσης τέχνης φέροντα τὸν 
πολιτικὸν καὶ βασιλικόν, οἷον ἡνίοχον εἰς αὐτὴν ἐγ- 
στήσαντα, παραδοῦναι τὰς τῆς πόλεως ἡνίας, ὡς οἱ- 
κείας καὶ αὐτῷ ταύτης οὔσης τῆς ἐπιστήμης. * NE. EQ. 
Καλῶς, καὶ καϑαπερεὶ χρέος ἀπέδωκάς “μοι τὸν λόγον, 

προςϑεὶς τὴν ἐχτροπὴν οἷον τύκον καὶ ἀναπληρώσας 
αὐτόν. Χ. ΞΕ. Φέρε δή, καὶ ξυνείρωμεν ἐπανελϑόν- 

τες ἐπὶ τὴν ἀρχὴν μέχρι τῆς τελευτῆς τὸν λόγον τοῦ 
ὀνόματος τῆς τοῦ πολιτικοῦ τέχνης. ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ 
μὲν ot». ΞΕ. Τῆς γνωστικῆς τοίνυν ἐπιστήμης ἡμῖν 
ἣν κατ᾽ ἀρχὰς μέρος ἐπιτακτικόν" τούτου δὲ ἀπεικα- 
σϑὲν τὸ μόριον αὐτεπιτακτικὸν ἐρῥήϑη. ζωοτροφικὴ 

δὲ ' πάλιν αὐτεπιτακτικῆς οὐ τὸ σμικρότατον τῶν γε- 
γῶν ἀπεσχίζετο᾽ καὶ ζωοτροφικῆς εἶδος ἀγελαιοτροφι- 

κόν, ἀγελαιοτροφικοῦ δ᾽ αὐ πεζονομικόν. τοῦ δὲ πε- 
ζονομικοῦ μάλιστα ἀπετέμνετο, τέχνη τῆς ἀκεράτου φύ- 
σεως ϑρεπτική. ταύτης δ᾽ αὖ τὸ μέρος οὐκ ἔλαττον 
τριπλοῦ συμπλέχειν ἀναγκαῖον, ἂν ἄν εἰς ἕν τις αὐτὸ ὄνο- 
μα ξυναγαγεῖν βουληϑῇ, γενέσεως. ἀμίκτου »ομευτικὴν 

ἐπιστήμην προςαγορεύων. τὸ δ᾽ ἀπὸ τούτου τμῆμα, 
ἐπὲ ποίμνῃ ] δίποδι μέρος ἀνϑρωπονομικὸν £n λει- 

φϑὲν μόνον, τοῦτ᾽ αὐτό ἐστιν ἤδη τὸ ζητηϑέν, ἅμα 
βασιλικὸν ταὐτὸ χληϑὲν καὶ πολιτικόν. ΝΕ. ΣΩ. 
Παντάπασι μὲν οὖν. EE. E D ὦ Σώκρατες, ἀλη- 

ϑῶς ἡμῖν τοῦτο, καϑάπερ σὺ νῦν εἴρηκας, οὕτως ἐστὲ 

καὶ πεπραγμένον; NE. EQ. Τὸ ποῖον δή; ΞΕ. Τὸ 

Cc 

26; 
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παντάπασιν ἱκανῶς εἰρῆσϑαι τὸ προτεϑέν. ἢ τοῦτ᾽ 
αὐτὸ καὶ μάλιστα T ζήτησις ἐλλείπει, τὸ τὸν λόγον 
εἰρῆσϑαι μέν πως, οὐ μὴν παντάπασί γε τελέως ἀπ- 

εἰργάσϑαι; ' NE. EQ. Πῶς εἶπες; EE. Ἐχὼ và» 

πειράσομαι τοῦτ᾽ αὐτό, ὃ διανοοῦμαι, vUr Ert μᾶλλον 

δηλῶσαι. NE. EQ. “έγοις ἂν. ΞΕ. Οὐκοῦν τῶν vo- 
μευτικῶν ἡμῖν πολλῶν φανεισῶν ἄρτι τεχνῶν uic τις 
ἦν ἢ πολιτεεὴ καὶ μιᾶς τινος ἀγέλης ἐπιμέλεια. ΝΕ. 

EQ. Nol. ΞΕ. Ταύτην δὲ γε διώριζεν ὃ λόγος οὐχ 
ἵππων εἶναι τροφὸν οὐδ᾽ ἄλλων ϑηρίων, ἀλλ ἀνϑρώ- 
7G» ποιγοτροφικὴν ἐπιστήμην. NE. EQ. Θὕτω. ΧΙ. 

EE. Τὸ ' δὴ τῶν νομέων πάντων διάφορον καὶ τὸ τῶν 
βασιλέων ϑεασώεϑα. NE. EQ. Τὸ ποῖον; ΞῈ. 
Εἴ τις τῶν ἄλλων, τὸ τέχνης ἄλλης ὄνομα ἔχων, κοινῇ 
τῆς ἀγέλης ξύντροφος εἶναι φησὶ καὶ προςποιεῖται. 

ΝΕ. ΣΩ. πῶς φῇς; ΞΕ. Οἷον οἵ ἔμποροι καὶ seu 

ro xai σιτουργοὶ πάντες, καὶ πρὸς τούτοις γυμνασταὶ 
καὶ τὸ τῶν ἰατρῶν γέρος, οἷσϑ᾽ ὅτι τοῖς περὶ τὰν- 
ϑρώπινα γομεῦσιν, οὕς πολιτικοὺς ἐκαλέσαμεν, παντά- 

πασι τῷ λόγῳ * ᾿διαμάχοιντ᾽ ἂν οὗτοι σύμπαντες, ὡς 
σφεῖς τῆς τροφῆς ἐπιμελοῦνται τῆς ἀνθρωπίνης, οὐ 
μόνον ἀγελαίων ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν ἀρχόν- 
τῶν αὐτῶν; NE. EQ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς d» λέγοιεν; 

ΞΕ. Ἴσως" καὶ τοῦτο μὲν ἐπισλεψόμεϑα, τόδε δὲ 
ἴσμεν, ὅτι βουκόλῳ 78 οὐδεὶς ἀμφιςβητήσει. περὶ τού- 

τῶν οὐδενός, ἀλλ αὐτὸς τῆς ἀγέλης τροφὸς ὃ βου- 
φορβός, αὐτὸς ἰατρός, αὐτὸς οἷον »υμφευτὴς καὶ πε- 
pi τοὺς τῶν γηνομένων τόκους καὶ λοχείας ! “μόνος 
ἐπιστήμων τῆς μαιευτικῆς. ἔτι τοίνυν παιδιᾶς καὶ μου- 
συκῆς ἐφ ὅσον αὐτοῦ τὰ ϑρέμματα φύσει μετείληφεν, 
οὐκ ἄλλος κρείττων Wes LL χαὶ κηλῶν πραῦ- 

ve, “μετά τε ὀργάνων καὶ vo τῷ στόματι τὴν τῆς 
αὑτοῦ ποίμνης ἄριστα μεταχειριξόμενος μουσικήν. xai 
δὴ καὶ τῶν ἄλλω» πέρι νομέων ὁ αὐτὸς τρόπος. ἢ γάρ; 
NE. ΣΩ. ᾿Ορϑότατα. ΞΕ. Πῶς ov» ἡμῖν ὃ λόγος ὁρ- 

ϑὸς φανεῖται καὶ ἀκέραιος ὃ περὶ τοῦ βασιλέως, ὅταν 
αὐτὸν νομέα καὶ τροφὸν ! ἀγέλης ἀνϑρωπίνης ϑῶμεν 
μόνον ἐχκρίνοντες μυρίων ἄλλων ἀμφιςβητούντων; ΝΕ. 

ΣΩ. Οὐδαμῶς. EE. Οὐκοῦν ὀρϑῶς ὀλίγον ἔμπροσϑεν 
ἐφοβήϑημεν ὑποπτεύσαντες μὴ λέγοντες μέν τι τυγχά- 

»οιμεν σχῆμα βασιλικόν, οὐ μὴν ἀπειργασμένοι 7ε εἷ- 
μέν πω óc ἀχριβείας τὸν πολιτικόν, ἕως ἂν τοὺς περι- 

κεχυμένους αὐτῷ καὶ τῆς συννομῆς αὐτῷ ἀντιποιουμέ- 
yovc περιελόντες καὶ χωρίσαντες ἀπ᾿ ἐκείνων καϑαρὸν 
μόνον αὐτὸν ἀποφήνωμεν; ! NE. ΣΩ. ᾿ρϑότατα μὲν 

ovv. EE. Τοῦτο τοίνυν, ὦ “Σώκρατες, ἡμῖν ποιητέον, 

εἰ μὴ μέλλοιμεν ἐπὶ τῷ τέλει καταισχῦναι τὸν λόγον. 
NE. EQ. ZA μὴν οὐδαμῶς τοῦτό γε δραστέον. XII. 
ΞΕ. Πάλιν τοίνυν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς δεῖ xaO" ἑτέραν 

ὁδὸν πορευϑῆναΐ τινα. NE. EQ. Ποίαν δή; ΞΕ. 
“Σχεδὸν παιδιὰν ἐγκερασαμένους" συχνῷ γὰρ μέρει δεῖ 
μεγάλου μύϑου προςχρήσασϑαι, καὶ τὸ λοιπὸν δή, 

καϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν, μέρος ἀεὶ μέρους ἀφαιρου- 

μένους ! ἐπὶ ἄκρον ἀφικνεῖσϑαι τὸ ζητούμενον. ovx- 
οὖν χρή; NE. EQ. Πάνυ uiv ovr. EE. Ἡλλὰ δὴ τῷ 
μύϑῳ μου πάνυ πρόςεχε τὸν νοῦν, καϑάπερ οἱ παῖ- 
δες: πάντως οὐ πολλὰ ἐκφεύγεις παιδιᾶς ἔτη. ΝΕ. 

EQ. “έγοις ἂν. EE. Ἣν τοίνυν καὶ ἔτι ἔσται τῶν 
πάλαι λεχϑέντων πολλά τε ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ 

PEATONTITS 

τὴν ross τε καὶ Θυέστου λεχϑεῖσαν ἔριν φάσμα. 
ἀκήκοας γάρ που καὶ ἀπομνημονεύεις ὅ φασι γενέ- 
σϑαι τότε. NE. EQ. Τὸ περὶ τῆς χρυσῆς ἀρνὸς touc 
σημεῖον φράζεις. * EE. Οὐδαμῶς, αλλὰ τὸ megi τῆς 
μεταβολῆς δύσεώς τε καὶ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ τῶν ἀλ- 
λων ἄστρων, ὡς ἄρα ὅϑεν μὲν ἀνατέλλει vw, εἰς τοῦ- 
10» τότε τὸν τύπον ἐδύετο, ἀνέτελλε δ᾽ ἐκ τοῦ ἐναν- 
τίου, τότϑ δὲ δὴ μαρτυρήσας ἄρα ὃ ϑεὸς 2troei μετέ- 

βαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα. NE. ZO. ““ἔγεται γὰρ 
ovr δὴ καὶ τοῦτο. ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ καὶ τήν γε βασι- 
λείαν, ἣν ἦρξε Κρόνος, πολλῶν ἀκηκόαμεν. NE. EQ. 
! Πλείστων uiv ovy. EE. Τί δέ; τὸ τοὺς ἔμπροσϑεν 
φύεσϑαι γηγενεῖς καὶ μὴ ἐξ ἀλλήλων γεννᾶσϑαι; ΝῈ. 
EQ. Καὶ τοῦτο ἕν τῶν πάλαι λεχϑέντων. EE. Ταῦτα 
τοίνυν ἔστι μὲν ξύμπαντα ἐκ ταὐτοῦ πάϑους, καὶ πρὸς 
τούτοις ἕτερα μυρία καὶ τούτων ἔτι ϑαυμαστύτερα, 
διὰ δὲ χρόνου πλῆϑος τὰ μὲν αὐτῶν ἀπέσβηκε, τὰ δὲ 
διεσπαρμένα εἴρηται χωρὶς ἕκαστα ἀπὲ ἀλλήλων. ὃ δ᾽ 
ἐστὲ πᾶσε τούτοις ! αἴτιον τὸ πάϑος, οὐδεὶς εἴρηκε, 

vv» δὲ δὴ λεκτέον" εἰς γὰρ τὴν τοῦ βασιλέως ἀπόδει- 

Ey πρέψει ῥηϑέν. ΧΙΗ. NE. EQ. Καλλιστ᾽ εἶπες, καὶ 

λέγε μηδὲν ἐλλείπων. ΞΕ. “ἀκούοις ἄν. τὸ γὰρ πᾶν ]— 
τόδε τοτὲ μὲν αὐτὸς ὃ ϑεὸς ξυμποδηγεῖ πορευόμενον 
καὶ συγκυκλεῖ, τοτὲ δ᾽ ἀνῆκεν, ὅταν αἵ περίοδοι τοῦ 

προφήκοντος αὐτῷ μέτρον εἰλήφωσιν, ἤδη χρόνου, τὸ δὲ 
πάλιν αὐτόματον εἰς τἀναντία περιάγεται, ζῶον ὃ ον καὶ 

φρόνησιν εἰληχὸς ἐκ τοῦ ! συναρμόσαντος αὐτὸ κατ 
ἀρχάς. τοῦτο δὲ αὐτῷ τὸ ἀνάπαλιν ἰέναι διὰ τόδ᾽ ἐξ 
ἀνάγκης ἔμφυτον 7έγονεν: NE. EQ. Διὰ τὸ ποῖον δή; 

ΞΕ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡςαύτως ἔχειν ἀεὶ καὶ ταὐτὸν 
εἶναι τοῖς πάντων ϑειοτάτοις προςήκει μόνοις, σώμα- 
τος δὲ φύσις οὐ ταύτης τῆς τάξεως. ὃν δὲ οὐρανὸν 
χαὶ πόσμον ἐπωνομάκαμεν, πολλῶν μὲν καὶ μακαρίων 
παρὰ τοῦ γεννήσαντος μετείληφεν, ἀτὰρ οὖν δὴ χεχοι- 
γώνηχέ γε καὶ σώματος. ὅϑεν αὐτῷ μεταβολῆς ἀμοίρῳ 
γίγνεσϑαι διὰ παντὸς ἀδύνατον, ! κατὰ δύναμίν 7? 

μὴν ὃ τὶ μάλιστα ἐν τῷ αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ μίαν φο- 
ρὰν κινεῖται" διὸ τὴν ἀνακύκλησιν εἴληχεν, ὃ τι σμι- 
κροτάτην τῆς αὑτοῦ κινήσεως παράλλαξιν. αὐτὸ δὲ 
ἑαυτὸ στρέφειν aei σχεδὸν οὐδενὲ δυνατὸν πλὴν τῷ 
τῶν κινουμένων αὖ πάντων ἡγουμένῳ. κινεῖν δὲ τούτῳ 
τοτὲ μὲν ἄλλως, αὖϑις δὲ ἐναντίως οὐ us. ἐκ nay- 

τῶν δὴ τούτων τὸν κόσμον μήτε αὐτὸν χρὴ φάναι 
στρέφειν ἑαυτὸν ἀεί, μήτ᾽ αὖ ὅλον ἀεὶ ὑπὸ ϑεοῦ στρέ- 

φεσϑαι διττὰς καὶ ἐναντίας περιαγωγάς, μήτ᾽ αὖ δύο 
τινὲ ϑεὼ * φρονοῦντε ἑαυτοῖς ἐναντία στρέφειν αὐτόν, 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἄρτι ἐῤῥήϑη καὶ μόνον λοιπόν, τοτὲ μὲν 
ὑπ ἄλλης συμποδηγεῖσϑαι ϑείας αἰτίας, τὸ ζὴν πάλιν 
ἐπιχτώμενον καὶ λαμβάνοντα ἀϑανασίαν ἐπισκευαστὴν 
παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, τοτὲ δ᾽ ὅταν ἀνεϑῇ, 8 ἑαυτοῦ 
αὐτὸν ἐέναι, κατὰ καιρὸν ἀφεϑέντα τοιοῦτον, ὥςτε 

ἀνάπαλιν πορεύεσϑαι πολλὰς περιόδων μυριάδας διὰ 

τὸ μέγιστον ὃν καὶ ἰσοῤῥοπώτατον ἐπὲ σμικροτάτου 
βαῖνον ποδὸς ἰέναι. ΝΕ. EQ. ! Φαΐνεται γοῦν δὴ καὶ, 

μάλα εἰκότως εἰρῆσϑαι πάνϑ᾽ ὅσα διελήλυϑας. XIV. 

ΞΕ. “Τογισάμενοι, δὴ ξυννοήσωμεν τὸ πάϑος ἐκ τῶν 
γὺν λεχϑέντων, 0 πάντων ἔφαμεν. εἶναι τῶν ϑαυμα- 
στῶν αἴτιον. ἔστι γὰρ οὖν δὴ τοῦτ αὐτό. NE. EQ. 
Τὸ ποῖον; EE. Τὸ τὴν τοῦ παντὸς φορὰν τοτὲ μὲν 
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φέρεσϑαι, τοτὲ δ᾽ ἐπὶ τἀναντία. 
NE. EQ. Πῶς δή; ΞΕ. Ταύτῃν τὴν μεταβολὴν ἡγεῖς- 
σϑαι δεῖ τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν γιχνομένων, τροπῶν 
πασῶν εἶναι ! μεγίστην καὶ τελεωτάτην τροπήν. ΝΕ. 
EQ. Ἔοικβ γοῦν. ΞΕ. Μεγίστας τοίνυν καὶ μεταβο- 
λὰς χρὴ voul-sw γίγνεσϑαι τότε τοῖς ἐντὸς ἡμῖν oi- 
κοῦσιν αὐτοῦ. ΝΕ. EQ. Καὶ τοῦτ᾽ εἰκός. ΞΕ. Me- 

ταβολὰς δὲ μεγάλας καὶ πολλὰς καὶ παντοίας συμφε- 
φομένας ἀρ οὐκ ἴσμεν τὴν τῶν ζώων. φύσιν ὅτι χαλε- 
πῶς ἀνέχεται; ΝΈ. EQ. Πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. Φϑοραὶ 

τοίνυν ἐξ ἀνάγκης τότε μέγισται ξυμβαίνουσι τῶν τ 
ἄλλων ζωων, καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν ! ἀνϑρώπων γένος 

ὀλίγον τι περιλείπεται. περὶ δὲ τούτους ἀλλα τε πα- 
Poire πολλὰ καὶ ϑαυμαστὰ χαὶ καινὰ ξυμπίπτει, 

μέγιστον. δὲ τόδε καὶ ξυνεπόμενον τῇ τοῦ παντὸς ἀνβι- 
λίξει, τότε ὅταν ἢ τῆς νῦν καϑεστηκυίας ἐναντία γί- 

pue τροπῇ. ΝΕ. ΣΩ. Τὸ ποῖον; ΞΕ. Ἣν ἡλικίαν 
ἕκαστον εἶχα τῶν ζώων, αὕτη πρῶτον μὲν ἔστη πάν- 
των, καὶ ἐπαύσατο πᾶν ὅσον qv ϑγητὸν ἐπὶ τὸ γεραί- 
τερον ἰδεῖν πορευόμενον, μεταβάλλον δὲ πάλιν ἐπὶ 
τοὐναντίον ! οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτερον ἐφύετο. 
καὶ τῶν μὲν πρεσβυτέρων αἵ λευκαὶ τρίχες ἐμδλαίνον- 
το, τῶν δ᾽ αὖ γενδιώντων αἵ magst λεαινόμεναι πά- 
λιν ἐπὶ τὴν παρελϑοῦσαν ὥραν ἕχαστον καϑίστασαν, 
τῶν δὲ ἡβώντων τὰ σώματα λεαινόμενα καὶ σμικρότε- 
ρα xad ἡμέραν καὶ νύχτα ἑκάστην γιγνόμενα πάλιν 
εἰς τὴν τοῦ »εογενοῦς παιδὸς φύσιν ἄπῇει, κατὰ τε 
τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα ἀφομοιούμενα" τὸ δ᾽ 
ἐντεῦϑεν ἤδη μαραινόμενα κομιδῇ τὸ πάμπαν, ἐξηφα- 
νίξετο. τῶν δ᾽ αὖ βιαίως τελευτώντων ἐν τῷ TOTB χρό- 
γῳ τὸ τοῦ νεχροῦ σῶμα ταὐτὰ ταῦτα πάσχον παϑή- 
ματα διὰ τάχους ἀδηλον ἐν ὀλίγαις * ἡμέραις διεφϑεί- 

e". XV. NE. EQ. Γένεσις δὲ δὴ τίς τότ ἦν, ὦ ξέ- 
, ζώων; καὶ πίνα τρόπον ἐξ ἀλλήλων ἐγεννῶντο; 

ΞΕ, Δῆλον, [5 Σώκρατες, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀλλήλων οὐκ 

ἣν ἐν τῇ τότε φύσει γεννώμενον, τὸ δὲ γηγενὲς εἶναί 
ποτϑ γένος λεχϑέν, TOUT ἢν τὸ κατ ἐκεῖνον τὸν χρό- 
»ov ἐκ Dp πάλιν ἀγαστρεφύμενον, ἀπεμνημονεύετο δὲ 
ὑπὸ τῶν ἡμετέρων προγόνων τῶν πρώτων, ot τελευ- 
τώσῃ oy τῇ προτέρᾳ περιφορᾷ τὸν ἑξῆς χρόνον ἔχει- 
τόνουν, ! τῆοδε δὲ κατ᾽ “ἀρχὰς ἐφύοντο" τούτων χὰρ 
οὗτοι κήρυκες ἐγένονϑ᾽ ἡμῖν τῶν λόγων, οἱ νῦν ὑπὸ 

πολλῶν οὐκ ὀυϑῶς ἀπιστοῦνται. τὸ γὰρ ἐντεῦϑεν, oi- 
μαι, χρὴ ξυννοεῖν. ἐχόμενον γάρ ἐστι τῷ τοὺς πρε- 
σβύτας ἐπὶ τὴν τοῦ παιδὸς ἰέναι φύσιν, ἐκ τῶν τετε- 
λευτηκότων αὖ, κειμένων δ᾽ ἐν γῇ, πάλιν ἐκεῖ ξυνιστα- 

μένους καὶ ἀναβιωσκομένους ἕπεσϑαι τῇ τροπῇ συν- 
ανακυχλουμένους εἰς ταναντία τῆς γενέσεως, xoi vupe- 
»8ic δὴ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἐξ ἀνάγκης, ! φυομέ- 
γους οὕτως ἔχειν τοὔνομα καὶ τὸν λόγον, ὅσους μὴ 
ϑεὸς αὐτῶν eic ἄλλην μοῖραν ἐχόμισεν. NE. EQ. Ko- 
μιδῇ μὲν οὖν τοῦτό ye ἕπεται τοῖς ἔμπροσϑεν. ἀλλὰ 
δὴ τὸν βίον ὃν ἐπὶ τῆς Κρόνου φὴς εἶναι δυνάμεως, 
πότερον ἐν ἐχείναις ἡν ταῖς τροπαῖς ἢ ἐν ταῖςδε; τὴν 
μὲν γὰρ τῶν ἄστρων ve καὶ ἡλίου μεταβολὴν δῆλον ὡς 
ἐν ἑχατέραις ξυμπίπτει ταῖς τροπαῖς γίγνεσϑαι. EE. 

Καλῶς τῷ λόγῳ ξυμπαρηκολούϑηκας. ὃ δ᾽ ἤρου περὶ 

τοῦ πάντα αὐτόματα γίγνεσϑαι τοῖς ἀνϑρώποις, ἡ ἥκι- 
στα τῆς νῦν ἐστὲ καϑεστηκυίας φορᾶς, αλλ ἦν καὶ 
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τοῦτο τῆς ἔμπροσϑεν. τότε γὰρ αὐτῆς πρῶτον τῆς 
κυκλήσεως ἤρχεν ἐπιμελούμενος, ὅλης 0 ϑεύς" ὡς νῦν 

χατὰ τόπους, ταὐτὸν τοῦτο ὑπὸ ϑεῶν ἀρχόντων zay- 
Tj τὰ τοῦ κόσμου μέρη διειλημμένα. καὶ δὴ καὶ τὰ 
ζῶα κατὰ γένη καὶ ἀγέλας οἷον ,γομῆς ϑεῖοι διειλήφε- 

σαν δαίμονες, α αὐτάρκης εἰς πάντα ἕχαστος ἑκάστοις 
ὦν οἷς αὐτὸς ἔνεμεν, ὥςτδ OUT ! ἄγριον ἣν οὐδὲν ovre 
ἀλλήλων ἐδωδαί, πόλεμός 18 οὐκ ἐνγὴν οὐδὲ στάσις τὸ 
παράπαν" ἄλλα 9, ὅσα τῆς τοιαύτης ἐστὶ κατακοσμή- 

σεὼς ἑπόμενα, μυρί᾽ ἂν εἴη λέγειν. τὸ δ᾽ οὖν τῶν ἀν- 
ϑρώπων λεχϑὲν αὐτομάτου πέρι βίου διὰ τὸ τοιόνδβ 

εἴρηται. ϑεὸς ἔνεμεν αὐτοὺς αὐτὸς ἐπιστατῶν, καϑά- 
περ γὺν ἄγϑρωποι, ζῶον ὃν ἕτερον ϑειότερον» ἀλλα 

γένη φαυλότερα αὑτῶν γομδύουσι. Kronos δὲ ἐκείνου 
πολιτεϊαί 18 οὐκ ἤσαν οὐδὲ κτήσεις * γυναιχῶν καὶ 
παίδων" ἐκ γῆς γὰρ ἀνεβιώσκοντο πάντες, οὐδὲν μ8- 

μνημένοι τῶν πρόσϑεν" ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα ἀπῆν 
πάντα, καρποὺς δὲ ἀφϑόνους εἶχον ἀπό TB δένδρων 
καὶ πολλῆς ὕλης ἄλλης, οὐχ ὑπὸ γεωργίας φυομένους, 

ἀλλ᾿ αὐτοματης ἀναδιδούσης τῆς γῆς. γυμνοὶ δὲ καὶ 
τὸ rae 

τῶν ὡρῶν αὐτοῖς ἄλυπον ἐκέκρατο, μαλακὰς δὲ εὐνὰς 
εἶχον ἀναφυομένης ἐκ γῆς πόας ἀφϑόνου. τὸν δὴ 
βίον, ὦ ' Σώκρατες, ἀκούεις μὲν τὸν τῶν ἐπὶ Κρόνου" 

τόνδ δ᾽, ὃν λόγος ἐπὶ Διὸς εἶναι, τὸν νυνὶ, παρὼν 

αὐτὸς ἤσϑησαι. κρῖναι δ᾽ αὐτοῖν τὸν εὐδαιμονέστϑρον 
ἀρ ἂν δύναιό τ καὶ ἐϑελήσειας; NE. EQ. Οὐδαμώς. 
EE. Βούλει δῆτα ἐγώ σοι τρόπον τινὰ διακρίνω; ΝΕ. 
EQ. Πάνυ μὲν οὖν. XVI ΞΕ. Εἰ μὲν τοίνυν οἵ τρό- 

φιμοι τοῦ Κρόνου, παρούσης αὐτοῖς οὕτω πολλῆς σχο- 
λῆς καὶ δυνάμεως πρὸς τὸ μὴ μόνον ἀνϑρώποις ἀλλὰ 

καὶ ϑηρίοις διὰ λόγων δύνασϑαι ξυγγίγνεσϑαι, ! κα- 

τεχρῶντο τούτοις ξύμπασιν ἐπὶ φιλοσοφίαν, uero Te 
ϑηρίων καὶ μετ ἀλλήλων ὁμιλοῦντες, καὶ πυνϑανόμε- 

yo. παρὰ πάσης φύσεως sí τινά τις ἰδίαν δύναμιν 
ἔχουσα ἤσϑετό τι διάφορον τῶν ἄλλων εἰς συναγυρ- 
μὸν φρονήσεως, εὔκριτον, ὅτι τῶν γὺῦν oi τότε μυρίῳ 
πρὸς εὐδαιμονίαν διέφερον. εἰ δὲ ἐμπιπλάμενοι σίτων 
ἄδην καὶ ποτῶν διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους καὶ τὰ ϑη- 
glo μύϑους, οἷα δὴ καὶ τὰ νῦν περὶ αὐτῶν λέγονται, ! 

καὶ τοῦτο, ὡς 78 κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν ἀποφήνασϑαι, 
xol μάλ᾽ εὔκριτον. ὅμως. δ᾽ οὖν ταῦτα μὲν ἀφῶμεν, 
ἕως ἂν ἡμῖν μηνυτής τις ἱκανὸς φαγῇ, ποτέρως οἵ τό- 
TB τὰς ἐπιϑυμίας εἶχον περί 18 ἐπιστημῶν καὶ τῆς τῶν 
λόγων xgelas" ov δ᾽ ἕνεκα τὸν μῦϑον ἡγείραμεν, τοῦ- 
τὸ λεκτέον, ἵνα τὸ μετὰ τοῦτο εἰς τὸ πρόσϑεν περαΐ- 
γωμεν. Ἐπειδὴ γὰρ πάντων τούτων χρόνος ἐτελεώϑη 

xal μεταβολὴν ἔδει γίγνεσϑαι καὶ δὴ καὶ τὸ γήϊνον 
ἤδη πᾶν ἀνήλωτο γένος, ! πάσας ἑκάστης τῆς ψυχῆς 
τὰς γενέσεις ἀποδεδωκυίας, ὅσα ἦν ἑκάστῃ προςτα- 
χϑὲν, τοσαῦτα εἰς γῆν σπέρματα πεσούσης, rore δὴ 
τοῦ παντὸς ὃ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἴακος 
ἀφέμενος, εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ 
κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη 18 καὶ ξύμφυτος 
ἐπιϑυμία. πάντες οὖν OL κατὰ τοὺς τόπους συνάρχον- 
τες τῷ μεγίστῳ δαίμονι ϑεοί, γνόντες Ἰδὴ τὸ 7ιχνόμε- 
γῸ», ἀφίεσαν αὖ τὰ μέρη τοῦ κόσμου τῆς αὑτῶν * ἐπι- 
μελείας. 0 δὲ μεταστρεφόμενος καὶ ξυμβάλλων, ἀρχῆς 

τε καὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν ὁρμηϑείς, σεισμὸν πο- 

ἀστρῶτοι ϑυραυλοῦντες τὰ πολλὰ ἐνέμοντο" 
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λὺν ἐν ἑαυτῷ ποιῶν, ἄλλην αὖ φϑορὰν ζώων παντοίων | 
ἀπειργάσατο. μετὰ δὲ ταῦτα προελϑόντος ἱκανοῦ χρό- 
γου; ϑορύβων 18 xal ταραχῆς ἤδη παυόμενος καὶ τῶν 
σεισμῶν; elis ἐπιλαβόμενος εἴς τε τὸν εἰωϑότα 

δρόμον τὸν ἑαυτοῦ κατακοσμούμενος ἤει, ἐπιμέλειαν 
καὶ κράτος ἔχων ! αὐτὸς τῶν ἐν αὑτῷ T8 καὶ ἑαυτοῦ, 
τὴν τοῦ δημιουργοῦ καὶ πατρὸς ἀπομνημονεύων διδα- 
χὴν εἰς δύναμιν. xar ἀρχὰς μὲν οὖν ἀκριβέστερον 
ἀπετέλει, τελευτῶν δὲ ἀμβλύτερον. τούτων δὲ αὐτῷ τὸ 
σωματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον, τὸ τῆς πάλαι πο- 
τὲ φύσεως ξύντροφον, ὅτι πολλῆς ἣν μετέχον ἀταξίας 
πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον ἀφικέσϑαι. παρὰ μὲν γὰρ 
τοῦ συνϑέντος πάντα καλὰ κέχτηται᾽ παρὰ δὲ τῆς ἔμ- 
προσϑεν ἕξεως, ὅσα χαλεπὰ καὶ ! ἄδικα ἐν οὐρανῷ 

γίγνεται; τε ἔχει καὶ τοῖς 
ζώοις ἐναπεργάζεται. μετὰ μὲν οὖν τοῦ κυβευνήτου τὰ 
ζῶα τρέφων ἐν αὑτῷ σμικρὰ μὲν φλαῦρα, μεγάλα δὲ 
ἐνέτικτεν. ἀγαϑά; χωριςόμενος δὲ ἐχείνου τὸν ἐγγύτατα 
χρόνον ἀεὶ τῆς ἀφέσεως χαάλλιστα πᾶντα διάγει, προ- 

ἴόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ λήϑης ἐγγιγνομένης, ἐν av- 
τῷ μᾶλλον καὶ δυναστεύει τὸ τῆς παλαιᾶς ᾿ἄγαρμο- 
στίας ! πάϑος, τελευτῶντος δὲ ἐξανϑεῖ τοῦ χφόνου 

καὶ σμικρὰ μὲν τἀγαϑά, πολλὴν δὲ τὴν τῶν ἐναντίων 

κρᾶσιν ἐπεγκεραννύμενος ἐπὶ διαφϑορᾶς κίνδυνον αὖὗ- 
τοῦ τε ἀφικνεῖται xai τῶν ἐν αὑτῷ. διὸ δὴ καὶ τότ᾽ 
ἤδη ϑεὸς ὃ κοσμήσας αὐτόν, καϑορῶν ἐν ἀπορίαις 
ὄντα, κηδόμενος ἵνα μὴ χειμασϑεὶς ὑπὸ ταραχῆς δια- 
λυϑεὶς εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἄπειρον ὄντα τύπον 

δύῃ, πάλιν ἔφεδρος αὐτοῦ τῶν πηδαλίων γιγνόμενος, 
τὰ νοσήσαντα καὶ λυϑέντα ἐν τῇ ' xw ἑαυτὸν προ- 
τέρᾳ περιόδῳ στρέψας κοσμεῖ τε καὶ ἐπανορϑῶν ἀϑά- 
γνατον αὐτὸν καὶ ἀγήρων ἀπεργάζεται. τοῦτο μὲν οὖν 
τέλος ἁπάντων εἴρηται" τὸ δ᾽ ἐπὶ τὴν τοῦ βασιλέως 
ἀπόδειξιν ἱκανὸν ἐκ τοῦ πρόσϑεν ἁπτομένοις τοῦ λό- 
7γου. στρεφϑέντος γὰρ αὖ τοῦ κόσμου τὴν ἐπὶ τὴν νῦν 
γένεσιν ὁδὸν τὸ τῆς ἡλικίας αὐ πάλιν ἵστατο καὶ και- 
γὰ τἀναντία ἀπεδίδου τοῖς τότε. τὰ μὲν yo ὑπὸ σμι- 
κρότητος ὀλίγου δέοντα ἠφανίσϑαι τῶν ζώων ηὐξάνε- 

10, τὰ δ᾽ ἐκ γῆς γεογενῆ σώματα πολιὰ φύντα πάλιν 

τἀλλά τὸ πάντα 

μετέβαλλεν, ἀπομιμούμενα καὶ * ξυνακολουϑοῦντα τῷ 

- ES τς 
ταῦτα ἐξ ἐχείνης αὐτὸς 

ἀποϑνήσχοντα εἰς γῆν κατήει. καὶ 

τοῦ παντὸς παϑήματι, καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς κυήσεως καὶ 
γεννήσεως καὶ τροφῆς μίμημα συνείπετο τοῖς πᾶσιν 
vm ἀγάγκης. ov γὰρ ἐξὴν ἔτ᾽ ἐν γῇ δὶ ἑτέρων συν- 
ἐστάντων φύεσϑαι ζῶον, ἀλλὰ καϑάπερ τῷ κόσμῳ 

προςετέτακτο αὐτοκράτορα εἶναι τῆς αὑτοῦ πορείας, 
οὕτω δὴ κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτοῖς δι «v- 
τῶν, καϑ' ὅσον οἷόν T ἦν, φύειν τε καὶ γεννᾶν. καὶ 
τρέφειν προζετάττετο ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἀγωγῆς. οὗ δὲ 
ἕγεχα ὃ λόγος ' ὥρμηκε πᾶς, ἐπὶ αὐτῷ γὺν ἐσμὲν ἤδη. 

περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ϑηρίων πολλὰ ἂν καὶ μακρὰ 
SETS γίγνοιτο, ἐξ ὧν ἕχαστα καὶ δι ἃς αἰτίας 

uera pelas περὶ δὲ ἀνϑρώπων βραχύτερα καὶ μᾶλλον 
προήκοντα. τῆς γὰρ τοῦ κεκτημένου καὶ νέμοντος 
ἡμᾶς δαίμονος ἀπερημωϑέντες ἐπιμελείας, τῶν πολλῶν 

αὖ ϑηρίων, ὅσα χαλεπὰ τὰς φύσεις ἢ», ἀπαγριωϑέν- 
τῶν, αὐτοὶ δὲ ἀσϑενεῖς ἄνϑρωποι καὶ ἀφύλακτοι γε- 

γονότες, διηρπάζοντο ὑπ᾽ αὐτῶν, ! xol ED ἀμήχανοι 
καὶ ἄτεχνοι κατὰ τοὺς πρώτους ἦσαν χρόνους, ἅτε τῆς 

ΡΥΣΑΎ ΤΟ ΝΗ 

μὲν αὐτομάτης τροφῆς ἐπιλελοιπυΐας, πορίξεσϑαι δὲ 

οὐκ ἐπιστάμενοί πω διὰ τὸ μηδεμίαν αὐτοὺς χρεΐαν 
πρότερον ἀναγκάζειν. ἐκ τούτων πάντων ἐν μεγάλαις 
ἤσαν ἀπορίαις. ὅϑεν δὴ τὰ πάλαι Dyer παρὰ 

ϑεῶν δῶρα ἡ ἡμῖν δεδώρηται μετ ἀναγκαΐας διδαχῆς καὶ 
παιδεύσεως, πῦρ μὲν παρὰ Πφομηϑέως, τέχναι δὲ mag 
ἩἩφαΐστου καὶ τῆς συντέχνου, ! σπέρματα δὲ αὖ καὶ D 
φυτὰ παρ᾿ ἀλλων" καὶ za» , ὁπόσα τὸν ἀνϑρώπινον 
βίον συγκατεσχεύαχδν, ἐκ τούτων γέγονεν, ἐπειδὴ τὸ 
μὲν ἐχ ϑεῶν, ὅπερ ἐῤῥήϑη νῦν δή, τῆς ἐπιμελείας ἐπέ- 

λίστεν ̓ ἀγϑρώπους, δι ἑαυτῶν δὲ ἔδει τήν 18 διαγωγὴν 
xai τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν, καϑάπερ ὅλος 
ὃ κόσμος, ᾧ ξυμμιμούμενοι xa ξυνεπόμενοι τὸν aei 
χρόνον νῦν μὲν οὕτως, τότε δὲ ἐχείνως ζῶμέν τε καὶ 
φυόμεϑα. xai τὸ μὲν δὴ τοῦ μύϑου ! τέλος ἐχέτω, Ε 
χφήσιμον δὲ αὐτὸν ποιησόμεϑα πρὸς τὸ κατιδεῖν, ὅσον 
ἡμάρτομεν ἀποφηνάμενοι τὸν βασιλικόν τε καὶ πολιτι- 
κὸν ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ. xvi. NE. EQ. Πῶς οὖν 

xoi πόσον ἁμάρτημα φῇς εἶναι γεγονὸς ἡμῖν; ΞΕ. 
Τῇ μὲν βραχύτερον, τῇ δὲ μάλα γενναῖον καὶ πολλῷ 
μεῖζον καὶ πλέον ἢ τότθβ NE. EQ. Πῶς; ΞΕ. Ὅτι 

μὲν ἐρωτώμενοι τὸν ἐκ τῆς τῦν περιφορᾶς καὶ γενέ- 
σεως βασιλέα καὶ πολιτικὸν τὸν ἐκ τῆς ἐναντίας πε- 
ριόδου ποιμένα τῆς τότε ἀνθρωπίνης ἀγέλης εἴπομεν, 
* xoi ταῦτα ϑεὸν ἀντὶ ϑνητοῦ, ταύτῃ μὲν πάμπολυ 

παρηνέχϑημεν" ὅτι δὲ ξυμπάσης τῆς πόλεως ἄρχοντα 
αὐτὸν ἀπεφήναμεν, ὅντινα δὲ τρόπον οὐ διείπομεν, P 
ταύτῃ δὲ αὖ τὸ μὲν λεχϑὲν ἀληϑές, ov μὴν ὅλον ys 
οὐδὲ σαφὲς ἐῤῥήϑη, διὸ καὶ βραχύτερον ἢ κατ᾽ ἐχεῖνο 

ἡμαρτήκαμεν. NE. EQ. ἤληϑῆ. EE. Δεῖ τοίνυν τὸν 
τρόπον, ὡς ἔοικε, διορίσαντας, τῆς ἀρχῆς τῆς πόλεως 
οὕτω τελέως τὸν πολιτικὸν ἡμῖν εἰρῆσϑαι προςδοκᾶν. 
NE. EQ. Καλῶς. ΞΕ. ! Διὰ ταῦτα μὴν καὶ τὸν μῦ- Β 
ϑον παρεϑέμεϑα, ἵν ἐνδείξαιτο περὶ τῆς ἀγελαιοτρο- 

φίας μὴ μόνον ὡς πάντες, αὐτῆς ἀμφιςβητοῦσι τῷ ζη- 
τουμένῳ τὰ γῦν, ἀλλὰ κἀκεῖνον αὐτὸν ἐναργέστερον 
ἴδοιμεν, Ov προςήκει μόνον, κατὰ τὸ παράδειγμα ποι- 
μένων τ καὶ βουκόλων τῆς ἀνϑρωπίνης ἐπιμέλειαν 
ἔχοντα τροφῆς, τούτου μόνον ἀξιωϑῆναι τοῦ ) προςρή- 
ματος. NE. EQ. Ὀρϑῶς. ΞΕ. Οἶμαι δὲ γν ὦ o Xo- 

κρατες, τοῦτο μὲν ἔτι μεῖζον ἢ κατὰ βασιλέα εἶναι τὸ 
! σχῆμα τὸ τοῦ ϑείου νομέως, τοὺς δ᾽ ἐνθάδε νῦν ὃν- € 

τας πολιτικοὺς τοῖς ἀρχομένοις ὁμοίους τ εἶναι μᾶλ- 
λον πολὺ τὰς φύσεις καὶ παραπλησιαΐτερον παιδείας 
μετειληφέναι καὶ τροφῆς. NE EQ. Πάντως mov. EE. 

Ζητητέοι ye μὴν οὐδὲν ἂν εἴησαν ov9' ἧττον ovts 
μάλλον, BLU οὕτως εἴτ ἐκείνως πεφύκασι. ΝΕ. ΣΩ. 

Πῶς “γὰρ οὔ; ΞΕ. Τῇδε δὴ πάλιν ἐπανέλϑωμεν. ἣν 
γὰρ ἔφαμεν αὐτεπιταχτικὴν μὲν εἶναι τέχνην ἐπὶ ζώοις, 
οὐ μὴν ἰδίᾳ ys ἀλλὰ κοινῇ τὴν ἐπιμέλειαν ἔχουσαν, καὶ 

! προςείπομεν δὴ τότε εὐθὺς ἀγελαιοτροφικήν, ---- μέ- D 
μνησαι γάρ; ΝΕ. EQ. Noí. EE. Ταύτης τοίνυν πῇ 
διημαρτάνομεν. τὸν γὰρ πολιτικὸν οὐδαμοῦ συνελάβο- 
μὲν οὐδ᾽ ὠνομάσαμεν, ἀλλ ἡμᾶς ἔλαϑε κατὰ τὴν ὀνο- óvo- 

μασίαν ἐχφυγών. ΝΕ. ΣΏ. Πῶς; EE. Τοῦ τὰς ἀγέ- 

λας ἑκάστας τρέφειν τοῖς μὲν ἄλλοις που πᾶσι μέτε- 
στι νομεῦσι, τῷ πολιτικῷ δὲ οὐ μετὸν ἐπηνέγκαμεν 
τοὔνομα, δέον τῶν κοινῶν ἐπενεγκεῖν "τι ξύμπασιν. E 
NE. EQ. ᾿ληϑῆ λέγεις, εἴπερ ἐτύγχανέ ys ὃν. ΞΕ. 
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5 γί M 
B ovx ἂν ποτ ! 

PIXOSSOPC ROS CUU JS: 

Πῶς 0 οὐκ ἦν τό ye ϑεραπεύειν ποῦ πᾶσι κοινόν, 
μηδὲν διορισϑείσης τροφῆς μηδέ τινος ἄλλης πραγμα- 
τϑίας; ἀλλ ἢ τινα ἀγελαιοκομικὴν ἢ ϑεραπευτικὴν ἢ 

καί τινὰ ἐπιμελητικὴν αὐτὴν ὀνομάσασιν, ὡς κατὰ 
πάντων, ἐξῆν περικαλύπτειν καὶ τὸν πολιτικὸν ἅμα 

τοῖς ἄλλοις, ἐπειδὴ δεῖν τοῦτ ἐσήμαινεν ὃ λόγος. 
XVIII. NE. ZO. Ὀρϑῶς. ἀλλ᾽ ἡ μετὰ τοῦτο διαίρεσις 
αὖ * τίνα τρόπον ἐγίγνετ ἄν; EE. Κατὰ ταὐτά, κα- 
ϑάπερ uro Dey διῃρούμεϑα τὴν ἀγελαιοτροφικὴν 

πεζοῖς τε καὶ ἀπτῆσι, καὶ ἀμίκτοις T8 καὶ ᾿ἀχεράτοις, 
τοῖς αὐτοῖς ἂν που τούτοις διαιρούμενοι καὶ τὴν ἀγ8- 
λαιοκομικὴν τήν T8 νῦν καὶ τὴν ἐπὶ Κρόνου βασιλείαν 
περιειληφότες ἂν ἦμεν ὁμοίως ἐν τῷ λόγῳ. ΝΕ. ΣΩ. 
Φαίνεται" ζητῶ δὲ αὖ, τί τὸ μετὰ τοῦτο. EE. Δῆλον, 

ὅτι λεχϑέντος οὕτω τοῦ τῆς ἀγελαιοκομικῆς ὀνόματος 
ἐγένεϑ᾽ ἡμῖν τό τινας ἀμφιςβητεῖν ὡς 

οὐδ᾽ ἐπιμέλεια τὸ παράπαν ἐστίν, dene TÜIB δικαίως 

ἠμφιςβητήϑη μηδεμίαν εἶναι “τέχνην ἐν ἡμῖν ἀξίαν τού- 
του τοῦ ϑρεπτικοῦ ,προςρήματος" εἰ δ᾽ οὖν τις εἴη 
πολλοῖς πρότβρον αὐτῆς καὶ μᾶλλον προςήκειν ἢ τινι 

τῶν βασιλέων. NE. EQ. Ὀρϑῶς. EE. ᾿Ἐπιμέλδια δὲ 
[ ye ἀνϑφωπίνης συμπάσης κοινωνίας οὐδεμία ἄν é9e- 
᾿ λήσειεν ἑτέρα μᾶλλον καὶ πρίᾳ Ἰοτέρα τῆς βασιλικῆς 

C φάναι καὶ κατὰ πάντων ἀνϑρώπων ! ἀρχῆς εἶναι τέ- 

χνη. ΝΕ. ΣΩ. Aire ὀρϑῶς. ΞΕ. Μετὰ ταῦτα δὲ 
γ8, ὦ Σώκρατες, dg ἐννοοῦμεν ὅτι πρὸς αὐτῷ δὴ τῷ 
τέλει συχνὸν ov διημαρτάνετο; NE. EQ. Τὸ ποῖον; 

EE. Τόδε, ὡς ag εἰ καὶ διενοήϑημεν 0 τι μάλιστα τῆς 
δίποδος ἀγέλης εἶναί τινα ϑρεπτικὴν τέχνην, οὐδὲν τι 
μᾶλλον ἡμᾶς ἔδει βασιλικὴν αὐτὴν εὐϑὺς καὶ πολιτικὴν 
ὡς ἀποτετελεσμένην προζαγορεύειν. NE. ZQ. Τί μήν; 
EE. Πρῶτον μὲν ὃ ἐλέγομεν τοὔνομα μετασχευωρήσα- 

D σϑαι,! πρὸς τὴν ἐπιμέλδιαν μᾶλλον προςαγαγόντας ἢ 

τὴν τροφήν, ἔπειτα ταύτην τέμνειν" οὐ γὰρ σμικρὰς 
ἂν ἔχοι τμήσεις ἔτι. ΝΕ. EQ. Ποίας; EE. 'Hi t6 

τὸν ϑεῖον ἂν mov διδιλόμεϑα vopéa χωρὶς καὶ τὸν 
ἀνϑρώπινον ἐπιμελητήν. NE. EQ. Ὀρϑῶς. ΞΕ. α«ὐ- 
ϑις δὲ T8 τὴν ἀπονεμηϑεῖσαν ἐπιμελητικὴν δίχα τέ- 

peu ἀναγκαῖον qv. ΝΕ. ΣΩ. Τίνι; XE. Τῷ βιαίῳ 

τὸ καὶ ἑκουσίῳ. NE. EQ. Τί δή; EE. Καὶ ταύτῃ 
E ποὺ τὸ πρότερον ἁμαρτάνοντες ! εὐηϑέστερα τοῦ δέ- 

οντος ei ταὐτὸν βασιλέα xo τύραννον ξυνέϑεμεν, 

ἀγνομοιοτάτους ὄντας, αὐτούς τε καὶ τὸν τῆς ἀρχῆς 
ἑκατέρου τρόπον. NE. EQ. Ἀληϑῆ. EE. Νῦν Ó ye 
πάλιν ἐπανορϑούμενοι, καϑάπερ εἶπον, τὴν ἀνϑρωπί- 

γὴν ἐπιμδλητικὴν δίχα διαιρώμεϑα, τῷ βιαίῳ rs καὶ 
ἑκουσίῳ; ΝΕ. ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΕ. Καὶ τὴν μέν 
γὲ mov τῶν βιαίων τυραννικήν, τὴν δὲ ἑκούσιον καὶ 
ἑκουσίων διπόδων ἀγελαιοκομικὴν ζώων mgoceurovrec 
πολιτικήν, τὸν ἔχοντα αὖ τέχνην ταύτην καὶ ἐπιμέλδιαν 
ὄντως ὄντα βασιλέα καὶ πολιτικὸν ἀποφαινώμδϑα; 
XIX. * NE. EQ. Kol κινδυνεύει γε, ὦ ξένε, τελέως ἂν 
ἡμῖν οὕτως ἔχειν ἢ περὶ τὸν πολιτικὸν ἀπόδειξις. EE. 
Καλῶς ἄν, ὦ Σώκρατες, ἡμῖν ἔχοι. δεῖ δὲ μὴ σοὶ μό- 
γῷῳ ταῦτα, ἀλλὰ κἀμοὶ μετὰ σοῦ κοινῇ ξυνδοκεῖν. νῦν 

δὲ κατά ye τὴν ἐμὴν οὔπω φαίνεται τέλεον ὁ βασιλεὺς 
ἡμῖν σχῆμα ἔχειν, ἀλλὰ καϑάπερ ἀνδριαντοποιοὶ παρὰ 
καιρὸν ἐνίοτε σπϑύδοντες πλείω καὶ μείζω τοῦ δέοντος 

B ἕκαστα τῶν ἔργων ἐπεμβαλλόμϑνοι ! βραδύνουσι, καὶ 

?'13 

»vy ἡμεῖς, ἵνα δὴ πρὸς τῷ ταχὺ καὶ μεγαλοπρεπῶς 

δηλώσαιμεν τὸ τῆς ἔμπροσϑεν ἁμάρτημα διεξόδου, τῷ 
βασιλεῖ νομίσαντες πρέπειν μεγάλα παραδείγματα ποε- 
εἴσϑαι, ϑαυμαστὸν ὄγκον ἀράμενοι τοῦ μύϑου, uelzo- 

γι τοῦ δέοντος ἠναγκάσϑημεν αὐτοῦ μέρει προςχρήσα- 
σϑαι. διὸ μακροτέραν τὴν ἀπόδειξιν πεποιήκαμεν καὶ 

πάντως τῷ μύϑῳ τέλος ovx ἐπέϑεμεν, ἀλλ ἀτεχνῶς 0 
λόγος ἡμῖν ! ὥςπερ ζῶον τὴν ἔξωϑεν μὲν περιγραφὴν 

ἔοικεν ἱκανῶς ἔχειν, τὴν δὲ οἷον τοῖς φαρμάκοις καὶ 
τῇ συγκράσει τῶν χρωμάτων ἐνάργειαν οὐκ ἀπειληφέ- 
γαι πω. γραφῆς δὲ καὶ συμπάσης χειρουργίας λέξει 
καὶ λόγῳ δηλοῦν πᾶν ζῶον μᾶλλον πρέπει τοῖς δυνα- 

μένοις ἕπεσϑαι" τοῖς δ᾽ ἄλλοις διὰ χειρουργιῶν. ΝΕ. 

EQ. Τοῦτο μὲν ὀρϑῶς" ὅπῃ δὲ ἡμῖν οὕπω φὴς ἱκα- 

γῶς εἰρῆσϑαι, δήλωσον. ΞΕ. Χαλεπόν, ὠ δαιμόνιε, ! 

μὴ παραδείγμασι χρώμενον ἱκανῶς ἐνδείκνυσϑαί τι 
τῶν μειζόνων. κινδυνεύει. γὰρ ἡμῶν ἕκαστος οἷον ὄναρ 
εἰδὼς ἅπαντα πάντ αὖ παλιν ὥςπερ ὕπαρ ἀγνοεῖν. 
NE. EQ. Πῶς τοῦτ᾽ εἶπες; ΞΕ. Καὶ μάλ ἀτόπως 

ἔοικα ye ἐν τῷ παρόντι κινήσας τὸ περὲ τῆς ἐπιστήμης 
πάϑος ἐν ἡμῖν. NE. EQ. Τὶ δή; EE. Παραδείγμα- 
τος, ὦ μακάριδ, αὖ μοι καὶ τὸ παράδειγμα αὐτὸ δε- 
δέηκΒ. ΝΕ. EQ. Τί οὐν; Àéye μηδὲν ! ἐμοῦ ye ἕνεκα 
ἀποχνῶν. 
ἀκολουϑεῖν. τοὺς γάρ που παῖδας ἴσμεν, ὅταν ἄρτι 

γραμμάτων ἔμπειροι γίγνωνται — NE. EQ. Τὸ ποῖον; 
SE. Ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον ἐν ταῖς βραχυτάταις 
καὶ ῥᾷάσταις τῶν συλλαβῶν ἱκανῶς διαισϑάνονται, καὶ 
ταἀληϑῆ φραζϑιν περὶ ἐχεῖνα δυνατοὶ * γίγνονται. NE. 
EO. Πῶς γὰρ ov; EE. Ταυτὰ δέ ys ταῦτα ἐν ἄλλαις 

ἀμφιγνοοῦντες πάλιν δόξῃ TE ψεύδονται καὶ λόγῳ. 
NE. EQ. Πάνυ μὲν ovv. EE. Ag οὖν οὐχ ὧδε ὁᾷ- 

στον καὶ κάλλιστον ἐπάγειν αὐτοὺς ἐπὶ τὰ μήπω γι- 

γνωσκόμενα. ΝΕ. EQ. Πῶς; ΞΕ. Ἄναγειν πρῶτον 

ἐπὶ ἐκεῖνα, ἐν οἷς ταὐτὰ ταῦτα ὀρϑὼς ἐδόξαζον, ἀνα- 

γαγόντας δὲ τιϑέναι παρὰ τὰ μήπω ! ̓ 7ιγνωσκόμενα, 

XX. ΞΕ. “εκτέον, ἐπειδὴ καὶ σὺ ἕτοιμος 

χαὶ παραβάλλοντας ἐνδεικνύναι τὴν αὐτὴν ὁμοιότητα 
καὶ φύσιν & ἀμφοτέραις οὖσαν ταῖς συμπλοκαῖς, μέ- 

χρι περ ἄν πᾶσι τοῖς ἀγνοουμένοις τὰ δοξαζόμενα 

ἀληϑῶς παρατιϑέμενα δειχϑῇ, δειχϑέντα δέ, παραδεί- 

γμαϑ' οὕτω γιγνόμενα, ποιήσῃ τῶν στοιχείων πάντων 

ἕκαστον ἐν πάσαις ταῖς συλλαβαῖς, τὸ “μὲν ἕτερον ὡς 

τῶν ἄλλων ἕτερον ὃν, τὸ δὲ ταὐτὸν ὡς ταὐτὸν ἀεὶ ! 

κατὰ ταὐτὰ ἑαυτῷ προςαγορεύεσϑαι. NE. EQ. IIov- 

τάπασι μὲν ov». EE. Οὐκοῦν τοῦτο μὲν ἱκανῶς gur- 

ειλήφαμεν, ὅτι παραδείγματός y ἐστὶ τότε γένεσις, 

ὁπόταν ὃν ταὐτὸν ἐν Srepp διεσπασμένῳ, δοξαζόμενον 

ὀρϑῶς καὶ συναχϑὲν περὶ ἑκάτερον ὡς συνάμφω μίαν 

ἀληϑῆ δόξαν ἀποτελῇ; ΝΕ. EQ. Φαίΐνεται. EE. 

Θαυμάζοιμεν ἄν οὖν, εἰ ταὐτὸν τοῦτο ἡμῶν ἡ ψυχὴ 

φύσει περὶ τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα, ! πεπονθυῖα τοτὲ 

μὲν ὑπ᾽ ἀληϑείας περὶ ἕν ἕκαστον ἔν τισι συνίσταται, 

τοτὲ δὲ περὶ ἅπαντα ἐν ὅτέροις αὖ φέρεται, xoi τὰ 

μὲν αὐτῶν ἁμῇ γὲ πῃ τῶν συγκράσεων ὀρϑῶς δοξά- 
Cet, μετατιϑέμενα δ᾽ sig τὰς τῶν πραγμάτων μακρὰς 

καὶ μὴ ῥᾳδίους συλλαβὰς ταὐτὰ ταῦτα πάλιν ἀγνοεῖ; 
ΝΕ. EQ. Καὶ ϑαυμαστόν ye οὐδέν. ΞΕ. Πῶς γάρ, 

ὦ φίλε, δύναιτ᾽ ἂν τις, ἀρχόμενος ἀπὸ δόξης ψευδοῦς, 
ἐπὶ τι τῆς ἀληϑείας καὶ μικρὸν ! μέρος ἀφικόμενος 
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χτήσασϑαι φρόνησιν; NE. EQ. Σχεδὸν οὐδαμῶς. ΞῈ. 
Οὐκοῦν ταῦτα εἰ ταύτῃ πέφυκεν, οὐδὲν δὴ πλημμελοῖ- 
μὲν ἄν ἐγώ τε καὶ σὺ πρῶτον μὲν ἐπιχειρήσαντες ὅλου 
παραδείγματος ἰδεῖν τὴν φύσιν ἐν σμικρῷ κατὰ μέρος 
ἄλλῳ παραδείγματι, μετὰ δὲ ταῦτα μέλλοντες, ἐπὶ τὸ 

τοῦ βασιλέως, μέγιστον ὃν, ταὐτὸν εἶδος ἀπ᾽ ἐλαττό- 

γῶν φέροντές ποϑεν, διὰ παραδείγματος ἐπιχειρεῖν αὖ 
τὴν τῶν κατὰ πόλιν ϑεραπείαν τέχνῃ γνωρίζειν, ἵνα 

ὕπαρ ἀντ᾽ ὀνείρατος ἡμῖν γίγνηται; NE. EQ. Πάνυ 

uiv οὖν ὀρθῶς. EE. * Πάλιν δὴ τὸν ἔμπροσϑεν λό- 
γον ἀναληπτέον, ὡς ἐπειδὴ τῷ βασιλικῷ γένει τῆς περὶ 
τὰς πόλεις ἐπιμελείας ἀμφιςβητοῦσι μυρίοι, δεῖ δὴ 

πάντας ἀποχωρίζειν τούτους καὶ μόν ον ἐχεῖνον λιπεῖν. 
καὶ πρὸς τοῦτο δὴ παραδείγματος ἔφαμεν δεῖν ἡμῖν 
τινός. NE. EQ. Kai μάλα. ΧΧΙ. ΞΕ. Τί δῆτα πα- 
φάδειγμά us ἂν, ἔχον τὴν αὐτὴν πολιτικὴν πραγμα- 
relay, σμικρότατον παραϑέμενος | ἱχανῶς ἂν εὕροι τὸ ! 
ζητούμενον: βούλει πρὸς Διος, ὦ Σώκρατες, εἰ μή τι 
πρόχειρον ἕτερον ἔχομεν, ἀλλ᾽ οὖν τήν y ὑφαντικὴν 

προελώμεϑα: καὶ avem, δὶ δοκεῖ, μὴ πᾶσαν; ἀπο- 

χφήσει γὰρ ἴσως 7 περὶ τὰ ἐκ τῶν ἐρίων, ὑφάσματα" 
raya γὰρ ἂν ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μέρος αὐτῆς μαρτυ- 
ρήσειε προαιρεϑὲν ὃ βουλόμεϑα. ΝΕ. EQ. Τί γὰρ 

οὔ; EE. Τί δῆτα οὐ, καϑάπερ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 
τέμνοντες μέρη μερῶν ἕκαστον διηρούμεϑα, καὶ νῦν 
περὶ ὑφαντικὴν ταὐτὸν ! TOUT ἐδράσαμεν, καὶ κατὰ 
δύναμιν ὃ τι μάλιστα διὰ βραχέων ταχὺ πάντ᾽ ἐπελ- 
ϑόντες πάλιν ἤλϑομεν ἐπὶ τὸ νῦν χρήσιμον; ΝΕ. 

EQ. πῶς λέγεις; RE. Αὐτὴν τὴν διέξοδον ἀπύκχρισίν 

σοι ποιήσομαι. ΝΕ. EQ. FionAE εἶπες. ΞΕ. Ἔστι 

τοίνυν πάντα ἡμῖν, ὁπόσα δημιουργοῦμεν καὶ κτώμε - 
ϑα, τὰ μὲν ἕνεκα τοῦ ποιεῖν τι, τὰ δὲ τοῦ μὴ πάσχειν 

ἀμυντήρια" χαὶ τῶν ἀμυντηρίων τὰ μὲν ἀλεξιφάρμακα 
χαὶ ϑεῖα καὶ ἀνϑρώπινα, τὰ ! δὲ προβλήματα" τῶν δὲ 
προβλημάτων τὰ μὲν “πρὸς τὸν πόλεμον ὁπλίσματα, τὰ 

δὲ φράγματα" καὶ τῶν φραγμάτων τὰ μὲν παραπετά- 
σματα, τὰ δὲ πρὸς χειμῶνας xai καύματα ἀλεξητήρια" 
τῶν δὲ ἀλεξητηρίων τὰ μὲν στεγάσματα, τὰ δὲ σκε- 
πάσματα᾽ καὶ τῶν σκεπασμάτων ὑποπετάσματα μὲν 
ἄλλα, περικαλύμματα δὲ ἕτερα περικαλυμμάτων δὲ τὰ 

μὲν ὁλόσχιστα, ξύγϑετα δὲ ἕτερα" τῶν δὲ ! συνϑέτων 

τὰ uiv τρητά, τὰ δὲ ἄνευ τρήσεως ξυνδετά᾽ καὶ τῶν 
ἀτρήτων τὰ μὲν γεύρινα φυτῶν ἐκ γῆς, τὰ δὲ τρίχινα" 
τῶν δὲ τριχίνων τὰ μὲν ὕδασι καὶ γῇ κολλητά, τὰ δὲ 
αὐτὰ αὑτοῖς συνδετά. τουτοισὶ δὴ τοῖς ἐκ τῶν ἑαυτοῖς 
ξυνδουμένων ἐργασϑεῖσιν ἀμυντηρίοις καὶ σκεπάσμασι 
τὸ μὲν ὄνομα ἱμάτια ἐχαλέσαμεν᾽ τὴν δὲ τῶν ἱματίων 

μάλιστα ἐπτιμελουμένην τέχνην, ὥςπερ, τότϑ τὴν τῆς ἢ 

πόλδως πολιτικὴν εἴπομεν, οὕτω καὶ νῦν ταύτην προς- 
εἰπωμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ TOU πράγματος ἱματιουρχικήν: gà- 
μὲν δὲ καὶ ὑφαντικήν, ὅσον ἐπὶ τῇ τῶν ἱματίων ἐργα- 
olg μέγιστον ἣν μόριον, μηδὲν διαφέρειν. πλὴν ὀνόματι 
ταύτης τῆς ἱματιουργικῆς, καϑάπερ καχεῖ τότε τὴν βα- 
σιλικὴν τῆς πολιτικῆς; ΝΕ. ΣΩ. Ὀρϑύτατά ve EE. 

Τὸ μετὰ τοῦτο δὴ συλλογισώμεϑα, ὅτι τὴν ἱματίων 
ὑφαντικὴν οὕτω ῥηϑθϑεῖσάν τις τάχ ἄν ἱκανῶς ! εἰρῆ- 

σϑαι δύξειε, μὴ δυνάμενος ξυννοεῖν, ὅτι τῶν μὲν ἐγγὺς 

ξυνεργῶν οὕπω διώρισται, πολλῶν δὲ ἑτέρων ξυγγενῶν 

ἀπεμερίσϑη. NE. EQ. Ποίων, εἰπέ, ξυγγενῶν; XXI. 

| 
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ΞΕ. Οὐχ ἕσπου τοῖς λεχϑεῖσιν, ὡς φαΐνει" πάλιν οὖν 
ἔοικεν ἐπανιτέον ἀρχόμενον ἀπὸ τελευτῆς. εἰ γὰρ ξυν- 

γοεῖς τὴν οἰχειότητα, τὴν μὲν διετέμομεν ἀπ᾽ αὐτῆς 
νῦν δή, τὴν τῶν στρωμάτων σύνϑεσιν, περιβολῇ χω- 
οίζοντες καὶ ὑποβολῇ. NE. EQ. Μανϑάνωβ. ΞΕ. 
Καὶ μὴν ' τὴν ἐκ τῶν λίνων καὶ σπάρτων καὶ πάν- 
των, ὁπόσα φυτῶν ἄρτι γεῦρα κατὰ λόγον εἴπομεν, 

δημιουργίαν πᾶσαν ᾿ἀφείλομεν" τήν T αὖ πιλητικὴν 

ἀφωρισάμεϑα, καὶ τὴν τῇ τρήσει καὶ ῥαφῇ χφωμένην 
σύνϑεσιν, ἧς D πλείστη σκυτοτομική. NE. EQ. J4ayv 

μὲν ovv. EE. Kal τοίνυν τὴν τῶν ὁλοσχίστων σκε- 
πασμαάτων ϑεραπείαν δερματουργιπὴν καὶ τὰς τῶν GT8- 
γασμάτων, ὅσαι T8 ἐν οἰκοδομικῇ xad ὅλῃ τεχτονικῇ 
καὶ ἐν ἄλλαις τέχναις ῥευμάτων ! στεχτικαὶ γίγνονται, 

συμπάσας ἀφεΐλομεν, ὅσαι τε περὶ τὰς κλοπὰς καὶ τὰς 

βίᾳ πράξεις διακωλυτικὰ ἔργα παρέχονται τέχναι φρα- 

γμάτων, περὶ τὸ γένεσιν ἐπιϑηματουργίας οὖσαι καὶ 
τὰς τῶν ϑυρωμάτων πήξεις, γομφωτικῆς ἀπονεμηϑεῖ- 

σαι μόρια τέχνης" τήν 18 ὁπλοποιϊκὴν ἀπετεμόμεϑα, 

μεγάλης καὶ παντοίας τῆς προβληματουργικῆς τμῆμα 
οὖσαν δυνάμεως, καὶ δὴ xai τὴν μαχευτικὴν τὴν περὶ 
τὰ ! ἀλεξιφάρμακα κατ᾽ ἀρχὰς ευϑὺς διωρισάμεϑα 

ξύμπασαν, καὶ λελοίπαμεν, ὡς δόξαιμεν à ἂν, αὐτὴν τὴν 

ζητηϑεῖσαν ἀμυντικὴν, χειμώνων, ἐρεοῦ προβληματος 
ἐργαστιχήν, ὄνομα δὲ v ὑφαντικὴν λεχϑεῖσαν. NE. Zo. 

"Eoixe γὰρ ovy. EE. MÀX οὐκ ἔστι πω τέλεον, ὦ zs 

τοῦτο λελεγμένον. ὃ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς τῶν ἱματίων 
ἐργασίας ἁπτόμενος τοὐναντίον * ὑφῇ δρᾶν φαίνεται. 
NE. EQ. Πῶς. EE. Τὸ μὲν τῆς ὑφῆς συμπλοκή τὶς 

ἐστὶ που. NE. EQ. Nal. ΞΕ. Τὸ δὲ γε τῶν συν- 
εστώτων καὶ συμπεπιλημένων διαλυτική. ΝΕ. ΣΩ. Τὸ 
ποῖον δή; ΞΕ. Τὸ τῆς τοῦ ξαίνοντος. τέχνης ἔργον. ἢ ἢ 

τὴν ξαντικὴν τολμήσομεν ὑφαντικὴν καὶ τὸν ξάντην ὡς 
ὄντα ὑφάντην χαλεῖν; NE. EQ. Οὐδαμῶς. ΞΕ. Καὶ μὴν 

τήν 75 «v στήμονος ἐργαστικὴν καὶ κρόκης εἴ τις ὑφαν»- 
τικὴν προςαγορεύῦει, παράδοξόν T6 καὶ ψεῦδος ! ὄνομα 

λέγει. NE. EQ. Πῶς γὰρ οὔ; ΞΕ. Τί δέ; κναφευτικὴν 
σύμπασαν καὶ τὴν ἀχεστικὴν πότερα μηδεμίαν ἐπιμέ- 
λβιαν μηδέ τινα ϑεραπείαν ἐσθῆτος ϑῶμεν, ἢ καὶ ταύ- 
τας πάσας ὡς ὑφαντικὰς λέξομεν; ΝΕ. ΣΩ. Οὐδαμῶς. 

EE. λλὰ μὴν τῆς ye ϑεραπείας ἀμφιςβητήσουσιν αὖ- 

ται ξύμπασαι χαὶ τῆς γενέσεως τῆς τῶν ἱματίων τῇ 
τῆς ὑφαντικῆς δυνάμει, μ μέγιστον μὲν μέρος ἐχείνῃ δι- 
δοῦσαι, μεγάλα δὲ καὶ σφίσιν αὐταῖς ἀπονέμουσαι. ! 
NE. EQ. Πάνυ γε. &E. Πρὸς τοίνυν ταύταις ἔτι τὰς 

τῶν ἐργαλείων δημιουργοὺς τέχνας, δὲ ὧν ἀποτελεῖται 

τὰ τῆς ὑφῆς ἔργα, δοκεῖν χφὴ τό γε συναιτίας εἶναι 
προςποιήσασϑαι παντὸς ὑφάσματος. ΝΕ. 2. Ὄρ- 

ϑότατα. ΞΕ. Πότερον οὖν ἡμῖν ὃ περὶ τῆς ὕφαντι- 

κῆς λόγος, οὗ προειλόμεϑα μέρους, ἱκανῶς. ἔσται διω- 
ρισμένος, ἐὰν ag αὐτὴν τῶν ἐπιμελειῶν, ὁπόσαι περὶ 
τὴν ἐρεᾶν ἐσθῆτα, εἰς τὴν καλλίστην καὶ μεγίστην 

πασῶν τιϑῶμεν; ἢ! λέγοιμεν μὲν ἂν τι ἀληϑές, οὐ ὺ 

μὴν σαφές γ8 οὐδὲ τέλεον, πρὶν ἄν καὶ ταύτας αὐτῆς 
πάσας περιέλωμεν; ΝΕ. ΣΩ. Ὀρϑῶς. XXIHI. ΞΕ. 

Οὐκοῦν μετὰ ταῦτα ποιητέον ὃ λέγομεν, ἵν ἐφεξῆς 
ἡμῖν ὁ λόγος ij; ΝΕ. EQ. Πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. Πρῶ- 
τὸν μὲν τοίνυν δύο τέχνας οὔσας περὶ πάντα τὰ δρώ- 
μενα ϑεασώεϑα. ΝΕ. EQ. Τίνας; ΞΕ. Τὴν μὲν 
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γενέσδως οὖσαν ξυναίτιον, τὴν δὲ αὐτὴν αἰτίαν. NE. 

zo. πῶς; ΞΕ. Ὅσαι μὲν τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μὴ δη- 
μιουργοῦσι, ταῖς δὲ δημιουργούσαις ! ὄργανα παρα- 

σχευάζουσιν, ὧν μὴ παραγενομένων οὐκ ἂν ποτβ ἐρ- 
γασϑείη τὸ προςτεταγμένον ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν, ταύ- 
τας μὲν ξυναιτίους, τὰς δὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἀπεργα- 
ζομένας αἰτίας. NE. EQ. Ἔχει γοῦν λόγον. ΞῈ. Me- 

τὰ τοῦτο δὴ τὰς μὲν mei 18 ἀτράχτους καὶ κερκίδας 
χαὶ ὁπόσα ἄλλα ὄργανα τῆς περὶ τὰ ἀμφιέσματα yu 

»έσεως κοινωνεῖ, πάσας EIE εἴπωμεν, τὰς δὲ αὐ- 
τὰ ϑεραπευούσας καὶ δημιουργούσας αἰτίας; NE. EQ. 

Ὀρϑότατα. ΞΕ. Τῶν * αἰτιῶν δὴ ̓πλυντικὴν μὲν καὶ 
ἀκεστικὴν. καὶ πᾶσαν τὴν περὶ ταῦτα ϑεραπευτικήν, 
πολλῆς οὔσης τῆς κοσμητικῆς, τοὐνταῦϑα αὐτῆς, μό- 
ριον εἰχὸς μάλιστα περιλαμβάνειν ὀνομάζοντας πᾶν τῇ 
τέχνῃ τῇ κναφευτικῇ. NE. EQ. Καλῶς. ΞΕ. Καὶ 
μὴν ξαντική 78 καὶ νηστικὴ καὶ πάντα αὖ τὰ περὶ τὴν 
ποίησιν αὐτὴν τῆς ἐσϑῆτος ἧς λέγομεν μέρη, μία τίς 
ἐστι τέχνη τῶν ὑπὸ πάντων λεγομένων, ἢ ταλασιουρ- 
γική. NE. EQ. πῶς γὰρ οὐ; ΞΕ. Τῆς δὴ ! ταλα- 

σιουργικῆς δύο τμήματα ἐστον, καὶ τούτοιν ἑκάτερον 
ἅμα δυοῖν πεφύκατον τέχναιν μέρη. NE. EQ. Πῶς; 
ΞΕ. Τὸ μὲν ξαντικὸν καὶ τὸ τῆς κερκιστικῆς ἥμισυ 
καὶ ὅσα τὰ ξυγκείμενα ἀπ᾽ ἀλλήλων ἀφίστησι, πᾶν 
τοῦτο ὡς ἕν φράζειν τῆς τε ταλασιουργίας αὐτῆς ἔστι 
που, καὶ μεγάλα τινὲ κατὰ πάντα ἡμῖν ἤστην τέχνα, 

1 ἢ συγκριτική 18 καὶ διακριτική. NE. ZQ. Ιγαί. ΞΕ. 

Τῆς τοίνυν  διακριτικῆς ἢ 18 ξαντικὴ καὶ τὰ νῦν δὴ ῥη- 
ϑέντα ἅπαντά ἐστιν᾽ ἡ γὰρ ! ἐν ἐρίοις T8 καὶ στήμο- 
σι διακριτική, κερχίδι μὲν ἄλλον τρόπον γινομένη, 
χερσὶ δὲ € ἕτερον, ἔσχεν ὅσα ἀρτίως ὀνόματα ἐῤῥήϑη. 
NE. EQ. Πάνυ μὲν οὐν. EE. Αὐϑις δὴ πάλιν συγ- 
κριτικῆς μόριον ἅμα καὶ ταλασιουργίας ἐν αὐτῇ γιγνό- 
μενον λάβωμεν: ὅσα δὲ τῆς διακριτικῆς ἡ ἦν, αὐτόϑι u&- 
τίωμεν ξύμπαντα, δίχα τέμνοντες τὴν ταλασιουργίαν 
διακριτικῷ τε καὶ συγκριτικῷ τμήματι. NE. EQ. 4ιῃ- 
ρήσϑω. EXE. Τὸ συγκριτικὸν τοίνυν αὖ σοι καὶ τα- 

λασιουργικὸν ' ἅμα μόριον, ὦ Σώχρατες, διαιρετέον, 

εἴπερ ἱκανῶς μέλλομεν τὴν προῤῥηϑεῖσαν ὑφαντικὴν 
αἱρήσειν. NE. EQ. Οὐκοῦν χρή. ΞΕ. Χρὴ μὲν οὖν. 
xai λέγωμέν ys αὐτῆς τὸ μὲν εἶναι στρεπτικόν, τὸ δὲ 
συμπλεκτικόν. NE. EQ. 4o οὖν μανϑάνω; δοκεῖς 
γάρ μοι τὸ περὶ τὴν τοῦ στήμονος ἐργασίαν λέγειν 
στρεπτικόν. ΞΕ. Ov μόνον ae ἀλλὰ xal κρόκης. ἢ 
γένεσιν ἀστροφόν τινα αὐτῆς εὑρήσομεν; ΝΕ. EQ. 

Οὐδαμῶς. SE. Διόρισαι δὴ καὶ τούτοιν ἑκάτερον" 
ἴσως γὰρ ' 0 διορισμὸς ἔγκαιρος ἄν σοι γένοιτο. ΝΕ. 
ΣΩ. πῇ; EE. Τῇδε. τῶν περὶ ξαντικὴν ἔργων “μη- 
κυνϑέν re xol σχὸν πλάτος λέγομεν, εἶναι κάταγμά τί; 
NE. EQ. Nai. ΞΕ. Τούτου δὴ τὸ μὲν ἀτράχτῳ τε 
στραφὲν καὶ στερβὸν νῆμα γενόμενον στήμονα μὲν 
φάϑι τὸ νῆμα, τὴν δὲ ἀπευϑύνουσαν αὐτὰ τέχνην ei- 
yat στημονονητικήν. NE. EQ. Ὀρϑῶς. ΞΕ. Ὅσα δέ 
ye αὖ τὴν μὲν συστροφὴν. aevi λαμβάνει, τῇ δὲ τοῦ 
στήμονος ἐμπλέξει πρὸς τὴν τῆς χνάψεως ὁλκὴν ἐμμέ- | 

τρως τὴν μαλακότητα ἴσχει, ταῦτ ἄρα κρόκην μὲν τὰ 

γηϑέντα, τὴν δὲ ἐπιτδταγμένην αὐτοῖς εἶναι τέχνην τὴν 

κροκονητικὴν x φῶμεν. NE. EQ. Ὀρϑύτατα. ΞΕ. 

Καὶ μὴν τό γε τῆς ὑφαντικῆς μέρος, 0 προυϑέμεϑα,, 
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παντί που δῆλον ἤδη. τὸ γὰρ συγχριτικῆς τῆς ἐν τα- 
λασιουργίᾳ μόριον ὅταν δὐϑυπλοκίᾳ κρύκης καὶ στή- 

μονος ἀπεργάζηται ee TÓ μὲν πλεχϑὲν ξύμπαν 
ἐσϑῆτα ἐρεᾶν, τὴν δὲ ἐπὶ τούτῳ τέχνην οὖσαν προςα- 
γορεύομεν ὑφαντικήν. NE. ΣΩ. Ὀρϑότατα. ΧΧιν. 
EE. Εἶεν. τὶ δήποτε οὖν οὐκ svÓvc ἀπεκρινάμεϑα " 

πλεκτικὴν εἶναι κρόκης καὶ στήμονος ὑφαντικήν, ἀλλὰ 
περιήλϑομεν ἐν κύκλῳ πάμπολλα διοριξόμενοι μάτην; 
NE. EQ. Οὔκουν ἔμοιγε, ὦ ξένε, μάτην οὐδὲν τῶν ῥη- 

ϑέντων ἔδοξε ῥηϑῆναι. EE. Καὶ ϑαυμαστόν ye οὐ- 

δέν: ἀλλὰ τάχ᾽ ἂν, a μακάρι, δόξειδ. πρὸς δὴ τὸ νό- 

σῆμα τὸ τοιοῦτον, ἄν ἄρα πολλάκις ὕστερον ἐπίῃ — 
ϑαυμαστὸν γὰρ οὐδέν —, λόγον ἄχουσόν τινα προς- 

ἥκοντα περὶ πάντων τῶν ! τοιούτων ῥηθῆναι. ΝΕ. 
EQ. «1έγε μόνον. EE. Πρῶτον τοίνυν ἴδωμεν πᾶσαν 
τήν τε ὑπερβολὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν, ἵνα κατὰ λόγον 
ἐπαινῶμεν καὶ ψέγωμεν τὰ μακρότερα τοῦ δέοντος 
ἑκάστοτϑ λεγόμενα καὶ ταἀναντία περὶ τὰς τοιάςδε δια- 
τριβάς. ΝΕ. EQ. Οὐκοῦν χρή. EE. Περὶ δὴ τούτων 
αὐτῶν ὃ λόγος ἡμῖν, οἶμαι, γινόμενος ὀρϑὼς ἄν yi- 

7νοιτο. NE. EQ. Τίνων; EE. Μήκους τε πέρι καὶ 
βραχύτητος καὶ πάσης ὑπεροχῆς 186 xal ἐλλείψεως. ἢ! 

γάρ ποῦ μετρητικὴ περὶ πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα. ΝΕ. EQ. 

Ναί. EE. Διέλωμεν τοίνυν αὐτὴν δύο μέρη" δεῖ γὰρ 
δὴ πρὸς 0 νῦν σπεύδομεν. NE. EQ. “έγοις ἄν τὴν 
διαίρεσιν ὅπῃ. EE. Τῆδε, τὸ μὲν κατὰ τὴν πρὸς ἀλ- 

ληλὰ μεγέϑους καὶ σμικρότητος κοινωνίαν, τὸ δὲ κατὰ 
τὴν τῆς γενέσεως ἀναγκαίαν οὐσίαν. NE. EQ. Πῶς 

λέγεις; EE. "Ag ov κατὰ φύσιν δοκεῖ σοι τὸ μεῖζον 

μηδενὸς ἑτέρου δεῖν μεῖζον λέγειν ἢ τοῦ ἐλάττονος, καὶ 
τοὔλαττον αὐ TOU μείζονος ' ἔλαττον, ἄλλου δὲ μηδε- 

γός; ΝΕ. EQ. Euows. EE. Τί δέ; τὸ τὴν τοῦ με- 
τρίου φύσιν ὑπερβάλλον καὶ ὑπερβαλλόμενον. ὑπ᾽ αὖ- 
τῆς ἐν λόγοις BUTS καὶ ἐν ἔργοις dp οὐκ αὐ λέξομεν 

ὡς ὄντως γιγνόμενον, ἐν ᾧ καὶ διαφέρουσι μάλιστα 
ἡμῶν οἵ τε κακοὶ καὶ ot ἀγαϑοί; NE. EQ. dalye- 

ται. EE. Διττὰς ἄρα ταύτας οὐσίας καὶ κρίσεις τοῦ 

μεγάλου, καὶ τοῦ σμιχροῦ ϑετέον, ἀλλ οὐχ, ὡς ἔφαμεν 

ἄρτι πρὸς ἄλληλα μόνον δεῖν, ἀλλ᾽ ὥςπερ »Ur εἴρηται, 
μᾶλλον τὴν μὲν πρὸς ἄλληλα λεκτέον, τὴν δ᾽ αὐ πρὸς 

τὸ μέτριον. οὗ δὲ ἕνεκα, μαϑεῖν ἀρ ἂν βουλοίμεϑα; 
ες zQ. Ti μήν; ΞΕ. Εἰ πρὸς μηδὲν E ἕτερον τὴν τοῦ 

* μείζονος. ἐάσϑι τις φύσιν ἢ “πρὸς πρό UL) οὐκ 
ἔσται ποτὲ πρὸς τὸ “μέτριον. 7 roe; NE. ΣΩ. οὕ- 

Toc. RE. Οὐκοῦν τὰς τέχνας T8 αὐτὰς καὶ τάργα αὖ- 
τῶν ξύμπαντα διολοῦμεν τούτῳ τῷ λόγῳ, καὶ δὴ καὶ 

τὴν ζητουμένην γῦν πολιτικὴν καὶ τὴν ῥηϑεῖσαν ὑφα»- 
τικὴν ἀφανιοῦμεν; ἅπασαι γὰρ αἵ τοιαῦταίΐ που τὸ 
τοῦ uerolov πλέον καὶ ἔλαττον οὐχ ὡς οὐκ ὃν ἀλλ᾿ ὡς 
ὃν χαλεπὸν περὶ τὰς πράξεις παραφυλάττουσι, καὶ 

τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ 10 ! μέτρον σώζουσαι πάντ᾽ ἀγα- 
ϑὰ καὶ xal ἀπεργάζονται. ΝΕ. EQ. Τί μήν; ΞΕ. 

Οὐκοῦν à» τὴν πολιτικὴν ἀφανίσωμεν, ἄπορος ἡμῖν ἢ 
μετὰ τοῦτ᾽ ἔσται ζήτησις τῆς βασιλικῆς ἐπιστήμης; 
NE. EQ. Καὶ μάλα. EE. Πότερον οὖν, καϑάπερ ἐν 
τῷ σοφιστῇ προςζηναγκάσαμεν εἶναι τὸ μὴ ὃν, ἐπειδὴ 
κατὰ τοῦτο διέφυγεν ἡμᾶς ὁ λόγος, οὕτω καὶ νῦν τὸ 
πλέον αὖ καὶ ἔλαττον μετρητὰ προξαναγκαστέον γί- 
γνεσϑαι μὴ πρὸς ἀλληλὰ μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς ! τὴν 
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τοῦ μετρίου γένεσιν; ov γὰρ δὴ δυνατόν γ8 οὔτε πο- 
λιτικὸν οὔτ ἄλλον τινὰ τὸν περὶ τὰς πράξεις ἐπιστή- 

μονα ἀναμφιςβητήτως γεγονέναι. τούτου μὴ ξυνομολο- 
γηϑέντος. NE. EQ. Οὐκοῦν καὶ νῦν 0 τι μάλιστα χρὴ 

ταὐτὸν ποιδὶν. Χχν. ΞΕ. Πλέον, [5] Σώκρατες, ἔτι 

τοῦτο τὸ ἔργον ἢ ἐκοῖνο" καίτοι κἀκείνου re μεμνήμε- 
ϑα τὸ μῆκος, ὅσον m. ἀλλ᾽ ὑποτίϑεσϑαι uiv τὸ τοι- 
ὄνδθ περὲὸ αὐτῶν καὶ μάλα δίκαιον. NE. EQ. Τὸ 
ποῖον; ΞΕ. Ὥς ποτὲ δεήσει τοῦ γὺν λεχϑέντος ! 
πρὸς τὴν περὶ αὐτὸ τἀκριβὲς ἀπόδειξιν. ὅτι δὲ πρὸς 
τὰ νῦν καλῶς καὶ ἱκανῶς δείκνυται, δοκεῖ μοι βοηϑεῖν 

μεγαλοπρεπῶς ἡμῖν οὗτος ὃ λόγος, ὡς ἄρα ἡγητέον 
ὁμοίως τὰς τέχνας πάσας εἶναι καὶ μεῖζόν τι ἅμα καὶ 
ἔλαττον μδερεῖσϑαι μὴ πρὸς ἄλληλα μόνον, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς τὴν τοῦ μετρίου γένεσιν. τούτου τε γὰρ ὄντος 
ἐκεῖνα ἔστι, κἀκείνων οὐσῶν ἔστι καὶ τοῦτο, μὴ δὲ ὃν- 
τος ποτέρου τούτων οὐδέτερον αὐτῶν ἔσται ποτέ. NE. 
EQ. Τοῦτο uiv ! ὀρϑῶς" ἀλλὰ τί δὴ τὸ μϑοτὰ τοῦτο; 
RE. Δῆλον, ὅτι διαιροῖμεν ἂν τὴν μετρητικήν, καϑάπερ 
dori, ταύτῃ δίχα τέμνοντες, ἕν μὲν τιϑέντες αὐτῆς 

μόριον ξυμπάσας τέχνας, ὁπόσαι τὸν ἀριϑμὸν καὶ μή- 
κη καὶ βάϑη καὶ ὲ πλάτη καὶ “παχύτητας πρὸς τοὐναντίον 
μετροῦσι, τὸ δὲ ἕτερον, ὁπόσαι πρὸς τὸ μέτριον καὶ τὸ 
πρᾶπον καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ δέον καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα 
εἰς τὸ μέσον ἀπῳχίσϑη τῶν ἐσχάτων. NE. EQ. Koi 
μέγα γ ἑκάτερον τμῆμα εἶπες, καὶ πολὺ διαφέρον ἀλ- 
λήλοιν. BE. Ὃ γὰρ ἐνίοτε, ὦ Σώχρατες, οἰόμδνοι δή 

τι σοφὸν φράζειν t πολλοὶ τῶν κομψῶν λέγουσι», ὡς 
ἄρα μετρητικὴ περὶ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ γιγνόμενα, τοῦτ᾽ 
αὐτὸ τὸ νῦν λεχϑὲν ὃν yere. μειρήσδως μὲν γὰρ 

δὴ τινὰ τρόπον πάνϑ'᾽ ὁπόσα ἔντεχνα μετείληφε" διὰ 
δὲ τὸ μὴ κατ᾽ εἴδη συνειϑίσϑαι σκοπεῖν διαιρουμένους 
ταῦτά τὸ τοσοῦτον διαφέροντα ξυμβάλλουσιν εὐϑὺς εἰς 
ταὐτὸν ὅμοια νομίσαντες, καὶ τοὐναντίον αὖ τούτου 
δρῶσιν ἕτερα οὐ κατὰ μέρη διαιροῦντες, δέον, ὅταν 
μὲν τὴν τῶν πολλῶν τις πρότερον ! αἴσϑηται κοινω- 
γίαν, μὴ προαφίστασϑαι πρὶν ἂν ἐν αὐτῇ τὰς διαφο- 
gac ἴδῃ πάσας, ὁπόσαι περ ἕν βἴδεσι κεῖνται, τὰς δὲ 

αὖ παντοδαπὰς ἀγομοιότητας, ὅταν ἐν πλήϑεσιν ὁ- 
qoi, μὴ δυνατὸν εἶναι δυρωπούμενον παύεσϑαι, 

πρὶν ἄν ξύμπαντα τὰ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς, ὁμοιότητος 
ἕρξας γένους τινὸς οὐσίᾳ περιβάληται. ταῦτα μὲν οὖν 

ἱκανῶς περὶ τ τούτων καὶ περὶ τῶν ἐλλείψεων καὶ 
ὑπερβολῶν εἰρήσϑω: φυλάττωμεν δὲ μόνον, ὅτι δύο 
γένη περὶ αὐτὰ ! ἐξεύρηται τῆς μετρητικῆς καὶ ἃ φα- 
μὲν avr δῖναι μεμνώμεϑα. ΝΕ. EQ. Μεμνησόμεϑα. 
ΧΧΥΙ. ΞΕ. Μετὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἕτερον προς- 
δεξώμεϑα περὶ αὐτῶν τε τῶν ζητουμένων καὶ περὶ πά- 

σης τῆς ἐν τοῖς τοιοῖοδε λόγοις διατριβῆς. NE. ΣΩ. 
Τὺ ποῖον; EE. Εἴ τις ἀνέροιτο ἡμᾶς τὴν περὶ γράμ- 

ματα συνουσίαν τῶν μανϑανόντων, ὁπόταν τις ὁτιοῦν 
ὄνομα ἐρωτηϑῇ τίνων ἐστὲ γραμμάτων, πότερον αὐτῷ 
τότ que» γίγνεσϑαι τὴν ζήτησιν ἑνὸς fvexo ' μᾶλ- 
Ào» τοῦ προβληϑέντος ἢ τοῦ περὶ πάντα τὰ προβαλ- 
λόμενα, d'ou ia x ipe γίγνεσϑαι; ΝΕ. EQ. Δῆλον, 

ὅτι τοῦ περὸ ἅπαντα. EE. Τί δ᾽ αὖ, γὺν ἡμῖν ἢ πε- 
ρὲ τοῦ πολιτικοῦ ζήτησις ἕνεκα αὐτοῦ τούτου προβέ- 
βληται μᾶλλον ἢ τοῦ περὲ πάντα διαλεκτικωτέροις γί- 
γνεσϑαι; NE. EQ. Καὶ τοῦτο δῆλον, ὅτι τοῦ περὶ 

Po; Ὁ ΤΊΝΙ 

πάντα. EE. H sov τὸν τῆς ὑφαντικῆς 78 λόγον αὖ- 
τῆς ταύτης ἕνοκα ϑηρδύειν οὐδεὶς ἂν ἐϑελήσειε νοῦν 

ἔχων. ἀλλ, οἶμαι. τοὺς πλείστους λέληϑεν, ὅτι τοῖς 

μὲν τῶν ὄντων «ῥᾳδίως ! χαταμαϑεῖν αἰσϑηταί τινες 

ὁμοιότητος πεφύκασιν, ἃς οὐδὲν χαλεπὸν δηλοῦν, ova ' 
αὐτῶν τις βουληϑῇ τῷ λόγον αἰτοῦντι περὶ του μὴ 

μετὰ πραγμάτων ἀλλὰ χωρὶς, λόγου ῥᾳδίως. ἐνδείξα- 

σϑαι" τοῖς δ᾽ αὐ μεγίστοις οὖσι καὶ τιμιωτάτοις οὐκ 

ἔστιν εἴδωλον οὐδὲν * πρὸς τοὺς ἀνϑρώπους εἰργα- 

σμένον ἐναργῶς, οὗ δειχϑέντος τὴν τοῦ πυνθανομένου 
ψυχὴν ὃ βουλόμενος ἀποπληρῶσαι, πρὸς τῶν αἰσϑήσεών ) 

τινὰ προξαρμόττων, ἱκανῶς πληρώσει. διὸ δεῖ μελετᾶν 
λόγον ἑκάστου δυνατὸν εἶναι δοῦναι καὶ δέξασϑαι" τὰ 

γὰρ ἀσώματα, καλλιστα ὄντα καὶ μέγιστα, λόγῳ μό- 

»ῳ, ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ σαφῶς δείκνυται, τούτων δὲ ἕνεχα 

πάντ ἐστὶ τὰ νῦν λεγόμδνα. Quay δ᾽ ἐν τοῖς ἐλάττο- 
σιν ἡ μελέτη παντὸς πέρι μᾶλλον ! ἢ περὶ τὰ μείζω. 
NE. ΣΩ. Κάλλιστ᾽ εἶπες. EE. Ὧν τοίνυν χάριν à- 

πανϑ'᾽ ἡμῖν TOT ἐῤῥήϑη περὶ τούτων; μνησϑῶμεν. 

NE. ZQ. Τίνων; ΞΕ. Ταύτης ys οὐχ ἥκιστ᾽ αὐτῆς 
Éyexo τῆς δυςχερείας, ἣν περὶ τὴν μακρολογίαν τὴν 
περὶ τὴν ὑφαντικὴν ἀπεδεξάμοϑα δυοχερῶς, καὶ τὴν 
περὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀνείλιξιν καὶ τὴν τοῦ σοφιστοῦ 

περὶ τῆς τοῦ μὴ ὄντος οὐσίας, ἐννοοῦντες ὡς iere μῆ- 
κος πλέον, καὶ ἐπὶ τούτοις δὴ πᾶσιν ἐπεπλήξαμεν ἡμῖν 

αὐτοῖς, ! δείσαντες μὴ περίεργα, ἅμα καὶ μακρὰ λέγοι- 
μεν. iy οὖν siga ous μηδὲν πάσχωμεν τοιοῦτον, τού- 
τῶν ἕνεκα πάντων τὰ πρόσϑεν νῷν εἰρῆσϑαι φάϑι. 

NE. EQ. Ταῦτ ἔσται. λέγε ἑξῆς μόνον. EE. Ago 

τοΐνυν, OTi χρὴ δὴ μεμνημένους ἐμὲ καὶ σὲ τῶν νῦν εἰ- 

ρημένων τόν τα ψόγον ἑκάστοτα καὶ ἔπαινον 7LOL6L- 
g dot βραχύτητος ἅμα καὶ μήκους ὧν à» ἀεὶ πέρι λέ- 
γῶμδν, μὴ πρὸς ἀλληλα τὰ μήκη κρίνοντες, ἀλλὰ κατὰ 

τὸ τῆς μετρητικῆς μέρος, ὃ τότϑ ἔφαμεν ' δεῖν μεμνῆ- 

σϑαι πρὸς τὸ πρέπον. ΝΕ. XQ Ὀρϑῶς. ΞΕ. Οὐ 

τοίνυν οὐδὲ πρὸς τοῦτο πάντα. οὔτε γὰρ πρὸς τὴν 
ἡδονὴν. μήκους ἁρμόττοντος οὐδὲν προςδεησόμεϑα, 
πλὴν δἰ μὴ πάρεργόν rv τό 18 αὐ πρὸς τὴν τοῦ προ- 
βληϑέντος ζήτησιν, ὡς ἄν ῥᾷστα καὶ τάχιστα εὕροι- 

usv, δεύτερον ἀλλ᾽ ov πρῶτον. ὁ λόγος ἀγαπᾶν πα- 
φαγγέλλει, πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πρῶτον τὴν μέϑοδον 

αὐτὴν τιμᾶν τοῦ κατ᾽ εἴδη δυνατὸν εἶναι διαιρεῖν, καὶ 
δὴ καὶ λόγον, ἂν T8 ! παμμήκης λεχϑεὶς τὸν ἀκούσαν- 

τα εὑρετικώτερον ἀπεργάζηται, τοῦτον σπουδάζειν καὶ 
τῷ μήκει μηδὲν ay OX SUY , ἂν T αὖ βραχύτερος, ὧς- 

αὐτως" ἔτι δ᾽ αὖ πρὸς τούτοις τὸν περὶ τὰς τοιάςδε 

συνουσίας “ψέγοντα λόγων μήκη καὶ τὰς ἐν κύκλῳ 78- 

φιόδους οὐκ ἀποδεχύμενον, ὅτι χρὴ τὸν τοιοῦτον μὴ 
πάνυ ταχὺ μηδ᾽ ευϑὺς οὕτω μεϑιέναι ψέξαντα μόνον 
ὡς μακρὰ * τὰ λεχϑέντα, ἀλλὰ καὶ προςαποφαΐνειν 

οἴεσϑαι δεῖν, ὡς βραχύτερα ἂν γενόμενα τοὺς συνόν»- 

τὰς ἀπειργάζδτο διαλεκτικωτέρους καὶ τῆς τῶν ὄντων 
λόγῳ δηλώσεως δὑροτικωτέρους, τῶν δὲ ἄλλων καὶ πρὸς 

ἀλλ᾽ ἄττα oro». καὶ ἐπαίνων μηδὲν φροντίζειν, μηδὲ 

τὸ παράπαν ἀκούειν δοκϑῖν τῶν τοιούτων λόγων. Kol 

τούτων μὲν ἅλις, δἰ καὶ σοὶ ταύτῃ ξυνδοκεῖ" πρὸς δὲ 
δὴ τὸν πολιτικὸν ἴωμεν ' πάλιν, τῆς προῤῥηϑείσης 
ὑφαντικῆς αὐτῷ φέροντες τὸ παράδειγμα. NE. EQ. 
Καλῶς εἶπες, καὶ ποιῶμεν ἃ λέγοις. ΧΧΨΙΙ. EE. 
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Οὐκοῦν ἀπό ys τῶν πολλῶν ὃ βασιλεὺς ὅσαι ξύννο- 
μοι, “μᾶλλον δὲ ἀπὸ πασῶν τῶν περὶ τὰς ἀγέλας δια- 

κεχώρισται. λοιπαὶ δὲ, φαμέν, αἵ κατὰ πόλιν αὐτὴν 
τῶν re ξυναιτίων καὶ τῶν αἰτίων, ἃς πρώτας az ἀλ- 
λήλων διαιρετέον. NE. EQ. Ὀρϑῶς. ΞΕ. Ole" οὖν 
ὅτι χαλεπὸν αὐτὰς τεμεῖν δίχα; τὸ δ᾽ αἴτιον, ὡς οἷ- 
μαι, ! προϊοῦσιν οὐχ ἧττον ἔσται καταφανές. ΝΕ. 

EQ. Οὐκοῦν χρὴ δρᾶν οὕτω. ΞῈ. Κατὰ μέλη τοΐνυν 
αὐτὰς οἷον ἱερεῖον διαιρώμεϑα, ἐπειδὴ δίχα ἀδυνατοῦ- 
μεν. δεῖ γὰρ εἰς τὸν ἐγγύτατα ὅ τι μάλιστα τέμνειν 
ἀριϑμὸν ἀεί. ΝΕ. ΣΩ. Πῶς οὖν ποιῶμεν τὰ γῦν; 
ΞΕ. Ὥδοπερ ἔμπροσϑεν, ὁπόσαι παρείχοντο ὄργανα 

περὶ τὴν ὑφαντικήν, πάσας δή zov τότε ἐτίϑεμεν ὡς 
συναιτίους. NE. EQ. Noi. ΞΕ. Kol νῦν δὴ ταὐτὸν 
μὲν τοῦτο, ἔτι δὲ μᾶλλον 7 109 ἡμῖν ! ποιητέον. ὅσαι 
γὰρ σμικρὸν ἢ μέγα τι δημιουργοῦσι, κατὰ πόλιν 0g- 
χανον, ϑετέον ἁπάσας ταύτας ὡς οὔσας συναιτίους. 
ἄνευ 7ὰρ τούτων οὐκ ἄν ποτε γένοιτο πόλις οὐδὲ πο- 
λιπική, τούτων δ᾽ αὐ βασιλικῆς ἔ ἔργον τέχνης οὐδὲν που 
ϑήσομεν. ΝΕ. ΣΩ. Οὐ γάρ. ΞΕ. Καὶ μὲν δὴ χαλε- 
πὸν ἐπιχειροῦμεν δρᾶν ἀποχωρίζοντες τοῦτο ἀπὸ τῶν 
ἄλλων τὸ γένος" ὃ τι γὰρ οὖν τῶν ὄντων ὡς ἔστιν 
ἑνός γέ τινος ὄργανον εἰπόντα δοκεῖν εἰρηκέναι τι πι- 
ϑανόν. ὅμως δὲ ἕτερον av ' τῶν ἐν πόλει κτημάτων 
εἴπωμεν. τόδε. NE. EQ. Τὸ ποῖον: ΞΕ. Ὡς οὐκ 
ἔστι ταύτην τὴν δύναμιν i ἔχον. οὐ γὰρ ἐπὶ γενέσεως 
αἰτίᾳ πήγνυται, καϑάπερ ὄργανον, ἀλλ᾽ ἕνεκα τοῦ δη- 
μιουργηϑέντος σωτηρίας. NE. ΣΩ. TO ποῖον; ΞΕ. 
Τοῦτο ὃ δὴ ξηροῖς καὶ ὑγροῖς καὶ ἐμπύροις xci ἀπύ- 
got παντοδαπὸν εἶδος ἐργασϑέν, ἀγγεῖον 0 δὴ μιᾷ 
κλήσει προςῳϑεγγόμεϑα, καὶ μάλα ys συχνὸν εἶδος 
καὶ τῇ ζητουμένῃ γε, ὡς οἶμαι, προςῆκον, οὐδὲν * ἀτε- 
χνῶς ἐπιστήμῃ. NE. EQ. Πῶς γὰρ οὐ; ΞΕ. Tov- 

τῶν δὴ τρίτον ἕτερον εἶδος χτημάτων πάμπολυ κατο- 
πτέον πεζὸν καὶ ἔνυδρον καὶ πολυπλανὲς καὶ ἀπλανὲς 
χαὶ τίμιον xci ἄτιμον, ἕν δὲ ὄνομα ἔχον, διότι πᾶν 

ἕνεκά τινος ἐφέδρας ἐστί, ϑᾶκος ael τινι γιγνόμενον. 
NE. EQ. Τὸ ποῖον; ΞῈ. Ὄχημα αὐτό που λέγομεν, 

οὐ πάνυ πολιτικῆς ἔργον, ἀλλὰ μᾶλλον πολὺ τεκτονι- 
κῆς καὶ χκεραμικῆς καὶ χαλκοτυπικῆς. NE. EQ. Μαν- 
ϑάνω. XXVIIL ΞΕ. Τί δὲ ' τέταρτον; ag ἕτερον 

εἶναι τούτων λεκτέον, ἐν ᾧ τὰ πλεῖστά ἐστι τῶν πά- 

λαι ῥηθέντων, ἐσθής τε ξύμπασα καὶ τῶν ὅπλων τὸ 

πολὺ καὶ τείχη πάντα D ὅσα γήϊνα περιβλήματα καὶ 
λίθινα, καὶ μυρία ἕτερα; προβολῆς δὲ ἕνεκα ξυμπάν- 

TO» αὐτῶν εἰργασμένων δικαιότατ᾽ ἄν ὅλον προςαγο- 
φεύοιτο πρόβλημα, καὶ πολλῷ μᾶλλον τέχνης οἰκοδομι- 

κῆς ἔργον. χαὶ ὑφαντικῆς τὸ πλεῖστον »ομίςοιτ᾽ ἄν ὁρ- 
ϑότερον» ἢ πολιτικῆς. NE. EQ. πάνυ μὲν ovy. ! ΞΕ. 
Iiuntov δὲ co ἄν ἐϑέλοιμεν τὸ περὶ τὸν κόσμον καὶ 
γραφικὴν, ϑεῖναι καὶ ὅσα ταύτῃ προςχρώμενα καὶ μου- 
σικῇ μιμήματα τελεῖται, πρὸς τὰς ἡδονὰς μόνον ἡμῶν 

ἀπειργασμένα, δικαίως δ᾽ ἂν ὀνόματι περιληφϑέντα 
ἑνί; ΝΕ. EQ. Hoi»; ΞῈ. Παϊγνιόν ποῦ τι λέγεται. 

NE. EQ. Tí μήν; ΞῈ. Tovro τοΐνυν τούτοις ἕν Ovo- 

μα ἅπασι πρέψει προςαγορευϑέν. οὐ γὰρ σπουδῆς 
οὐδὲν αὐτῶν χάριν, ἀλλὰ παιδιᾶς ἕνεκα πάντα δρᾶται, 

! NE. EQ. Καὶ τοῦτο σχεδὸν μανϑάνω. ΞΕ. Τὸ δὲ 
πᾶσι τούτοις σώματα παρέχον, ἐξ ὧν καὶ ἐν οἷς δη- 
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μιουργοῦσιν ὁπόσαι τῶν τεχνῶν νῦν εἴρηνται, παντο- 
δαπὸν εἶδος πολλῶν ἑτέρων τεχνῶν ἔκγονον ὄν, ag 
οὐχ ἕχτον ϑήσομεν; ΝΕ. EQ. Τὺ ποῖον δὴ λέγεις; 
RE. Χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ πάνϑ᾽ ὑπόσα μεταλ- 
λεύεται καὶ ὅσα δρυοτομικὴ xal κουρὰ ξύμπασα τέ- 
μνουσα παρέχει τεκτονικῇ καὶ πλεκτικῇ. καὶ ἔτι φλοι- 
στικὴ φυτῶν τε καὶ ἐμψύχων δέρματα ' σωμάτων. πε- 
ριαιροῦσα [σκχυτοτομιχή), καὶ ὅσαι περὶ τὰ τοιαῦτ᾽ εἰ- 
gi τέχναι, xal φελλῶν καὶ βίβλων καὶ δεσμῶν ἐργα- 
στικαΐ, πεαρέσχον δημιουργεῖν σύνϑετα ἐκ μὴ συντιϑε- 
μένων εἴδη γενῶν. ἕν δὲ αὐτὸ προςαγορεύωμεν πᾶν τὸ 
πρωτογενὲς ἀνϑρώποις κτῆμα, καὶ ἀξύνϑετον xai βα- 

σιλικῆς ἐπιστήμης οὐδαμῶς ἔργον. ὃν. ΝΕ. ΣΩ. Ka- 
λῶς. ΞΕ. Τὴν δὴ τῆς τροφῆς χτῆσιν, καὶ ὅσα εἰς τὸ 

σῶμα ξυγκαταμιγγύμενα ἑαυτῶν μέρεσι μέρη σώματος 
εἰς τὸ ϑεραπεῦσαί τινα δύναμιν εἴληχε, λεκτέον * ξβδο- 
μὸν ὀνομάσαντας αὐτὸ ξύμπαν ἡμῶν εἶναι τροφόν, εἰ 
μή τι κάλλιον ἔχομεν ἀλλο ϑέσϑαι. 7εωργικῇ δὲ χαὶ 
ϑηρευτιχῇ xai γυμναστικῇ καὶ ἰατρικῇ καὶ μαγειρικῇ 
πᾶν ὑποτιϑέντες ὀρϑότερον ἀποδώσομεν ἢ ἢ τῇ πολιτι- 
xj. NE. EQ. Πῶς γὰρ ov; XXIX. ΞΕ. Σχεδὸν 
τοίνυν ὅσα ἔχεται κτήσεως, πλὴν» τῶν ἡμέρων ζώων, ἐν 
τούτοις ἑπτὰ οἶμαι γένεσιν εἰρῆσϑαι. σχόύπει δέ ἦν 

γὰρ δικαιότατα μὲν ἂν τεϑὲν xar ἀρχὰς τὸ πρωτο- 
γενὲς εἶδος, μετὰ δὲ τοῦτο ! ὄργανον, ἀγγεῖον, ὄχημα, 

πρόβλημα, παίγνιον, ϑρέμμα. παραλείπομεν δὲ εἴ τι 
μὴ μέγα λέληϑεν εἷς τι τούτων [μέγα] δυνατὸν ἀρ- 
μόττειν, οἷον T τοῦ »ομίσματος ἰδέα καὶ σφραγίδων 

xai παντὸς χαρακτῆρος. γένος τε γὰρ ἐν αὑτοῖς ταῦ- 
τα οὐδὲν ἔχει μέγα ξύννομον, ἀλλὰ τὰ μὲν εἰς κόσμον, 

τὰ δὲ εἰς ὄργανα βίᾳ μέν, ὅμως δὲ πάντως ἑλκόμενα 
συμφωγήσει" τὰ δὲ περὶ ζώων χτῆσιν τῶν ἡμέρων, 
πλὴν δούλων, D] πρότερον ἀγελαιοτφοφικὴ ! διαμερι- 
σϑεῖσα πάντα εἰληφυῖα ἀναφανεῖται. NE. EQ. Πά- 

vv μὲν οὖν. EE. Τὸ δὲ δὴ δούλων καὶ πάντων ὑπη- 
ger» λοιπόν, ἐν οἷς που καὶ μαντεύομαι τοὺς περὶ 
αὐτὸ τὸ πλέγμα ἀμφιςβητοῦντας τῷ βασιλεῖ καταφα- 
γεὶς γενήσεσϑαι, παϑάπερ τοῖς ὑφώνταις τότε τοὺς 

περὶ τὸ νήϑειν τε καὶ ξαίνειν καὶ ὅσα ἀλλα εἴπομεν. 

οἵ δ᾽ ἄλλοι πάντες, ὡς συγαΐτιοι λεχϑέντες, ἅμα τοῖς 

ἔργοις τοῖς νῦν δὴ ῥηϑεῖσιν ἀνήλωνται καὶ ἀπεχωρίσϑη- 
σαν! ἀπὸ βασιλικῆς τε καὶ πολιτικῆς πράξεως. NE. EQ. 
᾿Εοίχασι γοῦν. ΞΕ. 194 δὴ σχκεψώμεϑα τοὺς λοιπούς, 
προςζελϑόντες ἐγγύϑεν, iv αὐτοὺς εἰδῶμεν βεβαιότε- 

NE. EQ. Οὐκοῦν χρή. EE. Τοὺς μὲν δὴ usyi- 
στους ὑπηρέτας, ὡς ἐνθένδε ἰδεῖν, τοὐναντίον ἔχοντας 

εὑρίσκομεν οἷς ὑπωπτεύσαμεν ἐπιτήδευμα καὶ πάϑος. 
NE. EQ. Τίνας; ΞΕ. Τοὺς ὠνητούς 18 xai τῷ τρό- 
πῳ τούτῳ χτητούς᾽ ous ἀναμφιςβητήτως δούλους ἔχο- 
μεν εἰπεῖν, ! ἥκιστα βασιλικῆς μεταποιουμένους τέχνης. 
NE. EQ. Πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. Τί δέ; τῶν ἐλευϑέρων 
ὅσοι τοῖς »v δὴ ,δηϑεῖσιν εἰς ὑπηρετικὴν ἑχόντες αὖ- 
τοὺς τάττουσι, τά τε γεωργίας zai τὰ τῶν ἄλλων τε- 

χνῶν ἔργα διακομίζοντες ém ἀλλήλους καὶ ἀνισοῦντες, 

oi μὲν κατ᾽ ἀγορᾶς, OL δὲ πόλιν ἐκ πόλεως ἀλλάττον- 

τες κατὰ ϑάλατταν καὶ πεζῇ, »Ojugu τε πρὸς ταλλα 
xai αὐτὸ πρὸς αὑτὸ διαμείβοντες, ovs ἀργυραμοιβούς 
18 καὶ * ἐμπόρους καὶ ναυκλήρους καὶ καπήλους ἐπω- 
γνομάκαμεν, μῶν τῆς πολιαικῆς ἀμφιςβητήσουσί τι; NE. 

gov. 
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ΣΩ. Tay ἄν ἴσως τῆς 78 τῶν ἐμπορευτιχῶν. EE. 
Ἀλλ᾿ ov μήν, οὕς 78 ὁρῶμεν μισϑωτοὺς καὶ ϑῆτας 

πᾶσιν ἑτοιμότατα ὑπηρετοῦντας, μή ποτε βασιλικῆς 
μεταποιουμένους εὕρωμεν. NE. EQ. Πῶς γάρ; AE. 

Τί δὲ ἄρα τοὺς τὰ τοιάδε διακονοῦντας ἡμῖν ἑκάστο- 
τὸ; NE. EQ. Τὰ ποῖα εἶπες καὶ τίνας; ΞΕ. Ὧν τὸ 

κηρυκικὸν ! ἔϑνος, ὅσοι 16 περὶ γφάμματα σοφοὶ ΠΣ 
γρόνται; πολλάκις ὑπηρετήσαντες, καὶ πόλλ ἄττα ἕτε- 

ρα περὶ τὰς ἀρχὰς διαπονεῖσϑαι τινὲς ἕτεροι πάνδει- 

voi, τί τούτους αὖ λέξομεν; ΝΕ. EQ. Ὅπερ εἶπες 
γῦν, ὑπηρέτας, ἀλλ᾿ οὐκ αὐτοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἂρ- 

χοντας. EE. MAX ov μήν, oluod 78, ἐνύπνιον ἰδὼν 

εἶπον ταύτῃ πῃ φανήσεσϑαι τοὺς διαφερόντως ἄμφις- 
βητοῦντας τῆς πολιτικῆς. καίτοι σφόδρα γε ἀτοποὸν 
ἂν εἶναι δόξει τὸ ζητεῖν τούτους ! ἐν ὑπηρετικῇ μοί- 

ox τινί. NE. EQ. Κομιδῇ uiv οὖν. EE. Ἔτι δὴ 
προςμίξωμεν ἐγγύτερον ἐπὶ τοὺς μήπω βεβασανισμέ- 
vovc. εἰσὶ δὲ oi τὲ περὶ μαντικὴν ἔχοντές τινος ἐπι- 

στήμης διακόνου μόριον" ἑρμηνευταὶ γάρ που νομίζον- 
ται παρὰ ϑεῶν ἀνϑρώποις. NE. EQ. Nol. ΞΕ. 
Καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν iegéov αὖ γένος, ὡς τὸ »ὀμιμόν 

φησι, “παρὰ μὲν ἡμῶν. δωρδὰς ϑεοῖς διὰ ϑυσιῶν ἐπι- 
στῆμόν ἐστι κατὰ νοῦν ἐκδίνοις δωρεῖσϑαι, ! παρὰ δὲ 
ἐκβίνων ἡμῖν εὐχαῖς κτῆσιν ἀγαϑῶν αἰτήσασϑαι. ταῦ- 

τα δὲ διακόνου τέχνης ἐστὶ που μόρια ἀμφότερα. NE. 
zo. Φαίνεται γοῦν. XXX. ΞΕ. Hà, τοίνυν μοι Óo- 

κοῦμεν οἷόν js τινος Uv ους ἐφ᾽ ὃ πορευόμεϑα προς- 
ἅπτεσθαι. τὸ γὰρ δὴ τῶν ἱερέων σχῆμα καὶ τὸ τῶν 
μάντεων εὖ μάλα φρονήματος πληροῦται καὶ δόξαν 
σεμνὴν λαμβάνει διὰ τὸ μέγεϑος τῶν ἐγχειρημάτων, 
ὧςτε περὶ μὲν MTS οὐδ᾽ ἔξεστι βασιλέα. χωρὶς ! 

ἱερατικῆς ἄρχειν, ἀλλ᾿ ἐὰν ἄρα καὶ τύχῃ πρότερον ἐξ 
ἄλλου )γένους βιασάμενος, ὕστερον ἀναγκαῖον. δἰς τοῦ- 

τὸ βἰςτελεῖσϑαι αὐτὸν τὸ γένος. £r. δὲ καὶ τῶν Ἕλλη- 

γῶν πολλαχοῦ ταῖς μεγίσταις ἀρχαῖς, τὰ μέγιστα τῶν 

περὶ τὰ τοιαῦτα ϑύματα εὕροι τις ἂν προςτατι όμενα 
ϑύειν. καὶ δὴ καὶ παρ᾽ ὑμῖν οὐχ ἥκιστα δῆλον ὃ λέ- 

ro" τῷ γὰρ λαχόντι βασιλεῖ qae? τῇδε τὰ σεμνότατα 
καὶ μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων ϑυσιῶν ἀποδεδό- 

σϑαι. ΝΕ. EQ. Καὶ πάνυ 19 ARE! Τούτους τε * 

τοίνυν τοὺς χληρωτοὺς βασιλέας ἅμα καὶ ἱερέας, καὶ 

ὑπηρέτας αὐτῶν καὶ τινα ἕτερον πάμπολυν ὄχλον σκε- 
πτέον, ὃς ἀρτι κατάδηλος νῦν ἡμῖν γέγονεν ἀποχωρι- 
σϑέντων τῶν ἔμπροσϑεν. NE. EQ. Τίνας δ᾽ αὐτοὺς 

καὶ λέγεις; EE. Καὶ μάλα τινὰς ἀτόπους. NE. EQ. 
Τί δή; ΞΕ. Πάμφυλόν τι γένος αὐτῶν ὡς 7ε ἄρτι 
σκοπουμένῳ φαίνεται. πολλοὶ μὲν γὰρ λέουσι τῶν av- 
δρῶν εἴξασι καὶ χκδνταύροις καὶ τοιούτοισιν ἑτέροις, 
πάμπολλοι ! δὲ Σατύροις καὶ τοῖς ἀσϑενέσι καὶ πολυ- 

τρόποις θηρίοις" ταχὺ δὲ μεταλλάττουσι τάς τε ἰδέας 

καὶ τὴν δύναμιν sig ἀλλήλους. καὶ μέντοι μοι νῦν, ὦ 
Σώκρατες, ἄρτι δοχῶ κατανενοηκέναι τοὺς ἄνδρας. 

NE. ΣΩ. ““ἔγοις &y* ἔοικας γὰρ ἀτοπόν τι χκαϑορᾶν. 
EE. Nol: τὸ γὰρ ἄτοπον ἐξ ἀγνοΐας πᾶσι συμβαίνει. 
καὶ γὰρ δὴ καὶ νῦν αὐτὸς τοῦτο ἔπαϑον᾽ ἐξαίφνης 
du κατιδὼν τὸν περὶ τὰ τῶν πόλεων πρά- 
γματα ! χορόν. NE. ΣΩ. Ποῖον; EE. Τὸν πάντων 
τῶν σοφιστῶν μέγιστον γόητα καὶ ταύτης τῆς τέχνης 
ἐμπειρότατον" ὃν ἀπὸ τῶν ὄντως ὄντων πολιτικῶν καὶ 
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βασιλικῶν xcimeg παγχάλεπον ὄντα ἀφαιρεῖν ἀφαιρε- 
τέον, δὶ μέλλομεν ἰδεῖν ἐναργῶς τὸ ζητούμενον. ΝΕ. 
EQ. Ἀλλὰ μὴν τοῦτό γ8 ovx ἀνετέον. EE. Ovxovr 
δὴ κατά ys τὴν ἐμήν. καὶ μοι φράζε τόδε. NE. EQ. 
Τὸ ποῖον; XXXI. ΞΕ. 4g οὐ μοναρχία τῶν ! πο- 
λιτικῶν ἡμῖν ἀρχῶν ἐστὲ μία; ΝῈ. EQ. Ναί. ΞΕ. 
Καὶ μετὰ μοναρχίαν εἴποι τις ἄν, οἶμαι, τὴν ὑπὸ τῶν 
ὀλίγων δυναστείαν. ΝῈ. EQ. Πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. Τρί- 
τον δὲ σχῆμα πολιτείας οὐχ 7 τοῦ πλήϑους ἀρχή, δη- 
μοκρατία τοὔνομα κληϑεῖσα; NE. EQ. Πάνυ ye. EK. 
Τρεῖς δ᾽ οὖσαι μῶν οὐ πέντε τρόπον τινὰ γίγνονται, 

δύο ἐξ ἑαυτῶν ἀλλα πρὸς αὑταῖς ὀνόματα τίκτουσαι; 
NE. EQ. Ποῖα δή; EE. Πρὸς ! τὸ βίαιόν που καὶ 

ἑχούσιον ἀποσκοποῦντες νῦν, καὶ πενίαν καὶ πλοῦτον, 

καὶ νόμον καὶ ἀνομίαν, ἐν αὐταῖς γιγνόμενα, διπιλῆν 
ἑκατέραν τοῖν δυοῖν διαιροῦντες μοναρχίαν μὲν προς- 
αἀγορεύουσιν ὡς δύο παρεχομένην εἴδη δυοῖν ὀνόμασι, 
τυραννίδι, τὸ δὲ βασιλικῆ. NE. EQ. Τί μήν; ΞΕ. 
Τὴν δὲ vx ὀλίγων 7γ8 ἑκάστοτε κχρατηϑεῖσαν πόλιν 
ἀριστοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ. NE. zo. Καὶ πάνυ ye. 

ΞΕ. “ημοκρατίας re μήν, ἐάν T ov» βιαίως ἐάν T8 
ἑκουσίως τῶν τὰς οὐσίας * ἐχόντων τὸ πλῆϑος ἄρχῃ, 

καὶ ἐάν T6 τοὺς νόμους ἀκριβῶς φυλάττον ἐάν τε μή, 
πάντως τοὔνομα οὐδεὶς αὐτῆς εἴωϑε μεταλλαττειν. 

NE. EQ. ᾿ληϑῆ. ΞΕ. Τὶ owv; οἰόμοϑά τινα τούτων 
τῶν πολιτδιῶν góp εἶναι τούτοις τοῖς ὅροις ὅρι- 
σϑεῖσαν, ἑνὶ καὶ ὀλίγοις καὶ πολλοῖς, καὶ πλούτῳ καὶ 

πενίᾳ, καὶ τῷ βιαίῳ καὶ ἑκουσίῳ, καὶ μετὰ γραμμάτων 
καὶ ἄνευ νόμων ξυμβαίνουσαν γίγνεσϑαι; NE. EQ. 
Τί γὰρ δὴ καὶ κωλύει; EE. Σκχόπει δὴ ! σαφέστερον, 
τῇδϑ ἑπόμενος. NE. EQ. Πῇ; ΞΕ. Τῷ ῥηϑέντι xa- 
τὰ πρώτας πότερον ἐμμενοῦμεν ἢ διαφωνήσομδν; NE. 
EQ. Τῷ δὴ ποίῳ λέγεις; ΞῈ. Τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν 
τῶν ἐπιστημῶν εἶναΐ τινα ἔφαμδν, οἶμαι. ΝΕ. EQ. 
Nail. EE. Καὶ τούτων ys ovy ἁπασῶν, ἀλλὰ κριτι- 
xj» δήπου τινὰ καὶ ἐπιστατικὴν ἐκ τῶν ἄλλων προει- 
λόμεϑα. NE. ΣΩ. Nal. EE. Kax τῆς ἐπιστατικῆς 
τὴν μὲν ἐπ᾽ ἀψύχοις ἔργοις, ! τὴν δὲ ἐπὶ ζώοις. καὶ 
χατὰ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον μερίζοντες δεῦρ᾽ ἀεὶ προ- 
εληλύϑαμεν, ἐπιστήμης οὐκ ἐπιλανθανόμενοι, τὸ δ᾽ 

ἥτις οὐχ ἱκανῶς mo δυνάμενοι διακριβώσασϑαι. ΝΕ. 
ΣΏ. ““έχεις ὀρϑῶς. EE. Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν dg éyyo- 

οὔμεν, ὅτι τὸν ὅρον οὐκ ὀλίγους οὐδὲ πολλούς, οὐδὲ 

τὸ ἑχούσιον οὐδὲ τὸ ἀκούσιον, οὐδὲ πενίαν οὐδὲ πλοῦ- 

τον γίγνεσθαι πρὶ αὐτῶν χρεών, ἀλλά τινα ἐπιστή- 

μὴν, δἴπερ ἀκολουϑήσομεν τοῖς ἔμπροσϑεν; XXXII. 
! NE. EQ. Ax μὴν. τοῦτό ys ἀδύνατον μὴ ποιεῖν. 
ΞΕ. ἘΣ ἀνάγκης δὴ νῦν τοῦτο οὕτω σκδπτέον, ἐν τίνι 

ποτὲ τούτων ἐπιστήμη ξυμβαΐνει γίγνεσϑαι. περὶ ἂν- 
ϑρώπων ἀρχῆς, σχεδὸν τῆς χαλεπωτάτης xoi μεγίστης 

κτήσασϑαι. δεῖ γὰρ ἰδεῖν αὐτήν, ἵνα ϑεασώμεϑα, τί- 
vag ἀφαιρετέον ἀπὸ τοῦ φρονίμου βασιλέως, ot προς- 
ποιοῦνται μὲν εἶναι πολιτικοὶ καὶ πείϑουσι πολλούς, 
εἰσὶ δὲ οὐδαμῶς. NE. EQ. 4εῖ γὰρ δὴ ποιεῖν τοῦτο, 
ὡς ὁ λόγος ἡμῖν ! προεΐρηκ. ΞΕ. Μῶν ow δοχεὶ 
πλῆϑός γε ἐν πύλει ταύτην τὴν ἐπιστήμην δυνατὸν εἷ- 

yai. κτήσασϑαι; NE. EQ. Καὶ πῶς; EE. MAX ἀρὰ 

ἐν χιλιάνδρῳ πόλει δυνατὸν ἑκατόν τινας ἢ καὶ πεντή- 
κοντα αὐτὴν ἱκανῶς κτήσασϑαι; ΝΕ. EQ. "Páotn 
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μέντ᾽ ἄν οὕτω y εἴη πασῶν τῶν τεχνῶν»" ἴσμεν γάρ, 
ὅτι χιλίων ἀνδρῶν ἄκροι πεττευταὶ τοσοῦτοι πρὸς τοὺς 
ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν οὐκ ἄν γένοιντό 7IOTB, μή τι 

δὴ βασιλεῖς 78. δεῖ γὰρ δὴ τόν 78 τὴν βασιλικὴν ἔ ἔχον- 
τα ἐπιστήμην, ἂν T ἄρχῃ καὶ ἐὰν μή, κατὰ τὸν ἔμ- 

προσϑεν λόγον ὅμως x βασιλικὸν προςαγορδύεσϑαι. 

ΞΕ. Καλῶς ἀπεμνημόνευσας. ἑπόμενον δὲ οἶμαι τού- 
τῳ τὴν μὲν ὀρϑὴν ἀρχὴν περὶ ἕνα τινὰ καὶ δύο καὶ 
παντάπασιν ὀλίγους δεῖ ζητεῖν, ὅταν ὀρϑὴ γίγνηται. 
NE. EQ. Τί μήν; EE. Τούτους δὲ ye, ἐάν τὸ ἑκόν- 
τῶν ἐάν t8 ἀκόντων ἄρχωσιν, ἐάν τε κατὰ τὰ γραμ- 

ματα ἐᾶν T8 ἄνευ γραμμάτων, καὶ ἐὰν πλουτοῦντες ἢ 

περόμενοι, νομιστέον, ὥςπερ νῦν ἡγούμεϑα, κατὰ τὲ- 
χνὴν ἡντινοῦν ἀρχὴν ἄρχοντας. τοὺς ἰατροὺς ! δὲ οὐχ 
ἥχιστα yevoulxauev , ἐάν. 18 ἑκόντας ἐάν τὸ ἄχοντας 
ἡμᾶς ἰῶνται; τέμνοντες ἢ κάοντες ἢ τινα ἄλλην ἀλγη- 

δόνα προςάπτοντες, καὶ ἐὰν κατὰ 7ράμματα ἢ χωρὶς 
γραμμάτων, χαὶ ἐὰν πένητες ὄντες ἢ πλούσιοι, πάντως 
οὐδὲν ἧττον ἰατρούς φαμεν, ἕωςπερ ἄν ἐπιστατοῦν- 
τες τέχνῃ, καϑαίροντες eite ἄλλως ἰσχναίνοντες εἶτα 

καὶ αὐξάνοντες, ὧν μόνον ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τῷ τῶν σω- 
μάτων, βελτίω ποιοῦντες ἐκ χειρόνων, σώζωσιν ot 

ϑεραπεύοντες ! ἕκαστοι τὰ ϑεραπευόμενα. ταύτῃ ϑή- 
σομεν, ὡς οἶμαι, καὶ ovx ἄλλῃ, τοῦτον ὅρον ὀρϑὸν 
εἶναι μόνον ἰατρικῆς καὶ ἄλλης ἡςτινοςοῦν ἀρχῆς. NE. 
EQ. Κομιδῃ μὲν ovr. xxxi. EE. Mvayzciov δὴ 
καὶ πολιτειῶν, ὡς ἔοικε, ταύτην ὀρϑὴν διαφερόντως 
εἶναι καὶ μόνην πολιτείαν, ἐν ἡ τις ἄν εὑρίσκοι τοὺς 
ἄρχοντας ἀληϑῶς ἐπιστήμονας καὶ οὐ δοκοῦντας μό- 
γον, ἐάν τε χατὰ νόμους ἐάν τε ἄνευ νόμων ἄρχωσι, 
xol ἑχόντων ἢ ἀκόντων, ἢ πενόμενοι ἢ πλουτοῦντες, 
! τούτων ὑπολογιστέον οὐδὲν οὐδαμῶς εἶναι κατ᾽ οὐδε- 
μίαν. ὀρϑότητα. ΝΕ. zo. Καλῶς. EE. Καὶ ἐάν τὲ 

ἀποκτινγύντες τινὰς ἢ καὶ ἐκβάλλοντες καϑαίρωσιν 
ἐπ᾿ ἀγαθῷ τὴν πόλιν, εἴτε καὶ ἀποικίας οἷον σμήνη 
μελιττῶν ἐχπέμποντές ποι σμικροτέραν ποιῶσιν, ἢ τι- 
vag ἐπειςαγόμενοΐ ποϑεν ἄλλους ἔξωϑεν, πολίτας ποι- 
οὔντες, αὐτὴν αὔξωσιν, ἕωςπερ ἄν ἐπιστήμη καὶ τῷ 
δικαίῳ προςχρώμενοι, σώζοντες, ἐκ χείρονος βελτίω 

ποιῶσι κατὰ δύναμιν, ! ταύτην τότε καὶ κατὰ τοὺς 
τοιούτους ὅρους ἡμῖν μόνην ὀρϑὴν πολιτείαν εἶναι ῥη- 
τέον. ὅσας δὲ ἀλλας λέγομεν, οὐ γνησίας οὐδ᾽ ὄντως 
οὔσας λεχτέον, ἀλλὰ μεμιμημένας ταύτην, ἃς μὲν ὡς 
εὐνόμους λέγομεν, ἐπὶ τὰ καλλίω, τὰς δὲ ἄλλας ἐπὶ τὰ 

αἰσχίονα [μεμιμησϑαῆ. NE. EQ. Τὰ μὲν ἀλλα, ὦ 
ξένε, μετρίως ἔοικεν εἰρῆσϑαι: 
δεῖν ἃ ἄρχειν χαλεπώτερον ἀχούειν ἐῤῥήϑη. ΞΕ. Σμι- 

κρόν γε ἔφϑης us ἐρόμενος, [5] Σώπρατες. ἔμελλον γάρ 
ga διερωτήσειν ταῦτα, * πότερον ἀποδέχει πάντα, ἢ τι 

καὶ δυςχεραίνεις τῶν λεχϑέντων" γὺν δὲ ἤδη φανερὸν 
ὅτι τοῦτο βουλησόμεϑα τὸ περὶ τῆς τῶν ἄνευ νόμων 
ἀρχόντων ὀρϑότητος διελϑεῖν ἡμᾶς. NE. EQ. Πῶς 
γὰρ οὔ; ΞΕ. Τρόπον μέντοι τινὰ δῆλον ὅτι τῆς βα- 
σιλικῆς ἐστὶν ἡ νομοϑετική᾽ τὸ δ᾽ ἄριστον οὐ τοὺς 
γόμους ἐστὶν ἰσχύειν, ἀλλ ἄνδρα τὸν μετὰ φρονήσεως 
βασιλικόν. οἶσϑ᾽ ὅπῃ; ΝΕ. ΣΩ. ni δὴ λέγεις; EE. 
Ὅτι νόμος οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τό 18 ἄριστον καὶ τὸ 
δικαιότατον ! ἀκριβῶς, ἅμα πᾶσι περιλαβὼν τὸ βέλτι- 
στον ἐπιτάττειν" αἵ γὰρ ἀνομοιότητες τῶν 18 ἀνϑρώ- 

cT end á 
τὸ δὲ xal ἄνευ νόμων | 

| EQ. Ἐκ τῶν γῦν γοῦν, [5] ξένε, εἰρημένων. 
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- - : p e 
ztOY xoi τῶν πράξεων καὶ τοῦ μηδέποτε μηδέν, ὡς 

5 5 : DAS 3 τ 
ἔπος εἰπεῖν, ἡσυχίαν ἄγειν τῶν ἀνϑρωπίνων οὐδὲν ἐῶ- 

s » 3 , 
σιν ἁπλοῦν ἐν οὐδενὶ περὶ ἁπάντων καὶ ἐπὶ πάντα τὸν 

- : : - - : 
χρόνον ἀποφαίνεσϑαι τέχνην οὐδ᾽ ἡντινοῦν. ταῦτα δὴ 
συγχωροῦμέν που; ΝΕ. ΣΩ. Ti μήν; EE. Τὸν δέ γε 
γόμον ὁρῶμεν σχεδὸν ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο ξυντείνοντα, oz- 

περ τινὰ ἄνϑρωπον αὐϑάδη ! xoi ἀμαϑῆ καὶ μηδένα 
* » - ' * - , 

μηδὲν ἐῶντα ποιεῖν παρὰ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν, μηδ᾽ ἐπε- 
- : 3 x TR ; : 

ρωτᾶν μηδένα, μηδ᾽ ἂν τι νέον «ge τῳ &vufaivm βέλ- 
Cour ΚΩ͂Ν τ Εν ἘΣΣΙ ἌΡ à 

τιον παρὰ τὸν λόγον, Ov» αὑτὸς ἐπέταξεν. NE. EQ. 
- - ' 2 - "j - € 

᾿᾿ληϑῆ᾽ ποιεῖ γὰρ ἀτεχνῶς, καϑάπερ εἴρηκας νῦν, ὃ 
; ες ; - SEULS E - 

νόμος ἡμῖν ἑκάστοις. EE. Οὐκοῦν ἀδύνατον tv ἔχειν 
πρὸς τὰ μηδέποτε ἁπλᾶ τὸ διὰ παντὸς γιγνόμενον 
ἘΣΜΕΝ : 5 ἐμσεν τ tra . 
ἁπλοῦν; ΝΕ. EQ. Κινδυνεύει. | XXXIV. EE. Διὰ τί 

- τ Ξ SIN τ H 
δήποτ᾽ οὖν ἀναγκαῖον νομοϑετεῖν, ἐπειδήπερ ovx ὁρ- 

j e e 5 : ; 
ϑότατον ὃ νόμος; ! avevoertov τούτου τὴν αἰτίαν. 
ΝΕ. ΣΩ. Τί μήν; 

: NOVA Lira , B ; 5 z 
veg, οἷαι καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, αϑρόων ανϑρώπων 

ἀσκήσεις, εἴτε πρὸς δρόμον εἴτε πρὸς ἀλλο τι, φιλο- 
γεικίας ἕνεκα; ΝΕ. ΣΩ. Καὶ πάνυ 7ε πολλαί. EE. 

digo γὺν DUE πάλιν μνήμῃ τὰς τῶν τέχνη γυ- 

μναζόντων ἐπιτάξεις ἐν ταῖς τοιαύταις ἀρχαῖς. ΝΕ. 
EQ. Τὸ ποῖον; ΞΕ. Ὅτι λεπτουργϑὶν οὐκ ἐγχωρεῖν 

ἡγοῦνται xc. ἕνα ἕκαστον, τῷ σώματι τὸ ! προςῆχον 
3 : 5 : ' z 

ἑκαστῳ TIQOSTOTTOVTEG, ἀλλὰ παχύτερον οἴονται δεῖν 

ο Aer S e 
EE. Οὐκοῦν καὶ παρ᾽ ὑμῖν εἰσί τι- 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐπὶ πολλοὺς τὴν τοῦ λυσιτελοῦν- 
τος τοῖς σώμασι ποιεῖσϑαι τάξιν. ΝῈ. EQ. Καλῶς. 

ΞΕ. Διὸ δή ys καὶ ἴσους πόνους νῦν διδόντες ἀϑρόοις 
ἅμα μὲν ἐξορμῶσιν, ἅμα δὲ καὶ καταπαύουσι δρόμου 
Ξε πάλης καὶ πάντων τῶν κατὰ τὰ σώματα πόνων. 

. EQ. Ἔστι ταῦτα. ΞΕ. Καὶ τὸν »νομοϑέτην τοῖ- 
γυν Aree τὸν ταῖσιν ἀγέλαις ἐπιστατήσοντα τοῦ 
δικαίου πέρι καὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους ξυμβολαίων, μή 

ποϑ᾽ " ἱκανὸν γενήσεσϑαι πᾶσιν αϑρύοις προςτάτ- 

τονταὰ ἀχριβῶς ἑνὶ ἑκάστῳ τὸ προοῆκον ἀποδιδόναι. 
NE. EQ. Τὸ γοῦν εἰκός. EE. Ἀλλὰ τὸ τοῖς πολλοῖς 
γε, οἶμαι, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καί πως οὑτωσὶ παχυ- 
τέρως ἕχάστοις τὸν νόμον ϑήσει, καὶ ἐν γράμμασιν 
ἀποδιδούς, καὶ ἐν ἀγραμμάτοις, πατρίοις δέ, ἔϑεσι 

γομοϑετῶν. NE. EQ. Ὀρϑῶς. ΞΕ. ᾿Ὀρϑῶς μέντοι. 

πῶς γὰρ ἂν τις ἱκανὸς γένοιτ᾽ ἂν ποτε, ὦ Σώχρατες, 

ὥςτε διὰ βίου ἀεὶ παρακαϑήμενος ! ἑκάστῳ δι ἀκρι- 

βείας προςτάττειν τὸ προςῆκον; ἐπεὶ τοῦτ ἂν δυνατὸς 
ὦν, ὡς οἶμαι, τῶν τὴν βασιλικὴν ὁςτιςοῦν ὄντως ἐπι- 
στήμην εἰληφότων σχολῇ ποτ &y ἑαυτῷ ϑεῖτ᾽ ἐμποδί- 
σματα γράφων. τοὺς λεχϑέντας τούτους νόμους. NE. 

ΞΕ. Μαλ- 

λον δέ ye, ὦ βέλτιστε, ἐκ τῶν μελλόντων ῥηϑήσεσϑαι. 
NE. EQ. Τίνων δή; ZEE. Τῶν τοιῶνδε. εἴπωμεν γὰρ 

δὴ πρός ye ἡμᾶς αὐτοὺς ἰατρὸν μέλλοντα ἢ ! καί τινα 

γυμναστικὸν ἀποδημεῖν καὶ ἀπέσεσϑαι τῶν ϑεραπευο- 
μένων συχνόν, ὡς οἴοιτο, χθόνον, μὴ μνημονεύσειν οἰη- 
ϑέντα τὰ προςταχϑέντα τοὺς γυμναζομένους ἢ τοὺς 
κάμνοντας, ὑπομνήματα γράφειν ἄν ἐϑέλειν αὐτοῖς, ἢ 
πῶς; NE. EQ. Οὕτως. ΞΕ. Τί δὲ; εἰ παρὰ δόξαν 

ἐλάττω χρόνον ἀποδημήσας ἔλθοι πάλιν, dg οὐκ &v 
παρ᾿ ἐχεῖνα τὰ γράμματα τολμήσειεν ἀλλα ὑποϑέσϑαι, 

ξυμβαινόντων ἄλλων βελτιόνων τοῖς κάμνουσι ! διὰ 
πγεύματα 7 τι καὶ ἀλλο παρὰ τὴν ἐλπίδα τῶν ἐκ Διὸς 
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ἑτέρως πῶς τῶν εἰωϑότων γενόμενα, καρτερῶν δ᾽ ἂν 
ἡγοῖτο δεῖν μὴ ἐκβαίνειν τὰ ἀρχαῖά ποτβ8 γομοϑετη- 
ϑέντα μήτε αὐτὸν προςτάττοντα ἄλλα μήτε τὸν χά- 

μνονταὰ ἕτερα τολμῶντα παρὰ τὰ γραφέντα δρᾶν, ὡς 
ταῦτα ὄντα ἰατρικὰ καὶ ὑχιεινά, τὰ δὲ ἑτέρως γιγνό- 
Eu νοσώδη τὸ καὶ οὐκ ἔντεχνα; ἢ πᾶν τὸ τοιοῦτον 

» y8 ἐπιστήμῃ ξυμβαῖνον καὶ ἀληϑεῖ τέχνῃ περὶ 
ἅπαντα ! παντάπασι γέλως ἂν ὃ μέγιστος γίγνοιτο 
τῶν τοιούτων νομοϑετημάτων; NE. EQ. Παντάπασι 

μὲν οὖν. ΞΕ. Τῷ δὲ τὰ δίκαια δὴ καὶ ἀδικα καὶ κα- 
λὰ καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀγαϑὰ καὶ κακὰ γφάψαντι καὶ 
ἄγραφα »ομοϑετήσαντι ταῖς τῶν ἀνϑρώπων ay ἕλαις, 

ὁπόσαι κατὰ πόλιν ἐν ἑκάσταις γομεύονται κατὰ τοὺς 
τῶν γραψάντων »όμους, ὄν ὃ μετὰ τέχνης γράψας ἢ 
τις ἕτερος ὅμοιος ἀφίκηται, μὴ ἐξέστω δὴ παρὰ ταῦτα 
ἕτερα x  προςτάττει»: ἢ καὶ τοῦτο τὸ ἀπόρῳ ἥημα οὐδὲν 
ἧττον ἄν ἐκείνου τῇ αληϑείᾳ γελοῖον φαίνοιτο; ΝΕ. 

xq μή»; XXXV. ΞΕ. Οἶσϑ'᾽ οὐν ἐπὶ τῷ τοιού- 

τῳ λόγον τὸν παρὰ τῶν πολλῶν λεγόμενον; NE. EQ. 

Ovx ἐννοῶ νῦν γ οὕτως. EE. Καὶ μὴν εὐπιρεπής. 

φασὶ γὰρ δὴ δεῖν, εἴ τις γιγνώσκει παρὰ τοὺς τῶν 
ἔμπροσϑεν βελτίους νόμους, νομοϑετεῖν τὴν ἑαυτοῦ 

πόλιν ἕκαστον πείσαντα, ἄλλως δὲ μή. NE. EQ. Τί 

οὖν; οὐκ ὀρϑῶς; ΞΕ. Ἴσως. ἂν δ᾽ οὖν ! μὴ πείϑων 

τις βιάζηται τὸ βέλτιον, ἀπόκριναι, τί τοὔνομα τῆς 
βίας ἔσται; Μὴ μέντοι πῶ, περὶ δὲ τῶν ἔμπροσϑεν 

πρότερον». ΝΕ. ΣΩ. Ποῖον δὴ λέγεις; RE. "Av τις 
ἄρα μὴ πείϑων τὸν ἰατρευόμενον, ἔχων δὲ ὀρϑῶς τὴν 

τέχνην, παρὰ τὰ γεγραμμένα τὸ βέλτιον ἀναγκάζῃ 
δρᾶν παῖδα ἢ τιν᾽ ἄνδρα, ἢ καὶ γυναῖκα, τί τοὔνομα 
τῆς βίας € ἔσται ταύτης; ἀρ οὐ πᾶν μᾶλλον ἢ ῆ τὸ παρὰ 

τὴν τέχνην λεγόμενον ἁμάρτημα, τὸ νοσῶδες; καὶ πάν- 
τα ὀρϑῶς ' εἰπεῖν ἔστι πρότερον τῷ βιασϑέντι περὶ 
τὸ τοιοῦτον πλὴν ὅτι νοσώδη καὶ ἄτεχνα πέπονθεν 

ὑπὸ τῶν βιασαμένων ἰατρῶν; NE. EQ. "Hnoéoreto 
λέγεις. EE. Τί δὲ ἡμῖν δὴ τὸ παρὰ τὴν πολιτικὴν τἕ- 
am ἁμάρτημα λεγόμενόν ἐστιν; ἀρ οὐ τὸ αἰσχρὸν 
xol τὸ κακὸν καὶ ἄδικον; ΝΕ. EQ. Παντάπασί 7ε. 

EE. Τῶν δὴ βιασϑέντων παρὰ τὰ γεγραμμένα καὶ πά- 
τρια δρᾶν ἕ ἕτερα δικαιότερα, καὶ ἀμείνω καὶ καλλίω τῶν 

ἔμπροσϑεν, φέρε, τὸν ! τῶν τοιούτων αὖ ψόγον͵ περὶ 
τῆς τοιαύτης βίας, ag, εἰ μέλλει μὴ καταγελαστότατος 

εἶναι πάντων, πάντα αὐτῷ μᾶλλον λεχτέον ἑκάστοτε, 
πλὴν ὡς αἰσχρὰ χαὶ BURKE xol χακὰ ποιόν ϑασὶν᾽ οὗ 
βιασϑέντες ὑπὸ τῶν βιασαμένων; NE. ΣΩ. ληϑέ- 

στατα λέγεις. ἘῈ. Ἀλλ αρα ἐὰν μὲν πλούσιος ὃ βια- 

σάμενος T δίκαια, ἂν δ᾽ ἄρα πένης, ἄδικα τὰ βια- 

σϑέντα ἐστίν; ἢ x&v πείσας κἂν μὴ πείσας τις, πλού- 

σιος ἢ πένης, ἢ κατὰ γράμματα ! à παρὰ γράμματα, 
δρᾷ τὰ ξύμφορα, τοῦτον δεῖ καὶ περὶ ταῦτα τὸν ὅρον 
εἶναι TOY 78 ἀληϑινώτατον oic πόλεως διοικήσεως, 

ὃν ὃ σοφὸς καὶ ἀγαϑὸς ἀνὴρ διοικήσει τὸ τῶν ἀρχο- 
μένων; ὥςπερ ὃ κυβερνήτης τὸ τῆς νεὼς καὶ ναυτῶν 
ἀεὶ * ξυμφέρον παραφυλάττων, οὐ γράμματα τιϑεὶς 

ἀλλὰ τὴν τέχνην νόμον παρεχόμενος, “σώζει τοὺς συν- 

ναύτας, οὕτω καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον πα- 
ρὰ τῶν οὕτως ἄρχειν δυναμένων. ὀρϑὴ γίγνοιτ ἂν 
πολιτεία, τὴν τῆς τέχνης ῥώμην τῶν »όμων παρεχομέ- 
vov κρβίττω; καὶ πάντα ποιοῦσι τοῖς ἔμφροσιν ἀρχου- 

ῬΑ ΤΟΝ ΞΘ 

σιν οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα, μέχριπερ ἂν ἕν μέγα φυλάτ- 
τῶσι, τὸ μετὰ νοῦ καὶ τέχνης δικαιότατον ! ἀεὶ διανέ- 
μοντες τοῖς ἐν τῇ πόλει, σώζϑιν re αὐτοὺς οἷοί τὰ ὦσι 
καὶ ἀμείνους ἐχ χειρόνων ἀποτελεῖν κατὰ τὸ δυνατόν; 
NE. ΣΩ. Οὐκ ἔστ᾽ ἀντειπεῖν παρά γ8 ἃ νῦν εἴρηται. 
EE. Kol μὴν πρὸς ἐκεῖνα οὐδὲ ἀντιῤῥητέον.  XXXVI. 
NE. EQ. Τὰ ποῖα εἶπες; EE. Ὡς οὐχ ἂν ποτα πλῆ- 

Soc οὐδ᾽ ὡντινωνοῦν τὴν τοιαύτην λαβὸν ἐπιστήμην 
οἷόν T ἂν γένοιτο μετὰ νοῦ διοικεῖν πόλιν, ἀλλὰ περὶ 
σμικρόν τι ! καὶ ὀλίγον καὶ τὸ ἕν ἐστι ζητητέον τὴν 
μίαν ἐκείνην πολιτείαν τὴν ὀρϑήν, τὰς δ᾽ ἄλλας μιμή- 

ματα ϑετέον, ὥςπερ καὶ ὀλίγον πρότερον ἐῤῥήϑη, τὰς 

μὲν ἐπὶ τὰ καλλίονα, τὰς δὲ ἐπὶ τὰ αἰσχίω μιμουμέ- 
γας ταύτην. NE. EQ. Πῶς τί τοῦτ᾽ εἴρηκας; οὐδὲ 
γὰρ ἄρτι δῆϑεν κατέμαϑον τὸ περὶ τῶν μιμημάτων. 

EE. Καὶ μὴν οὐ φαῦλόν γε, ἂν κινήσας τις τοῦτον τὸν 
λόγον αὐτοῦ καταβάλῃ καὶ μὴ διελϑὼν ἐνδείξηται τὸ 
γῦν γιγνόμενον ἁμάρτημα περὶ ! αὐτό. NE. EQ. 
Ποῖον δή; EE. Τοιόνδε τι δεῖ γε ζητεῖν, οὐ πάνυ 

ξύνηϑες οὐδὲ ῥάδιον ἰδεῖν" ὅμως μὴν πειρώμεϑα λα- 

βεῖν αὐτό. φέρε, ríe ὀρϑῆς ἡμῖν μόνης οὔσης ταύτης 
τῆς πολιτείας, ἣν εἰρήκαμεν, οἶσϑ᾽ ὅτι τὰς ἀλλας δεῖ 

τοῖς ταύτης συγγράμμασι χρωμένας οὕτω σώζεσϑαι, 
δρώσας τὸ νῦν ἐπαινούμενον, καίπερ οὐκ ὀρϑότατον 

NE. EQ. Τὸ ποῖον; EE. Τὸ παρὰ τοὺς γόμους 

μηδὲν μηδένα τολμᾶν ποιεῖν τῶν ἐν τῇ πόλει, τὸν τολ- 

μῶντα δὲ ϑανάτῳ ! ζημιοῦσϑαι καὶ πᾶσι τοῖς ἐσχά- 
τοις. καὶ TOUT ἔστιν ὀρϑύτατα καὶ κάλλιστ᾽ ἔχον ὡς 

δεύτερον, ἐπειδὰν τὸ πρῶτόν τις μεταϑῇ τὸ νῦν δὴ 

ῥηϑέν. ᾧ δὲ τρόπῳ γεγονός ἐ ἐστι τοῦτο ὃ δὴ δεύτερον 

ἐφήσαμεν, διαπερανώμεϑα. ἡ γάρ; NE. EQ. Πάνυ 

μὲν οὖν. XXXVII. ΞΕ. Εἰς δὴ τὰς εἰκόνας ἐπανίωμεν 
πάλιν, αἷς ἀναγκαῖον ἀπεικάζειν ἀεὶ τοὺς βασιλικοὺς 

ἄρχοντας. ΝΕ. EQ. Ποίας; EE. Τὸν γενναῖον κυ- 

βερνήτην καὶ τὸν ἑτέρων πολλῶν ἀντάξιον ἰατρόν. κα- 
τίδωμεν γὰρ δή τι σχῆμα ἐν τούτοις αὐτοῖς πλασάμε- 
voi. NE. EQ. Ποῖόν τι; EE. Τοιόνδε, οἷον * εἶ 

πάντες περὶ αὐτῶν διανοηϑεῖμεν, ὅτι δεινότατα ὑπ᾽ 
αὐτῶν πάσχομεν. ὃν μὲν γὰρ y ἐθελήσωσιν ἡμῶν 

τούτων ἑχάτεροι σώζειν, ὁμοίως δὴ σώζουσιν, ὃν δ᾽ ἂν 

λωβᾶσϑαι βουληϑῶσι, λωβῶνται τέμνοντες καὶ κάοντες 
ἑαυτοὺς 

οἷον φύρους, ὧν σμικρὰ μὲν εἰς τὸν κάμνοντα καὶ οὐ- 
δὲν ἀναλίσκουσι, τοῖς δὲ ἄλλοις αὐτοὶ τε καὶ οἵ οἶκχέ- 

ται χρῶνται" καὶ δὴ ! καὶ τελευτῶντας ἢ παρὰ ξυγγε- 
γῶν ἢ παρά τινων ἐχϑρῶν τοῦ κάμνοντος χφήματα μι- 
σϑὸν λαμβάνοντες ἀποκτιννύασιν. οἵ T αὖ κυβερνῆται 
μυρία ἕτερα τοιαῦτα ἐργάζονται, καταλδίποντές τε Ex 

τινος ἐπιβουλῆς ἐν ταῖς ἀναγωγ αἷς ἐρήμους, καὶ σφαλ- 
ματα ποιοῦντες ἐν τοῖς πελάγεσιν ἐκβάλλουσιν εἰς τὴν 
ϑάλατταν, καὶ ἕτερα κακουργοῦσιν. εἰ δὴ ταῦτα δια- 
»οηϑέντες, βουλευσαίμεϑα πϑρὶ αὐτῶν βουλήν τινα, 
τούτων τῶν τεχνῶν μηχέτι ' ἐπιτρέπειν, ἄρχειν αὐτο- 
κράτορι μηδετέρᾳ μήτ᾽ οὖν δούλων μήτ᾽ ἐλευϑέρων, 

ξυλλέξαι δὲ ἐκκλησίαν ἡμῶν αὐτῶν, ἢ ξύμπαντα τὸν 

δῆμον ἢ τοὺς πλουσίους μόνον, ἐξεῖναι δὲ καὶ ἰδιωτῶν 

καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν περὶ τε πλοῦ καὶ πϑρὶ »ó- 
gay γνώμην ξυμβαλέσϑαι, καϑ' ὃ τι χρὴ τοῖς φαρμά- 
xoig ἡμᾶς καὶ τοῖς ἰατρικοῖς ὀργάνοις πρὸς τοὺς κά- 

0»; 

καὶ προςτάττοντες ἀναλώματα φέρειν παρ᾽ 
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uvovres χρῆσϑαι, καὶ δὴ χαὶ τοῖς πλοίοις 18 αὐτοῖς 

καὶ! τοῖς γαυτικοὶς ὀργάνοις εἰς τὴν τῶν πλοίων 
χρείαν καὶ περὲ τοὺς κινδύνους τούς τε: πρὸς αὐτὸν 

τὸν πλοῦν" ἀνέμων. xai ϑαλάττης πέρι καὶ πρὸς τὰς 
τοῖς. λησταῖς: ἐντεύξεις, καὶ ἐὰν »αυμαχεῖν ἄρα" δέῃ που 

μακροῖς πλοίοις πρὸς ἕτερα: τοιαῦτα" τὰ 0b τῷ πλήϑει 

δόξαντα: regi: τούτων; εἴτε τινῶν ἰατρῶν καὶ κυβερνη- 

ET εἴτ᾽ EUREN ἰδιωτῶν ξυμβουλευόντων; γράψαντας 
κύρβεσέ. τισι" καὶ. στήλαις, τὰ δὲ καὶ ἄγραφα πά- 

Dem  Seuévove ἔϑη; κατὰ ! ταῦτ᾽ ἤδη πάντα. τὸν ἔπει- 
ταὶ χρόνον». ναυτίλλεσϑαι καὶ τὰς τῶν. καμνόντων 9ε- 
ραπείας ποιεῖσϑαι. NE. EQ. Κομιδῇ ye εἴρηκας ἀτο- 

πα: EE. Ker ἐνιαυτὸν. δὲ 78ε ἄρχοντας καϑίστασϑαι 

τοῦ: πλήϑους, sire: ἐκ τῶν πλουσίων sire: ἐκ τοῦ δήμου 
παντός; ὃς ἄν: κληρούμενος λαγχάνῃ" τοὺς δὲ κατα- 

στάντας ἄρχοντας. ἄρχειν κατὰ τὰ γράμματα κυβερ- | 
γῶντας τὰς. ναῦς xai. τοὺς κάμνοντας. ἰωμένους:. NE. 

EQ. Tewr ἔτι χαλεπώτερα. XXXVHL ΞῈ. Θεῶ δὴ: 
καὶ τὸ μετὰ ταῦτα: ἑπόμενον. ἐπειδὰν yao. δὴ τῶν 
ἀρχόντων ἑκάστοις ὃ ἐργιαυτὸς ἐξέλϑῃ, δεήσει δικαστή- 
Qux; καϑίσαντας ἀνδρῶν, 5 τῶν πλουσίων ἐκ προκρί- 
σεως. ἢ: ἢ ξύμπαντος. αὐ τοῦ δήμου. τοὺς λαχόντας, εἰς 

τούτους εἰφάγειν. "τοὺς ἄρξαντας καὶ εὐϑύνειν, κατηγο- 

osiv. δὲ. τὸν βουλόμενον, ὡς οὐ κατὰ τὰ γφάμματα τὸν 
ἐγιαυτὸν. ἐκυβέρνησε. τὰς ναῦς οὐδὲ κατὰ: τὰ παλαιὰ 
τῶν. προγόνων. ἔϑη: τὰ. αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ περὲ τῶν 
τοὺς, κάμνοντας ἰωμένων" ὧν δ᾽ ἂν καταψηφισϑῇ, τι- 

püy. 0 Tw χρὴ. rod eio αὐτῶν τινὰς T ἀποτίνειν. — NE. 

EQ. Θυκοῦν ὃ y ἐθέλων καὶ ἑκὼν ἐν τοῖς τοιούτοις 

ἄρχειν δικαιότατ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχοι." καὶ ἀποτίνοι: 
EE. Καὶ τοίνυν: ἔτε. δεήσει ϑέσϑαι νόμον. ἐπὶ πᾶσι 

» J J zt 

τούτοις; ἂν τις κυβερνητικὴν. καὶ τὸ ναυτικὸν ἢ TO: 
ὑγιεινὸν. καὶ ἰατρικῆς, ἀλήϑειαν. περὶ πνεύματά. τε" καὶ 
ϑερμὰ. καὶ ψυχρὰ, ζητῶν: φαίνηται παρὰ τὰ γράμματα 
καὶ. σοφιζόμενος. ὁτιοῦν teg. τὰ τοιαῦτα, πρῶτον μὲν. 

μήτε. ἰατρικὸν. αὐτὸν μήτε. κυβερνητικὸν ὀνομάξειν, αλ- 
λὰ- μετεωρολόγον, ἀδολέσχην τινὰ σοφιστήν, sió^ ὡς 
διαφϑείροντα ἄλλους νεωτέρους καὶ ἀναπείϑοντα  ἐπι- 
τίϑεσϑαι." κυβερνητικῇ καὶ ἰατρικῇ. μὴ κατὰ νόμους, 
ἀλλ' αὐτοκράτορας. ἄρχειν: τῶν πλοίων: καὶ τῶν γο- 
σούντων; γραψάμενον εἰξάγειν τὸν βουλόμενον, οἷς ἔξ- 
ἐστιν» eig δή τι δικαστήριον &y δὲ παρὰ τοὺς νόμους 
καὶ: τὰν γεγραμμένα δόξῃ; πείϑειν εἴτε: νέους eise: πρε- 
σβύτας, κολάζειν τοῖς ἐσχάτοις. οὐδὲν γὰρ δεῖν τῶν 
νόμων, εἶναι: σοφώτερον" οὐδένα. γὰρ. ἀγνοεῖν τό τε ἰα- 
τρικὸν xci τὸ ὑγιεινὸν οὐδὲ τὸ κυβερνητικὸν καὶ ναυ- 
τικόν" ἐξεῖναι γὰρ. τῷ βουλομένῳ μανϑάνειν ! yeroeu- 
μένᾳ. καὶ. πάτρια. ἔθη. κείμενα. ταῦτα" δὴ περὶ T8: ταύ-- 
τας τὰς ἐπιστήμας. εἰ γίγνοιτο οὕτως ὡς λέγομεν» ὦ 
Σώκρατες, καὶ στρατηγικῆς καὶ ξυμπάσης ἡςτινοςοῦν 
ϑηρευτικῆς xai γραφικῆς ἢ ξυμπάσης μέρος ὁτιοῦν μι- 
μητεκῆρ καὶ τεκτονικῆς xai ξυνόλης ὁποιαφοῦν. guEU- 

ουργίας ἢικαὶ γεωργίας καὶ τῆς περὶ τὰ; φυτὰ ξυνόλης 
τέχνης, ἢ, καί τινα ἱπποφορβίαν αὖ κατὰ συγγράμματα 
ϑεασαίμεϑα γιχνομένην ἢ. ξύμπασαν. ἀγελαιοκομικὴν ἢ 

μαντικῆς ἢ πᾶν -ὅ. τι μέρος διακονιεκὴ "" περιείληφεν; ἢ 
πεττείαν ἢ ξύμπασαν: ἀριϑμητιχήν, ψιλήν, εἴτα ἐπίπϑ- 
δὸν εἶτε ἐν. βάϑεσιν eite. ys τάχεσιν οὐσάν που;. --- 
περὶ: ἅπαντα. ταῦτα οὕτω πραττόμενα τί TOT ἄν φα- 

| νὸς ἐκεῖνος; 

| NE. EQ: Καλλισε' εἴρηκας. 
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γείη; κατὰ συγγράμματα γιγνόμενα καὶ μὴ κατὰ τέ- 
χνην; NE. EQ. Δῆλον ὅτι πᾶσαι oi τέχναι παντελῶς 
ἄν ἀπόλοινϑ᾽ ἡμῖν, καὶ οὐδὲ εἰςαῦϑις γένοιντ᾽ ἂν; πὸ- 

re διὰ τὸν ἀποκωλύοντα τοῦτον ζητεῖν νόμον᾽ ὥςτε δ' 
βίος, ὧν καὶ νῦν χαλεπός, εἰς τὸν χρόνον ἐκεῖνον 
ἀβίωτος γίγνοιτ ἂν * τὸ παράπαν. XXXIX. EE. TÍ 
δὲ τόδε; εἰ κατὰ συγγράμματα μὲν ἀναγκάζοιμεν ἕχα- 
στον γίγνεσϑαι τῶν εἰρημένων καὶ τοῖς. συγγράμμασιν 
ἡμῶν ἐπιστατεῖν τὸν χειροτονηϑέντα ἢ λαχόντα ἐκ τύ- 
χης, οὗτος δὲ μηδὲν φροντίζων τῶν γθαμμάτων ἢ κέρ- 
δους ἕνεκέν τινος ἢ χάριτος ἰδίας παρὰ ταῦτα ἐπιχει- 
goi δρᾶν ἕτερα, μηδὲν γιγνώσκων, ἄρα οὐ τοῦ xaxov 

τοῦ πρόσϑεν μεῖζον ἂν ἔτι τοῦτο γίγνοιτο κακόν; 
NE. EQ. ληϑέστατα. 

γύμους τοὺς ἐκ πείρας πολλῆς xeiuévovo καὶ wo» 
ξυμβούλων ἕκαστα. χαριέντως ξυμβουλευσάντων καὶ πει- 
σάντων ϑέσϑαι τὸ πλῆϑος, ὃ παρὰ ταῦτα τολμῶν 
δρᾶν, ἁμαρτήματος ἁμάρτημα πολλαπλάσιον ἀπεργα- 
ζόμενος, ἀγατρέποι πᾶσαν ἄν πρᾶξιν ἔτι μειζόνως τῶν 
ξυγγφαμμάτων. NE. EQ: Πῶς δ᾽ ov μέλλει; EE: 
Διὰ ταῦτα δὴ τοῖς περὶ ὁτουοῦν »ύμους καὶ ξυγγράμ- 

pitetie τιϑεμένοις δεύτερος πλοῦς τὸ ! παρὰ ταῦτα μή- 

τε ἕνα μήτε᾽ πλῆϑος μηδὲν μηδέποτε ἐᾶν δρᾶν μηδ᾽ 
ὁτιοῦν. NE: ZQ. .0o9s. EE. Οὐκοῦν μιμήματα 

μὲν: ἂν ἑκάστων ταῦτ᾽ εἴη τῆς ἀληϑείας τὰ παρὰ τῶν 
εἰδότων εἰς. δύναμιν εἶναι γεγραμμένα NE. EQ. Πῶς 

δ᾽ οὔ; ΞῈ. Καὶ μὴν τὸν γε: εἰδότα ἔ ἔφαμεν, τὸν ὃν- 
TOS πολιτικόν, εἰ μεμνήμεϑα, ποιήσειν τῇ τέχνῃ πολ- 

λὰ' εἰς τὴν αὑτοῦ πρᾶξιν" τῶν γραμμάτων. οὐδὲν φρον»- 

τίζοντα, ὁπόταν ἀλλ αὐτῷ βελτίω δόξῃ παρὰ τὰ ! γε- 

γραμμένα. ὑφ᾽ αὑτοῦ καὶ ἐπεσταλμένα: ἀποῦσὲ τισιν: 
NE ΣΩ. Ἔφαμεν" γάρ: EE. Οὐκοῦν: ἀνὴρ᾽ ὁςτιφοῦν' εἷς 

7 πλῆϑὸς ὁτιοῦν, oig ἄν νόμοι κδέμδνοι τυγχάνωσι, 

| παρὰ ταῦτα ὅ τι" ἂν ἐπιχειρήσωσι" ποιεῖν ὡς βέλτιον" 

ἕτερον ὃν, ταὐτὸν" δρῶσε κατὰ δύναμιν ὁ ὅπερ ó ἀληϑὲ- 
NE. ΣΩ: Πάνυ μὲν" oov. SE. "4g οὖν 

εἰ μὲν ἀνεπιστήμονες ὁ ὄντες. τὸ τοιοῦτον dpa, μαμεῖ- 
σϑαι μὲν: ἂν ἐπιχειροῖὸν τὸ ἀληϑὲές, μεμοῖντ᾽ ἄν μέν- 
TOL πᾶν κακῶς" εἰ δ᾽ ! ἔντεχνοι; τοῦτο οὐκ ἔστιν ἔτι 
μέμημα, ἀλλ᾿ αὐτὸ τὸ ἀληϑέστατον ἐχεῖνο; ΝΕ EQ: 

Πάντως zov; ZEE. Καὶ μὴν ἔμπτροσϑέν. γε ὡμολογη- 
| μένον ὑμῖν prm μηδὲν πλῆϑος μηδ᾽ ἡντινοῦν δυνα- 
τὸν εἶναι λαβεῖν τέχνην. NE. EQ. Κεῖται γὰρ οὔν. 

EE. Οὐχοῦν εἰ. μὲν" ἔστι βασιλική τις τέχνη, τὸ τῶν 

πλουσίων" πλῆϑος καὶ 9 ξύμπας δῆμος οὐχ' ἂν πότε 
λάβοι. τὴν. πολιτικὴν ταύτην ἐπιστήμην: NE. EQ. Πῶς 

γὰρ x»; EE. 4dét δὴ τὰς τοιαύτας γε, ὡς ἔοικε, mo- 

λιτείας, εἰ μέλλουσι καλῶς r9» ἀληϑινὴν ἐχείνην τὴν 

τοῦ ἑνὸς μετὰ τέχνης ἄρχοντος πολιτείαν * gig δύνα- 
μιν μιμήσεσϑαι, μηδέποτε, κειμένων αὐτοῖς τῶν νόμων; 
μηδὲν ποιεῖν παρὰ τὰ γεγραμμένα καὶ πάτρια ἔϑη. 

ΞΕ. Ὅταν ἄρα οἱ πλού- 

σιοι ταύτην" μιμῶνται, τότε ἀριστοκρατίαν καλοῦμεν 

τὴν" τοιαύτην πολιτείαν" ὅπόταν δὲ τῶν νόμων μὴ 
φροντίζωσι»,. ὀλιγαρχίαν. NE. EQ. Κινδυνεύε. ΞῈ: 

Καὶ μὴν ὁπόταν αὖϑις εἷς ἀρχη" κατὰ »όμους, μιμού- 

μδνος τὸν ἐπιστήμονα, βασιλέα καλοῦμεν, ! οὐ διορί- 
ζοντες. ὀνόματε᾽ τὸν! μετ ἐπιστήμης ἢ δόξης κατὰ vo- 
μους: μοναρχοῦνται NE: EQ. Κινδυνεύομεν: EE: Ovx- 
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οὖν κἂν τις ἄρα ἐπιστήμων ὄντως ὧν Big ἄρχῃ, παν- 
τῶς τό ye ὄνομα ταὐτὸν βασιλεὺς καὶ οὐδὲν ἕτερον 
προςρηϑήσεται" δὶ ἃ δὴ τὰ πέντε ὀνόματα τῶν γῦν 
λεγομένων πολιτειῶν ἕν μόνον γέγονεν. NE. EQ. "Eoi- 

x8 γοῦν. 
τὰ ἔϑη πράττῃ τις εἷς ἄρχων, προςποιῆται δὲ ὥςπερ 
0 ! ἐπιστήμων, ὡς ἄρα παρὰ τὰ γεγραμμένα τό γε 
βέλτιστον ποιητέον, 1 δέ τις ἐπιϑυμία καὶ ἄγνοια 
τούτου τοῦ μιμήματος ἡγουμένη; μῶν οὐ τότε τὸν 
τοιοῦτον ἕκαστον τύραννον κλητέον. NE. EQ. Τί μήν; 

XL. ΞΕ. Οὕτω δὴ τύραννός τε γέγονε, φαμέν, καὶ βα- 
σιλεὺς καὶ ὀλιγαρχία καὶ ἀριστοχρατία καὶ δημοχρα- 
τία, δυρχερανάντων τῶν ἀνϑρώπων τὸν ἕνα ἐκεῖνον 
μόναρχον, xai ἀπιστησάντων μηδένα τῆς τοιαύτης ἀρ- 
χῆς ἄξιον ἂν γενέσϑαι ποτέ, ὥςτε ! ἐθέλειν καὶ δυνα- 

τὸν εἶναι μετὰ ἀρετῆς καὶ ἐπιστήμης ἄρχοντα τὰ δί- 
xcix καὶ ὅσια διανέμειν ὀρϑῶς πᾶσι, λωβᾶσϑαι δὲ καὶ 

ἀποκτιννύναι καὶ κακοῦν ὃν ἂν βουληϑῇ ὅκάστοτε 
ἐπεὶ γενόμενόν y ἂν οἷον λέγομβν, ἀγαπασϑαὶ 

τε ἂν καὶ οἰκεῖν διακυβερνῶντα εὐδαιμόνως ὀρϑὴν 

ἀκριβῶς μόνον πολιτείαν. NE. ZO. πῶς δ᾽ ov; ΞΕ. 
Νῦν δὲ ys ὁπότε οὐκ ἔστι γιγνόμενος, ὡς δὴ φαμέν, 
ἐν ταῖς πόλεσι βασιλεὺς οἷος ἐν σμήνεσιν ! ἐμφύεται, 
10 τε σῶμα εὐϑὺς καὶ τὴν ψυχὴν διαφέρων εἷς, δεῖ δὴ 
συνελϑόντας ξυγγράμματα γράφειν, ὡς ἔοικΒ, μετα- 

ϑέοντας τὰ τῆς ἀληϑεστάτης πολιτείας ἴχνη. NE. EQ. 
Κινδυνεύδι. — EE. Θαυμάζομεν δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἐν 
ταῖς τοιαύταις πολιτείαις ὅσα ξυμβαίνει γίγνεσϑαι κα- 
κὰ καὶ ὅσα ξυμβήσεται, τ τοιαύτης τῆς κρηπῖδος ὑπο- 
χειμένης αὐταῖς τῆς κατὰ γράμματα καὶ ἔϑη, μὴ μετὰ 
ἐπιστήμης, πραττούσης τὰς πράξεις; ἑτέρα προςχρωμέ- 

νὴ παντὶ κατάδηλος * ὡς πάντ᾽ ἂν διολέσειε τὰ ταύτῃ 
γιγνόμενα. ἢ ἐκεῖνο ἡμῖν ϑαυμαστέον μᾶλλον, ὡς 
ἰσχυρόν τι πόλις ἐστὶ φύσει; πάσχουσαι γὰρ δὴ τοι- 
ora αἵ πόλεις γῦν χθόνον ἀπέραντον, ὅμως ἔνιαΐ τι- 
γες αὐτῶν μόνιμοί τέ βίσι καὶ ovx ἀνατρέπονται" πολ- 
λαὶ μὴν ἐνίοτε καὶ καϑάπερ πλοῖα καταδυόμεναι διόλ- 
λυνται καὶ διολώλασι καὶ ἔτι διολοῦνται διὰ τὴν τῶν 
κυβερνητῶν καὶ ναυτῶν μοχϑηρίαν τῶν περὶ τὰ μέγι- 
στα μεγίστην ἀγγοίαν εἰληφότων, ot περὶ ! τὰ πολιτι- 
xc κατ᾽ οὐδὲν γιγνώσκοντες ἡγοῦνται κατὰ πάντα σα- 
φέστατα πασῶν ἐπιστημῶν ταύτην εἰληφέναι. NE. EQ. 

᾿ληϑέστατα. XLI. EE. Τίς ovr δὴ τῶν οὐκ ὀρϑῶν 

πολιτειῶν τούτων ἥκιστα χαλεπὴ συζῆν, πασῶν ΠῚ 

πῶν οὐσῶν, καὶ τίς βαρυτάτη; δεῖ τι κατιδεῖν ἡμᾶς, 

καΐπερ πρός pe τὸ νῦν προτεϑὲν ἡμῖν πάρεργον λεγό- 

μενον: ov μὴν ἀλλ εἴς γε τὸ ὅλον ἴσως ἅπανϑ᾽ ἕνεκα 

τοῦ τοιούτου πάντες δρῶμεν χάριν. NE. EQ. Δεῖ" 
πῶς δ᾽ οὔ; ! ΞΕ. Τὴν αὐτὴν τοίνυν φάϑι τριῶν οὐ- 
σῶν χαλεπὴν διαφερόντως ἅμα χαὶ diari» γίγνεσϑαι. 
NE. EQ. πῶς φής; ΞΕ. Οὐκ ἄλλως, πλὴν μοναρχίαν 
φημὶ καὶ ὀλίγων ἀρχὴν καὶ πολλῶν, εἶναι τρεῖς ταύτας 

ἡμῖν λεγομένας τοῦ νῦν ἐπικεχυμένου λόγου κατ᾽ ἀρ- 
χᾶς. ΝΕ. ΣΩ. Ἦσαν γὰρ ov». ΞΕ. Ταύτας τοίνυν 

δίχα τέμνοντες μίαν ἑκάστην ἕξ ποιῶμεν, τὴν ὀρϑὴν 

χωρὶς ἀποκχρίναντες τούτων ἑβδόμην. NE. EQ. Πῶς; 

! KE. Ἐκ μὲν τῆς μοναρχίας, βασιλικὴν καὶ τυραννικήν, 
ἐκ δ᾽ αὐ τῶν μὴ πολλῶν τήν τε εὐώνυμον ἔφαμεν εἷ- 
ναι ἀριστοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν" ἐκ δ᾽ αὖ τῶν πολ- 

RE. Ti δὲ ὅταν μήτε κατὰ γόμους μήτε κα- 

ἡμῶν" 

ΡΨ ΤΟ ΝΗΡ 

| βασιλικῇ κοινωνοῦσα, ῥητορεία, πείϑουσα τὸ δίκαιον, 

| λῶν 1018 μὲν ἁπλῆν ἐπονομάζοντες ἐτίϑεμεν δημοκρα- 

τίαν, νῦν δὲ αὖ καὶ ταύτην ἡμῖν ϑετέον ἐστὶ διπιλῆν. 
NE. EQ. πῶς δή; καὶ τίνι διαιροῦντες ταύτην; RE. 
Οὐδὲν διαφέροντι τῶν ἄλλων, οὐδ᾽ εἰ τοὔνομα ἤδη δι- 
πλοῦν ἐστὶ ταύτης" ἀλλὰ τό γ8 κατὰ νόμους ! ἄρχειν 
καὶ παρανόμως ἔστι καὶ ταύτῃ καὶ ταῖς ἄλλαις. ΝΕ. 
EQ. Ἔστι γὰρ ov». ΞΕ. Τότε μὲν τοΐνυν τὴν ὀρϑὴν 

ζητοῦσι τοῦτο τὸ τμῆμα ovx ἦν χρήσιμον, ὡς ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ἀπεδείξαμεν" ἐπειδὴ δὲ ἐξείλομεν ἐκείνην, τὰς 
δ᾽ ἄλλας ἔϑεμεν ἀναγκαΐας, ἐν ταύταις δὴ τὸ παρά- 

vouov καὶ ἔννομον ἑχάστην διχοτομεῖ τούτων. NE. 
EQ. Ἔοικε, τούτου YU» ῥηϑέντος τοῦ λόγου. ΞῈ. 
Μοναρχία τοΐνυν ευχϑεῖσα μὲν ἐν γράμμασιν ἀγα- 
ϑοῖς, οὖς νόμους λέγομεν, ἀρίστη πασῶν τῶν ££: ayo- 
μος δὲ χαλεπὴ καὶ βαρυτάτη ξυνοικῆσαι. * NE. EQ. 

Κινδυνεύδξι. EE. Τὴν δέ γε τῶν μὴ πολλῶν, ὥςπερ 
ἑνὸς καὶ πλήϑους τὸ ολίγον μέσον, οὕτως ἡγησάμεϑα 

μέσην ἐπὶ ἀμφότερα᾽ τὴν δ᾽ αὖ τοῦ πλήϑους κατὰ 
πάντα ἀσϑενῆ καὶ μηδὲν μήτε ἀγαϑὸν μήτϑ κακὸν μέ- 
γα δυναμένην ὡς πρὸς τὰς ἄλλας διὰ τὸ τὰς ἀρχὰς ἐν 
ταύτῃ διανενεμῆσϑαι κατὰ σμικρὰ εἰς πολλούς. διὸ 

γέγονε πασῶν μὲν νομίμων τῶν πολιτειῶν οὐσῶν τού- 
τῶν χειρίστη, παρανόμων δ᾽ οὐσῶν ξυμπασῶν βελτί- 

στη ! καὶ ἀκολάστων μὲν πασῶν οὐσῶν ἐν δημοκρατίᾳ 
γικᾷ ζῆν, κοσμίων δ᾽ οὐσῶν ἥκιστα ἐν ταύτῃ βιωτέον, 

ἐν τῇ πρώτῃ δὲ πολὺ πρῶτόν 18 καὶ ἄριστον, πλὴν 

τῆς ἑβδόμης" πασῶν γὰρ ἐκείνην γε ἐχκριτέον, oiov 
ϑεὸν ἐξ ἀνϑρώπων, ἐκ τῶν ἄλλων πολιτειῶν. NE. 

EQ. Φαίνεται ταῦϑ᾽ οὕτω γίγνεσϑαί τε καὶ ξυμβαίνειν, 
καὶ ποιητέον ἧπερ λέγεις. EE. Οὐκοῦν δὴ καὶ τοὺς 
κοινωνοὺς τούτων τῶν πολιτειῶν πασῶν, πλὴν τῆς ἐπι- 
στήμονος, ἀφαιρετέον ! ὡς οὐκ ὄντας πολιτικοὺς ἀλλὰ 
στασιαστικούς, xal εἰδώλων μεγίστων προστάτας ὄντας 

καὶ αὐτοὺς εἶναι τοιούτους, μεγίστους δὲ ὄντας μιμητὰς 
καὶ γόητας μεγίστους γίγνεσϑαι τῶν σοφιστῶν σοφι- 
στάς. ΝΕ. ΣΩ. Κινδυνεύει τοῦτο εἰς τοὺς πολιτικοὺς 

λεγομένους περιεστράφϑαι τὸ ῥῆμα ὀρϑότατα. ΞΕ. Εἶεν. 
τοῦτο μὲν ἀτεχνῶς ἡμῖν ὥςπερ δρᾶμα, καϑάπερ ἐῤῥήϑη 
yvy δὴ Κενταυρικὸν ὁρᾶσϑαι καὶ Σατυριιόν τινα ϑία- 

σον, ὃν δὴ χωριστέον ἀπὸ πολιτικῆς ! εἴη τέχνης" νῦν 
δ᾽ οὕτω πάνυ μόγις ἐχωρίσϑη. NE. EQ. Φαίνεται. 
ΞΕ. Τούτου δὲ y ἕτερον ἔτι χαλεπώτερον λείπεται τῷ 
ξυγγενὲς ϑ᾽ ὁμοῦ T εἶναι μᾶλλον τῷ βασιλικῷ γένει 

καὶ δυρκαταμαϑητύτερον. καὶ μοι φαινόμεϑα τοῖς 
τὸν χρυσὸν καϑαίρουσι πάϑος ὅμοιον πεπονϑέναι. 

NE. EQ. Πῶς; ΞΕ. Γῆν mov καὶ λέϑους καὶ πόλλ 

um ἕτερα ἀποκρίνουσι κἀκεῖνοι πρῶτον οἵ δημιουρ- 
γοί ᾿ μετὰ δὲ ταῦτα λείπεται ξυμμεμιγμένα τὰ ! ξυγ- 
γενῆ τοῦ ἀφυσοῦ τίμια καὶ πυρὶ μόνον ἀφαιρετά, χαλ- 
χὸς καὶ ἄργυρος, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ἀδάμας, "ἃ" μετὰ 

βασάνων ταῖς ἑψήσεσι μόγις ἀφαιρεϑέντα τὸν λεγό- 
μενον ἀκήρατον χρυσὸν εἴασεν ἡμᾶς ἰδεῖν μόνον αὖ- 
τὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. NE. EQ. «1έγεται γὰρ οὖν ταῦτα 

οὕτω γίγνεσϑαι. XLH. EE. Κατὰ τὸν αὐτὸν τοὶ- 
γυν λόγον fous καὶ νῦν ἡμῖν τὰ μὲν ἕτερα καὶ ὁπό- 
σα ἀλλότρια καὶ τὰ μὴ φίλα πολιτικῆς ἐπιστήμης 

ἀποκεχωρίσϑαι, λείποσϑαι δὲ τὰ τίμια καὶ ξυγγϑνῆ. 

τούτων δ᾽ ἐστὶ που στρατηγία καὶ δικαστικὴ καὶ ὅση * 
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τρόπῳ ῥᾷστά τις ἀπομερίζων δείξει γυμνὸν καὶ μόνον 
ἐκεῖνον καϑ' αὑτὸν τὸν ζητούμενον ὑφ ἡμῶν. ΝΕ. 
EQ. 4ῆλον ὅτι τοῦτό πῃ δρᾶν πειρατέον. EE. Πεί- 

ρας μὲν τοίνυν ἕνεκα φανερὸς ἔσται. διὰ δὲ μουσικῆς 
αὐτὸν ἐχχειρητέον δηλῶσαι. καὶ μοι λέγε. ΝΕ. EQ. 
Τὸ ποῖον; ΞΕ. Μουσικῆς ! ἔστι πού τις ἡμῖν μάϑη- 
σις, καὶ ὅλως τῶν περὶ χϑιροτεχνίας ἐπιστημῶν; ΝΕ. 

ΣΩ. Ἔστι. EE. TÍ δέ; τὸ δ᾽ αὐ τούτων ἡντινοῦν εἴ- 
τὸ δεῖ μανϑάνειν ἡμᾶς εἴτε μή. πότερα φήσομεν ἐπι- 
στήμην αὖ καὶ ταύτην εἶναί τινα περὶ αὐτὰ ταῦτα, ἢ 
πῶς; ΝΕ. ΣΩ. Οὕτως, εἶναι φήσομεν. ΞῈ. Οὐκοῦν 
ἑτέραν ὁμολογήσομεν ἐχείνων εἶναι ταύτην; ΝΕ. EQ. 
Nai. ΞΕ. Πότερα δ᾽ αὐτῶν οὐδεμίαν ἄρχειν δεῖν ἀλ- 
Aq» ἄλλης, ἢ ἐκείνας ταύτης, ἢ ταύτην ' δεῖν ἐπιτρο- 
πεύουσαν ἄρχειν ξυμπασῶν τῶν ἄλλων; ΝΕ. zo. 

Ταύτην ἐκείνων. EE. Τὴν εἰ δεῖ ᾿μανϑάνειν ἢ U un τῆς 
μανϑανομένης καὶ διδασχούσης ἀρα σύ γ᾽ ἀποφαΐνει 

δεῖν ἡμῖν ἄρχειν; NE. EQ. Σφόδρα ys. ΞΕ. Καὶ 
τὴν εἰ δεῖ πείϑειν ἄρα ἢ μὴ τῆς δυναμένης πείϑειν; 
NE. EQ. Πῶς δ᾽ οὐ; ΞΕ. Εἶδον. τίνι τὸ πειστικὸν 

οὖν ἀποδώσομϑβν ἐπιστήμῃ ' πλήϑους τὸ καὶ ὄχλου διὰ 
μυϑολογίας ἀλλὰ μὴ διὰ διδαχῆς; ΝΕ. EQ. Φανε- 
θόν, οἶμαι, καὶ τοῦτο ῥητορικῇ δοτέον ὃν. EE. Τὸ δ᾽ 
εἴτε διὰ miS oU eite καὶ διά τινος βίας δεῖ πράττειν 
πρός τινας ὁτιοῦν ἢ καὶ τὸ παράπαν ἔχειν, τοῦτ αὖ 
ποίᾳ προφςϑήσομεν ἐπιστήμῃ; ΝΕ. EQ. Τῇ τῆς πει- 
στικῆς ἀρχούσῃ καὶ λεκτικῆς. EE. Εἴη δὲ ἂν ovx ἀλ- 
λη τις, ὡς οἶμαι, πλὴν 7 TOU πολιτικοῦ δύναμις. ΝΕ. 

EQ. Καλλιστ᾽ εἴρηκας. EE. Καὶ τοῦτο μὲν foie τα- 
χὺ κεχωρίσϑαι πολιτικῆς ! τὸ ῥητορικόν, ὡς ἕτερον εἷ- 

δὸς ὃν, ὑπηρετοῦν. μὴν ταύτῃ. NE. EQ. Noi. XLI. 
ΞΕ. Τί δὲ περὶ τῆς τοιᾶςδ᾽ αὖ δυνάμεως διανοητέον; 
NE. E Q. Ποίας; ΞΕ. Τῆς ὡς πολεμητέον ἑ ἑκάστοις οἷς ἂν 

προολώμεϑα πολεμεῖν, εἴτε αὐτὴν ἄτεχνον εἴτβ ἔντεχνον 

ἐροῦμεν; NE. EQ. Koi πῶς ἂν ἄτεχνον διανοηϑεῖμεν, 

ἣν ys 1 στρατηγικὴ καὶ πᾶσα ἡ πολεμικὴ πρᾶξις πράτ- 

τει; EE. Τὴν δ᾽ εἴτε πολεμητέον εἴτε διὰ φιλίας ἀπαλ- 
λακτέον οἵαν τ καὶ ἐπιστήμονα διαβουλεύσασϑαι, ταύ- 
τῆς ἑτέραν ὑπολάβωμεν ἢ τὴν αὐτὴν ταύτῃ; ΝΕ. ΣΩ. 
Τοὶς πρόσϑεν ἀναγκαῖον ἑπομένοισιν δτέραν. * EE. 

OvxoUr ἄρχουσαν ταύτης αὐτὴν ἀποφανούμδϑα, BirteQ 
τοῖς ἔμπροσϑέν ye ὑποληψόμεϑα ὁμοίως; NE. EQ. 
Φημί. EE. Tiv ov» ποτὲ καὶ ἐπιχειρήσομεν οὕτω 

δεινῆς καὶ μεγάλης τέχνης ξυμπάσης τῆς πολεμικῆς δε- 
σπότιν ἀποφαίνεσθαι πλήν ys δὴ τὴν ὄντως οὖσαν 
βασιλικήν; NE. EQ. Οὐδεμέαν ἄλλην. ΞῈ. Οὐκ ἄρα 
πολιτικήν yes ϑήσομεν, ὑπηρετιχὴν οὖσαν, τὴν τῶν 
στρατηγῶν ἐπιστήμην. NE. EQ. Οὐκ εἰκός. EE. ! 
ἴϑι δή, xol τὴν τῶν δικαστῶν τῶν ὀρϑῶς δικαζόντων 

ϑεασώμεϑα δύναμιν. ΝΕ. EQ. Πάνυ μὲν ow. EE. 
En οὖν ἐπὶ πλέον τι δύναται τοῦ περὶ τὰ ξυμβόλαια, 

πάνϑ᾽ ὁπόσα κεῖται νόμιμα παρὰ νομοϑέτου βασιλέως 
παραλαβοῦσα, κρίνειν εἰς ἐκεῖνα σκοποῦσα τά r8 δί- 
xcu ταχϑέντα βἶναι καὶ ἄδικα, τὴν αὑτῆς ἰδίαν ἀρε- 
τὴν παρεχομένη τοῦ μήϑ᾽ ὑπό τινων δώρων μήϑ᾽ ὑπὸ 
φόβων μήτε οἴκτων μήϑ᾽ ὑπό τινος ἄλλης ἔχϑρας μη- 
δὲ φιλίας ! ἡττηϑεῖσα παρὰ τὴν τοῦ νομοϑέτου τάξιν 
ἐθέλειν dy τὰ ἀλλήλων ἐγκλήματι διαιρεῖν; ΝῈ. EQ. 
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Οὔκ, ἀλλὰ σχεδὸν ὅσον εἴρηκας, ταύτης ἐστὶ τῆς δυ- 
νάμεως ἔργον. ΞΕ. “Καὶ τὴν τῶν δικαστῶν ἄρα ῥώ- 
μὴν ἀνευρίσκομεν. οὐ βασιλικὴν οὖσαν, ἀλλὰ νόμων 
φύλακα καὶ ὑπηρέτιν ἐχείνης. NE. EQ. "Eoixé ys. ΞΕ. 

Τόδε δὴ κατανοητέον ἰδόντι ξυναπάσας τὰς εἰρημένας 

ἐπιστήμας, ὅτι πολιτική γ8 αὐτῶν οὐδεμία ἀνεφάνη. 
τὴν γὰρ ὄντως οὖσαν βασιλικὴν ! οὐκ αὐτὴν δεῖ πράτ- 
τειν, ἀλλ᾽ ἄρχειν τῶν δυναμένων πράττειν, γιγνώσκου- 
σαν τὴν ἀρχήν 18 καὶ ὁρμὴν τῶν μεγίστων ἐν ταῖς 
πόλεσιν ἐγκαιρίας τα πέρι καὶ ἀκαιρίας, τὰς δ᾽ ἄλλας 

τὰ προςταχϑέντα δρᾶν. ΝΕ. EQ. Ὀρϑῶς. EE. Διὰ 

ταῦτα ἄρα, ἃς μὲν ἄρτι διεληλύϑαμεν, οὔτα ἀλλήλων 
οὔϑ᾽ αὑτῶν ἄρχουσαι, περὶ δέ τινα ἰδίαν αὑτῆς οὖσα 
ἑκάστη πρᾶξιν, κατὰ τὴν ἰδιότητα τῶν πράξεων τοὺ- 
γομα δικαίως εἴληφεν ἴδιον. ! NE. EQ. Εἴξασι γοῦν. 

ΞΕ. Τὴν δὲ ἁπασῶν r6 τούτων ἄρχουσαν καὶ τῶν νό- 
μων καὶ ξυμπάντων τῶν κατὰ πόλιν ἐπιμελουμένην xai 

πάντα ξυνυφαίνουσαν ὀρϑότατα, τοῦ κοινοῦ τῇ κλή- 

σει περιλαβόντες τὴν δύναμιν αὐτῆς, προςαγορεύοιμεν 

δικαιότατ ἂν, ὡς touxe, πολιτικήν. ΝΕ. EQ. Πάνυ 

uiv οὖν. XLIV. EE. Οὐκοῦν δὴ κατὰ τὸ τῆς ὕφαν- 
τικῆς παράδειγμα βουλοίμεϑ᾽ ἂν ἐπεξελϑεῖν αὐτὴν γῦν, 

ὅτε καὶ πάντα τὰ γένη τὰ κατὰ πόλιν δῆλα ἡμῖν γέ- 
yov; ΝΕ. EQ. Καὶ σφόδρα ys. EE. Τὴν δὴ βασι- 
λικὴν συμπλοκήν, ὡς ἔοικδ, * λεκτέον, ποία T ἐστὶ καὶ 

τίνι τρόπῳ συμπλέχουσα ποῖον ἡμῖν ὕφασμα ἀποδί- 
δωσι. ΝΕ. EQ. “Δῆλον. ΞΕ. Ἢ χαλεπὸν ἐνδείξασϑαι 
πρᾶγμα ἀναγκαῖον ἄρα γέγονεν, ὡς φαίνεται. ΝΕ. 
zQ. “Πάντως 7ε μὴν ῥητέον. EE. Τὸ γὰρ ἀρετῆς μέ- 

ρος ἀρετῆς εἴδει διάφορον εἶναί τινα τρόπον τοῖς περὶ 
λόγους ἀμφιςβητητικοῖς καὶ μάλ᾽ εὐεπίϑετον πρὸς τὰς 

τῶν πολλῶν δόξας. NE. EQ. Οὐκ ἔμαϑον. EE. 

MAX ὧδε πάλιν. ἀνδρείαν γὰρ οἶμαί cs ἡγεῖσϑαι ! 
μέρος ἕν ἀρετῆς ἡμῖν εἶνχι. ΝΕ. EQ. Πάνυ ys. &E. 

Καὶ μὴν σωφροσύνην v6 ἀνδρείας μὲν ἕτερον, ἕν δ᾽ 

οὖν καὶ τοῦτο μόριον ἧς καχεῖνο. ΝΕ. z. INat. 

EE. Τούτων δὴ πέρι ϑαυμαστόν τινα λόγον ἀποφαΐ- 

γεσϑαι τολμητέον. ΝΕ. ΣΩ. Ποῖον; ΞΕ. Ὡς ἐστὸν 

κατὰ δή τινὰ τρόπον εὖ μάλα πρὸς ἀλλήλας ἔχϑραν 

καὶ στάσιν ἐναντίαν ἔχοντα ἐν πολλοῖς τῶν ὄντων. 
NE. ZQ. Πῶς λέγεις; EE. Οὐκ εἰωϑότα λόγον οὐ- 

δαμῶς" πάντα γὰρ οὖν δὴ ἀλλήλοις τά γε τῆς ! ἂρε- 

τῆς μόρια λέγεταί που φίλια. NE. EQ. Noi. RAE. 

Σκοπῶμεν δὴ προςσχόντες τὸν γοῦν εὖ μάλα, πότερον 
οὕτως ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο, ἢ παντὸς μᾶλλον αὐτῶν 
ἔχον διαφορὰν τοῖς ξυγγενέσιν ἐστὶ ἔτι; NE. EQ. 

Ναΐ, λέγοις ἂν, πῇ σκδηιτέον. EE. Ev τοῖς ξύμπασι 

χρὴ ζητεῖν ὅσα καλὰ μὲν λέγομεν, εἰς δύο δ᾽ αὐτὰ τί- 
ϑεμεν ἐναντία ἀλλήλων εἴδη. NE. EQ. “ἐγ ἔτι σα- 

φέστερον. 
τα Blr8 ἐν ψυχαῖς eite κατὰ φωνῆς, ! φοράν, εἴτ αὐ- 
τῶν τούτων εἴτ᾽ ἐν εἰδώλοις ὁ ὄντων, ὁπόσα μουσικὴ μι- 
μουμένη καὶ ἔτι γραφικὴ μιμήματα παρέχεται, τούτων 
τινὸς ἐπαινέτης εἶτ αὐτὸς πώποτε γέγονας εἴτε ἄλλου 

παρὼν ἐπαινοῦντος ἤσϑησαι; ΝΕ. EQ. Τί μήν; RE. 
Ἢ καὶ μνήμην ἔχοις ὅντινα τρόπον αὐτὸ δρῶσιν ἐν 
ἑκάστοις τούτων; NE. XQ. Οὐδαμῶς. EE. "Ag οὖν 

δυνατὸς αὐτὸ ἄν γενοίμην, ὥςπερ καὶ διανοοῦμαι, 
διὰ λόγων ἐνδείξασϑαί σοι; NE. EQ. Τὶ δ᾽ ' οὐ; 

36* 

EE. Ὀξύτητα καὶ τάχος, δἴτε κατὰ σώμα- 
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AE. “Ῥάδιον. ἔοικας ἡγεῖσθαι. τὸ τοιοῦτον" 

γὰρ δὴ πράξεων. ἐν πολλαῖς καὶ πολλάκις «ἑκάστοτε 

τάχος »καὶ. σφοδρότητα καὶ ὀξύτητα διανοήσεώς “πὸ. καὶ 
σώματος, ἔτι “δὲ καὶ ιφωνῆς, 'ὅταν ᾿ἀγασϑῶμεν,. «A£- 
γομεν «αὐτὸ . ἐπαινοῦντες μιᾷ ἀρώμενοι προξρήσει πῇ 
τῆς "ἀνδρείας. NE. EQ. “Πῶς; ΞΕ. ᾿Οξὺ «καὶ «ἀν- 

δρεῖόν σού φαμεν, «καὶ ταχὺ καὶ ἀνδρικόν, xa. σφοδρὸν 
ὡςαύτως" καὶ πάντως ἐπιφέροντες τοὔνομα (o λέγω 
κοινὸν “τάσαις ταῖς τῳύσεσι ταύταις “ἐπαινοῦμεν αὐτάς. 
NE. EQ. Na. ΞΕ. Tí “δέ; τὸ τῆς ἠρεμαίας. αὖ, γενέ- 
cec «εἶδος «ἀρ " οὐ «πολλάκις ἐπῃνέχαμεν «ἐν. πολλαῖς 
τῶν πράξεων; NE..ZQ. Kai σφόδρα γε. .ΞΕ. “Μῶν 

οὖν οὐ τἀναντία "λέγοντες. ἢ στερὶ ἐκείνων τοῦτο. φϑεγ- 
γόμεϑα; ΝΕ. EQ. “Πῶς; ΞΕ. [Ὡς] ἡσυχαῖά πού 
φαμεν ἑκάστοτε «καὶ σωφρονιμκά, περί τῷ «διάνοιαν 
πραττόμεν᾽ ἀγασϑέντες καὶ ama τὰς πράξεις αὖ βρα- 
δέα καὶ ψαλακά,. «καὶ ἔτι. περὶ φωνὰς γιγνόμενα. «λεῖα 
καὶ βαρέα, καὶ πᾶσαν ovS. κίνησιν καὶ ὅλην. μοῦ- 
σαν ἐν. "καιρῷ βραδυτῆτι ' προςχρωμένην" οὐ -τὸ τῆς 
ἀνδρείας ἀλλὰ πὸ τῆς κοσμιότητος ὄνομα ἐπιφέρομεν 
αὐτοῖς ξύμπασιν. NE. ΣΩ. ἐἀληϑέστατα. EE. -Καὶ 
μὴν ὁπόταν αὖ yt ἀμφότερα γίγνηται ταῦτα ἡμῖν 
ἄκαιρα, μεταβάλλοντες ἑκάτερα αὐτῶν ψέγομεν, ἐπὶ 
τἀναντία πάλιν ἀπονέμοντες, τοῖς ὀνόμασι. NE. EQ. 
Πῶς; EE. Ὀξύτερα μὲν «αὐτὰ γιγνόμενα τοῦ καιροῦ 
καὶ ϑάττω xa 'σκληρότερα φαινόμενα ὑβριστικὰ xai 
μανικὰ λέγοντες, τὰ δὲ ! βραδύτερα xai μαλακώτερα 

δειλὰ «καὶ βλακιιά. καὶ σχεδὸν ὡς τὸ πολὺ. ταῦτά TS 
"καὶ τὴν» σώφρονα φύσιν καὶ τὴν ἀνδρείαν. τὴν τῶν 
ἐναντίων, οἷον πολεμίας διαλαχούσας στάσιν ἰδέας, ovt 

ἀλλήλαις μησδιμέλας ἐφευρίσκομεν ἐν ταῖς περὶ τὰ τοι- 
αὔτα πράξεσιν, ἔτι τὸ τοὺς ἐν ταῖς. ψυχαῖς αὐτὰς 
ἔσχοντας διαφερομένους ἀλλήλοις ὀψόμεϑα, ἐὰν usta- 
διώκωμεν. XLV. NE. ZQ. “ποὺ «δὴ λέγεις; ΞΕ. Ἐν 
στᾶσί τε. δὴ “τούτοις ois γῦν εἴπομεν, ὡς. εἰκός ! τε ἐν 
ἑτέροις πολλοῖς. “κατὰ γὰρ οἶμαι. τὴν αὑτῶν ἑκατέροις 
«ξυγγένειαν τὰ μὲν ἐπαινοῦντες ὡς οἰχεῖα σφέτερα,. τὰ 
δὲ “τῶν διαφόρων “έχοντες ὡς ἀλλότρια, πολλὴν εἰς 
ἔχϑραν «ἀλλήλοις καὶ πολλῶν πέρι. καϑίστανται. ΝΕ. 

EQ. «Κιυδυνεύουσι. ΞΕ. Boii. ποῖσυν αὕτη γέ τις ἢ 
διαφορὰ τούτων ἐστὶ τῶν εἰδῶν περὶ «δὲ τὰ μέγιστα 
γόσος ᾿ξυμβαίνει πασῶν ἐχϑίστη γίγνεσϑαι ταῖς πόλε- 

σι. NE. ZQ. “Περὶ δὴ ποῖα ιφήῆς; ΞΕ. Περὶ ὅλη», 

ὥς.γε ' εἰκός, τὴν τοῦ a παρασκευήν. οἵ μὲν γὰρ 
δὴ διαφερόντως ὄντες κόσμιοι τὸν ἥσυχον ἀεὶ βίον 

ἕτοιμοι S» αὐτοὶ xac αὑτοὺς μόνοι τὰ σφέτερ᾽ av- 
τῶν πράττοντες, «οἴκοι τε, πρὸς ἅπαντας οὕτως ópa- 
λοῦντες, καὶ πρὸς τὰς ἔξωϑεν πόλεις ὡραύτως ἕτοιμοι 

ὄντες τρόπον τινὰ ἄγειν. “εἰρήνην. καὶ “διὰ τὸν ἔρωτα 
δὴ τοῦτον, ἀκαιρότερον ὄντα ἢ χρῆν, . ὅταν «ἃ βούλο»- 
ται πράττωσιν, ἔλαϑον curo! τε ἀπολέμως ἴσχοντες 
χαὶ τοὺς. νέους ὡραύτως διατιϑέντες ὄντες 36 ἀεὶ τῶν 
ἐπιτιϑεμένων, ἐξ ὧν οὐχ ἐν πολλοῖς i ἔτεσιν αὐτοὶ «καὶ 

παῖδες. καὶ ξύμπασα ἡ πόλις * ἀντ᾽ ἐλευϑέρων πολλά- 

xi -ἔλαϑον αὑτοὺς γενόμενοι «δοῦλοι. ΝῈ. ΣΩ. Χα- 

λεπὸν εἶπες καὶ δεινὸν πάϑος. ΞΕ. Ti δ᾽. οἵ πρὸς 
τὴν ἀνδρεΐαν μᾶλλον ῥέποντες; ἀρ οὐχ ἐπὶ πόλεμον 
ἀεὶ τινα τὰς αὑτῶν -ξυντείνοντες ΡῈ διὰ τὴν τοῦ I 

«σκοπώ- | 
μεϑα δ᾽ «οὖν αὐτὸ ἐν τοῖς. ὑπεναντίοις. γένεσι. «ὦν 

«PLATONIS 

τοιούτου βίου 'σφοδροτέραν τοῦ δέοντος ἐπυθυμίαν, eic 
ἔχϑραν “πολλοῖς «καὶ δυνατοῖς καταστάντες, ἢ πάμπαν 
διώλεσαν .ἢ δούλας “αὖ "καὶ ὑποχειρίους τοῖς ἐχϑροῖς 

ὑπέθεσαν τὰς αὑτῶν. πατρίδας; ἘΝΕΈΣΩ. Ἔστι. “καὶ 

ταῦτα. ΞΕ. -Πῶς οὖν μὴ" φῶμεν - «dy τούτοις ἀμφότε- 
ρα ταῦτα τὰ γένη πολλὴν. πρὸς ἄλληλα "ἀεὶ «καὶ ᾿τὴν 

μεγίστην ἴσχειν ἔχϑραν' καὶ στάσιν; ΝΕ. EQ. Θύδα- 
μῶς ὡς οὐ φήσομεν. ΞΕ. Οὐκοῦν ὅπερ. ἐσκοποῦμεν 
κατ᾽ (yd, ἀνευρήχαμεν, ὅτι μόρια ἀρετῆς. οὐ σμικρὰ 
ἀλλήλοις διαφέρεσϑον φύσει καὶ δὴ καὶ τοὺς ἔσχοντας 
δρᾶτον τὸ ταὐτὸ: τοῦτο; ΝΕ. EQ. -«Κινδυνεύετον. .BE. 
Tode τοίνυν αὖ λάβωμεν. ΝΕ. ΣΩ. Τὸ ποῖον; XLI. 
ΞΕ. "Εἴ τίς. που "τῶν 'συνϑετικῶν “ἐπιστημῶν πρᾶγμα 
ὁτιοῦν τῶν αὐτῆς. ἔργων," xay" εἰ 'τὸ “φαυλύτατον, ὁχοῦ- 
σα τἐκ μοχϑηρῶνι «καὶ χρηστῶν" τινων" ξυνίστησιν, ἢ ἢ πᾶ- 
σα ἐπιστήμη “πανταχοῦ τὰ, μὲν. "μοχϑηρὰ εἰς δύναμιν 
ἀποβάλλει, τὰ .δ᾽ ἐπιτήδεια “καὶ. τὰ χρηστὰ ἔλαβεν, ἐκ 
τούτων $8 καὶ ὁμοίων καὶ ἀνομοίων. ὄντων, TEXT "εἰς 
ἕν αὐτὰ ξυγάγουσα, -μίαν τινὰ 'δύναμιν καὶ ἰδέαν ἰδη- 
μιουργεῖ. ΝΕ. ΣΩ. «τὶ quj; «ΞΕ. Οὐδ᾽ “ἄρα ἡ" κατὰ 
φύσιν noc «οὖσα ἡμῖν " πολετεκὴ μήποτε ἐκ χρη- 

"στῶν καὶ καχῶν ᾿ἀνϑρώπων. ἑκοῦσα εἶναι "συστήσηται 
πόλιν τινά, ἀλλ εὔδηλον, ὅ "ὅτι πταιδιᾷ πρῶτο» βασανεεῖ, 
μετὰ δὲ τὴν βάσανον. ov: τοῖς δυναμένοις “παιδεύειν xat 
ὑπηρετεῖν πρὸς τοῦτ᾽ αὐτὸ παραδώσει," προςτάττουσα 
καὶ ἐπιστατοῦσα αὐτή, καϑάπερ ὑφαντικὴ “τοῖς τὲ 

ξαΐνουσι xol τυῖς τἄλλα σιροπαρασκευαζουσιν, υῦσα 

πρὸς τὴν σλέξιν αὐτῆς, ξυμπαρακολουϑοῦσα προςτάτ- 
TEL καὶ ἐπιστατεῖ, τοιαῦτα ! ἑκάστοις "ἐγδεικνῦσα τὰ 

ἔργα «ἀποτελεῖν, οἷα ἂν. ἐπιτήδεια. ἡγῆται πρὸς" τὴν αὖ- 
τῆς -εἶναι ξυμπλοκήν. ΝΕ. EQ. Πάνυ “μὲν. οὖν. . RE. 
Ταὐτὸν δή uot τοῦϑ'᾽ ἡ βασιλικὴ φαίνεται “πᾶσι τοῖς 
κατὰ νόμον παιδευταῖς: καὶ τροφεῦσι, τὴν τῆς ἐπισετα- 
τικῆς αὐτῇ. δύναμιν ἔχουσα, οὐκ. ἐπιτρέπειν ᾿ἀσχεῖν, 0 πι 
μή. τις 'πρὸς τὴν αὐτῆς ξύγκρασιν ἀπεργαζόμενος ϑός 
τι πρέπον. “ἀποτελεῖ, ταῦτα δὲ μόνα παρακελεύεσθαι 

παιδεύειν. καὶ. τοὺς μὲν. μὴ: ̓δυγαμένους: κοινωνεῖν ἤϑους 
ἀνδρείου "καὶ σώφρονος ὅσα “πὸ ἄλλα ἐσεὶ “τείνοντα 
πρὸς ἀρετήν, ἀλλ εἰς ἀϑεότητα καὶ * ὕβριν καὶ ταδι- 
κίαν ὑπὸ κακῆς βίᾳ φύσεως ἀπωϑούμενα,: ϑανάτοις a6 
ἐκβάλλει καὶ φυγαῖς «καὶ ταῖς μεγίσταις χολάζουσα ἀτι- 

μίαις. NE. EQ. «έγεται γοῦν πως οὕτω. “ΞΕ. “Τοὺς 
δ᾽ ἐν ἀμαϑίᾳ T αὐ καὶ ταπεινότητι πολλῇ -κυλινδου- 
μένους «εἰς τὸ δουλικὸν ὑποζεύγνυσι γένος. NE. Σῶ. 

Ὀρϑότατα. EE. Τοὺς λοιποὺς τοΐνυν, ὅσων ai φύ- 
σεις ἐπὶ τὸ γενναῖον ἱκαναὶ παιδείας τυγχάνουσαι κα- 
υϑίστασϑαι ! καὶ δέξασϑαι "μετὰ τέχνης ξύμμιξιν «πρὸς 

"ἀλλήλας, τούτων τὰς μὲν ἐπὶ τὴν. ἀνδρείαν ψᾶλλον,ξυν- 
τεινούσας, οἷον 'στημονοφυὲς γ»ομίσασ' αὐτῶν εἶναι τὸ 
στερεὸν ἦϑος, τὰς δὲ ἐπὶ. αὸ κόσμιον movi τὸ καὶ μα- 
λακῷ καὶ κατὰ a εἰχόνα : ι«ροκώδει διανήματι 'προς- 
χφωμένας, ἐναντία δὲ τεινούσας ἀλλήλαις, πειρᾶται τοι- 
ὁνδδ.. τινὰ τρόπον ξυνδεῖν καὶ ξυμστλέκειν. .ΝῈ. EQ. 

Ποῖον δή; ΞΕ. Ἡρῶτον ue κατὰ ! τὸ «ξυγγενὲς υτὸ 
ἀειγενὲς ὃν τῆς ψυχῆς αὐτῶν “μέρος Salo ξυναρμοσα- 
μένη δεσμῷ, μετὰ δὲ τὸ “θεῖον «τὸ ζωογενὲς. αὐτῶν αὖ- 
ϑις ἀνϑρωπένοις. NE..ZQ. «Πῶς «τοῦτ᾽ εἶπες "αὖ; 
XLVIL.ZE. Τὴν τῶν καλῶν: καὶ δικαίων πέρι xoi. aya- 
ϑῶν καὶ τῶν τούτοις ἐναντίων ὄντως οὖσαν ἀληϑῆ 
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δόξαν μετὰ βεβαιώσδως, ὁπόταν ἐν ψυχαῖς ἐγγίγνηται, 

Delay φημὶ ἐν δαιμονίῳ γίγνεσϑαι γένει. ΝῈ. EQ. 
Πρέπει γοῦν οὕτω. EE. Τὸν δὴ πολιτικὸν καὶ πὸν 
ἀγαϑὸν ! γ»νομοϑέτην dg ἴσμεν ὅτι προςήκει, μόνον 
δυνατὸν βἶναι τῇ τῆς βασιλικῆς μούσῃ τοῦτο αὐτὸ ἐμ- 
ποιεῖν τοῖς ὀρϑῶς μεταλαβοῦσι παιδείας, οὖς ἐλέγομεν 

γὺν δή; ΝΕ. ΣΩ. Τὸ γοῦν εἰκός. ΞΕ. Ὃς δ᾽ ἂν δρᾶν 
ye à “Σώκρατες, ἀδυνατῇ τὸ τοιοῦτον, μηδέποτε τοῖς 

γῦν ζητουμένοις ὀνόμασιν αὐτὸν προξαγορεύωμεν. ΝΕ. 

zQo. ᾿ορϑότατα. ΞΕ. Τί οὖν; ἀνδρεία ψυχὴ Jaufa- 
»ομένη τῆς τοιαύτης ἀληϑεΐας Gp οὐχ ἡμεροῦται καὶ 

τῶν δικαίων μάλιστα ' οὕτω κοινωνεῖν ἄν ἐθελήσειε, 
μὴ μεταλαβοῦσα δὲ ἀποκλίνει μᾶλλον πρὸς ϑηριώδη 
τινὰ φύσιν; ΝΕ. ΣΩ. Πῶς δ᾽ “οὔ; ΞΕ. Τί δέ; τὸ 
τῆς κοσμίας φύσεως dg οὐ τούτων μὲν μεταλαβὸν τῶν 
δοξῶν ὄντως σῶφρον καὶ φρόνιμον, ὧς y ἐν πολιτείᾳ, 
γίγνεται, μὴ κοινωνῆσαν δὲ ὧν λέγομεν ἐπονείδιστόν 
τινὰ εὐηϑείας δικαιότατα ᾿λαμββάνει φήμην; NE. EQ. 

Πάνυ μὲν οὖν. EE. Οὐκοῦν ξυμπλοκὴν καὶ δεσμὸν 
τοῦτον τοῖς μὲν κακοῖς πρὸς σφὰς αὐτοὺς καὶ τοῖς 
ἀγαϑοῖς πρὸς τοὺς κακοὺς μηδέποτε μόνιμον φῶμεν 
γίγνεσϑαι, μηδέ τινα ἐπιστήμην αὐτῷ σπουδῇ πρὸς 

τοὺς τοιούτους ἂν χρῆσϑαί ποτ; ΝΕ. EQ. EC 

γάρ; EE.'* Τοῖς δ᾽ εὐγενέσι γενομένοις. 16. ἐξ ἀρχῆς 

τἤϑεσι ϑρεφϑεῖσί 78 ro φύσιν μόνοις διὰ »όμων 
«ἐμφύεσϑαι, «καὶ ἐπὶ τούτοις δὴ τοῦτ᾽ εἶναι τέχνῃ φάρ- 
quexoy, καὶ ικαϑάπερ εἴπομεν τοῦτον ϑειότερον εἶναι 
τὸν «ξύνδεσμον «ἀρετῆς μερῶν φύσεως. ἀνομοίων καὶ ἐπὶ 
τἀναντία φερομένων. ΝΕ. ZQ. ᾿ληϑέστατα. ΞΕ. 
“Τοὺς μὴν “λοιπούς, ὄντας ἀνθρωπίνους δεσμούς, ὑπάρ- 
ἰχοντος τούτου τοῦ ϑείου, φχεδὸν οὐδὲν χαλεπὸν οὔτε 
πἐγνοϑῖν οὔτε ἐννοήσαντα ἀποτελεῖν. ΝῈ. ΣΏ. "Πῶς δή, 

«καὶ αίνας; ΞῈ. Τοὺς τῶν ἐπιγαμιῶν καὶ σεαίδων κοινω- 
᾿ήσεων καὶ τῶν περὶ τὰς ἰδίας ἐκδόσεις «καὶ γάμους. οἱ 
Tio πολλοὶ τὰ πρρὶ ταῦτα οὐκ ὀρϑῶς ξυνδοῦνται πρὸς 

ep "τῶν παίδων. γέννησιν. ΝΕ. EQ. Τί δή; EE. Τὰ 
μὲν πλούτου καὶ -δυνάμδθων ἐν τοῖς τοιούτοις διώγματα 
«τί καὶ τις “ἄν. ὡς «ἄξια λόγου σπουδάζοι μεμφόμενος; 
ΝΕ. ΣΏ. Θύδέν. .XLVIIL-EE. Μᾶλλον δέ γε. δίκαιον 
«τῶν πιϑρὶ τὰ, γένη; ποιουμένων. ἐπιμέλειαν, τούτων ! πέ- 

ET λέγειν, RUE “μὴ. «κατὰ gozo» πράττουσιν. ΝΕ. ZQ. 

"οἰκὸς: 9e: οὖν. .EE. Τράττουσι. μὲν δὴ οὐδὲ ἐξ ἑνὸς 
"ὀρϑοῦ,λύχου, ay. ἐν. τῷ παραχρῆμα, διώκοντες ῥᾳστώ- 
did καὶ τῷ τοὺς, “μὲν πφοςομοίους αὐτοῖς ἀσπάζεσϑαι, 

ποὺς δ᾽ «ἀνομοίους μὴ στέργειν πλεῖστον τῇ δυρχερείᾳ 
μέρος. ἀπονέμοντες. ΝΕ. ΣΩ. Πῶς; ΞΕ. Οἱ μέν που 
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κόσμιοι τὸ σφέτερον αὐτῶν ἦϑος ζητοῦσι, καὶ κατὰ 

δύναμιν γαμοῦσί τε παρὰ τούτων καὶ τὰς ἐχδιδομένας 
παρ᾽ αὑτῶν εἰς τούτους ! ἐκπέμπουσι πάλιν" ὡς Ó  av- 

τὼς τὸ περὶ τὴν ἀνδρείαν γένος δρᾷ, τὴν αὑτοῦ μετα- 
διῶκον φύσιν, δέον ποιεῖν ἀμφότερα τὰ γένη τούτων 

NE. EQ. Πῶς, καὶ διὰ τί; RE. 

Διότι πέφυκεν ἀνδρεία τε ἐν πολλαῖς γενέσεσιν ἄμικτος 
γεννωμένη σώφρονι φύσει κατὰ μὲν ἀρχὰς ἀκμάζϑιν 
ῥώμῃ, τελευτῶσα δὲ ἐξαν ϑεῖν παντάπασι μανίαις. NE. 

EQ. Eixoc. EE. Ἡ δὲ αἰδοῦς qe αὖ λίαν πλήρης ψυ- 

χὴ καὶ ἀκέραστος τόλμης ! ἀνδρείας, ἐπὶ γενεὰς πολ- 
λὰς οὕτω γεννηϑεῖσα, νωϑεστέρα φύεσϑαι τοῦ καιροῦ 

καὶ ἀποτελευτῶσα "δὴ παντάπασιν ἀναπηροῦσϑαι. NE. 
ΣΩ. Καὶ τοῦτ᾽ εἰκὸς οὕτω ξυμβαΐνειν. EE. Τούτους 
δὴ τοὺς δεσμοὺς ἔλεγον ὅτι χαλεπὸν οὐδὲν ξυνδεῖν 
ὑπάρξαντος τοῦ περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαϑὰ μίαν ἔχϑιν 
ἀμφότερα τὰ γένη δόξαν. τοῦτο γὰρ ἕν καὶ ὅλον ἐστὶ 

βασιλικῆς ξυνυφάνσεως ἔργον, μηδέποτε ἐᾶν ἀφίστα- 

σϑαι σώφρονα ἀπὸ τῶν ἀνδρείων ἤϑη, ξυγκερκίζοντα δὲ 
ὁμοδοξίαις καὶ τιμαῖς καὶ ἀτιμίαις καὶ δόξαις καὶ ὁμη- 

geuàv ἐκδόσεσιν εἰς ἀλλήλους, λεῖον καὶ τὸ Aeyópsvov &U- 
ἤτριον ὕφασμα * ξυνάγοντα ἐξ αὐτῶν, τὰς ἐν ταῖς πόλε- 

σιν ἀρχὰς ἀεὶ κοινῇ τούτοις ἐπιτρέπει»: NE. EQ. Πῶς; 

ΞῈ. Qv μὲν ἂν ἑνὸς ἄρχοντος χρεία ξυμβαίνῃ, τὸν ταῦ- 

τα ἀμφότερα, ἔχοντα αἱφούμενον ἐπιστάτην" οὗ δ᾽ ἂν 
πλειόνων, τούτων "μέρος ἑκατέρων «ξυμμιγνύντα. τὰ «μὲν 
γὰρ σωφρόνων ἀρχόντων ἤϑη σφόδρα μὲν. εὐλαβῆ καὶ 
δίκαια «καὶ σωτήρια, δριμύτητος δὲ καὶ τινος ἱταμότη- 
τος ὀξείας καὶ πρακτικῆς ἐνδεῖται. ΝῈ. EQ. Δοκεῖ 

γοῦν δὴ καὶ τάδε. ΞΕ. Τὰ δ᾽ 1 ἀνδρεῖά ys αὖ πρὸς 
μὲν τὸ δίκαιον καὶ εὐλαβὲς ἐκδίνων ἐπιδεέστερα, τὸ δ᾽ 

ἐν ταῖς πράξεσι [τὸ μὲν] διαφερόντως ἴσχει. πάντα δὲ 
καλῶς, χίγνεσϑαι τὰ περὶ τὰς πόλεις ἰδίᾳ καὶ. δημοσίᾳ 
τούτοιν μὴ παραγενομένοιν ἀμφοῖν ἀδύνατον. ΝΕ. 
EQ. Πῶς γὰρ οὔ; ΞΕ. Τοῦτο .δὴ «τέλος ὑφάσματος 
εὐϑυπλοκίᾳ ξυμπλέχειν γίγνεσθαι φαμὲν πολιτικῆς 

πράξεως τὸ τῶν ἀνδρείων καὶ σωφρόνων ἀνϑρώπων 
ηϑος, ὁπόταν ὁμονοίᾳ καὶ φιλίᾳ κοινὸν ! ξυναγαγοῦσα 

αὐτῶν «τὸν βίον ἡ " βασιλικὴ, τέχνη, πάντων μεγαλοπρε- 
πέστατον ὑφασμάτων. καὶ ἄριστον ᾿ἀποτελέσασα, [dcr 
&lvou κοινόν,] τούς T. ἄλλους ἐν ταῖς πόλεσι πάντας 

δούλους καὶ ἐϊουϑέρους ἀμπίφχουσα, συνέχῃ τούτῳ τῷ 

πλέγματι, καὶ xcÓ' ὅσον δὐδαίμονι προςήκει χίγνεσϑαι 

πόλει, τούτου «μηδαμῇ «μηδὲν ἐλλείπουσα ἄρχῃ τε καὶ 

ἐπιστατῇ. NE. EQ. Καλλιστα αὖὐ-τὸν βασιλικὸν ἀπε- 
τέλεσας ἄνδρα. ἡμῖν, ὦ::ξένε,. xoi. 10v «πολιτικῦν. 

x ΞΖ 
τουναντίον ἅπαν. 

811 

Β 

Ω 



318 

814 

M I NIA NS 
-—- e 

IDASCTLOSYSASICASASQEISOSYACTILPAO eO SML A: 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

L* Ὁ »όμος ἡμῖν τὶ ἐστιν; ET. Ὁποῖον καὶ 
ἐρωτᾷς τὸν »όμον; EQ. Τί δὲ; ἔστιν 0 τι διαφέρει 
γ»όμος »όμου κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο, χατὰ τὸ νόμος εἶναι; 
σκόπει γὰρ δὴ ὃ ὃ τυγχάνω ἐρωτῶν σε. ἐρωτῶ γάρ, ὧς- 
περ εἰ ἀνηρύμην τὶ ἐστι χρυσός, εἴ με ὡραύτως ἀνή- 
ρου ὁποῖον καὶ λέγω χρυσόν, οἴομαί σε οὐκ ἂν ὁρ- 
ϑῶς ἐρέσϑαι. οὐδὲν γάρ που διαφέρει οὔτε χρυσὸς 
χρυσοῦ οὔτε λίϑος ! λίϑου κατά γε τὸ λίϑος εἶναι 
καὶ κατὰ τὸ χρυσός. οὕτω δὲ οὐδὲ νόμος που νόμου 
οὐδὲν διαφέρει, ἀλλὰ πάντες εἰσὶ ταὐτό». νόμος γὰρ 
ἕκαστος αὐτῶν ἐστιν ὁμοίως, οὐχ ὃ μὲν μᾶλλον, ὁ δ᾽ 
ἧττον. τοῦτο δὴ αὐτὸ ἐρωτῶ, τὸ πᾶν τὶ ἐστι νόμος. 
εἰ οὖν σοι πρόχειρον, εἰπέ. ET. Τί οὖν ἀλλο γόμος 

εἴη ἂν, à Σώκρατες, ἀλλ ἢ τὰ νομιζόμενα; ZQ."H 

καὶ λόγος σοι δοκεῖ εἶναι τὰ λεγόμενα; ἢ ὄψις τὰ 

ὁρώμενα; ἢ ἀκοὴ τὰ ἀχουόμενα; ἢ ἄλλο μὲν λόγος, 

ἄλλο δὲ τὰ λεγόμενα" καὶ ἄλλο ! μὲν ὄψις, ἀλλο δὲ 

τὰ δρώμενα; καὶ ἀλλο μὲν ἀκοή, ἀλλο δὲ τὰ ἀχκουό- 

μενα; καὶ ἄλλο δὴ νόμος, ἄλλο δὲ τὰ γομιζόμενα; οὕ- 

τως ἢ πῶς σοι δοκεῖ; ET. 4λλο μοι νῦν ἐφάνη. Ml. 

EQ. Οὐκ ἄρα νόμος ἐστὲ τὰ νομιζόμενα. ET. Οὐ 
μοι δοκεῖ. EQ. Τί δῆτ᾽ ἂν εἴη νόμος; ἐπισχεψώμεϑα 
αὐτὸ ὧδε. εἴ τις ἡμᾶς τὰ γὺν δὴ λεγόμενα ἀνήρετο, 
Ἐπειδὴ ὄψει φατὲ τὰ ὁρώμενα * ὁρᾶσϑαι, τίνι ὄντι 

τῇ ὄψει ὁρᾶται; ἀπεκρινάμεϑ᾽ ἄν αὐτῷ, ὅτι αἰσϑήσει 
ταύτῃ τῇ διὰ τῶν ὀφϑαλμῶν δηλούσῃ ἡ ἡμῖν τὰ χφώμα- 
τα. εἰ δ᾽ αὖ ἤρετο, Τί δέ; ἐπειδὴ ἀκοῇ τὰ ἀκουόμενα 
ἀκούεται, τίνι ὄντι τῇ ἀκοῇ, ἀπεοχρινάμεϑ᾽ ἂν αὐτῷ» 
B ; : DESEAS ex 
ὅτι αἰσϑήσει ταύτῃ τῇ διὰ τῶν ὦτων δηλούσῃ ἡμῖν | 
τὰς φωνάς. οὕτω τοΐνυν καὶ εἰ ἀνέροιτο ἡμᾶς, Ἐπειδὴ, 
»όμῳ τὰ »ομιζόμενα »ομίζεται, τίνι ὄντι τῷ Out) »yo- 
μίζεται; πότερον αἰσϑήσει τινὶ ἢ δηλώσει, ὥςπερ. τὰ! 
μανϑανόμενα μανϑάνεται δηλούσῃ τῇ ἐπιστήμῃ, ἢ εὑ- 
θέσει. τινί, ὥοπερ τὰ εὑρισκόμενα. εὑρίσκεται, οἷον τὰ 
μὲν ὑγιεινὰ xai »οσώδη i ἰατρικῇ, ἃ δὲ οἱ ϑεοὶ διανο- 
οὔνται, ὥς φασιν oi μάντεις, μαντικῇ; 7j γάρ που TÉ- 

ΕΤΑΙΡΟΣ. 

χρη ἡμῖν εὕρεσίς ἐστι τῶν πραγμάτων. ἢ γάρ; ET. 
Πάνυ ys. ML EQ. Τί οὖν ἄν τούτων ὑπολάβοιμεν 
m eis τὸν »όμον εἶναι; ΕΤ. Τὰ δόγματα ταῦτα 

αἱ ψηφίσματα, ἔμοιγε δοκεῖ. τὶ γὰρ ἄν ἄλλο τις φαίη 
»όμον εἶναι; ὥςτε κινδυνεύει, ὃ ἐσὺ ἐρωτᾷς, τὸ ὅλον. ! 
τοῦτο, νόμος, δόγμα πόλεως δῖναι. ΣΏ. Δόξαν, ὡς 

ἔοικε, λέγεις πολιτικὴν τὸν »όμον. ΕΤ. Eos. zo. 

Καὶ ἴσως καλῶς λέγεις" τάχα δὲ ὧδε ἄμεινον εἰσόμε- 
Sa. λέγεις τινὰς σοφούς; ἘΤ. Ἔγωγε. EQ. Οὐκοῦν 

oi cogoí εἰσι σοφίᾳ σοφοί; ET. Nal. EQ. Τί δὲ; 
οἱ δίκαιοι δικαιοσύνῃ δίκαιοι; ΕΤ. Πάνυ γε. ΣΩ. 
Οὐκοῦν καὶ oi γόμιμοι γόμῳ νόμιμοι; ! ET. Ναί. ZQ. 

Oi δὲ ἄνομοι ἀνομίᾳ ἄνομοι; ET. Nol. EQ. Oi δὲ 

γόμιμοι δίκαιοι; ET. Nol. EQ. Oi δὲ ἄνομοι ἄδι- 
κοι; ET. ἄδικοι. EQ. Οὐκοῦν κάλλιστον ἡ δικαιο- 
cvv] τε καὶ ὃ νόμος; ET. Οὕτως. EQ. Αἴσχιστον 

| δὲ ἡ ἀδικία τὸ καὶ z ἀνομία; ET. Nol. ΣΩ. Καὶ 
| τὸ uiv σώζει τὰς πόλεις καὶ τἄλλα πάντα, τὸ δὲ 
| ἀπόλλυσι καὶ ἀνατρέπει; ET. Ναί. EQ. Ὡς περὶ 
καλοῦ ἄρα τινὸς ὄντος δεῖ τοῦ νόμου διανοεῖσϑαι, καὶ 
ὡς ἀγαϑὸν αὐτὸ ζητεῖν. ET. πῶς δ᾽ οὔ; ZQ. ! 

Οὐκοῦν δόγμα € ἔφαμεν εἶναι πόλεως τὸν γόμον; ET. 
Ἔφαμεν yag. EQ. Ti οὖν; οὐκ ἔστι τὰ μὲν χρηστὰ 
δόγματα, τὰ δὲ πονηρά; ΕΤ. Ἔστι μὲν οὖν. ΣΩ. 
Koi μὴν γόμος γε οὐκ ἦν πονηρός. ET. Οὐ γάρ. 

ΣΩ. Οὐκ aga ὀρϑῶς ἔχει ἀποκρίνεσϑαι οὕτως ἁπλῶς, 

ὅτι νόμος ἐστὶ δόγμα πόλεως. ET. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 
EQ. Οὐκ ἄρα ἁρμόττοι ἂν τὸ πονηρὸν δόγμα νόμος 
εἶναι. ἘΤ. Οὐ δῆτα. IV. EQ. MÀàa μὴν δόξα γὲ 

|| τις καὶ αὐτῷ μοι καταφαίνεται ὃ »νόμος εἶναι. ἐπειδὴ 
δὲ οὐχ 7 πονηρὰ δόξα, ἄρα οὐκ ἤδη τοῦτο κατάδηλον 
ὡς 7| χρηστή, εἴπερ δόξα »όμος ἐστὶ; ET. Noi. ΣΩ. 

Δόξα δὲ χρηστὴ τὶς ἐστιν; οὐχ ἡ ἀληϑής; ET. Nal. 

* EQ. Οὐκοῦν ἡ ἀληϑὴς δόξα τοῦ ὄντος ἐστὶν ἐξεύ- 
φεσις; ET. Ἔστι γάρ. ΣΏ. Ὁ νόμος ἄρα βούλεται 

| τοῦ ὄντος εἶναι ἐξεύρεσι.. ET. Πῶς οὖν; Q Σώχρα- 
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τες, εἰ ὃ γόμος τοῦ ὄντος ἐστὶν ἐξεύρεσις, οὐκ Bl τοῖς 
αὐτοῖς ΩΣ χρώμεϑα περὶ τῶν αὐτῶν, εἰ τὰ ὄντα 

78 ἡμῖν ἐξεύρηται; ZQ. Βούλεται μὲν οὐδὲν ἧττον ὃ 

νόμος εἶναι τοῦ ὄντος  ἐξεύρεσις" εἰ δ᾽ ἄρα μὴ τοῖς 
αὐτοῖς ael νόμοις χρῶνται ἄνϑρωποι, ὡς δοκοῦμεν, 
οὐκ ἀεὶ ! δύνανται ἐξευρίσκειν ὃ βούλεται ὃ νόμος, τὸ 
ὃν. ἐπεὶ gos ἴδωμεν, ἐὰν ἄρα ἡμῖν ἐνθένδε κατάδηλον 
γένηται, εἴτε τοῖς αὐτοῖς sl νόμοις χρώμεϑα ἢ ἀλ- 

Àors ἄλλοις, καὶ δἰ ἅπαντες τοῖς αὐτοῖς ἢ ἄλλοι ἀλ- 

λοις. V. ET. λλὰ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, οὐ χαλε- 

πὸν γνῶναι, ὅτι οὔτ OL αὐτοὶ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς νόμοις 
χρῶνται, ἄλλοι τα ἄλλοις" ἐποὶ αὐτίκα ἡμῖν μὲν οὐ 
γόμος ἐστὶν ἀνϑρώπους ϑύειν, ἀλλ ἀνόσιον, ! Kagyn- 

δόνιοι δὲ ϑύουσιν, ὡς ὅσιον ὃν καὶ νόμιμον αὖ- 

τοῖς, καὶ ταῦτα ἔνιοι αὐτῶν καὶ τοὺς αὑτῶν visio τῷ 

Κρόνῳ, ὡς ἴσως καὶ σὺ ἀκήκοας. καὶ μὴ ὃτι βάρβα- 
go: &yO porro. ἡμῶν ἄλλοις νόμοις χφῶνται, ἀλλὰ καὶ 
OL ἐν τῇ “Τυκαΐίᾳ οὗτοι καὶ οἱ τοῦ ᾿ϑάμαντος t ἔκγονοι 

οἵας ϑυσίας ϑύουσιν Ἕλληνες ὄντες! ὥςπερ καὶ ἡμᾶς 
αὐτοὺς οἶσϑά που καὶ αὐτὸς ἀκούων, οἵοις νόμοις 

ἐχρώμεϑα πρὸ τοῦ περὶ τοὺς ἀποϑανόντας, ἱερεῖά 18 
πρφοσφάττοντες πρὸ τῆς ἐκφορᾶς TOU. yexgoV καὶ ! ἐγ- 
χυτριστρίας μεταπεμπόμενοι" oi δ᾽ av ἐκείνων ἔτι πρό- 

τεροι αὐτοῦ καὶ ἔϑαπτον ἐν τῇ οἰκίᾳ τοὺς ἀποϑανόν- 

τας" ἡμεῖς δὲ τούτων οὐδὲν ποιοῦμϑν. μυρία δ᾽ ἂν τις 
ἔχοι τοιαῦτα δἰπεῖν" πολλὴ γὰρ εὐρυχωρία τῆς ἀπο- 

δείξεως, ὡς ovre ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 

γομίζομεν ovre ἀλλήλοις. οἵ ἄνϑρωποι. ΣΩ. Οὐδέν 
τοι ϑαυμαστόν ἐστιν, ὦ βέλτιστε, εἰ σὺ μὲν ὀρϑῶς 

λέγεις, ἐμὲ δὲ τοῦτο λέληϑεν. ἀλλ᾿ ἕως ἂν σύ τε κατὰ 

σαυτὸν λέγῃς ἅ σοι Ooxei ' μαχρῷ λόγῳ καὶ πάλιν 
ἐγώ, οὐδὲν μήποτϑ ξυμβῶμεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι" ἐὰν δὲ 
κοινὸν 1507 τὸ σκέμμα, τάχ ἂν ὁμολογήσαιμεν. δὶ 

μὲν. οὖν βούλει, πυνϑανόμενός τι παρ᾽ ἐμοῦ κοινῇ ust 
ἐμοῦ σκόπει" οἱ δ᾽ αὖ βούλει, ἀποκρινόμενος. ET. 

MAE ἐθέλω, ὦ Σώχρατες, ἀποχρίνεσϑαι ὃ τι ἂν βού- 

λῃ. VI. EQ. Φέρε δὴ σὺ πότερα νομίζεις τὰ δίκαια 
ἄδικα εἶναι καὶ τὰ ἀδικα δίκαια, ἢ τὰ μὲν δίκαια δί- 
xcix, τὰ δὲ ἄδικα ἄδικα; ET. Ἐγὼ μὲν τά τε δίκαια 

δίκαια καὶ τὰ ἀδικα ἄδικα. ΣΩ. Οὐκοῦν * καὶ παρὰ 

πᾶσιν οὕτως, ὡς ἐνθάδε, νομίζεται; ET. Nal. 

Οὐκοῦν καὶ ἐν Πέρσαις; ET. Καὶ ἐν Πέρσαις. EQ. 

Ἀλλ᾽ ἀδὶ δήπου; ET. Me. ΣΩ. Πότερον δὲ τὰ 
πλεῖον ἕλκοντα βαρύτερα γομίξοται ἐνθάδε, τὰ δὲ ἕλατ- 

τον κουφύτερα, ET. Οὐκ, ἀλλὰ τὰ 

πλεῖον ἕλκοντα βαρύτερα, τὰ δὲ ἔλαττον χουφότερα. 
EQ. Οὐκοῦν καὶ ἐν Καρχηδόνι καὶ ἐν “υχαίᾳ; ET. 
Nol. ΣΩ. Τὰ uiv καλα, ὡς fous, πανταχοῦ νομίζε- 

ται ! καλὰ καὶ τὰ αἰσχρὰ αἰσχρά, ἀλλ᾽ οὐ τὰ αἰσχρὰ 
χαλὰ οὐδὲ τὰ καλὰ αἰσχρά. ET. Οὕτως. EQ. Ovx- 

οὖν, ὡς κατὰ πάντων εἰπεῖν, τὰ ὄντα νομίζεται εἶναι, 

οὐ τὰ μὴ ὄντα, καὶ παρ᾽ ἡμῖν καὶ παρὰ τοῖς ἀλλοις 
ἅπασιν. ἘΠῚ Ἔμοιγϑε δοκεῖ. ΣΩ. Ὃς ἂν ἄρα τοῦ 

ὄντος ἁμαρτάνῃ, τοῦ vouluov ἁμαρτάνει. Vir. ET. 

Οὕτω μέν, o “Σώκρατες, ὡς σὺ λέγεις, ταὐτὰ φαΐνδεται 

γόμιμα καὶ ἡμῖν ἀεὶ καὶ τοῖς ἄλλοις" ἐπειδὰν δ᾽ ἐννο- 
ἥσω, ὅτι οὐδὲν παυόμεϑα ἄνω ! κάτω μδτατυϑέμενοι 

τοὺς γόμους, οὐ δύναμαι πεισϑῆναι. ΣΩ. Ἴσως γὰρ 

οὐχ ἐννοεῖς ταῦτα μεταπειτευόμδνα ὅτι ταὐτά ἐστιν. 

ἢ τοὐναντίον; ; 
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ἀλλ᾿ ὧδε uer ἐμοῦ αὐτὰ ἄϑρει. ἤδη ποτὲ ἐνέτυχες 
ξυγγράμματι περὶ ὑγιδίας τῶν καμνόντων; ΕΤ. Ἔγω- 

γε. EQ. Οἶσϑα οὐν, τίνος τέχνης τοῦτο ἐστι τὸ σύγ- 

γράμμα; ET. Οἶδα ὅτι ἰατρικῆς. EQ. Οὐκοῦν ἰα- 

τροὺς καλεῖς τοὺς ἐπιστήμονας περὶ τούτων; ΕΤ. 

Φημί. EQ. Πύτερον οὖν oi ἐπιστήμονες ! ταὐτὰ περὶ 

τῶν αὐτῶν γομίζουσιν ἢ ἄλλοι ἀλλα; ET. Ταὐτὰ 

ἔμοιγε δοκοῦσιν. EQ. Πότερον οὗ Ἕλληνες μόνοι τοῖς 
Ἕλλησιν ἢ καὶ oi βάρβαροι αὑτοῖς v8 καὶ τοῖς Ἕλη- 
σι; πρὶ ὧν ἂν εἰδῶσι, ταὐτὰ γομίζουσι; ΕΤ. Ταὐτὰ 

δήπου πολλὴ ἀνάγκη ἐστὲ τοὺς δἰδότας αὐτοὺς αὑτοῖς 
συννομίξειν καὶ Ἕλληνας καὶ βαρβάρους. zo. Καλῶς 

78 ἀπεχρίνω. οὐκοῦν καὶ ἀεί; ET. Joi καὶ cs. VIII. 

EQ. Οὐκοῦν xoi oí ἰατροὶ συγγράφουσι περὶ ὑγιείας 

ἅπερ xol ! γ»ομίζουσιν εἶναι; ΕΤ. Nol. EQ. Ἰατρι- 

xà ἄρα καὶ ἰατρικοὺ γόμοι ταῦτα τὰ συγγράμματα 
ἐστὶ τὰ τῶν ἰατρῶν; ΕΤ. ᾿Ἰατρικὰ μέντοι. EQ. "Ap. 

οὖν καὶ τὰ γεωργικὰ συγγράμματα γεωργικοὶ νόμοι 

εἰσί; ET. Ναί. EQ. Τίνων ov» ἐστὲ τὰ περὶ κήπων 
ἐργασίας συγγράμματα καὶ »όμιμα; ΕΤ. -“Κηπουρῶν. 

EQ. Κηπουρικοὶ ἄρα »όμοι ἡμῖν εἰσὶν οὗτοι; ET. 

Noi. EQ. Τῶν ἐπισταμένων κήπων ἄρχϑιν; ET. 

Πῶς δ᾽ οὐ: EQ. Ἐπίστανται δ᾽ οἵ κηπουροί. ET. 
Ναί. ΣΩ. Τίνων δὲ τὰ περὶ ὄψου σχδυασίας συγ- 
γράμματά ze καὶ νόμιμα; ET. Mayelgov. EQ. Μα- 

γειρικοὴ ἄρα νόμοι εἰσί; ET. Μαγειρικοί. EQ. Τῶν 
ἐπισταμένων, ὡς ἔοικδν, ὄψου σκευασίας ἀρχειν; * ET. 

Noi. ΣΏ. ἘἘπίστανται δ᾽, ὡς φασιν, οἵ μαγειροι; 

ET. Ἐπίστανται γάρ. EQ. Els. τίνων δὲ δὴ τὰ πϑ- 
oi πόλεως διουτήσεως συγγφάμματά v8 καὶ νόμιμά 

ἐστιν; ag οὐ τῶν ἐπισταμένων πόλεων ἄρχειν; ΕΤ. 

Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. ᾿Επίστανται δὲ ἄλλοι τινὲς ἢ oi 
πολιτικοΐ τα καὶ oí βασιλικοὶ; ἘΤ. Οὗτοι μὲν οὖν. 
IX. EQ. πολιτικὰ ἄρα ταῦτα συγγράμματα ἐστιν, οὺς 

οἵ ἄνϑρωποι νόμους καλοῦσι, βασιλέων τε καὶ ἀνδρῶν 
ἀγαϑῶν ' , συγγφάμματα. ET. ᾿ληϑῆ λέγεις. EQ. 
"AlÀo τι οὖν; οἵ γ8 ἐπιστάμενοι ovx ἄλλοτϑ ἀλλα συγ- 

γράψουσι περὶ τῶν αὐτῶν; ET. Ov. EQ. Οὐδὲ ue- 
ταϑήσονταί ποτε περὶ τῶν αὐτῶν ἕτερα καὶ ἕτερα νό- 
eux; ET. Ov δῆτα. EQ. ᾿ΕἘὰν οὖν ὁρῶμέν τινας 
ὁπουοῦν τοῦτο ποιοῦντας, πότερα φήσομεν ἐπιστήμο- 
vag εἶναι ἢ ἀνεπιστήμονας τοὺς τοῦτο ποιοῦντας; ET. 

ἀνεπιστήμονας. EQ. Οὐκοῦν καὶ ὃ μὲν ἂν ὀρϑὸν ἢ» 

νόμιμον αὐτὸ φήσομεν ἑκάστῳ εἶναι, ἢ τὸ ἰατρικὸν ἢ 
τὸ μαγειρικὸν ἢ τὸ “κηπουρικόν; ET. Ναΐ. ZQ. ! 

Ὃ δ᾽ ἂν μὴ ὀρϑὸν ἢ, οὐχέτι φήσομεν τοῦτο νόμιμον 
εἶναι; ET. Οὐκέτι. EQ. "Avouov ἄρα γίγνεται. ET. 

Ἀναγκη. EQ. Οὐκοῦν καὶ ἐν τοῖς συγγράμμασι τοῖς 

πϑρὲ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ ὅλως περὲ πόλεως 

διακοσμήσεώς τε καὶ περὶ τοῦ ὡς χρὴ πόλιν διοικεῖν, 
τὸ μὲν ὀρϑὸν γόμος ἐστὶ βασιλικός, τὸ δὲ μὴ ὀρϑὸν 

ov, 0 δοκεῖ γόμος εἶναι τοῖς μὴ εἰδόσιν" ἔστι γὰρ 

ἄνομον. ET. Ναί. ΣΩ. ᾿Ὀρϑῶς ἄρα ὡμολογή ἥσαμεν 

νόμον εἶναι ! τοῦ ὄντος βὕρεσιν. ET. Φαίνεται. Χ. 

ΣΏ. Ἔτι δὲ καὶ τόδε ἐν αὐτῷ ϑεασώμϑθϑα. τίς ἐπι- 

στήμων διανεῖμαι ἐπὶ γῇ τὰ σπέρματα; ET. Τεωρ- 
γός. EQ. Οὗτος δὲ τὰ ἄξια σπέρματα ἑκάστῃ γῇ 
διανέμδι; ET. Na. ΣΩ. Ὁ γεωργὸς ἄρα γομεὺς 
ἀγαϑὸς τούτων, καὶ οἱ τούτου νόμοι καὶ αἱ διανομαὶ 

Ε 
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ἐπὶ ταῦτα ὀρϑαί εἰσι; ET. Noi. EQ. Τὶς δὲ κρου- 

σμάτων ἐπὶ τὰ μέλη ἀγαϑὺς »ομεύς, καὶ τὰ ἄξια νεῖ- 

μαι; καὶ οἵ τίνος νόμοι. ὀρϑοί εἰσιν; ET. Οὗ τοῦ ! 

αὐλητοῦ καὶ τοῦ ᾿κυϑαριστοῦ. 
ἄρα ἐν τούτοις, οὗτος αὐλητικώτατος. ET. ᾿γὰΐ. EQ. 

Τίς δὲ τὴν τροφὴ». ἐπὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα δια- 
γεῖμαι ἄριστος; οὐχ ὅςπερ τὴν ἀξίαν; ET. Noi. EQ. 

Ai τούτου: ἄρα διανομαὶ καὶ oi »όμοι βέλτιστοι" καὶ 
ὅοτις περὲ ταῦτα νομικώτατος, καὶ νομοὺς. ἄριστος. 
ET. Πάνυ γε. EQ. Τίς οὗτος; ET. Παιδοτρίβης: 
ΣῺ. Οὗτος τὴν “ἢ ἀνϑρωπείαν ἀγέλην τοῦ σώματος 

γέμδιν κράτιστος; ET. Ναί. ΣΏ. Τίς δὲ τὴν τῶν 

προβάτων ἀγέλην κράτιστος νέμειν; τί ὄνομα αὐτῷ; 
ET. ποιμήν. EQ. Ob τοῦ ποιμένος ἄρα νόμοι ἄρι- 

στοι τοῖς προβάτοι. ET: Ναί. EQ. Οἱ δὲ τοῦ 
βουκόλου τοῖς βουσί. ET. Nei. EQ. Οἱ δὲ τοῦ τί- 
γος vouot ἄριστοι ταῖς ψυχαῖς TOY ἀνθρώπων; ovy 

οἵ τοῦ βασιλέως; gió. ET. dni δή. ΧΙ: EQ. Κα- 

λῶς ' τοίνυν λέγεις: ἔχοις ἂν οὖν. εἰπεῖν, τίς τῶν πα- 

λαιῶν ἀγαϑὸς γέγονεν ἐν τοῖς αὐλητικοῖς νόμοις, γο- 

μοϑέτης; ἴσως οὐκ ἐννοεῖς; ἀλλ᾽ ἐγὼ βούλει σε ὑπο- 

μνήσω; ΕἾΤ. Πανυ μὲν ov». EQ. "Ap ovv ὃ Μὰρ- 

σύας λέγεται καὶ τὰ παιδικὰ αὐτοῦ Ὄλυμπος ὃ Φρύξ; 

ET: 291, λέγεις. EQ. Τούτων δὴ καὶ τὰ αὐλήματα 

ϑειότατά ἐστι, καὶ μόνα. κινεῖ καὶ ἐκφαίνει τοὺς τῶν 

ϑεῶν ἐν χρϑίᾳ ὄντας" καὶ ἔτι καὶ νῦν" μόνα" λοιπὰ ὡς 

Quia ὄντα. ET: Ἔστι" ταῦτα. EQ. Τίς δὲ λέγεται 

τῶν παλαιῶν βασιλέων ἀγαϑὸς νομοϑέτης γεγονέναι; 
οὗ ἔτι καὶ νῦν τὰ γόμιμα μένβι ὡς ϑεῖα' ὄντα; ET! 

Οὐκ- ἐννοῶ. EQ. Οὐκ οἶσϑα, τίνες παλαιοτάτοις νό- 

μοις χρῶνται. τῶν Ἑλλήνων; ET. ρα “ακεδαιμονί- 
ους λέγεις καὶ “Τυκοῦργον τὸν νομοϑέτην; EQ. MA 

ταῦτα ye οὐδέπω ἴσως ἔτη τριακόσια ἢ, ὀλίγῳ τούτων 
πλείω. ἀλλὰ τούτων. τῶν νομίμων τὰ βέλτιστα 'πόϑεν 

ε ἥκει; οἶσϑα; ET: Φασὶ γ᾽ ἐκ Κρήτης. EQ. Οὐκ- 

οὖν. οὗτοι παλαιοταΐοις νόμοις χθῶνται τῶν Ἑλλήνων; 

ET. Nat. XII. EQ: Οἶσϑα ovv, τίνες τούτων ἀγα- 

ϑοὶ βᾶσιλεῖς ἤσαν; Μίνως τε καὶ Ῥαδάμανϑυς, ot 

Διὸς καὶ Εὐρώπης παῖδες, ὧν οἵδε εἰσὶν οἱ γνόμοι. 
ET: “Ῥαδάμανϑύν. ré φασι» [5] “Σώκρατες, δίκαιον &»- 

Ope; τὸν δὲ Μένων. ἀγριόν τινα καὶ χαλεπὸν καὶ ἀδι- 
xov. EQ. Mrruxo», ὦ βέλτιστε; λέγεις ! μῦϑον καὶ 

τραγικόν. ET. Τί δαί; οὐ" ταῦτα λέγεται πϑρὲ Mivo; 

EQ. Οὔκουν ὑπόνγε. Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου: καΐτοι (s 

πειϑανώτεροί εἰσιν. ἢ σύμπαντες οἵ τραγῳδοποιοΐ; ὧν 
σὺ ἀκούων ταῦτα λέγδις. — ET: Ἀλλὰ. τὶ μὴν οὗτοι πε- 

φὲ Μίνω λέχουσιν; ΣΏ. Ἐγὼ δή σοι ἐρῶ, ἵνα μὴ καὶ 

σύ, ὥςπερ, οἵ πολλοὶ, aepo. οὐ γὰρ ἔσϑ'᾽ 0 τι τού- 
TOV: ἀσεβέστερόν ἐστιν οὐδ᾽ 0. τι; aer μᾶλλον εὐλαβεῖ- 
σϑαι, πλὴν" εἰς ϑεοὺς καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἐξαμαρτά- 

vet, δεύτερον δὲ εἰς τοὺς ϑείους ἀνϑρώπους. ἀλλὰ 

πάνυ πολλὴν: yon: προμήϑειαν ποιεῖσθαι cel, ὅταν 
μέλλῃς ἄνδρα: ψέξειν ἢ ἢ ἐπαινέσεσϑαι; μὴ οὐκ ὀυϑῶς 

εἴπῃς. τούτου" καὶ ἕνεκα. χρὴ μανϑάνειν. διαγιγνώσκειν 
χρηστοὺς καὶ πονηροὺς ἄνδρας. »εμεσᾷ χὰρ ὃ ϑεὸς 

ὅταν" τις ψέγῃ τὸν. ἑαυτῷ ὅμοιον ἢ: ἐπαινῇ τὸν ἑαυτῷ 
ἐναντίως ἔχοντα; ἔστι δ᾽ οὗτος ὃ ἀγαϑός. μὴ γάρ τοι. 

οἵου: λίϑους μὲν εἶναι ἱεροὺς xoi ξύλα καὶ ὄρνδα καὶ 

ὄφεις, ἀνϑρώπους δὲ μή" ἀλλὰ πάντων τούτων. ἱερώ- 

ΣῺΣ Ὃ γομικώτατος. 

ΑἸἸΘΟΥ Ὁ ΕῚ1 

τατόν ἐστιν ἄνθρωπος. ὃ ἀγαϑός, xol μιαρώτατον ὃ 

πονηρός. ΧΙ ἤδη οὖν καὶ περὶ Μίνω, ὡς αὐτὸν 
Ὅμηρός 18- καὶ Ἡσίοδὸς ! ἐγκωμιάζουσι, τούτου ἕνεχα 

φράσω, ἵνα «μὴ ἀνϑρωπος ὧν ἀνθρώπου εἰς ἥρω Διὸς 
viov. λόγῳ ἐξαμαρτάνῃς. Ὅμηρος γὰρ περὶ Κρήτης 
λέγων, ὅτι πολλοὶ ἄνϑρωποι ἐν αὐτῇ εἰσὶ καὶ ἐνενή- 

κοντὰ πόληες, 

τῇσι δέ, φησίν, ἔνι Κνωσσὸς μεγάλη πόλις, ἔνϑα τε 
Μίνως 

sil βαοίλευε Διὸς μεγάλοι ὁ ὀαφιοτής. 

ἔστιν OUV- τοῦτο: Ὁμήρου; ἐγκώμιον. eie; Μίνων ! διὰ 

βραχέων δἰρημένον; οἷον" οὐδ᾽ εἰς ἕνα-τῶν ἡρώων énol- 
ἡσεν Ὅμηρος. ὅτι μὲν. y&Q. ὃ Ζεὺς σοφιστής ἐστι καὶ 
ἡ τέχνη αὕτη. παγκάλη ἐστί, πολλαχοῦ" καὶ 141091 δη- 
Aoi, ἀτὰρ καὶ ἐνταῦϑαι. λέγδιε γὰρ. τὸν Μένων  avyyl- 

γνεσϑαι ἐνάτῳ ἔτει τῷ; Διὲ ἐν λόγοις καὶ φοιτᾶν: παι- 
δευϑησόμενον: ὡς ὑπὸ. σοφιστοῦ: ὄντος τοῦ Διός. ὅτε 
οὖν. τοῦτο. T0: γέρας οὐκ ἔστιν. ὅτῳ ἀπένειμεν᾽ Ὅμηροφ: 
TOY. ἡρώων; ὑπὸ Διὸς eM CR ἄλλῳ ἢ Μίνῳ, 

τοῦτ᾽ ἔστιν. ἔπαινος ' ϑαυμαστός. καὶ Ὀδυσσείας ἐν" 
ἹΝεκυΐᾳ. δικάζοντα. χρυσοῦν. σκῆπτρον" ἔχοντα ποποίηκθ' 
τὸν Μίνων, οὐ τὸν “Ῥαδάμανϑυν" ᾿Ραϑάμανϑυν δὲ 
ovr. ἐνταῦϑα δικαάζοντα πεποίηκεν οὔτε συγγιγγόμενον. 
τῷ Zhu οὐδαμοῦ. διὰ ταῦτά gru. ἐγὼ : Μίνων. ἁπάν- 
τῶν μάλιστα. ὑπὸ Ὁμήρου" ἐγκεκωμιάσιϑαι. τὸ γὰρ; Διὸς 

ὄντα παῖδα μόνον: ὑπὸ Διὸς πεπαιδεῦσϑαι: οὐκ ἔχει" 
ὑπερβολὴν ἐπαίνου: ΧΙΝ. τοῦτο. yag. σημαΐνει: τὸ; 
ἔπος, τὸ 

ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγώλου ὀαριστής, 

ι συνουσιαστὴν τοῦ dic ever. τὸν Mlyov. oi γὰρ 0à- 
ροι λόγοι εἰσί, καὶ ὀαριστὴς συνουσιαστής ἐστιν ἐν 
"λόγοις. ἐφοίτα οὖν δὶ ἐνάτου ἔτους εἰς τὸ τοῦ Διὸς 

ἄντρον ὃ “Μίνως, τὰ μὲν μαϑησόμενος, τὰ "δὲ ἀποδὲι- 
ξόμενος, ὁ ἃ τῇ προτέρᾳ ἐγγνδτηρίδι' μεμαϑήκει, παρὰ τοῦ" 
| dis. & εἰσὶ δὲ οἱ. ὑπολαμβάνουσι τὸν ὀαριστὴν συμπό- 
pup καὶ συμπαιστὴν εἶναι τοῦ Διός" ἀλλὰ τῷδε ἂν τις 
᾿τεχμηρίῳ χρῷτον ὅτι οὐδὲν λέγουσιν! οἵ οὕτως *' vno- 

"λαμβάνοντες; πολλῶν γὰρ, ὄντων ἀνϑρώπων καὶ Ἑλ- 
᾿λήνων καὶ βαρβάρων, οὐκ ἔστιν οἵτινες ἀπέχονται συμ- 
'ποσίων καὶ ταύτης τῆς παιδιᾶς οὗ ἔστιν. οἶνος, ἄλλοι 
ἢ Κρῆτες καὶ «“Πακεδαιμόνιοι δεύτεροι, μαϑόντες παρὰ. 
Κρητῶν. ἐν. Κρήτῃ δὲ: εἷς οὗτός ἐστι τῶν ἄλλων νό- 
μων, οὺς Μίνως ἔϑηκε, μὴ συμπίνειν ἀλλήλοις εἰς μὲ- 

ϑην. καίτοι δῆλον, ὅτι ἃ ἐνόμιζε καλὰ εἶναι, ταῦτα 

»όμιμα ἔϑηκδ καὶ τοῖς αὑτοῦ πολίταις. οὐ γάρ που, 

ὥςπερ 78 φαῦλος ! ἄνϑρωπος, ὃ Μίνως ἐνόμιζϑ: μὲν 

ἕτερα, ἐποίδι δὲ ἀλλὰ mag ἃ; ἐνόμιζεν" ἀλλ ἣν αὕτη 

ἡ συνουσία, ὥςπερ ἐγὼ λέγω, διὰ λόγων ἐπὶ παιδείᾳ 
εἰς ἀρετήν. ὅϑεν δὴ καὶ τοὺς νόμους τούτους ἔϑηκε 
τοῖς αὑτοῦ πολίταις, δὲ ovg ἢ τϑ Κρήτη τὸν πάντα 
χφόνον εὐδαιμονεῖ καὶ “Δακεδάίμων, ἀφ᾽ οὗ ἤρξατο 
τούτοις χρῆσϑαι,. ere ϑείοις ovgi. Χν. “Ῥαδάμανϑυς 

δὲ ἀγαϑὸς μὲν ἣν avg ἐπεπαίδευτο γὰρ ὑπὸ τοῦ 
Μίνω" ἐπεπαίδουτο μέντοι οὐχ ὅλην τὴν ' βασιλικὴν 
τέχνην» ἀλλ ὑπηρεσίαν τῇ βασιλικῇ, ὅσον ἐπιστατεῖν 
ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ὅϑεν καὶ δικαστὴς ἀγαϑὸς ἐλέ- 

x9" εἶναι. νομοφύλακι γὰρ αὐτῷ. ἐχρῆτο ὃ Μίνως xa- 

τὰ τὸ ἄστυ, τὰ δὲ κατὰ τὴν ἄλλην 'Κρήτην τῷ Ταλῷ. 

Ρ 

ὃ γὰρ Τάλως τρὶς περιήει τοῦ ἐνιαυτοῦ κατὰ τὰς "is 
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μας, φυλάττων τοὺς γόμους ἐν αὐταῖς, ἐν χαλκοῖς 

γραμματείοις ἔχων γεγραμμένους τοὺς νόμους, ὅϑεν 
χαλκοῦς ἐκλήϑη. Εἴρηκδ δὲ καὶ Ἡσίοδος ἀδελφὰ τού- 
τῶν εἰς τὸν Μίνων. ' μνησϑεὶς γὰρ αὐτοῦ τοῦ ὀνό- 
ματος φησὶν ὃς βασιλεύτατος γένετο ϑνητῶν βασιλήων, 

καὶ πλείστων ἤνασσε περιστιόνων ἀνϑρώπων, 
Ζηνὸς ἔχων penmoon: τῷ καὶ πολέων βασίλευε. 

καὶ οὗτος λέγει τὸ τοῦ Διὸς σκῆπτρον οὐδὲν ἀλλο ἢ 
τὴν παιδείαν τὴν τοῦ Διός, ἡ εὔϑυνε τὴν Κρήτην. 

ΧΥΙ. ET. Διὰ τί οὖν ποτέ, à Σώχρατες, αὕτη ἢ φή- 

μὴ κατεσχέδασται τοῦ Μίνω ὡς ἀπαιδεύτου τινὸς καὶ 
χαλεποῦ ὄντος; ! EQ. Διὸ καὶ σύ, à βέλτιστε, ἐὰν 

σωφρονῇς, εὐλαβήσει, καὶ ἄλλος πᾶς ἀνὴρ ὅτῳ μέλει 

τοῦ εὐδόκιμον εἶναι, μηδέποτε ἀπεχϑάνεσϑαι ἀνδρὶ 
ποιητικῷ μηδενί. oi γὰρ ποιηταὶ μέγα δύνανται εἰς δό- 
Env, ἐφ᾽ ὁπότερ᾽ &y ποιῶσιν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἢ 
εὐλογοῦντες ἢ κατηγοροῦντες. 0 δὴ καὶ ἐξήμαρτεν ὁ 
Μίνως, πολεμήσας τῇδε τῇ πόλει, ἐν ü ἄλλη 18 πολλὴ 

σοφία ἐστὶ καὶ ποιηταὶ παντοδαποὶ τῆς s ἄλλης ποι- 
ἥσεως καὶ τραγῳδίας. ἡ δὲ τραγῳδία ἐστὶ παλαιὸν ἐν- 
ϑάδε, " οὐχ ὡς οἴονται ἀπὸ Θέσπιδος ἀρξαμένη οὐδ᾽ 

ἀπὸ Φρυνίχου, ἀλλ΄ εἰ ϑέλεις ἐννοῆσαι, πάνυ παλαιὸν 

αὐτὸ εὑρήσεις ὃν τῆςδε τῆς πόλεως εὕρημας XVII. 
ἔστι δὲ τῆς ποιήσεως δημοτερπέστατόν τε καὶ ψυχα- 
γωγικώτατον 7 τραγῳδία" ἐν ἡ δὴ καὶ ἐντείνοντες ἡμεῖς 
τὸν Μίνων τιμωρούμεϑα ἀνϑ᾽ ὧν ἡμᾶς ἠνάγκασε τοὺς 
δασμοὺς τελεῖν ἐκείνους. τοῦτο QUY ἐξήμαρτεν ὃ Μί- 

vac, ἀπεχϑόμενος ἡμῖν, ὅϑεν δή, ὃ σὺ ἐρωτᾷς, xaxo- 
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δοξότερος γέγονεν. ἐπεὶ ὅτι 78 ἀγαϑὸς ἦν xal νό- 
μιμος, ὅπερ καὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, »ομεὺς 
ἀγαϑός, τοῦτο μέγιστον σημεῖον, ὅτι ἀκίνητοι αὐτοῦ 

οἵ »όμοι εἰσίν, ἅτε τοῦ ὄντος περὶ πόλεως οἰκήσεως 

ἐξευρόντος εὖ τὴν ἀλήϑειαν. ἜΤ. δοκεῖς μοι, ὦ Σώ- 

κρατες, εἰκότα τὸν λόγον εἰρηκέναι. EQ. Οὐκοῦν εἰ 

ἐγὼ ἀληϑῆ "λέγω, δοκοῦσί σοι παλαιοτάτοις Κρῆτες οἵ 

Μίνωος καὶ ἹῬΡαδαμώνϑυος πολῖται όμοις χρῆσϑαι; 

ET. Φαΐνονται. EQ. Οὗτοι ἄρα τῶν παλαιῶν ἄρι- 

στοι νομοϑέται Terram, Muni TE καὶ ποιμένες !y- 

δρῶν, ὥςπερ καὶ Ὅμηρος ἔφη ποιμένα λαῶν εἶναι τὸν 

ἀγαϑὸν στρατηγόν. ET. Πάνυ μὲν οὖν. XVIII. zo. 

Φέρε δὴ πρὸς Διὸς φιλίου, εἴ τις ἡμᾶς ἔροιτο, ὁ τῷ 

σώματι ἀγαϑὸς γομοϑέτης 18 καὶ γνομεὺς τί ἐστι ταῦ- 

τα ἃ διανέμων ἐπὶ τὸ σῶμα βέλτιον αὐτὸ ποιεῖ; εἴ- 
ποιμεν ἄν καλῶς τῷ καὶ διὰ βραχέων ἀποκρινόμενοι, 

ὅτι τροφήν τε καὶ πόνους, τῇ μὲν αὔξων, τοῖς δὲ γυ- 

μνάζων χαὶ συνιστὰς τὸ σῶμα αὐτό. ET. ᾿ορϑῶς 78. 

EQ. Ei οὖν δὴ μετὰ τοῦτο ἔροιτο ! ἡμᾶς, Ti δὲ δή 
ποτε ἐχεῖνά ἐστιν, ἃ ὃ ἀγαϑὸς νομοϑέτης τε xal yo- 
μεὺς διανέμων ἐπὶ τὴν Ψυχὴν βελτίω αὐτὴν. ποιεῖ; τί 

ἂν ἀποκρινάμενοι οὐχ ἄν αἰσχυνϑεῖμεν καὶ ὑπὲρ ἡμῶν 

αὐτῶν καὶ τῆς ἡλικίας αὑτῶν: ET. Οὐχέτι τοῦτ᾽ E 

εἰπεῖν. EQ. Ma μέντοι αἰσχρόν γε τῇ ψυχῇ ἡμῶν 
ἐστὶν ἑκατέρου, τὰ μὲν ἐν αὐταῖς φαίνεσϑαι μὴ εἰ- 

δυίας, ἐν οἷς αὐταῖς ἔνεστι καὶ τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ 

φλαῦρον, τὰ δὲ τοῦ σώματος καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐσκέ- 

| φϑαι. 

JT T d A. 

TA TOY AIAAOT OY ΠΡΟΣΩΠΑ. 

XOKPATHX ; UTAAYKON, ΠΟΛΈΜΑΡΧΟΣ, QGPAZYMAXOX, AAEIMAN- 

ΤΟΣ, KE9$AAO02. 

ι. Καατέβην χϑὲς εἰς Πειραιᾶ μετὰ Γλαύ- 
κῶνος τοῦ “Ἀρίστωνος προςευξόμενός τὲ τῇ ϑεῷ καὶ 

ἅμα τὴν ἑορτὴν βουλόμενος ϑεάσασϑαι, τίνα τρόπον 
ποιήσουσιν ἅτε YUY πρῶτον ἄγοντες. χαλὴ μὲν. οὖν μοι 
καὶ 7 τῶν ἐπιχωρίων πομπὴ ἔδοξεν εἶναι, οὐ μέντοι 
ἧττον ἐφαίνετο πρέπειν ἣν οἵ Θρᾷκες ἔπεμπον. προς- 
εὐξάμενοι δὲ καὶ ϑεωρήσαντες ' ἀπῇμεν πρὸς τὸ ἄστυ. 
κατιδὼν οὖν πόῤῥωθεν ἡμᾶς οἴκαδε ὡρμημένους Πολέ- 

μαρχος ὁ Κεφάλου ἐχέλευσε δραμόντα τὸν παῖδα πε- 
ριμεῖναί 6 κελεῦσαι. καί μου ὄπισϑεν ὃ παῖς λαβόμε- 

γος τοῦ ἱματίου, Κελεύει ὑμᾶς, ἔφη; rein: πε- 

guusivun- Καὶ | ἐγὼ μετεστράφην τε καὶ ἠρόμην, ὅπου 
αὐτὸς εἴη. Οὗτος, ἔφη, ὄπισϑεν ᾿προφέρχεται" ἀλλὰ 
περιμένετε. Ma περιμενοῦμεν, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Γλαύκων. 

| Koi ὀλίγῳ ὕστερον ὅ ve Πολέμαρχος ' ἧκε καὶ Ἀδεί- 

μαντος 0 τοῦ Γλαύκωνος ἀδελφὸς xai Nunjgeros | ὃ 
᾿ικίου καὶ ἄλλοι τινές, ὡς ἀπὸ τῆς πομπῆς. ὁ οὖν 
Πολέμαρχος ἔφη" Ὦ, Σώκρατες, δοκεῖτέ “μοι πρὸς ἄστυ 
Guia au. ὡς ἀπιόντες. Ov γὰρ xaxGc δοξαζεις, ἦν 

δ᾽ ἐγώ. Ὁρᾷς οὖν ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ἐσμέν; Πῶς γὰρ 
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οὔ; Ἢ τοΐνυν τούτων, ἔφη: κρείττους γένεσϑε ἢ μένετ᾽ 
αὐτοῦ. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ s ἔτι ἕν λείπεται, τὸ ἢν 
πείσωμεν ὑμᾶς, ὡς χφὴ ἡμᾶς ἀφεῖναι. Ἦ καὶ δύναισϑ' 
ἂν, ἡ δ᾽ ὃς, πεῖσαι μὴ ἀκούοντας; Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ 
Τλαύκων. Ὡς τοίνυν μὴ ctm οὕτω διανοεῖς- 
σϑε. Καὶ ὃ ᾿Ιδείμαντος, E re *4 δ᾽ 0c, οὐδ᾽ 

ἴστε, ὅτι λαμπὰς ἔσται πρὸς ἑσπέραν ἀφ ἵππων τῇ 
ϑεῷ; ἀφ ἵππων; ἦν δ᾽ ἐγώ: καινόν γε τοῦτο. λαμ- 

πάδια ἔχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις ἁμιλλώμενοι τοῖς 
ἵπποις; ἢ πῶς λέγεις; Οὕτως, ἔφη ὃ Πολέμαρχος" χαὶ 

πρὸς ye παννυχίδα ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον ϑεάσασϑαι" 
ἐξαναστησόμεϑα γὰρ μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ τὴν παννυ- 
χίδα ϑεασόμεϑα, καὶ ξυνεσόμεϑά τὸ πολλοῖς τῶν 

γέων αὐτόϑι καὶ διαλεξόμεθα" ἀλλὰ μένετε καὶ μὴ ! 
ἄλλως ποιεῖτς. Καὶ 0 Γλαύκων, Ἔοικεν, ἔφη; μενε- 

τέον δῖναι. λλ᾿ εἰ δοκεῖ, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὕτω χρὴ ποιεῖν. 
IL. Ἦιμεν οὖν οἴκαδε εἰς τοῦ Πολεμάρχου, καὶ “Τυσίαν 

T8 αὐτόϑι κατελάβομεν. χαὶ Εὐϑύδημον, τοὺς τοῦ Πο- 

λεμάρχου ἀδελφούς, καὶ δὴ καὶ Θρασύμαχον τὸν Χαλ- 
κηδόνιον καὶ “Χαρμαντίδην τ τὸν Παιανιέα καὶ Κλειτο- 
φῶντα τὸν “Ιριστωνύμου. ἦν δ᾽ ἔνδον καὶ ὃ πατὴρ 0 
τοῦ Πολεμάρχου, Κέφαλος. καὶ μάλα πρεσβύτης μοι 
ἔδοξεν εἶναι" διὰ χφόνου ! γὰρ καὶ ἑωράκη αὐτόν" κα- 
ϑῆστο δὲ ἐστεφανωμένος ἐπί τινος προςχεφαλαίου τε 

καὶ δίφρου" τεϑυκχὼς γὰρ ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ. ἐχα- 
ϑεζόμεϑα οὖν mag αὐτόν" EXELVTO ὰρ δίφροι. τινὲς 

αὐτόϑι κύκλῳ. εὐϑὺς ov» us ἰδὼν ὁ Κέφαλος ἡσπά- 
ζετό τὸ καὶ εἶπεν" Ὦ, Σώκρατες, οὐδὲ ϑαμίξεις ἡμῖν 
καταβαίνων εἰς τὸν “Πειραιᾶ" χρῆν μέντοι. εἰ μὲν γὰρ 
ἐγὼ ἔτι ἕν δυνάμει ἢ ἣν τοῦ ῥᾳδίως. πορεύεσϑαι πρὸς τὸ 
ἄστυ, οὐδὲν ἂν σε ἔδει δεῦρο ἰέναι, ! ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἂν 

παρὰ σὲ Quer γῦν δὲ cs χρὴ πυχγότερον δεῦρο i ἰέναι" 
ὡς εὖ ἴσϑι, ὅτι ἔμοιγε ὅσον ai ἄλλαι αἵ κατὰ τὸ σῶ- 
μα ἡδοναὶ ἀπομαραΐνονται, τοσοῦτον αὔξονται αἵ πε- 
Qi τοὺς λόγους ἐπυϑυμίαι. τὸ καὶ ἡδοναί. μὴ οὖν ἄλλως 
ποΐξι, ἀλλὰ τοῖςδὲ τ τοῖς ψεανγίαις ξύνισϑι καὶ δεῦρο 

παρ ἡμᾶς φοίτα ὡς παρὰ φίλους τε καὶ πάνυ οἰκεί- 
ους. Καὶ μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Κέφαλε, χαίρω He δια- 
λεγόμενος τοῖς σφόδρα πρεσβύταις. δοκεῖ γάρ! μοι 
χρῆναι mug αὐτῶν πυνϑάνεσϑαι, ὥςπερ τινὰ ὁδὸν 
προεληλυϑότων, ἣν καὶ ἡμᾶς ἴσως δεήσει πορεύεσϑαι, 

ποία τίς ἐστι, τραχεῖα καὶ χαλεπή, ἢ ῥᾳδία καὶ εὔπο- 
gos. xai δὴ καὶ σοῦ ἡδέως ἂν πυϑοίμην, ὃ τὶ σοι 
φαίνεται τοῦτο, ἐπειδὴ ἐνταῦϑα ἤδη εἶ τῆς ἡλικίας, ὃ 
δὴ ἐπὶ γήραος οὐδῷ φασιν εἶναι οἱ ποιηταί, πότερον 
χαλεπὸν τοῦ βίου, ἢ πῶς σὺ αὐτὸ ἐξαγγέλλεις. 1L. 

Ἐγώ σοι, ἔφη, γὴ τὸν 4ía, ἐρῶ, a Σώκρατες, * οἷόν 

γὲ μοι φαΐνεται. πολλάκις γὰρ συνερχύμεϑά τινες εἰς 

ταὐτὸ παραπλησίαν ἡλικίαν ἔχοντες, διασώζοντες τὴν 

παλαιὰν παροιμίαν. οἵ οὖν πλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρο»- 

ται ξυνόντες, τὰς ἐν τῇ γεότητι ἡδονὰς ποϑοῦντες καὶ 

ἀγαμιμνησκόμενοι περὶ 18 τἀφροδίσια καὶ περὶ πότους 
καὶ εὐωχίας καὶ ἀλλ ἄττα, ἃ τῶν τοιούτων ἔχεται, 
χαὶ ἀγανακτοῦσιν ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι 
καὶ τότε μὲν εὖ ζῶντες, νῦν δὲ οὐδὲ ζῶντες. ἔνιοι δὲ 

τὰς τῶν ! οἰκείων προπηλακίσεις τοῦ γήρως ὁδύ- καὶ 

θονται; καὶ ἐπὶ τούτῳ δὴ τὸ γῆρας ὑμνοῦσιν ὅσων κα- 

κῶν σφίσιν αἴτιον. ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν, a) “Σώκρατες, 
οὗτοι οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσϑαι. δἰ γὰρ ἣν τοῦτ᾽ αἴτιον, 

LA ΤΥ ΊΟΥΝΕΙ 

κἂν ἐγὼ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνϑη ἕνεκά γε γήρως καὶ 
oi ἄλλοι πάντες, ὅσοι ἐνταῦϑα ἦλθον ἡλικίας. νῦν δ᾽ 

ΕΞ ἤδη ἐντετύχηκα 
αἱ δὴ καὶ “Σοφοκλεῖ ποτὲ τῷ ποιητῇ παρεγενόμην 

TS vno τινος" Πῶς, ἔφη, Q “Σοφόκλεις, ἔχεις 

πρὸς τἀφροδίσια; ἔτι οἷός τὸ εἶ γυναικὶ συγγίγνεσϑαι; 
Καὶ ὅς, Εὐφήμει, ἔφη, ὦ ἄνϑρωπε:" ἀσμεναίτατα μέν- 
τοι αὐτὸ ἀπέφυγον, ὥςπερ λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον 
δεσπότην» ἀποφυγών. Εὐ οὖν μοι καὶ τότε ἔδοξεν 
ἐχεῖνος εἰπεῖν, καὶ yvr οὐχ ἧττον. παντάπασι γὰρ τῶν 
γε τοιούτων ἐν τῷ 7ήρᾳ πολλὴ εἰρήνη γίγνεται καὶ 
ἐλευϑερία. ἐπειδὰν γὰρ αἵ ἐπυϑυμίαι παύσωνται καιτα- 
τείνουσαι καὶ χαλάσωσι, παντάπασι τὸ τοῦ Zogoxis- 
ουὅς γίγνεται" ' δεσποτῶν πάνυ πολλῶν ἔστι καὶ μαινο- 
μένων ἀπηλλάχϑαι. ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι καὶ τῶν γε 
πρὸς τοὺς οἰκείους μία τις αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ γῆρας, 
ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὁ τρόπος τῶν ἀνθρώπων. &y μὲν 

γὰρ κόσμιοι καὶ εὔκολοι ὦσι, καὶ τὸ γῆρας μετρίως 

ἐστὶν ἐπίπονον" εἰ δὲ μή, καὶ γῆρας, ὦ Σώκρατες, καὶ 

γεότης χαλεπὴ τῷ τοιούτῳ ξυμβαίνει. ιν. Καὶ ἐγὼ 

ἀχασϑεὶς αὐτοῦ εἰπόντος ταῦτα, βουλόμενος ἔ ἔτι λέγειν 

αὐτὸν ἐχίνουν καὶ εἶπον" Ὦ, Κέφαλε, ! oiuol σου τοὺς 
πολλούς, ὅταν ταῦτα λέγῃς; οὐκ ἀποδέχεσϑαι, ἀλλ 

ἡγεῖσϑαὶ cs ῥᾳδίως τὸ γῆρας φέρειν οὐ διὰ τὸν τρό- 
πον, ἀλλὰ διὰ τὸ πολλὴν οὐσίαν κεχτῆσϑαι᾽ τοῖς γὰρ 

πλουσίοις πολλὰ παραμύϑιά φασιν εἶναι. ᾿Ἀμιϑῆ, 
ἔφη, λέγεις" οὐ γὰρ ἀποδέχονται. καὶ λέγουσι μέν τι, 
οὐ μέντοι γε ὅσον οἴονται, ἀλλὰ τὸ τοῦ Θεμιστοκλέ- 
ουὅς εὖ ἔχει, ὃς τῷ Σεριφίῳ λοιδορουμένῳ καὶ λέγοντι, 

ὅτι οὐ δί αὑτὸν * ἀλλὰ διὰ τὴν πόλιν εὐδοκιμοῖ, ἀπε- 

κρίνατο, ὅτι ovr ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὦν ὀνομαστὸς 
ἐγένετο οὔτ᾽ ἐχεῖνος ᾿ϑηναῖος. καὶ τοῖς δὴ μὴ πλου- 

σίοις, χαλεπῶς δὲ τὸ -7ῆρας φέρουσιν, sU ἔχει 0 αὐτὸς 
λόγος, ὅτι οὐτ ἂν ὁ ἐπιεικὴς πάγυ τι ῥᾳδίως γῆρας 
μετὰ πεγίας ἐνέγκοι οὐϑ'᾽ ὁ μὴ ἐπιεικὴς πλουτήσας 8U- 
κολός ποτ ἂν ἑαυτῷ γένοιτο. Πότερον δὲ, Tv δ᾽ 
ἐγώ, Q Κέφαλε, ὧν κέκτησαι τὰ πλείω παρέλαβες, ἢ ῆ 

ἐπεχτήσω; ; Ποῖ ἔφη, o “Σώκρατες; μὲ- 

σος τις γέγονα χρηματιστὴς τοῦ τὸ πάππου καὶ τοῦ 
πατρύς. ὃ μὲν γὰρ πάππος 18 καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ 
σχεδὸν τι ὅσην ἐγὼ νῦν οὐσίαν κέχτημαι παραλαβὼν 
πολλάκις τοσαύτην ἐποίησε, «“υσανίας δὲ ὃ πατὴρ ἔτι 

ἐλάττω αὐτὴν ἐποίησε τῆς νῦν οὔσης" ἐγὼ δὲ ἀγαπῶ, 
ἐὰν μὴ ἐλάττω καταλίπω τουτοισί» ἀλλὰ βραχεῖ γὲ τι- 

γι πλείω ἢ παρέλαβον. Οὗ τοι ἕνεκα ἠρόμην, ἦν 
ἐγώ, ὅτι μοι ἔδοξας οὐ σφόδρα ἀγαπᾶν ! τὰ χφήματα. 

τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὡς τὸ πολὺ οἱ ἂν μὴ αὐτοὶ κτή- 
σωνται" οἱ δὲ κτησάμενοι διπλῇ ἢ 5 oi ἄλλοι ἀσπάζον- 
ται αὐτα. ὥςπερ γὰρ οἵ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν ποιήματα 
καὶ oi πατέρες τοὺς παῖδας ἀγαπῶσι, ταύτῃ τε δὴ καὶ 
οἵ χφηματισάμενοι. περὶ τὰ χρήματα σπουδάζουσιν ὡς 
ἔργον ἑαυτῶν, καὶ κατὰ τὴν χφεῖαν, ἧπερ oi ἄλλοι. 
χαλεποὶ οὖν καὶ ξυγγενέσϑαι εἰσίν, οὐδὲν ἐθέλοντες 

ἐπαινεῖν ἀλλ᾽ 5 τὸν πλοῦτον. ᾿᾿ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. 
. Πάνυ μὲν ovv, ! q» δ᾽ ἐγώ. ἀλλά μοι ἔτι τοσόνδε 

εἰπέ" τὶ μέγιστον οἶδι ἀγαϑὸν ἀπολελαυχέναι τοῦ πολ- 

λὴν οὐσίαν κεκτῆσϑαι; ^0, ἡ δ᾽ ὃς, ἴσως οὐχ ἄν πολ- 

λοὺς πείσαιμι λέγων. εὖ γὰρ ἴσϑι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
ὅτι, ἐπειδάν τις ἐγγὺς ἢ τοῦ οἴδσϑαι τελευτήσειν, εἰς- 

οὐχ οὕτως ἔχουσι καὶ ἄλλοις, 

ἐπεχτησάμην, ' 
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ἔρχεται αὐτῷ δέος καὶ φροντὶς περὶ ὧν ̓ ἔμπεροσϑεν οὐκ 
εἰςήει. οἵ τὸ γὰρ λεγόμενοι μῦϑοι περὶ τῶν ἐν Ἅιδου, 

ὡς τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ ἐχεῖ διδόναι δίκην, xa- 

ταγελώμενοι τέως, τότϑ δὴ στρέφουσιν ! αὐτοῦ τὴν ] 
ψυχὴν μὴ ἀληϑεῖς. ὦσι" καὶ αὐτὸς ἤτοι ὑπὸ τῆς τοῦ 

γήρως ἀσϑενείας ἢ καὶ ὥςπερ, ἤδη ἐγγυτέρω ὦν τῶν 
ἐκεῖ μᾶλλόν τι καϑορᾷ αὐτά. ὑποψίας δ᾽ ov» καὶ δεί- 
ματος μεστὸς γίγνεται καὶ , ἀναλογίζεται ἤδη καὶ σχο- 
πεῖ, εἴ τινά τι ἠδίκηκεν. ὃ μὲν οὖν δὑρίσκων ἑαυτοῦ 
ἐν τῷ βίῳ πολλὰ ἀδικήματα καὶ ἐκ τῶν ὕπνων, ὥςπερ 
οἵ ULM ϑαμὰ ἐγειρόμενος δειμαΐνει καὶ ζῇ μετὰ 

κακῆς ἐλπίδος" τῷ * δὲ μηδὲν ἑαυτῷ ἄδικον ξυνειδότι 
ἡδεία ἐλπὶς ἀεὶ πάρεστι καὶ ἀγαϑὴ γηφοτρόφος, ὡς 
xai Πίνδαρος λέγει. χαριέντως γάρ τοι, ὦ “Σώκρατες, 

τοῦτ ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι ὃς ἂν δικαίως καὶ ὁσίως τὸν 
βίον διαγάγῃ, γλυκεῖά οἵ καρδίαν. ἀτάλλοισα 

γηφοτρόφος συναορεῖ ἐλπίς, ἃ μάλιστα ϑνα- 

τῶν πολύστροφον γνώμαν κυβερνᾷ. εὖ οὖν λέ- 
7ει» ϑαυμαστῶς ὡς σφόδρα. πρὸς δὴ τοῦτ᾽ ΠΣ: τί- 
ϑημι τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πλείστου ἀξίαν εἶναι, 
οὔ τι ! παντὶ ἀνδρὶ, ἀλλὰ τῷ ἐπιεικεῖ. τὸ γὰρ μηδὲ 

ἀκοντά τινα ἐξαπατῆσαι ἢ ψεύσασϑαι, μηδ᾽ αὖ ὀφεί- 
λοντα ἢ ϑεῷ ϑυσίας τινὰς ἢ ἀνϑρώπῳ χρήματα ἔπει- 

τὰ ἐκεῖσε ἀπιέναι δεδιότα, μ μέγα μέρος εἰς τοῦτο ἡ τῶν 
χρημάτων χτῆσις συμβάλλεται. ἔχει. δὲ καὶ ἄλλας gg 

πολλάς: ἀλλά γε ἕν αἀνϑ' ἑνὸς οὐκ ἐλάχιστον ἔγωγε 

ϑείην ἂν εἰς τοῦτο ἀνδρὶ νοῦν ἔχοντι, ὦ “Σώκρατες, 

πλοῦτον χρησιμώτατον εἶναι. Παγκάλως, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
λέγεις, ὦ Κέφαλε. ! τοῦτο δ᾽ αὐτό, τὴν δικαιοσύνην, 

πότερα τὴν ἀλήϑειαν αὐτὸ φήσομεν εἶναι ἁπλῶς οὕ- 
τῶς καὶ τὸ ἀποδιδόναι, ἂν τὶς τι παρά του λάβη, ἢ 

χαὶ αὐτὰ ταῦτα ἔστιν ἐνίοτε μὲν NDS ἐνίοτε δὲ 

ἀδίκως ποιεῖν; οἷον τοιόνδε λέγω" πᾶς ἂν που εἴποι, 

εἴ τις λάβοι παρὰ φίλου ἀνδρὸς σωφρονοῦντος ὅπλα, 
εἰ μανεὶς ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε χρὴ τὰ τοιαῦτα ἀποδιδό- 

ναι, οὔτε δίκαιος ἂν εἴη ὁ ἀποδιδούς, οὐδ᾽ αὖ πρὸς 

τὸν οὕτως ἔχοντα πάντα ἐθέλων. τἀληϑῆ Ces ! "Og- 
ϑῶς, ἔφη; λέγεις. Οὐκ ἄρα οὗτος ὅρος ἐστὲ δικαιο- 

σύνης, ἀληϑῆ τε λέγειν xai ἃ ἄν λάβη τις ἀποδιδόναι. 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, G Σώκρατες, ὑπολαβὼν ὁ Πολέ- 

μαρχος, οἴπερ γέ τι χρὴ Σιμωνίδῃ πείϑεσϑαι. Καὶ 

μέντοι, ἔφη ὃ Κέφαλος, xai παραδίδωμι v ὑμῖν τὸν λό- 
yov δεῖ γάρ με ἤδη τῶν ἱερῶν ἐπιμεληθῆναι. Οὐκ- 
οὖν, ἔφην ἐγώ, ὁ Πολέμαρχος τῶν ve σῶν κληρονό- 
μος; Πάνυ γε, ἢ δ᾽ ὃς γελάσας, καὶ ἅμα ἤει πρὸς 
τὰ ἱερά. VI. Aye δή, ! εἶπον ἐγώ, σὺ ὁ τοῦ λόγου 

κληρονόμος, τί φὴς τὸν Σιμωνίδην λέγοντα ὀρϑῶς λὲ- 
7ειν περὶ δικαιοσύνης; Ὅτι, 7j δ᾽ ὅς, τὸ τὰ ὀφειλόμενα 
ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι. τοῦτο λέγων δοχεῖ 
ἔμοιγ8 καλῶς λέγειν. λλὰ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, Σιμω- 
γίδῃ ye οὐ ῥάδιον ἀπιστεῖν" σοφὸς T1390 καὶ ϑεῖος 
ἀνήρ᾽ τοῦτο μέντοι ὃ τὶ ποτε λέγει, σὺ μέν, ὦ Πολέ- 

μαρχε, ἴσως γιγνώσκεις, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ" δῆλον γὰρ ὅτι 
οὐ τοῦτο λέγει, ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν, τό τινος παρακα- 
ταϑεμένου τι ὁτῳοῦν μὴ σωφρόνως ἀπαιτοῦντι ἀπο- 
διδόναι" καίτοι χε * ὀφδιλόμενόν πού ἐστι τοῦτο, ὃ 
παρακατέϑετο᾽ 7 rae; INal. Ἀποδοτέον δὲ 78 οὐδ᾽ 
ὁπωςτιοῦν ie ὅπότϑ τις μὴ σωφρόνως ἀπαιτοῖ; 
Ἀληϑῆ, ἢ δ᾽ ὅς. ᾿Αλλο δή τι ἢ τὸ τοιοῦτον, ὡς ἔοι- 
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x8, λέγει Σιμωνίδης τὸ τὰ ὀφϑβιλόμενα δίκαιον εἶναι 

ἀποδιδόναι. — 1420 μέντοι νὴ 4t, ἔφη. τοῖς γὰρ φί- 
λοις οἴξται ὀφείλειν τοὺς φίλους ἀχγαϑὸν μέν τι δρᾶν, 

κακὸν δὲ μηδὲν. Μανϑάνω, qv δ᾽ ἐγώ: 
ὀφειλόμενα ἀποδίδωσιν ὃ ὃς ἂν τῷ xgvatoy ἀποδῷ πα- 
ρυκαταϑεμένῳ, ! ἐάνπερ ἢ ἀπόδοσις xci 5 λῆψις βλα- 

βερὰ γίγνηται, φίλοι δὲ ὦσιν ὃ τὸ ἀπολαμβάνων καὶ ὃ 
ἀποδιδούς" οὐχ οὕτω λέγειν φὴς τὸν Σιμωνίδην; πά- 

γυ μὲν οὖν. Τί δέ; τοῖς ἐχϑοοῖς ἀποδοτέον ὅ τι ἂν 
τύχῃ ὀφειλόμενον; “Παντάπασι uiv ovv, ἔφη, ὃ γε 
ὀφείλεται αὐτοῖς. ὀφείλεται δὲ re οἶμαι, παρά 78 τοῦ 
ἐχϑροῦ τῷ ἐχϑρῷ ὅπερ καὶ προςήχει, κακόν τι. VIL 

Ἤίξατο ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὡς ἔοικεν, ὃ Σιμωνίδης ποι- 

ητικῶς τὸ δίκαιον ὃ 0 εἴη. διενοεῖτο μὲν γάρ, ! ὡς φαί- 
γεται, ὅτι τοῦτ᾽ εἴη δίκαιον, τὸ προςῆκον ἑχάστῳ ἀπο- 
διδόναι. τοῦτο δὲ ὠνόμασεν ὀφειλόμενον. Ἀλλὰ τί 
oie; ἔφη. 7n. πρὸς Διός, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ οὖν τις GU- 

τὸν ἤρετο" : 

ὅτι οὐ τὰ 

Kp “Σιμωνίδη, ἡ τίσιν οὖν τὶ ἀποδιδοῦσα 
ὀφειλόμενον καὶ προςῆκον τέχνη ἰατρικὴ καλεῖται; τὶ 
ἂν οἴξι ἡμῖν αὐτὸν ἀποκρίνασϑαι; λον ὅτι, ἔφη, ἢ 7 

σώμασι φάρμακά τϑ καὶ σιτία καὶ ποτά. ἫἪ δὲ τίσι 
τί ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον zal προςῆκον τέχνη rd 
φικὴ καλεῖται; FH τοῖς ! ὄψοις τὰ ἡδύσματα. Εἶεν" 

οὖν δὴ τίσι τί ἀποδιδοῦσα τέχνη δικαιοσύνη ἃ ἂν iiti 
το; Εἰ μὲν τι, ἔφη, δεῖ ἀκολουϑεῖν, ὦ Σώκρατες, τοῖς 
ἔμπροσϑεν εἰρημένοι, ἢ τοῖς φίλοις τε καὶ ἐχϑροῖς 
ὠφελείας τε καὶ βλάβας ἀποδιδοῦσα. Τὸ τοὺς φίλους 
ἄρα εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς κακῶς δικαιοσύνην 
λέγει; Δοκεῖ μοι. 
φίλους eU ποιεῖν καὶ ἐχϑροὺς κακῶς πρὸς voco» καὶ 
ὑγίειαν; Ἰατρός. Tig δὲ πλέοντας ! πρὸς τὸν τῆς 

ϑαλάττης κίνδυνον; Κυβερνήτης. Ti δὲ ὁ δίκαιος; ἐν 
τίνι πράξει καὶ πρὸς τί ἔργον δυνατώτατος φίλους 

ὠφελεῖν καὶ ἐχϑροὺς βλάπτειν; Ἔν τῷ προςπολεμεῖν 
καὶ ἐν τῷ ξυμμαχεῖν, ἔμοιγε δοκεῖ. 

cl γε μήν, ὦ φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρηστος. MAy- 
$3. Καὶ μὴ πλέουσι δὴ κυβερνήτης. Nol. ᾽άρα καὶ 
τοῖς μὴ πολεμοῦσιν ὃ δίκαιος ἄχρηστος; Οὐ πάνυ μοι 
δοκεῖ τοῦτο. Χρήσιμον ἄρα καὶ ἐν εἰρήνῃ δικαιοσύ- 
xn; * Χρήσιμον. Καὶ γὰρ γεωργία: ἢ οὔ; Na. 
Πρός γε καρποῦ κτῆσιν. Ναί. Καὶ μὴν καὶ σκυτο- 
τομική; Ναὶ. Πρὸς ye ὑποδημάτων ἂν, οἶμαι, φαίης 
κτῆσιν. Πάνυ 78. Τί δὲ δή: τὴν δικαιοσύνην πρὸς 
τίνος χρείαν ῆ χτῆσιν ἐν βἰρήνῃ φαΐης &v χρήσιμον εἷ- 
ναι; Πρὸς τὰ ξυμβόλαια, [7] “Σώκρατες. Ξυμβόλαια δὲ 
λέγεις κοινωνήματα, ἢ τι ἄλλο; Κοινωνήματα δῆτα. 

49 οὖν ὃ δίκαιος ! ̓ ἀγαϑὸς xal χφήσιμος κοινωνὸς 
εἰς πεττῶν ϑέσιν, ἢ ὃ πεττευτικός; Ὁ πεττευτιχός. 
ἀλλ εἰς πλίνϑων καὶ λίϑων ϑέσιν 0 δίκαιος χφησιμώ- 
τερός τε καὶ ἀμείνων κοινωνὸς τοῦ οἰκοδομικοῦ; οὐ- 
δαμῶς. Ἀλλ᾽ εἰς τίνα δὴ κοινωνίαν ὁ δίκαιος ἀμείνων 
χοινωνὸς τοῦ κιϑαριστικοῦ, ὥςπερ 0 χιϑαριστικὸς τοῦ 

δικαίου εἰς προυσμάτων; Εἰς ἀργυρίου, ἔμοιγ8 δοκεῖ. 
Πλήν j; ἴσως, ὦ Πολέμαρχε, πρὸς τὸ χρῆσϑαι ἀργυ- 
glo, ὅταν δέῃ ἀργυρίου κοινῇ! πρίασϑαι ἢ 7 ἀποδόσϑαι 

| ἵππον" τότε δὲ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὃ ἱππικός. " γάρ; 
Φαίνεται. Καὶ μὴν ὅταν γ8 πλοῖον, ὃ γαυπηγὸς ἢ ὁ 

| κυβερνήτης. Ἔοικεν. Ὅταν ov» τί δέῃ ἀργυρίῳ ἢ 

| ἀφυσίῳ κοινῇ χρῆσϑαι, ὃ δίκαιος χρησιμώτερος τῶν 
31* 

Τίς ovv δυνατώτατος κάμνοντας 

Εἶεν" μὴ χκάμνου- 
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ἄλλων; Ὅταν παραχαταϑέσϑαι καὶ σῶν εἶναι, ὦ Xo- 

χρατες. Οὐκοῦν λέγεις, ὅταν μηδὲν δέῃ αὐτῷ χφῆσϑαι 

ἀλλὰ κεῖσϑαι; Πῶνν γε. Ὅταν ἄρα ἄχρηστον ῆ ἀρ- 

γύριον, τότε χφήσιμος ἐπὶ αὐτῷ ἡ ' δικαιοσύνη; Κι- 
δυνεύει. Καὶ ὅταν δὴ δρέπανον δέη φυλάττειν, ἡ δὲ- 
καιοσύνη χρήσιμος καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ: ὅταν δὲ χρῆ- 
σϑαι, ἡ ἀμπελουργική; Φαίνεται. Φήσεις δὲ καὶ 
ἀσπίδα καὶ λύραν. ὅταν δέῃ φυλάττειν καὶ μηδὲν χφῆ- 
σϑαι, χρήσιμον εἶναι τὴν δικαιοσύνην, ὅταν δὲ χρῆ- 
σϑαι, τὴν ὁπλιτικὴν καὶ τὴν μουσικήν; “νάγκη. Καὶ 
περὶ τάλλα δὴ πάντα ἡ δικαιοσύνη ἑκάστου ἐν μὲν 
χρήσει ἄχρηστος, ἐν δὲ ἀχρηστίᾳ χρήσιμος; Κινδυ- 
γεύει. Nm ! Ovx ἄν οὖν, a φίλε, πάνυ γέ τι σπου- 

δαῖον εἴη ἢ δικαιοσύνη, εἰ πρὸς τὰ ἄχρηστα, χρήσιμον 
ὃν τυγχάνει. τόδε δὲ σχεψώμεϑα. ap. οὐχ ὃ πατάξαι 
δεινότατος ἐν μάχῃ εἴτε πυκχτικῇ εἴτε τινὲ καὶ ἄλλῃ, 
οὗτος καὶ φυλάξ ασϑαι; Πάνυ 7ε. "p οὖν καὶ νόσον 

ὅςτις δεινὸς φυλάξασϑαι καὶ λαϑεῖν, οὗτος δεινότατος 
ἐμποιῆσαι; Ἔμοιγε δοκεῖ. Ἠλλὰ μὴν στρατοπέδου * 
γε ὃ αὐτὸς φύλαξ ἀγαϑός, ὅςπερ καὶ τὰ τῶν πολε- 
μίων κλέψαι καὶ βουλεύματα καὶ τὰς ἄλλας πράξεις. 
Πάνυ γε. Ὅτου τις ἄρα δεινὸς φύλαξ, τούτου καὶ 

φὼρ δεινός. Ἔοικεν. Εἰ ἄρα ὁ δίκαιος ἀργύριον δει- 
γὸς φυλάττειν, καὶ κλέπτειν δεινός. Ὡς γοῦν ὃ λόγος, 

ἔφη, σημαίνει. Κλέπτης ἄρα τις ὃ δίχαιος, ὡς ἔοικεν, 

ἀναπέφανται" καὶ κινδυνεύεις παρ Ὁμήρου μεμαϑηκέ- 
vut αὐτό᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖνος τὸν τοῦ Ὀδυσσέως πρὸς 
μητρὸς πάππον Αὐτόλυκον ! ἀγαπᾷ τὸ καὶ φησιν αὖ- 
τὸν πάντας ἀνϑρώπους χκεκάσϑαι ᾿πλεπτοσύνῃ $9 ὅρ- 
χῳ τε. ἔοικεν. οὖν 7| δικαιοσύνη καὶ κατὰ σὲ καὶ xad 
Ὅμηρον. καὶ κατὰ Σιμωνίδην. κλεπτική τις εἶναι, ἐπ᾽ 

ὠφελείᾳ μέντοι τῶν φίλων καὶ ἐπὶ βλάβη τῶν ἐχϑρῶν. 
ovy. οὕτως ἔλεγες; Οὐ μὰ τὸν AU, ἔφη, ἀλλ οὐκέτι 
οἶδα ἔγωγε, ὃ τι “ἔλεγον. τοῦτο μέντοι ἔμοιγ δοκεῖ ru 
ὠφελεῖν μὲν τοὺς φίλους ἡ, δικαιοσύνη, βλάπτειν δὲ 
τοὺς ἐχϑρούς. Φίλους δὲ λέγεις ! εἶναι “πότερον τοὺς 
δοχοῦντας ἑχάστῳ χρηστοὺς εἶναι, ἢ τοὺς ὄντας, κἂν 
μὴ δοκῶσι; καὶ ἐχϑφοὺς ὡςαύτως; Εἰκὸς μέν, ἔφη, οὕς 
ἂν τις ἡχῆται χρηστοὺς φιλεῖν, ov; δ᾽ ἄν πονηροὺς | 

μισεῖν. 40 οὖν οὐχ ἁμαρτάνουσιν οἱ ἄνϑρωποι περὶ 
τοῦτο, ὥςτε δοχεῖν αὐτοῖς πολλοὺς μὲν χρηστοὺς εἶναι 
μὴ ὄντας, πολλοὺς δὲ τοὐναντίον; Ἡμαρτάνουσιν. 
Τούτοις ἄρα οἱ μὲν ἀγαϑοὶ ἐχϑροΐ, οἱ δὲ κακοὶ φίλοι; 
Πάνυ re. AA ὅμως δίκαιον τότε τούτοις τοὺς μὲν πο- 
νηροὺς ὠφελεῖν, ! τοὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς βλάπτειν. Φαίνεται. 
Ἀλλὰ μὴν. οἵ γε ἀγαϑοὶ δίκαιοί τε καὶ οἷοι μὴ ἀδι- 
χεῖν. ᾿ληϑῆ. Κατὰ δὴ τὸν σὸν λόγον τοὺς μηδὲν 
ἀδικοῦντας δίκαιον κακῶς ποιεῖν. “Μηδαμῶς, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες" πογηρὸς γὰρ ἔοικεν εἶναι ὃ λόγος. Τοὺς 
ἀδίκους ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, δίκαιον βλάπτειν, τοὺς δὲ δι- 

καίους ὠφελεῖν. Οὗτος ἐκείνου καλλίων φαύνεται. Πολ- 
λοῖς ἄρα, o “Πολέμαρχε, ξυμβήσεται, ὅσοι διημαρτή- 
κασι τῶν ἀνθρώπων, δίκαιον εἶναι ! τοὺς μὲν φίλους 
βλάπτειν: πονηροὶ γὰρ αὐτοῖς εἰσὶ" τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 
ὠφελεῖν" ἀγαϑοὶ γάρ. καὶ οὕτως ἐροῦμεν αὐτὸ ToU- 
γαντίον ἢ τὸν Σιμωνίδην. ἔφαμεν λέγειν. Καὶ μάλα, 
ἔφη, οὕτω ξυμβαίνει. ἀλλὰ μεταϑώμεϑα: κινδυνεύομεν 
γὰρ οὐκ ὀρϑῶς τὸν φίλον καὶ ἐχϑρὸν ϑέσϑαι. Πῶς 
ϑέμενοι, ὦ Πολέμαρχε; Τὸν δοκοῦντα χρηστόν, τοῦτον 

PLAT O!NUYTS 

NU» δὲ πῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, μεταϑώμεϑα: 

Τὸν δοκοῦντά τε, ἡ δ᾽ ὃς, καὶ τὸν ὄντα χρηστὸν φί- 
λον᾽ τὸν δὲ δοκοῦντα * μέν, ὄντα δὲ μὴ δοκεῖν ἀλλὰ 
μὴ εἶναι φίλον. καὶ περὶ τοῦ ἐχϑροῦ δὲ ἡ αὐτὴ ϑὲ- 
σις. Φίλος μὲν δή, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ λόγῳ ὃ ἀγα- 
ϑὸς ἔσται, ἐχϑρὸς δὲ ὃ πονηρύς. Ne. Κελεύεις δὴ 
ἡμᾶς προςϑεῖναι τῷ δικαίῳ ἢ ὡς τὸ πρῶτον ἐλέγομεν, 
λέγοντες δίκαιον εἶναι τὸν μὲν φίλον εὖ ποιεῖν, τὸν δὲ 
ἐχϑρὸν κακῶς" »vr πρὸς τούτῳ ὧδε λέγειν, ὅτι ἔστε 
δίκαιον τὸν μὲν φίλον ἀγαϑὸν ὄντα εὖ ποιεῖν, τὸν δ᾽ 

ἐχϑρὸν καπὸν ὄντα βλάπτειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ' 
οὕτως av “μοι δοκεῖ καλῶς λέγεσϑαι. ΙΧ. Ἔστιν ἄρα, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, δικαίου ἀνδρὸς βλάπτειν καὶ ὁντινοῦν ἂν- 

ϑρώπων; Καὶ πάνυ ys, ἔφη, τούς γε πονηρούς τε καὶ 
ἐχϑροὺς δεῖ βλάπτειν. Βλαπτόμενοι δ᾽ ἵπποι βελτίους 
ἢ Χείρους γίγνονται; Χείρους. ἦρα εἰς τὴν τῶν κυ- 
γῶν ἀρετήν, ἢ εἰς τὴν τῶν ἵππων; Εἰς τὴν τῶν ἵπ- 

πων. 4g οὖν xai κύνες βλαπτόμενοι χείρους γίγνον- 
ται εἰς τὴν τῶν κυνῶν, αλλ οὐκ εἰς τὴν τῶν ἵππων 
ἀρετήν; Ἀνάγκη. νϑρώπους δέ, o ἑταῖρε, ! μὴ οὕ- 

τῶ φῶμεν βλαπτομένους εἰς τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν 
χείρους γίγνεσϑαι; Πάνυ μὲν οὖν. MÀK ἢ δικαιοσύνη 
οὐκ ἀνϑρωπεία, ἀρετή; Καὶ τοῦτ᾽ ἀνάγκη. Καὶ τοὺς 
βλαπτομένους ἄρα, ὠ φίλε, τῶν , ἀνϑρώπων ἀνάγκη 

ἀδικωτέρους γίγνεσϑαι. Ἔοικεν. "4g οὖν τῇ μουσικῇ 

οἵ μουσικοὶ ἀμούσους δύνανται ποιεῖν; Ἡδύνατον. 
Ἀλλὰ τῇ ἱππικῇ οἱ ἱππικοὶ ἀφίππους; Ovx ἔστιν. 
λλὰ τῇ δικαιοσύνῃ δὴ οἱ δίκαιοι ἀδίκους; ἢ καὶ ξυλ- 

λήβδην ' ἀρετῇ oi ἀγαϑοὶ κακούς; Ἡλλὰ ἀδύνατο». 
Οὐ γὰρ ϑερμότητος, οἶμαι, ἔργον ψύχειν, ἀλλὰ. τοῦ 

φίλον εἶναι. 

ἐναντίου. Ναί. Οὐδὲ ξηρότητος ὑγραίνειν, ἀλλὰ τοῦ. 
Sr ; ᾿ ἘΔ Eger 
ἐναντίου. Πάνυ γε. Οὐδὲ δὴ τοῦ ἀγαϑοῦ βλάπτειν, 
: S : Ξ 
αλλὰ τοῦ ἐναντίου. Φαίνεται. ὋὉ δὲ γε δίκαιος ἀγα- 
ϑός; Πάνυ γε. Οὐκ ἄρα τοῦ δικαίου βλάπτειν ἔϊ &- 
70», ὦ “Πολέμαρχε, οὔτε φίλον. ovr ἀλλον οὐδένα, ἀλ- 
λὰ τοῦ ἐναντίου, τοῦ ἀδίκου. Παντάπασὲ μοι δοκεῖς 
ἀληϑῆ λέγειν» ἔφην» o “Σώκρατες. Εἰ ἄρα : τὰ ὀφει- 

λόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι φησί τις δίκαιον εἶναι, τοῦ- 

το δὲ δὴ νοεῖ αὐτῷ, τοῖς uiv ἐχϑροῖς βλάβην ὀφείλε- 
σϑαι παρὰ τοῦ δικαίου ἀνδρός, τοῖς δὲ φίλοις ὠφέ- 

λειαν, οὐκ ἦν σοφὸς ὃ ταῦτα εἰπών. οὐ γὰρ αληϑῆ 
ἔλεγεν" οὐδαμοῦ γὰρ. δίκαιον οὐδένα ἡμῖν ἐφάνη ὃν 
βλάπτει». Συγχωρῶ, ἢ δ᾽ ὅς. “Μαχούμεϑα ἄρα, ἣν. 
δ᾽ ἐγώ, κοινῇ ἐγώ τε χαὶ σύ, ἐάν τις αὐτὸ φῇ ἢ Σι- 
μωνίδην ἢ ἢ Βίαντα ἢ Πιττακὸν εἰρηκέναι 5 τιν ἄλλον. 

τῶν σοφῶν τὲ καὶ μακαρίων ἀνδρῶν. "Eyoy οὖν, ἔφη, 
ἕτοιμος εἰμι κοινωνεῖν τῆς μάχης. ἀλλ οἶσϑα, ἦν. δ᾽ 
ἐγώ, * οὗ μοι δοκεῖ εἶναι τὸ ῥῆμα, τὸ φάναι δίκαιον 
εἶναι τοὺς μὲν φίλους ὠφελεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς βιά- 
πτειν; Τίνος; ἔφη. Οἶμαι αὐτὸ Περιάνδρου εἶναι ἢ 

Περδίικου. ἢ Ξέρξου ἢ Ἰσμηνίου τοῦ Θηβαίου ἢ τινος 
ἄλλου μέγα οἰομένου δύνασθαι. πλουσίου ἀνδρός. Ἄλη-. 

ϑέστατα, ἔφη, λέγεις. Εἶεν, ἦν, δ᾽ ἐγώ" ἐπειδὴ δὲ ov- 
δὲ τοῦτο ἐφάνη ἡ δικαιοσύνη ὃν οὐδὲ τὸ δίκαιον, τὶ 
ἄν. ἄλλο τις αὐτὸ φαίη εἶναι; ' X. Καὶ ὁ Θρασύμα- 

χος πολλάκις μὲν καὶ διαλεγομένων ἡμῶν μεταξὺ. ὥρμα 
ἀντιλαμβάνεσϑαι τοῦ" λόγου, ἔπειτα ὑπὸ τῶν. magaxa- 
ϑημένων διεκωλύετο βουλομένων διακοῦσαι τὸν λόγον" 
ὡς δὲ διεπαυσάμεϑα καὶ ἐγὼ ταῦτ εἶπον, οὐκέτι ἧσυ- 
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χίαν ἦγεν, ἀλλὰ συστρέψας ἑαυτὸν ὥςπερ ϑηρίον ἧκεν 

&p ἡμᾶς ὡς διαρπασόμενος. Καὶ ἐγώ 18 καὶ ὁ llo- 

λέμαρχος δείσαντες διεπτοήϑημεν. ὁ δ᾽ εἰς τὸ μέσον 

φϑεγξάμενος, Τίς, ἔφη, ὑμᾶς πάλαι ! φλυαρία i ἔχει, ὦ 
“Σώκρατες; χαὶ τί εὐηϑίζεσϑε πρὸς ἀλλήλους ὑ πυποκχαταὰ- 

κλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖς; αλλ εἴπερ ὡς ἀληϑῶς βούλει 

εἰδέναι τὸ δίκαιον ὃ τι ἔστι, μὴ μόνον ἐρώτα μηδὲ φι- 
λοτιμοῦ ἐλέγχων, ἐπειδάν τίς τι ἀποχρίνηται, ἐγνωχὼς 

τοῦτο, ὅτι ῥᾷον ἐρωτᾶν ἢ ἀποχρίνεσϑαι, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸς ἀπόκριναι καὶ εἰπὲ τί φὴς εἶναι τὸ δίκαιον" καὶ 
ὅπως μοι ' μὴ ἐρεῖς, ὅτι τὸ δέον ἐστί, μηδ᾽ ὅτι τὸ 
ὠφέλιμον, μηδ᾽ ὅτι τὸ λυσιτελοῦν, μηδ᾽ ὅτι τὸ κερδα- 
λέον, μηδ᾽ ὅτι τὸ ξυμφέρον. ἀλλὰ σαφῶς μοι καὶ 
ἀκριβῶς λέγε ὃ τι ἂν λέγῃς ὡς ἐγὼ οὐκ ἀποδέξομαι, 
ἐὰν ὕϑλους τοιούτους λέγῃς. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐξ- 

ἐπλάγην καὶ προςβλέπων αὐτὸν ἐφοβούμην, xoi μοι 
δοκῶ, εἰ μὴ πρότερος ἑωράκη αὐτὸν ἢ ἐκεῖνος ἐμέ, 
ἀφῶνος ἂν γενέσϑαι. νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ λόγου 
ἤρχετο ἐξαχριαίνεσϑαι, προςέβλεψα ! αὐτὸν πρότερος, 

ὥςτε αὐτῷ οἷός T ἐγενόμην ἀποκρίνασϑαι καὶ εἶπον 
ὑποτρέμων" ED Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσϑι᾽ εἰ 

γὰρ ἐξαμαρτάνομεν, ἐν τῇ τῶν λόγων σκέψει ἐχώ TB 
καὶ ὅδε, EU ἴσϑι, ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ rae 
δὴ οἴου, εἰ μὲν χρυσίον ἐζητοῦμεν, ovx ἂν mots ἡμᾶς 
ἑχόντας εἶναι ὑποκατακλίνεσϑαι ἀλλήλοις ἐν τῇ. ζητή- 

σει καὶ διαφϑείρειν τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ, δικαιοσύνην δὲ 
ζητοῦντας, πρᾶγμα πολλῶν χρυσίων τιμιώτερον, ἔπειϑ᾽ 
οὕτως ἀνοήτως ὑπείκειν ἀλλήλοις καὶ οὐ σπουδάζειν ὁ ὃ 

τι μάλιστα φανῆναι αὐτό. μὴ οἴου γ8 σύ, ὦ φίλε. 
ἀλλ, οἶμαι, οὐ δυνάμεϑα. ἐλεεῖσϑαι οὖν ἡμᾶς πολὺ 

μᾶλλον εἰκός ἐστὶ * που ὑπὸ ὑμῶν τῶν δεινῶν ἢ χα- 
λεπαίνεσϑαι. ΧΙ. Καὶ ὃς ἀχούσας ἀνεκάγχασέ T6 μά- 
λα σαρδάνιον καὶ εἶπεν" Ὦ, Ἡράχλεις, ἔφη, αὕτη ἐχεί- 

νὴ ἡ εἰωϑυῖα εἰρωνεία Σωκράτους, καὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ ἤδη 
τὸ καὶ τούτοις προὔλεγον, ὅτι σὺ ἀποχρίνασϑαι μὲν 
οὐκ ἐϑελήσοις, εἰρωνεύσοιο δὲ καὶ πάντα μᾶλλον ποι- 
ἤσοις ἢ ἀποκρινοῖο, & τίς τί σε ἐρωτᾷ. Σοφὸς γὰρ 
εἶ, ἢν δ᾽ ἐχώ, [5 Θρασύμαχε. εὖ οὖν ἤδησϑα ὅτι 8L 

τινα ἔροιο ὑπόσα ἐστὶ τὰ δώδεκα, καὶ ἐρόμενος ! προ- 
Eit OLG αὐτῷ" Ὅπως Hot [5] ἄνϑρωπε, μὴ ἐρεῖς, ὅτι 

πὶ τὸ δώδοκα δὶς ἕξ μηδ᾽ ὅτι τρὶς τέτταρα μηδ᾽ ὅτι 
ἑξάκις δύο μηδ᾽ ὅτι τετράκις Tolo ὡς οὐκ ἀποδέξομαί 

σου, ἐὰν τοιαῦτα φλυαρῇς" δῆλον οἶμαί σοι ἦν, ὅτι 
οὐδεὶς ἀποκρινοῖτο τῷ οὕτω πυνϑανομένῳ. ἀλλ᾽ εἴ σοι 

εἶπεν" 42 Θρασύμαχε, πῶς λέγεις; μὴ ἀποκρίνωμαι ὧν 

προεῖπες μηδὲν; πότερον, ὦ ϑαυμάσιε, μηδ᾽ εἰ τούτων 
τι τυγχάνει ὃν, ἀλλ ἕτερον εἴπω τι τοῦ ἀληϑοῦς; ἢ 
πῶς λέγεις; ι τί ἂν αὐτῷ εἶπες πρὸς ταῦτα; Εἶδν, 

ἔφη" ὡς “δὴ ὅμοιον τοῦτο ἐχείνῳ. Οὐδέν 78 κωλύει, 
ἤν δ᾽ ἐγώ" εἰ δ᾽ οὖν καὶ μὴ ἔστιν ὅμοιον, φαίνεται δὲ 
τῷ ἐρωτηϑέντι τοιοῦτον, ἧττόν τι αὐτὸν οἴξι ἀποχρι- 
γεῖσϑαι τὸ φαινόμενον ἑαυτῷ, ἐάν τε ἡμεῖς ἀπαγο- 
ρεύωμεν ἐάν T8 μή; "AMO τι οὖν, ἔφη, χαὶ σὺ οὕτω 

ποιήσεις; ὧν ἐγὼ ἀπεῖπον, τούτων τι ἀποκρινεῖ; Οὐκ 
ἄν ϑαυμάσαιμι, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἴ μοι σχεψαμένῳ οὕτω 
δόξειεν. Τί οὖν, ἔφη, ἂν ἐγὼ δείξω ἑτέραν ! ἀπύκρι- 

σιν παρὰ πάσας ταύτας περὶ δικαιοσύνης, βελτίω τού- 
τῶν; τὶ ἀξιοῖς παϑεῖν; Τί ἀλλο, ἦν 5 ἐγώ, ἢ ὅπερ 

προςήχει πάσχειν τῷ μὴ εἰδότι; προςήκει δὲ που μα- 
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ϑεῖν παρὰ τοῦ εἰδότος. καὶ ἐχ / οὖν τοῦτο ἀξιῶ πα- 

ϑεῖν. 

ἀπότισον ἀργύριον. 
AX ἔστιν, ἔφη ὁ Γλαύκων. ἀλλ ἕνεκα ἀργυ- 

φίου, ὦ Θρασύμαχε, λέγε" πάντες γὰρ ἡμεῖς Σωκράτει 
εἰςοΐσομεν. ἡ δ᾽ ὅς, ἵνα Σωκράτης 

τὸ εἰωϑὸς διαπράξηται, EF μὲν μὴ ἀποκρίνηται; 

ἄλλου δ᾽ ἀποκρινομένου λαμβάνῃ λόγον καὶ ἐλέγχῇ: 
πῶς χὰρ ἂν, ἔφην ἐγώ, ὦ βέλτιστε, τὶς ἀποκρίναιτο 
πρῶτον μὲν μὴ εἰδὼς “μηδὲ φάσκων εἰδέναι, ἔπειτα, εἴ 

Hive γὰρ εἶ, ἔφη. ἀλλὰ πρὸς τῷ μαϑεῖν καὶ 

Οὐκοῦν ἐπειδάν μοι χέρηται, εἷ- 

πον. 

Πάνυ y& οἶμαι, " 

τι καὶ olere περὶ τούτων, ἀπειρημένον, αὐτῷ εἴη, ὅπως 
μηδὲν ἐρεῖ ὧν ἡγεῖται, vn ἀνδρὸς οὐ φαύλου; ἀλλὰ 

σὲ δὴ μᾶλλον εἰκὸς λέγειν" σὺ γὰρ δὴ * φῇς δἰδέναι 
καὶ ἔχειν εἰπεῖν. μὴ οὖν ἄλλως ποίει, ἀλλ᾿ &uol τε χα- 

οίζου ἀποκρινόμενος καὶ μὴ φϑονήσῃς καὶ Γλαύκωνα 

τόνδε διδάξαι καὶ τοὺς ἄλλους. ΧΙΙ. Εἰπόντος δ᾽ ἐμοῦ 

ταῦτα, ὃ TB Τλαύκων καὶ oi ἄλλοι ἐδέοντο αὐτοῦ μὴ 
ἄλλως ποιεῖν. καὶ ὃ Θρασύμαχος φανερὸς μὲν ἣν ἐπι- 
ϑυμῶν εἰπεῖν, ἵν εὐδοκιμήσειεν, ἡγούμενος ἔχειν ἀπό- 
κρισιν παγκάλην᾽ mgocenoisiro δὲ φιλονεικεῖν πρὸς τὸ 
ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον. τϑλευτῶν δὲ ξυνεχώρησε, 
χάπειτα ! Αὕτη δή, ἔφη; ἣ Σωκράτους σοφία, αὐτὸν 

μὲν μὴ ἐϑέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ τῶν ἄλλων περιϊόν- 
τα μανϑάνγειν, καὶ τούτων μηδὲ χάριν ἀποδιδόναι. Ὅτι 

μέν, "p δ᾽ ἐγώ, μανθάνω παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληϑῆ si- 

πες, ὦ Θφασύμαχε᾽ ὅτι δὲ ov us φὴς χάριν ἐκτίνειν, 
ψεύδει. ἐχτίνω γὰρ ὅσην δύναμαι. δύναμαι δὲ ἐπαι- 
γεῖν μόνον" χρήματα γὰρ οὐκ ἔχω" ὡς δὲ προϑύμως 
τοῦτο δρῶ, ἐάν τὶς μοι δοχῇ 8U λέγειν, εὖ εἴσει αὐτίκα 

οἶμαι γάρ ! ge εὖ ἐρεῖν. 

"Axove δή, ἡ δ᾽ ὃς. φημὶ γὰρ ἐχὼ εἶναι τὸ δίκαιον 
οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρδίττογος ξυμφέρον. ἀλλὰ τὶ 

οὐκ ἐπαινεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐϑελήσεις. "Eav uio ye 
πρῶτον, ἔφην, τί λέγεις" γὺν γὰρ οὕπω οἶδα. τὸ τοῦ 
κρείττονος φὴς ξυμφόρον δίκαιον εἶναι. καὶ τοῦτο, ὦ 
Θρασύμαχε, τί ποτε λέγεις; οὐ γάρ που τό γε τοιόνδε 

φῇς" 
καὶ αὐτῷ ξυμφέρει τὰ βόεια τρέα πρὸς τὸ σῶμα, τοῦ- 
τὸ τὸ σιτίον εἶναι ' καὶ ἡμῖν τοῖς ἥττοσιν ἐκείνου 
ξυμφέρον ἅμα xoi δίκαιον. Βδελυρὸς γὰρ εἶ, ἔφη, ὦ 

Σώκρατες, καὶ ταύτῃ ὑπολαμβάνεις, à ἂν κακουργήσαις 
μάλιστα τὸν λόγον. Οὐδαμῶς, [5] ἄριστε, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

ἀλλὰ σαφέστερον εἰπὲ τὶ λέγεις. Eit οὐκ οἶσϑα, igi 

ὅτι τῶν πόλεων ci uiv τυραννοῦνται, αἵ δὲ δημοκρα- 
τοῦνται, αἷ δὲ ἀριστοχρατοῦνται; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκ- 

τὸ ἄρχον; Πάνυ 
, : ι ; E CA A NEUE 

γ8. Τίϑεται δὲ ys τοὺς ' νόμους ἑκαστὴ ἡ ἀρχὴ πρὸς 
τὸ αὑτῇ ξυμφέρον, δημοχρατία μὲν δημοχρατικούς, τυ- 
ραννὶς δὲ τυραννικούς, καὶ αἵ ἄλλαι οὕτω" ϑέμεναι δὲ 
ἀπέφηναν τοῦτο δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι, τὸ 

σφίσι, ξυμφέρον, καὶ τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολαζου- 
σιν ὡς ᾿παρανομοῦντά τ καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ οὐν 
ἐστίν, [5] βέλτιστε, δ λέγω, ἐν ἁπάσαις ταῖς * πόλεσι 

ταὐτὸν εἶναι δίκαιον, τὸ τῆς καϑεστηκυίας ἀρχῆς ξυμ- 
φέρον. αὕτη δὲ που χρατεῖ, acre ξυμβαίνει τῷ ὀρϑῶς 

λογιξομένῳ πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ δίκαιον, τὸ TOU 
κχρδίττονος ξυμφέρον. Νῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔμαϑον. 0 λέ- 

7εις. εἰ δὲ ἀληϑὲς ἢ 7 μή, πειράσομαι μαϑεῖν. τὸ ξυμ- 

φέρον uiv oU», ὦ Θρασύμαχε, καὶ σὺ ἀπεκρίνω δὲ 

δὴ μάλα, ἐπειδὰν ἀποκρίνῃ" 

εἰ Εὐουλυδάμμα ἡμῶν κρείττων ὃ παγχρατιαστὴς 

οὖν τοῦτο χρατεῖ ἐν ἑκάστῃ πόλει, 

ti 
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xalrot ἔμοιγε ἀπηγόρευες, ὅπως μὴ τοῦτο 
ἀποχρινοΐμην" πρόξεστι δὲ δὴ αὐτόϑι ! τὸ τοῦ χρείτ- 
τονος. Σμιχρά ys ἴσως, ἔφη, προςϑήκη. Οὔπω Duos 
ov) εἰ μεγάλη. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τοῦτο σχεπτέον, εἰ ἀληϑῆ 

λέγεις, δῆλον. ἐπειδὴ γὰρ ξυμφέρον γέ τι εἶναι καὶ 
ἐγὼ ὁμολογῶ τὸ δίκαιον, σὺ δὲ προςτίϑης χαὶ αὐτὸ 

φὴς εἶναι τὸ τοῦ κρείττονος, ἐχὼ δὲ ἀγνοῶ, σκεπτέον 
δή. Σκόπει, ἔφη. ΧΠἼΠΙ. Ταῦτ ἔσται, ἣν δ᾽ ἐγώ. καὶ 

μοι εἰπέ" οὐ καὶ πείϑεσϑαι μέντοι τοῖς ἄρχουσι δί- 
χκαιον φὴς εἶναι; Ἔγωγε. Πότερον δὲ ἀναμάρτητοΐ ! 
εἰσιν ot ἄρχοντες ἐν ταῖς πόλεσιν ἑκάσταις ἢ Olol τι 
καὶ ἁμαρτεῖν; Πάντως που, ἔφη, οἷοἑ τι καὶ ἁμαρτεῖν. 

Οὐκοῦν ἐπιχειροῦντες νόμους τιϑέναι τοὺς μὲν ὀρϑῶς 
τιϑέασι, τοὺς δέ τινας ovx ὀρϑῶς; Οἶμαι ἔγωγε. Τὸ 

δὲ ὀρϑῶς ἄρα τὸ τὰ ξυμφέροντά ἐστι τίϑεσϑαι ἑαυ- 
τοῖς, τὸ δὲ μὴ ὀρϑῶς ἀξύμφορα; ἢ πῶς λέγεις; Ov- 
τως. "A δ᾽ ἂν ϑῶνται, ποιητέον τοῖς ἀρχομένοις, χαὶ 
τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον; Πῶς γὰρ ov; Ov μόνον ἄρα 
δίκαιόν ἐστι ! κατὰ τὸν σὸν λόγον τὸ τοῦ κρείττονος 

ξυμφέρον ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, τὸ μὴ ξυμφέ- 

ρον. Τί λέγεις σύ; ἔφη. "A σὺ λέγεις, ἔμοιγε δοκῶ. 

σκοπῶμεν δὲ βέλτιον. οὐχ ὡμολόγηται τοὺς ἄρχοντας 
τοῖς ἀρχομένοις προςτάττοντας ποιεῖν ἄττα ἐνίοτε δια- 

μαρτάνειν τοῦ ἑαυτοῖς βελτίστου, ἃ δ᾽ ἄν προςτάττω- 
σιν οἱ ἄρχοντες, δίκαιον εἶναι τοῖς ἀρχομένοις ποιεῖν; 

ταῦτ᾽ το ὡμολόγηται; p ἔγωγε, ἔφη. Οἴου τοἰ- 

γυν, 1 ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ τὸ ἀξύμφορα ποιεῖν τοῖς ἄρχου- 
ci τε καὶ κρείττοσι δίκαιον εἶναι ὡμολογῆσϑαϊΐ σοι" 

ὅταν οἱ μὲν ἄρχοντες ἄκοντες κακὰ αὑτοῖς προςτάτ- 

τῶσι, τοῖς δὲ δίκαιον εἶναι φῇς ταῦτα ποιεῖν, ἃ ἐχεῖ- 

»ot προςέταξαν, ἄρα τότε. ὦ σοφώτατε Θρασύμαχε, 
οὐκ ἀναγκαῖον συμβαίνειν αὐτὸ οὑτωσί, δίκαιον εἶναι 
ποιεῖν τοὐναντίον ἢ ὃ σὺ λέγεις; τὸ γὰρ τοῦ κρεΐττο- 
γος ἀξύμφορον. δήπου προςτάττεται τοῖς ἥπτοσι ποι- 

Noi * μὰ AUC, ἔφη, a Σώκρατες, ὃ  Πολέμαρ- 

χος, σαφέστατά γε. Ἐὰν σύ γ᾽, ἔφη, αὐτῷ μαρτυρή- 
σῃς, ὃ Κλειτοφῶν ὑπολαβών. Καὶ τί, ἔφη, δεῖται 
μάρτυρος; αὐτὸς γὰρ Θρασύμαχος ὁμολογεῖ τοὺς μὲν 
ἄρχοντας ἐνίοτε ἑαυτοῖς καχὰ προςτάττειν, τοῖς δὲ ἀρ- 
χομένοις δίκαιον εἶναι ταῦτα ποιεῖν. Τὸ .ràp τὰ X&- 
λευόμενα ποιεῖν, ὦ Πολέμαρχε, ὑπὸ τῶν ἀρχόντων δί- 

καιον δῖναι ἔϑετο Θρασύμαχος. Καὶ γὰρ τὸ τοῦ 

χρείττονος, ὦ Κλειτοφῶν, ξυμφέρον δίκαιον εἶναι ἔϑε- 
10, ! ταῦτα δὲ ἀμφότερα “ϑέμενος ὡμολόγησεν αὖ 

ἐνίοτε τοὺς κρείττους τὰ αὑτοῖς ἀξύμφορα κελεύειν 
τοὺς ἥττους τε καὶ ἀρχομένους, ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτων 
τῶν ὁμολογιῶν οὐδὲν μᾶλλον τὸ τοῦ χρείττονος ξυμ- 

φέρον δίκαιον ἂν εἴη ἢ τὸ μὴ ξυμφέρον. Ἀλλ, ἔφη 

ὁ Klerogov, τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον ἔλεγεν ὃ 
Deus ὃ κρείττων αὑτῷ ξυμφέρειν" τοῦτο ποιητέον ei- 
vat τῷ ἥπτονι, καὶ τὸ δίκαιον τοῦτο ἐτίϑετο. Ηλλ 
οὐχ οὕτως, ΓΕ δ᾽ ὃς ὃ “Πολέμαρχος, ἐλέγετο. Οὐδὲν, 

ἦν ι δ᾽ ἐγώ, o “Πολέμαρχε, διαφέρει" ἀλλ εἰ νῦν οὕτω 

ΤῊ Θρασύμαχος, οὕτως αὐτοῦ ἀποδεχώμεϑα. XIV. 

Καὶ μοι εἰπέ, ὦ Θρασύμαχε" τοῦτο 5» ὃ ἐβούλου λέ- 
re τὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον δοκοῦν 
εἶναι τῷ χρείττονι, ἐάν τε ξυμφέρῃ ἐάν τε μή; οὕτω 
vs φῶμεν λέγειν; Ἥκιστα y, ἔφη" ἀλλὰ κρείττω ue 
ois, καλεῖν τὸν ἐξαμαρτάνοντα, ὅταν ἐξαμαρτάνῃ; 

xao» εἶναι" 

εἰν. 
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Eyowye, εἶπον, puxr gs rovro λέγειν, ὅτε τοὺς GQyOY- 

τας ὡμολόγεις οὐκ ἀναμαρτήτους ι εἶναι, ἀλλά τι καὶ 

ἐξαμαρτάνειν. Συκοφάντης γὰρ εἶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
ἐν τοῖς λόγοις" ἐπεὶ αὐτίκα ἰατρὸν καλεῖς σὺ τὸν ἐξ- 
αμαρτάνοντα περὶ τοὺς κάμνοντας κατ αὐτὸ τοῦτο, ὃ 
ἐξαμαρτάνει; ἢ λογιστικόν, ὃ ὃς ἂν ἐν λογισμῷ, ἁμαρτά- 
γῇ» τότϑ ὅταν ἁμαρτάνῃ, χατὰ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν; 
ἀλλ, οἶμαι, λέγομεν τῷ ῥήματι οὕτως, ὅτι οἱ ἰατρὸς 

ἐξήμαρτε καὶ ὁ λογιστὴς ἐξήμαρτε καὶ ὁ γθαμματι- 
euis τὸ δ᾽, οἶμαι, ἕκαστος τούτων, xac ὅσον τοῦτ᾽ 
ἔστιν, ὃ προφαγορεύομεν, ! αὐτόν, οὐδέποτε ἁμαρτάνει. 
ὥςτε κατὰ τὸν ἀχριβὴ λόγον, ἐπειδὴ καὶ σὺ ἀκριβολο- 
γεῖ, οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν ἁμαρτάνει. ἐπιλιπούσης 
γὰρ ἐπιστήμης ὃ ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει, ἐν ᾧ οὐκ ἔστι 
δημιουργός" ὥςτε δημιουργὸς ἢ a σοφὺς ἢ ἄρχων οὐδεὶς 
ἁμαρτάνει τότε, ὅταν ἄρχων ἢ: ἀλλὰ πᾶς γ᾽ ἄν εἶποι, 
ὅτι ὁ ἰατρὸς ἥμαρτε καὶ ὃ ἄρχων ἥμαρτε. τοιοῦτον 
οὖν δή σοι καὶ ἐμὲ ὑπόλαβε νῦν δὴ ἀποκρίνεσϑαι. τὸ 
δὲ ἀκριβέστατον ἐχεῖνο τυγχάνει. ὃν, τὸν “ἄρχοντα, xad 

ὅσον * ἄρχων ἐστί, μὴ ἁμαρτάνειν, μὴ ἁμαρτάνοντα 
δὲ τὸ αὑτῷ βέλτιστον τίϑεσϑαι, τοῦτο δὲ τῷ ἀρχομέ- 
νῷ ποιητέον. ὥςτε, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, δίκαιον λὲ- 
γω τὸ τοῦ κρείττονος ποιεῖν ξυμφέρον. XV. Εἶεν, ἦν 

δ᾽ ἐγώ, ὡ Θρασύμαχε" δοκῶ σοι συχοφαντεῖν; Πάνυ 
μὲν οὐν, ἔφη. Οἴξι γάρ us ἐξ ἐπιβουλῆς ἐν τοῖς λό- 

you κακουργοῦντά σε ἐρέσϑαι ὡς ἠρόμην; Ev μὲν οὖν 

oia, ἔφη. καὶ οὐδέν γέ σοι ia ἔσται" οὔτε γὰρ ἂν 
us λάϑοις κακουργῶν, οὔτε ι μὴ λαϑὼν βιάσασϑαι 

τῷ λόγῳ δύναιο. Οὐδὲ 7 ἂν ἐπιχειρήσαιμι, q» δ᾽ ἐγώ," 
ὦ μαχάριε. ἀλλ ἵνα μὴ αὖϑις ἡμῖν τοιοῦτον ὄγθη- 

ται, διόρισαι, ποτέρως λέγεις τὸν ἄρχοντά τε καὶ τὸν 
κρείττονα, τὸν ὡς ἔτος εἰπεῖν ἢ τὸν ἀκριβεῖ λόγῳ, ὃ ὃ 
γὺν δὴ ἔλεγες, οὐ τὸ ξυμφέρον κρείττονος ὄντος δί- 

καιον ἔσται τῷ ἥττονι ποιεῖν. Τὸν τῷ ἀχριβεστάτῳ, 
ἔφη; λόγῳ ἄρχοντα ὄντα. πρὸς ταῦτα κακούργει καὶ 
ουχοφαντει, e τι δύνασαι" οὐδὲν σου -παρίεμαι. ἀλλ 
οὐ μὴ ! οἷός T ἧς. Οἴξι γὰρ ἂν με, εἶπον, οὕτω μα- 
γῆναι, ὥςτε ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα καὶ συκοφαντεῖν 
Θρασύμαχον; Νῦν χοῦν, ἔφη, ἐπεχείρησας, οὐδὲν ὧν 

ταῦτα. Ἅδην, ἡ δ᾽ ἐγώ, τῶν τοιούτων. ἀλλ εἰπὲ 
ὁ τῷ ἀχριβεῖ λόγῳ ἰατρός, ὃν ἄρτι ἔλεγες, πότε- 
χφηματιστής ἐστιν ἢ τῶν καμνόντων, ϑεραπευτής; 
λέγε τὸν τῷ ὄντι ἰατρὸν ὄντα. Τῶν καμνόντων, 

ἔφη, ϑεραπευτής. Τί δὲ κυβερνήτης; ὃ ὀρϑῶς κυβερ- 
νήτης ναυτῶν ἄρχων ἐστὶν ἢ ναύτης; Ιγαυτῶν ! ἄρχων. 
Οὐδέν, οἶμαι, τοῦτο ὑπολογιστέον, ὅτι πλεῖ ἐν τῇ νηΐ, 

οὐδ᾽ ἐστὲ κλητέος ναύτης" οὐ γὰρ χατὰ τὸ πλεῖν κυ- 
βερνήτης. καλεῖται, ἀλλὰ κατὰ τὴν τέχνην καὶ τὴν τῶν 
ναυτῶν ἀρχήν. ληϑῆ, ἔφη. Οὐκοῦν ἑκάστῳ τούτων 

ἔστι τι ξυμφέρον; Πάνυ ye. Ov καὶ ἡ τέχνη; "p δ᾽ 

ἐγώ, ἐπὶ τούτῳ πέφυκδν, ἐπὶ τῷ τὸ ξυμφέρον ἑκάστῳ 
ζητεῖν τε καὶ ἐκπορίζειν; Ἐπὶ τούτῳ, ἔφη. Ag οὖν 
καὶ ἑχάστῃ τῶν τεχνῶν ἔστι τι ξυμφέρον ἄλλο ἢ ὃ τι 
μάλιστα τελέαν εἶναι: ' Πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς; Ὥς περ, E 
ἔφην ἐγώ, εἴ με ἔροιο, εἰ ἐξαρκεῖ σώματι εἶναι σώματι 
ἢ προςδεῖϊταΐ τινος, εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι “Παντάπασι μὲν οὖν 
προςδεῖται. διὰ ταῦτα καὶ ἡ τέχνη ἐστὶν D ud νῦν 
εὑρημένη, ὅτι σῶμά ἐστι πονηρὸν καὶ οὐκ ἐξαρκεῖ αὖ- 
τῷ τοιούτῳ εἶναι. τούτῳ οὖν ὅπως ἐχπορίζῃ τὰ ξυμ- 
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φέροντα, ἐπὶ τούτῳ παρεσκευάσϑη ἢ τέχνη. ἢ 099 Oc 
σοι δοκῶ, ἔφην, ἂν εἰπεῖν οὕτω λέγων, ἢ οὔ; ᾿Ὀρϑῶς, 

* ἔφη. Τί δὲ δή; αὐτὴ ἡ ἰατρική ἐστι πονηρά, ἢ ἄλλη 
τις τέχνη ἔσϑ᾽ ὅ τι προςδεῖταί τινος ἀρβτῆς, ὥςπερ 
ὀφϑαλμοὶ ὄψεως καὶ ὦτα ἀκοῆς, καὶ διὰ ταῦτα ἐπ᾽ 
αὐτοῖς δεῖ τιγος τέχνης τῆς τὸ ξυμφέρον εἰς ταῦτα 

σκχειψομένης v8 καὶ ἐχποριζούσης; ἄρα καὶ ἐν αὐτῇ τῇ 
τέχνῃ Evi τις πονηρία, καὶ δεῖ ἑκάστῃ τέχνῃ ἄλλης TÉ- 
χνης, ἥτις αὐτῇ τὸ ξυμφέρον σκέψεται,, καὶ τῇ σχο- 
πουμένῃ ἑτέρας αὐ τοιαύτης, καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπέραν- 
τον; ἢ αὐτὴ αὑτῇ τὸ ξυμφέρον ! σκέψεται; ἢ οὔτε 
αὑτῆς ovre ἄλλης προςδεῖται ἐπὶ τὴν αὑτῆς πονηρίαν 
τὸ ξυμφέρον σχοπεῖν" οὔτ γὰρ πονηρία οὔτ ἁμαρτία 
οὐδεμία οὐδεμιᾷ τέχνῃ πάρεστιν, οὐδὲ προφήκει τέχνῃ 
ἄλλῳ τὸ ξυμφέρον ζητεῖν ἢ ἐχείνῳ, οὗ τέχνη ἐστίν, 

αὐτὴ δὲ ἀβλαβὴς καὶ ἀκέραιός ἐστιν ὀρϑὴ οὖσα, ἕως- 
περ ἂν ü ἑκάστη ἀκριβὴς ὅλη ἡ ἥπερ ἐστί; καὶ σκόπει 
ἐχκδίνῳ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ᾽ οὕτως ἢ ἄλλως i ἔχει; Οὕτως, 

ἔφη; φαΐνεται. Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἰατρικὴ ἰατρικῇ 
τὸ ! ξυμφέρον σκοπεῖ, ἀλλὰ σώματι. INat, ἔφη. Οὐ- 

δὲ ἱππικὴ ἱππικῇ, ἀλλ ἵπποις" οὐδὲ ἀλλὴ τέχνη οὐδε- 
μία ἑαυτῇ, οὐδὲ γὰρ προςδεῖται, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ, οὗ τέχνη 
ἐστίν. Φαΐνεται, ἔφη, οὕτως. Ἀλλὰ μήν, à Θφασύ- 

pte, ἀρχουσί 78 αἱ τέχναι καὶ κρατοῦσιν ἐκείνου, οὗ- 
πέρ εἰσι τέχναι. Συνεχώρησεν ἐνταῦϑα καὶ μάλα μό- 
γις. Οὐκ ἄρα ἐπιστήμη γε “οὐδεμία τὸ τοῦ χρείττονος 

ξυμφέρον σκοπεῖ οὐδ᾽ ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἥττονός 

τὸ ! καὶ ἀρχομένου ὑπὸ ἑαυτῆς. Ξυνωμολόγησε μὲν 
xal ταῦτα τελευτῶν, ἐπεχείρει δὲ περὶ αὐτὰ μάχεσϑαι. 
ἐπειδὴ δὲ ὡμολόγησεν, "AMO τι οὖν, ἣν δ᾽ ἐχώ, οὐδὲ 

ἰατρὸς οὐδείς, xc" ὅσον ἰατρός, τὸ τῷ ἰατρῷ ξυμφέ- 
gov σκοπεῖ. οὐδ᾽ ἐπιτάττει, αλλὰ τὸ τῷ κάμνοντι; 

ὡμολόγηται γὰρ ὃ ἀκριβὴς i ἰατρὸς σωμάτων εἶναι ag- 
χων, ἀλλ᾽ ov χφηματιστής. ἢ οὐχ ὡμολόγηται; Ξυν- 

pm. Οὐκοῦν καὶ ὃ κυβερνήτης ὁ ὃ ἀκριβὴς ναυτῶν εἷ- 
ναι ἄρχων, ἃ ἀλλ᾿ οὐ ! ναύτης; ἹὨμολόγηται. Οὐκ ἄρα 

ὃ re TOLOUTOC κυβερνήτης 18 καὶ ἄρχων τὸ τῷ κυβερ- 
νήτῃ ξυμφέρον σκέψεταί 18 καὶ προςτάξει, ἀλλο τὸ τῷ 

γαύτῃ 18 καὶ ἀρχομένῳ. Ξυνέφησε μόγις. Οὐκοῦν, 
ἢν δ᾽ ἐγώ, o Θρασύμαχε, οὐδ᾽ ἄλλος οὐδεὶς ἐν οὐδε- 

μιᾷ ἀρχῇ, καϑ' ὅσον ἄρχων ἐστί, τὸ αὑτῷ ξυμφέρον 
σκοπεῖ οὐδ᾽ ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ ᾧ 
ἂν αὐτὸς δημιουργῇ καὶ πρὸς ἐκεῖνον βλέπων καὶ τὸ 
ἐχείνῳ ξυμφέρον καὶ πρέπον καὶ λέγει ἃ λέγει καὶ 
ποιεῖ ἃ ποιεῖ ἅπαντα. XVI. ᾿Επειδὴ * οὖν ἐνταῦϑα 

que» τοῦ λόγου, καὶ πᾶσι καταφανὲς ἦν, ὅτι ὁ τοῦ 
δικαίου “λόγος εἰς τοὐναντίον περιειστήκει, ὃ Θρασύ- 
μᾶχος ἀντὶ τοῦ ἀποχρίνεσϑαι, Εἰπέ μοι, ἔφη, [o] Σώ- 
κρατες, τίτϑη σοι ἔστιν; Τί δαί; ἣν δ᾽ ἐγώ" οὐκ ἀπο- 

χρίνεσϑαι χρὴν μᾶλλον ἢ τοιαῦτα ἐρωτᾶν; Ὅτι vol Gs; 
ἔφη, κορυζῶντα περιορᾷ καὶ οὐκ ἀπομύττει δεόμενον, 
ὅς γ8 αὐτῇ οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ ποιμένα γιγνώσκεις. 
Ὅτι δὴ τί μάλιστα; ἣν δ᾽ ἐγώ. Ὅτι οἴει τοὺς ποιμέ- 
vag ! ἢ τοὺς βουχόλους τὸ τῶν προβάτων ἢ ἢ τὸ τῶν 
βοῶν ἀγαϑὸν σκοπεῖν καὶ παχύνειν αὐτοὺς καὶ ϑερα- 
πϑύειν πρὸς ἄλλο τι βλέποντας ἢ τὸ τῶν δεσποτῶν 
ἀγαϑὸν καὶ τὸ αὑτῶν, καὶ δὴ καὶ τοὺς ἐν ταῖς πόλε- 

σιν ἄρχοντας, οἱ ὡς ἀληϑῶς ἄρχουσιν, ἄλλως πως ἡγεῖ 
διανοεῖσθαι πρὸς τοὺς ἀρχομένους ἢ ὥςπϑρ ἂν τις 
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πρὸς πρόβατα διατεϑείη, καὶ ἀλλο τι σχοπεῖν αὐτοὺς 
διὰ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἢ τοῦτο, ὅϑεν αὐτοὶ ὠφελήσον- 
ται. καὶ οὕτω πόῤῥω si ' περὶ τὸ τοῦ δικαίου καὶ δι- 
καιοσύνης καὶ ἀδίκου τε καὶ ἀδικίας, ὥςτϑ ἀγνοεῖς, ὅτι 

ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλότριον ἀγαϑὸν τῷ 

ὄντι, τοῦ κρείττονός τε καὶ ἄρχοντος ξυμφέρον, οἰκδία 
δὲ τοῦ πειϑομένου τὲ καὶ ὑπηρετοῦντος βλάβη, ἡ δὲ 

ἀδικία τοὐναντίον, καὶ ἄρχει τῶν ὡς ἀληϑῶς εὐηϑε- 
κῶν τὸ καὶ δικαίων, oi δ᾽ ἀρχόμενοι ποιοῦσι τὸ ἐκεί- 
vov ξυμφέρον χρβίττονος ὄντος, καὶ εὐδαίμονα ἐκεῖνον 
ποιοῦσιν ὑπηρετοῦντες αὐτῷ, ἑαυτοὺς δὲ 1 οὐδ᾽ ὁπως- 
τιοῦν. σκοπεῖσϑαι δέ, ὦ εὐηϑέστατϑε Σώκρατες, οὗ- 

τωσὶ χρή, ὅτι δίκαιος ἀνὴρ ἀδίχου πανταχοῦ ἔλαττον 
ἔχει. πρῶτον μὲν ἐν τοῖς πρὸς ἀλλήλους ξυμβολαίοις, 

ὅπου ἄν ὁ τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ κοινωνήσῃ, οὐδαμοῦ 
ἂν εὕροις ἐν τῇ διαλύσει τῆς κοινωνίας πλέον ἔχοντα 

ἔπειτα ἐν τοῖς 
πρὸς τὴν πόλιν, ὅταν τὲ τινες εἰρφοραὶ ὦσιν, ὃ μὲν 
δίκαιος ἀπὸ τῶν ἴσων πλέον εἰςφέρει, ὁ δ᾽ ἔλαττον, 
ὅταν τε λήψεις, ι ὃ μὲν οὐδέν, ὃ δὲ πολλὰ κερδαίνει. 

καὶ γὰρ ὅταν ἀρχήν τινα ἄρχῃ ἑκάτερος, τῷ μὲν δι- 
xa) ὑπάρχει, καὶ εἰ μηδεμία ἀλλη ζημία, τά 78 οἰκεῖα 

δι ᾿ἀμέλοιαν μοχϑηροτέρως ἔχειν, ἐκ δὲ τοῦ δημοσίου 
μηδὲν ὠφελεῖσϑαι διὰ τὸ δίκαιον εἶναι, πρὸς δὲ τού- 
τοις ἀπέχϑεσϑαι τοῖς T8 οἰκείοις καὶ τοῖς γνωρίμοις, 

ὅταν μηδὲν ἐϑέλῃ αὐτοῖς ὑπηρετεῖν παρὰ τὸ δίκαιον. 
τῷ δὲ ἀδίκῳ πάντα τούτων ταἀναντία ὑπάρχει. λέγω 
γὰρ ὅνπϑρ νῦν δὴ ἔλεγον, τὸν μεγάλα Ἐ δυνάμενον 

πλεονεκτεῖν. τοῦτον οὐν σχόπϑι, δἴπβρ βούλει κρένειν, 
ὅσῳ μᾶλλον ξυμφέρει ἰδίᾳ αὑτῷ ἄδικον εἶναι ἢ δί- 
χαιον. πάντων δὲ ὑᾷστα μαϑήσει, ἐὰν ἐπὶ τὴν τελεω- 

ΐ Hc M ma 
τὸν δίκαιον τοῦ ἀδίκου, αλλ ἔλαττον" 

τάτην ἀδικίαν ἔλϑης, ἢ τὸν μὲν ἀδικήσαντα εὐδαιμο- 

γέστατον ποιδὶ, τοὺς δὲ ἀδικηϑέντας καὶ ἀδικῆσαι οὐκ 
ἂν ἐθέλοντας ἀϑλιωτάτους. ἔστι δὲ τοῦτο τυραννίς, ἢ 

3 à VOR USD SW NS ἐς 
οὐ κατὰ σμικρὸν ταλλότρια καὶ λάϑρᾳ καὶ βίᾳ ἀφαι- 

ρεῖται, καὶ (ego καὶ ὅσια καὶ ἴδια καὶ δημόσια, ἀλλὰ 
ξΞυλλήβδην. ! ὧν ἐφ ἑκάστῳ μέρει. ὅταν τις ἀδικήσας 
μὴ λάϑῃ, ζημιοῦταί T8 καὶ ὀνείδη i EA τὰ μέγιστα" καὶ 
χὰρ ἱερόσυλοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τοιχωρύχοι καὶ 
ἀποστερηταὶ καὶ κλέπται οἵ κατὰ μέρη ἀδικοῦντες τῶν 
τοιούτων κακουργημάτων καλοῦνται. ἐπειδὰν δέ τις 

πρὸς τοῖς τῶν πολιτῶν χφήμασι καὶ αὐτοὺς ἀνδραπο- 

δισάμενος δουλώσηται, avri τούτων τῶν αἰσχρῶν Ovo- 
μάτων εὐδαίμονες καὶ μακάριοι κέχληνται, οὐ μόνον 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ^ ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων, ὅσοι ἂν 

πύϑωνται αὐτὸν τὴν ὅλην ἀδικίαν ἠδικηκότα. οὐ γὰρ 
τὸ ποιεῖν τὰ ἀδικα, ἀλλὰ τὸ πάσχειν φοβούμενοι ὁ ὀνει- 
δίζουσιν ot ὀνειδίζοντες τὴν ἀδικίαν. οὕτως, ὦ Xoxga- 

186, καὶ ἰσχυρότερον καὶ ἐλευϑεριώτερον καὶ δεσποτι- 
κώτερον ἀδικία δικαιοσύνης ἐστὶν ἱκανῶς γιγνομένη, 

καί, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, τὸ μὲν τοῦ κρείττονος ξυμ- 
φέρον τὸ δίκαιον τυγχάνει ὃν, τὸ δ᾽ ἄδικον ἑαυτῷ λυ- 
σιτελοῦν 318 καὶ ξυμφέρον. XVIL Ταῦτα εἰπὼν ὁ ! 
Θρασύμαχος ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι, ὥςπερ βαλανεὺς ἡμῶν 
καταντλήσας κατὰ τῶν ὦτων ἀϑρόον καὶ πολὺν τὸν 
λόγον. οὐ μὴν εἴασάν y? αὐτὸν OL παρόντες, ἀλλ᾽ 

ἠνάγκασαν ὑπομεῖναί T8 καὶ “παρασχεῖν τῶν εἰρημένων 
λόγον. καὶ δὴ ἔγωγ καὶ αὐτὸς πάνυ ἐδεόμην τε καὶ 
sbvoy: Ὦ, δαιμόνιε Θρασύμαχε, οἷον ἐμβαλὼν λόγον ἐν 
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γῷ ἔχοις ἀπιέναι, πρὶν διδάξαι ἱκανῶς ἢ μαϑεῖν εἴτε 

οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει! ἢ σμιχρὸν οἴξι ἐπιχειρεῖν πρᾶ- 

γμα ! διορίζεσθαι, αλλ ov βίου διαγωγήν, ἡ ἂν διαγό- 
μενος ἕκαστος ἡμῶν λυσιτελεστάτην ζωὴν ζῴη; Ἐγὼ 
γὰρ οἶμαι, ἔφη ὃ Θρασύμαχος, τουτὲ ἄλλως ἔχειν. 
Ἔοικας, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὔτοι ἡμῶν γε οὐδὲν κήδεσϑαι, 
οὐδὲ τι φροντίζειν, εἴτε χεῖρον εἴτε βέλτιον βιωσόμεϑα 

ἀγνοοῦντες ὃ σὺ φὴς εἰδέναι. ἀλλ᾽, ὦ ᾽γαϑέ, προϑυ- 
μοῦ καὶ ἡμῖν ἐνδείξασϑαι" οὗτοι κακῶς * σοι κείσεται 
ὅ τι ἂν ἡμᾶς τοσούςδε ὄντας εὐεργετήσῃς. ἐγὼ γὰρ δή 
σοι λέγω 10 T ἐμόν, ὅτι οὐ πείϑομαι οὐδ᾽ οἶμαι. ἀδι- 

κίαν δικαιοσύνης κερδαλεώτερον δῖναι, οὐδ᾽ ἐὰν ἐᾷ τις 
αὐτὴν καὶ μὴ διακωλύῃ πράττειν ἃ βούλεται. ἀλλ, o 

qo88, ἔστω μὲν ἄδικος, δυνάσϑω δὲ ἀδικεῖν ἢ τῷ 
λανϑάνειν ἢ τῷ διαμάχεσϑαι" ὅμως ἐμέ v οὐ zeige 

ὡς ἔστι τῆς δικαιοσύνης περδαλεώτερον». ταῦτ οὖν καὶ 
' ἕτερος ἴσως τις ἡμῶν πέπονϑεν, οὐ μόνος ἐγώ. πεῖ- 
σον οὖν, ὦ μακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς βου- 
λευόμεϑα δικαιοσύνην ἀδικίας περὶ πλείονος. ποιούμε- 

γοι. Καὶ πῶς, ἔφη, σὲ πείσω; εἰ γὰρ οἷς vv» δὴ ἔλε- 
γον μὴ πέπεισαι, τί σοι ἔτι ποιήσω: ἢ εἰς τὴν ψυχὴν 
φέρων ἐνθῶ τὸν λόγον; Μὰ AU, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ σύ 

ye ἀλλὰ πρῶτον μέν, ἃ ἂν εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις, ἢ 
ἐὰν μετατιϑῇ, φανερῶς μετατίϑεσο xal ἡμᾶς μὴ ἐξ- 
ἀπάτα. νῦν δὲ ὁρᾷς, [E Θρασύμαχε, ἔτι γὰρ τὰ ἕμ- 
προσϑεν ἐπισχεψώμεϑα, ὅτι τὸν ὡς ἀληϑῶς i ἰατρὸν τὸ 
πρῶτον ὁριζόμενος τὸν ὡς ἀληϑῶς ποιμένα οὐχέτι ᾧου 
δεῖν ὕστερον ἀκριβῶς φυλάξαι, ἀλλὰ ποιμαίνειν οἴξι 

αὐτὸν τὰ πρύβατα, xcd ὅσον ποιμήν ἐστιν, οὐ πρὸς 
τὸ τῶν προβάτων βέλτιστον βλέποντα, ἀλλ᾽ ὥςπερ δαι- 
τυμόνα τινὰ καὶ μέλλοντα ἑστιάσεσϑαι πρὸς τὴν εὐω- 

χίαν, ἢ αὐ πρὸς τὸ ἀποδύσϑαι, ὥςπερ χφηματιστὴν ' 
ἀλλ᾽ ov ποιμένα: τῇ δὲ ποιμενικῇ, οὐ δήπου ἄλλου του 
μέλει ἢ ἐφ᾽ ᾧ τέτακται, ὅπως πούτῳ τὸ βέλτιστον ἐχ- 

ποριεῖ: ἐπεὶ τά γε αὑτῆς, der εἶναι βελτίστη, ἱχανῶς 
δήπου ἐχτεδπιόρισται, ἕως 9s ἂν μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ ποιμε- 
γνικὴ εἶναι. οὕτω δὴ ᾧμην ἔγωγε »ῦν δὴ ἀναγκαῖον si- 
yai ἡμῖν ὁμολογεῖν πᾶσαν ἀρχήν, καϑ' ὅσον ἀρχή, 
μηδενὶ ἄλλῳ τὸ βέλτιστον σκοπεῖσϑαι ἢ ἐκείνῳ τῷ ἀρ- 

χομένῳ Te xai ϑεραπευομένῳ, | ἔν c8 πολιτικῖ. καὶ 
i uror; ἀρχῇ. σὺ δὲ τοὺς ἄρχοντας. ἐν ταῖς πόλεσι, 
τοὺς ἀληϑῶς ἄρχοντας, ἑκόντας οἴξι ἄρχειν; Ma 24b 

QU; ἔφη, ἀλλ εὖ οἶδα. XVIII. Ti δέ; ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ à 

Θρασύμαχε, τὰς ἄλλας ἀρχὰς οὐχ ἐννοεῖς ὅτι οὐδεὶς 

ἐϑέλει ἄρχειν ἑκών, ἀλλὰ μισϑὸν αἰτοῦσι», ὡς οὐχὶ 
αὐτοῖσιν ὠφέλειαν ἐσομένην ἐκ τοῦ ἄρχειν ἀλλὰ τοῖς 
ἀρχομένοις; * ἐπεὶ τοσόνδε εἰπέ. οὐχὶ ἑκάστην μέντοι 
φαμὲν ἑχάστοτε τῶν τεχνῶν τούτῳ ἑτέραν εἶναι, τῷ 
ἑτέραν τὴν δύναμιν ἔχειν; καί, ὦ μακάριε, μὴ παρὰ 
δόξαν ἀποκρίνου, ἵνα τι καὶ περαίνωμεν. “Ἀλλὰ τού- 

τῳ, ἔφη, ἑτέραν. Οὐκοῦν καὶ ὠφέλειαν ἑκάστη ἰδέαν 
τινὰ ἡμῖν παρέχεται, ἀλλ οὐ κοινήν, οἷον ἰατρικὴ μὲν 
ὑγίειαν, πυβερνητικὴ δὲ σωτηρίαν ἐν τῷ πλεῖν, καὶ ct 
ἄλλαι οὕτως; Πάνυ 758. Οὐκοῦν καὶ μισϑωτικὴ μι- 

σϑόν; αὕτη γὰρ αὐτῆς ! 7 δύναμις. ἢ τὴν ἰατρικὴν σὺ 
καὶ τὴν κυβερνητικὴν τὴν αὐτὴν καλεῖς; ἢ ἐάνπερ βού- 
λῃ ἀκριβῶς διορίζειν, ὥςπερ ómiSov, οὐδέν τι μᾶλλον, 

ἐάν τις κυβερνῶν ὑγιὴς γίγνηται διὰ τὸ ξυμφέρον cv- 

τῷ πλεῖν ἐν τῇ ϑαλάττῃ, ἕνεκα τούτου καλεῖς μᾶλλον 
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αὐτὴν ἰατρικήν; Οὐ δῆτα, ἔφη. Οὐδὲ y, οἶμαι, τὴν 
μισϑωτικήν, ἐὰν ὑγιαίνῃ τις μισϑαρνῶν. Ov δῆτα. 

Τί δὲ; τὴν ἰατρικὴν μισϑαρνητιπήν, ἐὰν ἰώμενός τις 
μισϑαρνῇ; ! Ovx, ἔφη. Οὐκοῦν τήν 7ε ὠφέλειαν ἑχά- 

στης τῆς τέχνης ἰδίαν ὡμολογήσαμεν εἶναι; Ἔστω, ἔφη. 
Ἥντινα ἄρα ὠφέλειαν κοινῇ ὠφελοῦνται πάντες oi δη- 
μιουργοΐ, δῆλον ὅτι κοινῇ τινὶ τῷ αὐτῷ προςχρώμενοι 
az ἐκείνου ὠφελοῦνται. Ἔοικεν, ἔφη. Φαμὲν δέ γ8 
τὸ μισϑὸν ἀρνυμένους ὠφελεῖσϑαι τοὺς δημιουργοὺς 
ἀπὸ τοῦ προιχρῆσϑαι τῇ μισϑωτικῇ τέχνῃ γίγρεσϑαι 

αὐτοῖς. Ξυνέφη μόγις. Οὐκ ἄρα ἀπὸ τῆς αὑτοῦ τέ- 
χνης ἑκάστῳ ! αὕτη ἡ ὠφέλεια ἐστίν, à TOU μισϑοῦ 
λῆψις, ἀλλ᾽, εἰ δεῖ ἀκριβῶς σκοπεῖσϑαι, ἡ μὲν ἰατρικὴ 

ὑγίϑιαν ποιεῖ, à δὲ μισϑαρνητικὴ μισϑόν, καὶ ἢ μὲν 
οἰκοδομικὴ οἰκίαν, ἡ δὲ μισϑαρνητικὴ αὐτῇ ἑπομένη 
μισϑόν, καὶ αἵ ἄλλαι πᾶσαι οὕτω τὸ αὑτῆς ἑκάστη 

ἔργον ἐργάζεται, καὶ ὠφελεῖ ἐχδῖνο, ἐφ ᾧ τέτακται. 
ἐὰν δὲ μὴ μισϑὸς αὐτῇ προογίγνηται, ἔσϑ᾽ ὃ τι ὦφε- 
λεῖται ὁ δημιουργὸς ἀπὸ τῆς τέχνης; Ov φαίνεται; 
ἔφη. ΡΠ οὖν οὐδ᾽ ὠφελεῖ τότε, ὅταν ! προῖκα ἐργά- 

ζηται; Οἶμαι ἔγωγε. Οὐκοῦν, ὦ Θρασύμαχε, τοῦτο 

ἤδη δῆλον, ὅτι οὐδεμία τέχνη οὐδὲ ἀρχὴ τὸ αὑτῇ ὠφέ- 
λιμὸν παρασκευάζει, ἀλλ, ὅπερ πάλαι “ἐλέγομεν, τὸ τῷ 

ἀρχομένῳ καὶ παρασκευάζει καὶ ἐπιτάττει, τὸ ἐκείνου 
ξυμφέρον ἥττονος ὄντος σκοποῦσα, ἀλλ οὐ τὸ τοῦ 

κρείττονος. διὰ δὴ ταῦτα ἔγωγε, ὦ φίλε Θρασύμαχε, 
xai ἄρτι ἔλεγον, μηδένα ἐθέλειν ἑχόντα ἄρχειν καὶ τὰ 
ἀλλότρια κακὰ μεταχειρίζεσϑαι ἀνορϑοῦντα, ἀλλὰ μι- 

σϑὸν αἰτεῖν, ὅτι 0 μέλλων καλῶς τῇ τέχνῃ * πράξειν 

οὐδέποτε αὑτῷ τὸ βέλτιστον πράττει, οὐδ᾽ ἐπιτάττει 
κατὰ τὴν τέχνην ἐπιτάττων, ἀλλὰ τῷ ἀρχομένῳ" ὧν δὴ 
ἕνεχα, ὡς ἔοικε, μισϑὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν 
ἐϑελήσειν ἄρχειν, ἢ ἀργύριον, ἢ τιμήν, ἢ ζημίαν, ἐὰν 
μὴ ἄρχῃ. XIX. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὡ “Σώκρατες; ἔφη 

ὃ Γλαύκων. τοὺς μὲν γὰρ δύο μισϑοὺς γηνώσκω" τὴν 
δὲ ζημίαν ἥντινα λέγεις καὶ ὡς ἐν μισϑοῦ μέρϑι εἴρη- 

xag, ov ξυνῆκά πω. Τὸν τῶν βελτίστων ἄρα μισϑόν, 
ἔφην, οὐ ξυνίης, δι ὃν ἄρχουσιν oL ἐπιεικέστατοι, 

ὅταν ἐθέλωσιν ἄρχειν. ἢ ovx οἶσϑα, ὅτι τὸ φιλότιμόν 
τε καὶ φιλάργυρον εἶναι ὄνειδος λέγεταί τε καὶ ἔστιν; 
"Eyoye, ἔφη. “Διὰ ταῦτα τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὔτε χρφη- 

μάτων ἕνεχα ἐθέλουσιν ἄρχειν οἱ ἀγαϑοὶ οὔτε τιμῆς" 
οὔτβ γὰρ φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα με- 
σϑὸν μισϑωτοὶ βούλονται κεκλῆσϑαι, οὔτε λάϑρᾳ αὐ- 
τοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες κλέπται. οὐδ᾽ αὖ τιμῆς 
ἕνεκα" οὐ γάρ εἰσι φιλότιμοι. δεῖ δὴ ! αὐτοῖς ἀνάγκην 
προςεῖναι καὶ ζημίαν, εἰ μέλλουσιν ἐθέλειν ἄρχειν. ὅϑεν 

κινδυνεύϑι τὸ ἑκόντα éni τὸ ἄρχειν ἰέναι, ἀλλὰ μὴ 
ἀνάγκην περιμένειν» αἰσχρὸν γενομίσϑαι. τῆς δὲ ζη- 
μίας μεγίστη τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσϑαι, ἐὰν μὴ 
αὐτὸς ἐϑέλῃ ἄρχειν" ἣν δείσαντές μοι φαίνονται &p- 
Aeon, ὅταν ἄρχωσιν, οἵ ἐπιεικεῖς, καὶ τότε ἔρχονται ἐπὶ 
τὸ ἄρχειν οὐχ ὡς ἐπὶ ἀγαϑόν τι ἰόντες οὐδ᾽ ὡς εὑ- 
παϑήσοντες ἐν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ ἀναγκαῖον καὶ οὐκ 
ἔχοντες ἑαυτῶν βελτίοσιν ' ἐπιτρέψαι οὐδὲ ὁμοίοις. 
ἐπεὶ κιυδυνεύει, πόλις ἀνδρῶν ἀγαϑῶν εἰ γένοιτο, πε- 

φιμάχητον ἄν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν, ὥςπερ νυνὶ τὸ ἂρ- 
χειν, καὶ ἐνταῦϑ᾽ ἂν καταφανὲς γενέσϑαι, ὅτι τῷ ὄντι 
ἀληϑινὸς ἄρχων οὐ πέφυκε τὸ αὑτῷ ξυμφέρον σκοπεῖ- 
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σϑαι, ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ Gere πᾶς ἂν ὃ γιγνώ- 
gxo» τὸ ὠφελεῖσϑαι μᾶλλον ἕλοιτο vm ἄλλου ἢ ἄλλον 
ὠφελῶν πράγματα ἔχϑιν. τοῦτο μὲν οὖν ἔγωγϑ οὐδα- 
uj συγχωρῶ ' Θρασυμάχῳ, ὡς τὸ δίκαιόν ἐστι τὸ τοῦ 
κρείττονος ξυμφέρον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν δὴ καὶ εἰςαῦϑις 
σκειψόμεϑα᾽ πολὺ δέ μοι δοκεῖ μεῖζον εἶναι ὃ νῦν λέ- 

yg Θρασύμαχος, τὸν τοῦ ἀδίκου βίον φάσκων εἶναι 
κρείττω ἢ τὸν τοῦ δικαίου. σὺ οὖν ποτέρως, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ὦ Γλαύκων, αἱρεῖ; καὶ πότερον ὡς ἀληϑεστέρως 

δοκεῖ σοι λέγεσθαι; Τὸν τοῦ δικαίου ἕ ἔγωγϑ, ἔφη, λυ- 

σιτελέστερον βίον εἶναι. Ἤκουσας, E δ᾽ ἐγώ, * ὅσα 
ἄρτι Θρασύμαχος ἀγαϑὰ διῆλϑε τῷ τοῦ ἀδίκου; Ἢ- 

κουσα; ἔφη, ἀλλ᾿ ov πείϑομαι. Βούλει οὖν αὐτὸν 
πείϑωμεν, ἂν δυνώμεϑά πῃ ἐξευροῖν, ὡς οὐκ ἀληϑῆ 

λέγϑι; Πῶς γὰρ οὐ βούλομαι; ἡ δ᾽ ὃς. Ἂν μὲν τοί- 
γυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀντικατατείναντες λέγωμεν αὐτῷ λόγον 

παρὰ λόγον, ὅσα αὐ ἀγαϑὰ ἔχει τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ 
αὖϑις οὗτος, καὶ ἄλλον ἡ ημεῖς, ἀριϑμεῖν δεήσει τὰγα- 

ϑὰ καὶ μετρεῖν ὅσα ἑκάτεροι ! ἐν ἑκατέρῳ λέγομεν, 
καὶ δὴ δικαστῶν τινῶν τῶν διακρινούντων δεησόμεϑα" 
ἂν δὲ ὥςπερ ἄρτι ἀγομολογούμενοι πρὸς ἀλλήλους 
σκοπῶμεν, ἅμα αὐτοὶ τὸ δικασταὶ καὶ ῥήτορες ἐσόμε- 
ϑα. “Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Ὁποτέρως οὖν σοι, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἀρέσκει; Οὕτως, ἔφη. XX. 1ϑι δή, ἤν δ᾽ ἐγώ, 

ὦ Θρασύμαχϑ, ἀπόκριναι ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς. τὴν τελέαν 

ἀδικίαν τελέας οὔσης θιχαθρννη. λυσιτελεστέραν φὴς 
εἶναι; Πάνυ uiv οὖν καὶ φημί, ' ἔφη, καὶ δὶ d, εἰρη- 

κα. Φέρε δὴ τὸ τοιόνδβ περὶ αὐτῶν πῶς λέγεις; τὸ 
μέν που ἀρετὴν αὐτοῖν καλεῖς, τὸ δὲ κακίαν; “Πῶς 

γὰρ οὐ; Οὐκοῦν τὴν μὲν δικαιοσύνην ἀρετήν, τὴν δὲ 
ἀδικίαν κακίαν; Eixog y ἔφη», c ἥδιστε, ἐπϑιδή Ὥ 

καὶ λέγω ἀδικίαν μὲν λυσιτελεῖν, δικαιοσύνην δ᾽ 

MA τί μήν; Τοὐναντίον, ἢ δ᾽ ὅς. Ἦ τὴν EM 
γὴν κακίαν; ! Οὔκ, ἀλλὰ πάνυ γενναίαν εὐήϑειαν. Τὴν 
ἀδικίαν. ἄρα κακοήϑειαν καλεῖς; Οὔκ, ἀλλ᾽ εὐβουλίαν, 

ἔφη. Ἢ καὶ φρόνιμοί σοι, ὦ Θρασύμαχε, δοκοῦσιν 
εἶναι καὶ ἀγαϑοὶ οἵ ἄδικοι; Οἵ 78 τελέως, ἔφη», οἷοί τε 

ἀδικεῖν, πόλεις T8 καὶ ἔϑνη δυνάμενοι ἀνϑρώπων vg 
ἑαυτοὺς ποιεῖσθαι. σὺ δὲ οἶξι ue ἴσως τοὺς τὰ βαλ- 
λάντια ᾿ἀποτέμνοντας λέγειν. λυσιτελεῖ μὲν oU", ἢ δ᾽ 

ὅς, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐάνπερ λανθάνῃ" ἔστι δὲ ovx 
ἄξια λόγου, ἀλλ δὴ ἔλογον. ' Τοῦτο μέντοι, 

ἔφην, οὐκ ἀγνοῶ ὃ τι βούλει λέγειν" ἀλλὰ τόδε ἐθαύ- 
μασα, εἰ ἐν ἀρετῆς καὶ σοφίας τίϑης μέρει τὴν ἀδι- 
slav, τὴν δὲ δικαιοσύνην ἐν τοῖς ἐναντίοις. Ἀλλὰ πά- 
» οὕτω τίϑημι. Τοῦτο, " δ᾽ ἐγώ, ἤδη στερεώτερον, 
ὦ ἑταῖρε, καὶ οὐκέτι ῥάδιον ἔχειν 0 τὶ τις εἴπῃ. 8l γὰρ 
λυσιτελεῖν μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτέϑεσο, χαχίαν μέντοι 3 
αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολόγεις εἶναι; ὥςπερ ἄλλοι τινές, Si- 

χομεν ἂν τι λέγειν χατὰ τὰ ομιζόμενα λέγοντες" γὺν 

δὲ δῆλος εἶ ὅτι φήσεις αὐτὸ καὶ καλὸν καὶ ἰσχυρὸν 
εἶναι καὶ ταλλα αὐτῷ πάντα προςϑήσεις, * ἃ ἡμεῖς 
τῷ δικαίῳ προςετίϑεμεν, ἐπειδή ys καὶ ἐν ἀρετῇ αὐτὸ 
καὶ σοφίᾳ ἐτόλμησας ϑεῖναι. ᾿ληϑέστατα, i ἔφη; μαν- 

τϑύει. Ἀΐλλ οὐ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀποκνητέον 78 τῷ 

λόγῳ ἐπεξελϑεῖν σκοπούμενον, ἕως ἄν ga ὑπολαμβά- 

γὼ λέγϑιν ἅπερ, διανοεῖ. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖς σύ, ὦ Θρα- 

σύμαχε, ἀτεχνῶς νῦν οὐ σκώπτειν, ἀλλὰ τὰ δοκοῦντα 
περὶ τῆς ἀληϑείας λέγειν. Ti δέ σοι, ἔφη, τοῦτο δια- 
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φέρει, εἴτε μοι δοκεῖ εἴτα μή, ἀλλ᾿ ov τὸν λόγον ἐλέγ- 
j E Ped : ; Fi 

χεις; ! Οὐδέν, ἣν δ᾽ ἐγώ. ἀλλὰ τόδε μοι πειρῶ ἔτι 
x : $ 

πρὸς τούτοις ἀποχρίνασϑαι" ὁ δίκαιος τοῦ δικαίου 
δοκϑῖ τί σοι ἄν ἐθέλειν πλέον ἔχειν; Οὐδαμῶς, ἔφη" 

ἘΣ - , - , 
οὐ γὰρ ἄν qv» ἀστεῖος, ὥςπερ νῦν, καὶ εὐήϑης. Τί 
δέ; τῆς δικαίας πράξεως; Οὐδὲ τῆς δικαίας, ἔφη. Τοῦ 
3 , ER EE ES - [5 v^ 

δὲ ἀδίκου πότερον ἀξιοῖ ἂν πλεονεκτεῖν καὶ ἡγοῖτο δί- 
- , T. UCicae LJ » 2 w 

καιον εἶναι, ἢ ovx ἂν ἡγοῖτο δίκαιον; Hyoir ἂν, ἡ δ 
; M LYTIUE CS ; : 
0c, καὶ ἀξιοῖ, ἀλλ ovx ἄν δύναιτο.  .MÀX ov τοῦτο, 
* ΑΓ ΣΟΎ Ἔ - 34/53. 5. - x , ES - 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐρωτῶ, αλλ εἰ τοῦ μὲν δικαίου ! μὴ ἀξιοῖ 

' » E , c ] - 8$. Ds 
πλέον ἔχειν μηδὲ βούλεται ὁ δίκαιος, τοῦ δὲ ἀδίκου; 

SN : 
Ἀλλ᾽ οὕτως, ἔφη, tyei. Τί δὲ 
τοῦ δικαίου πλδονεκτεῖν καὶ 

δὴ ὃ ἀδικος; ἄρα ἀξιοῖ 

τῆς δικαίας πράξεως; 

Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη, ὅς ys πάντων πλέον ἔχειν ἀξιοῖ. 

Οὐκοῦν καὶ ἀδίκου ἀνθρώπου τε καὶ πράξεως ὁ ἀδι- 

xoc πλδβονεχτήσει καὶ ἁμιλλήσεται ὡς ἁπάντων πλεῖ- 
στον αὐτὸς λάβῃ; Ἔστι ταῦτα. ΧΧΙ. Ὧδε δὴ λέγω- 
uev, ἔφην" ὃ δίκαιος τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ πλδονεκτεῖ, 
τοῦ δὲ ἀνομοίου, ὃ δὲ ἄδικος τοῦ τε ! ὁμοίου καὶ τοῦ 
ἀνομοίου; Ἄφριστα, ἔφη; εἴρηκας. Ἔστι δὲ γ8, ἔφην, 

φρόνιμός τε καὶ ἀγαϑὸς ὁ ἄδικος, 0 δὲ δίκαιος οὐδέ- 
regm. Καὶ τοῦτ΄, ἔφη, εὑ. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
fouxs τῷ φρονίμῳ καὶ τῷ ἀγαϑῷ 0 ἄδικος, ὁ δὲ δί- 
καιος οὐκ ἔοικεν; Πῶς γὰρ οὐ μέλλει, ἔφη, ὃ τοιοῦ- 

τος Qv καὶ ἐοικέναι τοῖς τοιούτοις, ὃ δὲ μὴ μὴ ἐοικέ- 
ναι; Καλῶς. τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὐτῶν οἷς- 
περ ἔοικεν. λλὰ τί μέλλει; ἔφη. Eis, à Θρασύ- 

pure" μουσικὸν δὲ τινα λέγεις, ἕτερον ! δὲ ἄμουσον; 
"Eyoye. Πότερον φρόνιμον καὶ πότερον ἄφρονα; Τὸν 

μὲν μουσικὸν δήπου φρόνιμον, τὸν δὲ ἃ ἄμουσον ἄφρο- 
γα. Οὐκοῦν καὶ ἅπερ φρόνιμον, ἀγαϑόν, ἃ δὲ ἃ ἄφρο- 

voc, κακόν; INol. Τί δὲ ἰατρικόν; οὐχ οὕτως; Οὕτως. 
Δοκεῖ ἄν οὖν τίς σοι, ὦ ἄριστε, “μουσικὸς ἀνὴρ ἀρ- 
μοττόμενος λύραν ἐθέλειν μουσικοῦ ἀνδρὸς ἐν τῇ ἐπι- 
τάσϑι καὶ ἀνέσει τῶν χορδῶν πλεονεκτεῖν ἢ ἀξιοῦν 

πλέον ἔχειν; Οὐκ ἔμοιγε. τί δέ; ἀμούσου; Aya, 

ἔφη. τί δὲ 0 ἰατρικός; Ἐ ἐν τῇ ἐδωδῇ ἢ ἢ πόσϑι ἐθέλειν 
ἂν τι ἰατρικοῦ mÀsovexrely ἢ ἀνδρὸς ἢ πράγματος; Οὐ 
δῆτα. Μὴ ἰατρικοῦ δέ; Ναί. Περὶ πάσης δὲ ὅρα 
ἐπιστήμης T8 καὶ ἀνεπιστημοσύνης, st τίς σοι δοκεῖ 

ἐπιστήμων ὁςτιξοῦν πλείω ἂν ἐϑέλειν αἱρεῖσϑαι 7 ὅσα 

ἄλλος ἐπιστήμων ἢ πράττϑιν ἢ λέγειν, καὶ οὐ ταὐτὰ 

τῷ ὁμοίῳ ἑαυτῷ εἰς τὴν αὐτὴν πρᾶξιν. Ἀλλ᾿ ἴσως, 

ἔφη, ἀγάγκη τοῦτό γ8 οὕτως ἔχειν. Τί δὲ ὁ ἀνεπι- 

στήμων; οὐχὶ ὁμοίως μὲν ἐπιστήμονος πλεονεατήσειεν 
! ἂν, ὁμοίως δὲ ἀνεπιστήμονος; Ἴσως. Ὁ δὲ ἐπιστή- 

μὼν σοφός; Φημί. 'O δὲ σοφὸς ἀγαϑός; Φημί. 'O 
ἄρα ἀγαϑός τὸ καὶ σοφὸς τοῦ μὲν ὁμοίου οὐκ ἐθελή- 
σει πλεονεκτεῖν, τοῦ δὲ ἀνομοίου τ καὶ ἐναντίου. 
Ἔοικεν, ἔφη. 'O δὲ κακός τὸ καὶ ἀμαϑὴς τοῦ τὸ 
ὁμοίου καὶ τοῦ ἐναντίου. Φαίνεται. Οὐκοῦν, ὡ pu 

σύμαχο, ἣν δ᾽ ἐγώ, ó ἄδικος ἡμῖν τοῦ ἀνομοίου T8 καὶ 
ὁμοίου πλεονεκτεῖ; ἢ οὐχ οὕτως ἔλεγες; "Eyoys, ἔφη. 
Ὃ δὲέ ye δίκαιος τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ ! πλεονθατήσει, 

τοῦ δὲ ἀνομοίου; INal. Ἔοικεν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὃ μὲν 
δίκαιος τῷ σοφῷ καὶ ἀγαϑῷ, ὃ δὲ ἄδικος τῷ κακῷ καὶ 

ἀμαϑεῖ. Κινδυνεύει. Ἡλλὰ μὴν ὡμολογοῦμεν, ᾧ γ8 
ὅμοιος ἑκάτερος εἴη, τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι. 
ἹὩμολογοῦμεν γάρ. Ὃ μὲν ἄρα δίκαιος ἡμῖν ἀναπέ- 
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φανται ὧν ἀγαϑός τε καὶ σοφός, ὃ δὲ ἄδικος auod c 

τε καὶ κακός. ΧΧΙΙ. Ὁ δὴ Θρασύμαχος ὡμολόγησε 
μὲν πάντα ταῦτα, οὐχ ὡς ἐγὼ νῦν ῥᾳδίως λέγω, ἀλλ᾽ 

' ἑλκόμενος καὶ μόγις, μετὰ ἱδρῶτος ϑαυμαστοῦ ὅσου, 
ἅτε καὶ ϑέρους ὄντος᾽ τότε καὶ εἶδον ἐγώ, πρότερον 
δὲ οὕπω, Θρασύμαχον ἐρυϑριῶντα" ἐπειδὴ δὲ οὖν διω- 

μολογησάμεϑα τὴν δικαιοσύνην ἀρετὴν εἶναι καὶ σο- 
φίαν, τὴν δὲ ἀδικίαν κακίαν τὸ καὶ ἀμαϑίαν, Εἶεν, ἣν 
δ᾽ ἐγώ, τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτω κείσϑω, ἔφαμεν δὲ δὴ 
καὶ ἰσχυρὸν εἶναι τὴν ἀδικίαν. 5 οὐ μέμνησαι, a .Gga- 
σύμαχε; Μέμνημαι, ἔφη" ἀλλ᾽ ἔμοιγε οὐδὲ ἃ νῦν λέ- 
γεις ἀρέσκει, καὶ ἔχω περὶ αὐτῶν λέγειν. εἰ οὖν λέ- 

7οιμι, ! εὐ oi. ὅτι δημηγορεῖν. ἂν μὲ φαίης. ἢ οὖν ἕα 
μὲ εἰπεῖν ὅσα βούλομαι, ἢ» εἰ βούλει ἐρωτᾶν, ἐρώτα" 
ἐγὼ δὲ goi, ὥρπερ ταῖς γραυσὶ ταῖς τοὺς μύϑους λε- 
γούσαις, εἷεν ἐρῶ καὶ καταγεύσομαι, καὶ ἀναγεύσομαι. 
“Μηδαμῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, παρά γε τὴν σαυτοῦ δόξαν 
Ὥρτϑ σοι, ἔφη, ἀρέσκειν, ἐπειδήπερ οὐκ ἐᾷς λέγειν. 
καίτοι τί ἄλλο βούλει; Οὐδὲν μὰ Δία, qv δ᾽ ἐγώ, ἀλλ᾽ 

εἴπερ τοῦτο ποιήσεις, ποίει" ἐγὼ δὲ ἐφωτήσω. ᾿Ερῶτα 
δή. Τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ, ὅπερ ἄρτι, ἵνα καὶ ἕξης 
διασκεψώμεϑα * τὸν λόγον, ὁποῖόν τι τυγχάνει ὃν δι- 
καιοσύνη πρὸς ἀδικίαν. ἐλέχϑη γάρ που, ὅτι καὶ gs 
γνατώτερον καὶ ἰσχυρότερον εἴη ἀδικία δικαιοσύνης" » 
δέ y, ἔφην, εἴπερ σοφία τ καὶ ἀρετή ἐστι Phan. 
γῆ, ῥᾳδίως, οἶμαι, φανήσεται καὶ ἰσχυρότερον. ἀδικίας, 

ἐπειδήπερ ἐστὶν ἀμαϑία à ἀδικία. οὐδεὶς ἃ ἂν ἔτι τοῦτο 
ἀγνοήσειεν. ἀλλ᾿ οὔ τι οὕτως ἁπλῶς, ὦ Θρασύμαχε, 
ἔγωγβ ἐπιϑυμῶ, ἀλλὰ τῇδέ πῃ σκέψασθαι" πόλιν 
φαίης ἂν ἀδικον εἶναι καὶ ! ἄλλας πόλεις ἐπιχειρεῖν 
δουλοῦσϑαι ἀδίκως καὶ καταδεδουλῶσϑαι, πολλὰς δὲ 
xai ig ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην; πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. 
xai τοῦτό 78 ἢ ἀρίστη μάλιστα ποιήσει καὶ τελεώτα- 
τα οὖσα ἄδικος. May&vo, ἔφην, ὅτι σὸς οὗτος ἣν 
ὃ λόγος. ἀλλὰ τόδε περὶ αὐτοῦ σχοπῶ" πότερον ἢ 

κρείττων γιγνομένη πόλις πόλεως. ἄνευ δικαιοσύνης τὴν 
δύναμιν ταύτην ἕξει, ἢ ἢ ἀνάγκη αὐτῇ μβτὰ δικαιοσύνης; 
Εἰ μέν, ἔφη, ὡς σὺ ἄρτι ! ἔλεγες, ἔχει, Bl ἢ δικαιοσύ- 

γη σοφία, μετὰ δικαιοσύνης" εἰ δ᾽, ὡς ἐγὼ ἔλεγον, 
μετὰ ἀδικίας, Πάνυ ἄγαμαι, ἣν δ᾽ ἐχώ, [5] Θρασύμα- 

xe ὅτι οὐκ ἐπινεύεις μόνον xal ἀναγεύεις, ἀλλὰ καὶ 

ἀποκρίνει πάνυ καλῶς. Σοὶ γάρ, ἔφη, χαρίζομαι. 
XXII Kb 78 σὺ ποιῶν" ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε μοι χάρι- 

σαι καὶ λέγε᾽ δοκεῖς ἂν ἢ πόλιν ἢ στρατόπεδον ἢ λῃ- 

στὰς ἢ κλέπτας ἢ ἄλλο τι ἔϑνος, ὅσα κοινῇ ἐπὶ τι 
ἔρχεται ἀδίκως, πρᾶξαι ἂν τι δύνασϑαι, εἰ ἀδικοῖεν 

ἀλλήλους; ' Οὐ δῆτα, ἡ δ᾽ Oc. Τὶ δ᾽ εἰ μὴ ἀδικοῖεν; 

οὐ μᾶλλον; Πάνυ 78. Στάσεις γάρ που, ὦ Θρασύ- 

μαχε, 5 ys ἀδικία καὶ μίση καὶ μάχας ἐν ἀλλήλοις πα- 
φέχει, ἢ 5 δὲ δικαιοσύνη ὁμόνοιαν xai φιλίαν. ἢ γάρ; 
Ἔστω, 5 δ᾽ ὅς, ἵνα σοι μὴ διαφέρωμαι. Ἀλλ᾿ εὖ ys σὺ 
ποιῶν, ὦ ἄριστε. τόδε δὲ μοι Aye ἄρα εἰ τοῦτο ἔρ- 

γον ἀδικίας, μῖσος ἐμποιεῖν ὅπου ἂν ἐνῇ, οὐ καὶ ἐν 
ἐλευϑέροις T8 καὶ δούλοις ἐγγιγνομένη μισεῖν inicio 
ἀλλήλους καὶ στασιάζειν καὶ ἀδυνάτους εἶναι κοινῇ ! 
uer ἀλλήλων πράττειν; Πάγυ γε. Τί δὲ; ἂν ἐν δυοῖν 

ἐγγένηται, οὐ διοίσονται καὶ μισήσουσι καὶ ἐχϑροὶ 
ἔσονται ἀλλήλοις 18 καὶ τοῖς δικαίοις; Ἔσονται, ἔφη. 
"'Eav δὲ δή, ὦ ϑαυμάσιε, ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν 
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μὴ ἀπολεῖ τὴν αὑτῆς δύναμιν, ἢ οὐδὲν ἧττον ἕξει; 
Μηδὲν ἧττον ἐχέτω, ἔφη. Οὐκοῦν τοιανδδ τινὰ φαί- 
νεται ἔχουσα τὴν δύναμιν, οἵαν, ᾧ ay ἐγγϑηταιν. εἰτϑ 

πόλει τινὲ εἴτϑ γένει εἴτα στρατοπέδῳ εἴτε ἄλλῳ ὅτῳ- 
oU», πρῶτον μὲν ἀδύνατον * αὐτὸ ποιεῖν πράττειν 
μεϑ᾽ αὑτοῦ διὰ τὸ στασιάζειν καὶ διαφέρεσϑαι, ἔτι δ᾽ 
ἐχϑρὸν εἶναι ἑαυτῷ τ καὶ τῷ ἐναντίῳ παντὶ καὶ τῷ 
δικαίῳ; οὐχ οὕτως; Πάνυ ys. Καὶ ἐν ἑνὶ δή, οἶμαι, 

ἐνοῦσα ταῦτα πάντα ποιήσαι, ἅπερ πέφυκεν ἐργάζε- 
go πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸν πράττειν ποιήσει 
στασιάζοντα καὶ οὐχ ὁμονοοῦντα αὐτὸν ἑαυτῷ, ἔπειτα 
ἐχϑρὸν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς δικαίοις. 7 re Ναί. 

Δίκαιοι δὲ y εἰσίν, ὦ φίλε, καὶ οἱ ϑεοί; Ἔστωσαν, ' 

ἔφη. Καὶ ϑεοῖς ἄρα ἐχϑρὸς ἔσται ὁ ἄδικος, ὦ Θρα- 
σύμαχϑ, ὁ δὲ δίκαιος φίλος. Εὐωχοῦ τοῦ λόγου, ἔφη, 
ϑαῤῥῶν. οὐ γὰρ ἔγωγὲ ς σοι ἐναντιώσομαι, iva μὴ τοῖςδε 

ἀπέχϑωμαι. ἶϑι δή, qw δ᾽ ἐγώ, καὶ τὰ λοιπά μοι τῆς 

ἑστιάσεως ἀποπλήρωσον ἀποκρινόμενος ὥςπερ καὶ γνῦν. 
ὅτι μὲν γὰρ καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνους καὶ δυνατώτε- 
Qo πράττειν οἱ δίκαιοι φαίνονται, οἱ δὲ ἀδικοι οὐδὲν 
πράττειν uer ἀλλήλων οἷοί ve, ἀλλὰ δὴ καὶ ! οὕς φα- 
μὲν ἐῤῥωμένως πώποτέ τι uer ἀλλήλων κοινῇ πρᾶξαι 
ἀδίκους ὄντας, τοῦτο οὐ παντάπασιν ἀληϑὲς λέγομεν" 
οὐ γὰρ ἄν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντες ἄδικοι, 
ἀλλὰ δῆλον, ὅτι ἐνῆν τις αὐτοῖς δικαιοσύνη, ἣ αὐτοὺς 
ἐποΐδι μήτοι καὶ ἀλλήλους ys καὶ ἐφ οὖς ἤεσαν ἅμα 
ἀδικεῖν, δί ἣν ἔπραξαν ἃ ἔπραξαν, ὥρμησαν δὲ ἐπὶ 

τὰ ἀδικα ἀδικίᾳ ἡμιμόχϑηροι ὄντες" ἐπεὶ οἵ γ8 παμ- 
πόνηροι καὶ τελέως ἄδικοι τελέως εἰσὲ καὶ πράττειν 
ἀδύνατοι" ταῦτα μὲν οὖν ὅτι οὕτως ἔχει μανϑάγω, 
aÀÀ ovy ὡς σὺ τὸ πρῶτον ἐτίϑεσο. εἰ δὲ καὶ ἄμεινον 
ζῶσιν οἵ δίκαιοι τῶν ἀδίκων καὶ εὐδαιμονέστεροί εἰσιν, 
ὅπερ τὸ ὕστερον προὐϑέμεϑα σκέψασϑαι, σχδῖετδον. 
φαίνονται μὲν οὖν καὶ y", ὡς y ἐμοὶ δοκεῖ, ἐξ ὧν 
εἰρήκαμεν" ὅμως δ᾽ ἔτι βέλτιον σκεπτέον. οὐ γὰρ περὶ 
τοῦ ἐπιτυχόντος ὃ λόγος, ἀλλὰ περὲ τοῦ ὅντινα ἘΦ 
πον χρὴ ζῆν. Σκόπει δή, ἔφη. Σκοπῶ, ἣν δ᾽ 
καί μοι λέγε; δοκεῖ τί σοι εἶναι ἵππου ἔργον; ! "Fan 
γ8. 4g οὖν τοῦτο ἂν ϑείης καὶ ἵππου καὶ ἄλλου 
ὁτουοῦν ἔργον, ὃ ἂν ἢ μόνῳ ἐκείνῳ ποιῇ τις ἢ ἄρι- 
στα; Οὐ μανϑάνω, ἔφη. MAX de: ἔσϑ᾽ ὅτῳ ἂν ἀλ- 
λῳ ἴδοις ἢ ὀφθαλμοῖς; Οὐ δῆτα. Τί δὲ; ἀκούσαις 
ἄλλῳ ἢ ὠσίν; Οὐδαμῶς. Οὐκοῦν δικαίως ἂν ταῦτα 
τούτων φαῖμεν ἔργα εἶναι; Πάνυ yàxe y qiadss is pa- 
χαΐρᾳ ἂν ἀμπέλου κλῆμα ἀποτέμοις καὶ σμίλῃ καὶ 
ἄλλοις πολλοῖς; πῶς γὰρ οὔ; MAX οὐδενί r ἄν, oi- 
μαι, οὕτω καλῶς, ὡς δρεπάνῳ τῷ ἐπὶ τοῦτο ἐργα- 
σϑέντι. ληϑη. 4g οὖν οὐ τοῦτο τούτου ἔργον. 

ϑήσομεν; Θήσομεν μὲν οὖν. XXIV. £i» δή, οἶμαι, 
ἄμεινον ἂν μάϑοις ὃ ἄρτι ἠρώτων πυνϑανόμενος, ei 
οὐ τοῦτο ἑκάστου εἴη ἔργον, ὃ ἂν ἢ μόνον τι ἢ καλ- 
λιστα τῶν ἄλλων ἀπεργάζηται. Ἄλλα, ἔφη, μανϑάνω 

1e καί μοι δοκδῖ τοῦτο ἑκάστου ! πράγματος ἔργον 
εἶναι. Εἷεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. οὐκοῦν καὶ ἀρετὴ δοκεῖ σοι 
εἶναι ἑκάστῳ, ᾧπερ καὶ ἔργον τι προςτότακται; ἴωμεν 
δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν" ὀφϑαλμῶν, φαμέν, ἔστε τι ἔρ- 

γον; Ἔστιν. "Ag οὖν καὶ , ἀρετὴ ὀφϑαλμῶν ἔστιν; 
Καὶ ἀρετή. Τί δέ; Grow ἦν τι ἔργον; Nai. Οὐκ- 
οὖν καὶ ἀρετή; Καὶ ἀρϑτή. Τί δὲ πάντων πέρι τῶν 
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ἄλλων; οὐχ οὕτως; Οὕτως. Ἔχε δή" dg ἂν more 
ὄμματα τὸ αὑτῶν ἔργον καλῶς ἀπεργάσαιντο μὴ ἔχον- 
τα τὴν αὑτῶν ! οἰκείαν ἀρετήν, αλλ ἀντὶ τῆς ἀρετῆς 
κακίαν; Καὶ πῶς ἂν; ἔφη" -τυφλότητα γὰρ ἴσως λέγεις 
ἀντὶ τῆς ὄψεως. Ἥτις, ἣν δ᾽ ἐγώ, αὐτῶν ἢ ἀρετή" 
οὐ γάρ 710 τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ εἰ τῇ οἰκείᾳ μὲν ἀρετῇ 
τὸ αὑτῶν ἔργον εὖ ἐργάσϑται τὰ ἐργαζόμενα, κακίᾳ 
δὲ κακῶς. Ais, ἔφη, τοῦτό γε λέγει, Οὐκοῦν 

xal ὦτα στερόμενα τῆς αὑτῶν ἀρετῆς κακῶς τὸ αὖ- 
τῶν ἔργον ἀπεργάσεται; Πάνυ 78. Τίϑεμεν οὖν καὶ 
τἄλλα πάντα εἰς ! τὸν αὐτὸν λόγον; "Euowe δοκεὶ, 

ϑι δή, μετὰ ταῦτα τόδε σκέιψαι. ψυχῆς ἔστι τι ἔρ- 
yov, 9 ἄλλῳ τῶν ὄντων οὐδ᾽ ἄν ἑνὶ πράξαις; οἷον τὸ 
τοιόνδε" τὸ , ἐπιμδλεῖσϑαι καὶ ἄρχειν καὶ βουλεύεσϑαι 
καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ἔσϑ᾽ ὅτῳ ἄλλῳ ἢ " ψυχῇ δικαίως 
ἄν αὐτὰ ἀποδοῖμεν καὶ φαῖμεν ἴδια ἐκείνης εἶναι; Οὐ- 
δενὶ ἄλλῳ. Τί δ᾽ αὖ τὸ ζῆν; ψυχῆς φήσομεν ἔργον 

εἶναι; Μαλιστά y, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἀρετήν φαμὲν 
τινὰ ψυχῆς εἶναι; Φαμέν. J Ag οὖν ποτέ, [] Θρασύ- 

μαχε, ψυχὴ τὰ αὑτῆς ἔργα εὖ ἀπεργάσεται στερομένη 
τῆς οἰκείας ἀρετῆς, ἢ ἀδύνατον; Ἡδύνατον. ἀνάγκη 

ἄρα χακῇ ψυχῇ κακῶς ἄρχειν καὶ ἐπιμελεῖσϑαι, τῇ δὲ 
ἀγαϑῇ πᾶντα ταῦτα Ld πράττειν. Ἀνάγκη. Οὐκοῦν 

ἀρετὴν μὲν συνεχωρήσαμεν ψυχῆς εἶναι δικαιοσύνην, 
κακίαν δὲ ἀδικίαν; Συνεχωρήσαμεν γάρ. Ἣ μὲν ἄρα 

I0: XI 

AIAAOTOE 

gt Ero μὲν οὖν ταῦτα εἰπὼν ᾧμην λόγον ἀπηλ- 
λάχϑαι" τὸ δ᾽ ἣν ἄρα, ὡς ἔοικο, προοίμιον. ὃ γὰρ 
Γλαύκων ἀεὶ τα ἀγδρειότατος ὧν τυγχάνει πρὸς ἅπαν- 
τα, χαὶ δὴ καὶ τότε τοῦ Θρασυμάχου τὴν ἀπόβῥησιν 
οὐκ ἀπεδέξατο, ἀλλ ἔφη: A “Σώκρατες, πότερον ἡμᾶς 

βούλει δοκεῖν πεπεικέναι ἢ ὡς ἀληϑῶς ! πεῖσαι, ὅτι 

παντὶ τρόπῳ ἀμεινόν ἐστι δίκαιον εἶναι ἢ ἄδικον; Ὥς 
ἀληϑῶς, εἶπον, ἔγωγ᾽ ἂν ἑλοίμην, εἰ ἐπ᾽ ἐμοὶ εἴη. Οὐ 
τοίνυν, ἔφη, ποιεῖς ὃ βούλει. Aye γάρ uoi ἀρά σοι 
δοκεῖ τοιόνδε τι εἶναι ἀγαϑόν, ὃ δεξαίμεϑ᾽ ἂν ἔχοι» 

οὐ τῶν ἀποβαινόντων ἐφιέμενοι, ἀλλ᾽ αὐτὸ αὑτοῦ ἕνε- 
κα ἀσπαζόμενοι; οἷον τὸ χαίρειν καὶ αἱ ἡδοναὶ ὅσαι 
ἀβλαβεῖς, κἂν μηδὲν εἰς τὸν Ense χρόνον διὰ ταύτας 
γίγνηται ἄλλο ἢ χαίρειν ἔχοντα. Ἔμοιγε, ἤν δ᾽ ἐγώ, 

δοκδῖ τι εἶναι τοιοῦτον. ! Ti δέ; 0 αὐτό τε αὑτοῦ χά- 

Quy ἀγαπῶμεν χαὶ τῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ γιγγομένων; οἷον αὖ 
τὸ φρονεῖν καὶ τὸ ὁρᾶν καὶ τὸ ὑγιαίνειν" τὰ γὰρ τοι- 
αὑτά ποὺ δι ἀμφότερα ἀσπαζόμεϑα.  INal, εἶπον. 
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δικαία ψυχὴ καὶ ὁ δίκαιος ἀνὴρ εὖ βιώσεται, κακῶς δὲ 
ὃ ἄδριος. Φαίνεται, ἔφη» κατὰ τὸν σὸν λόγον. & 

Ἀλλὰ μὴν ὃ 78 ev ζῶν μακάριός τὸ καὶ εὐδαίμων, ὃ 
δὲ μὴ τἀναντία. Πῶς γὰρ οὔ; Ὁ μὲν δίκαιος ἄρα 

εὐδαίμων, ὃ δ᾽ ἄδικος ἄϑλιος. Ἔστωσαν, ἔφη. Ἀλλὰ 
μὴν ἀϑλιόν γε εἶναι οὐ λυσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ. Πῶς 

γὰρ ov; Οὐδέποτ᾽ coa, ὦ μαχάριε Θρασύμαχε, λυσι- 

τελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης. Ταῦτα δή σοι, ἔφη, 
o Σώκρατες, εἱστιάσϑω ἐν τοῖς Βενδιδείοι. Ὑπὸ 

σοῦ γ8, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχο, ἐπειδή γέ μοι πρᾶος 
ἐγένου καὶ per crap ἐπαύσω. οὐ μέντοι καλῶς "s 

εἱστίαμαι, ! δὲ ἐμαυτόν, ἀλλ᾽ ov διὰ c£ ἀλλ ὥςπερ 

οἵἱ λίχνοι τοῦ ἀεὶ παραφερομένου ἀπογεύονται ἁρπά- 

ζοντες, πρὶν τοῦ προτέρου μετρίως ἀπολαῦσαι, καὶ ἐγώ 

μοι δοκῶ οὕτω, πρὶν ὃ τὸ πρῶτον ἐσκοποῦμεν, εὑρεῖν, 

τὸ δίκαιον ὃ τί ποτ ἐστίν, ἀφέμενος ἐκείνου ὁρμῆσαι 

ἐπὶ τὸ σχέψασϑαι περὶ αὐτοῦ, εἴτε κακία ἐστὶ καὶ 
ἀμαϑία, εἴτε σοφία καὶ ἀρετή, καὶ ἐμπεσόντος αὖ 
ὕστερον λόγου, ὅτι λυσιτελέστερον ἡ ἀδικία τῆς δι- 

καιοσύνης, οὐκ ἀπεσχόμην τὸ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλ- 

ϑεῖν am ἐχείνου, ὥςτε μοι ! γυνὶ γέγονεν ἐκ τοῦ δια- 
λόγου μηδὲν εἰδέναι" ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον μὴ οἶδα ὃ 
ἐστι; σχολῇ εἴσομαι, 8IT8 ἀρετή τις οὖσα τυγχάνει εἴτε 
καὶ οὔ, καὶ πότερον ὃ ἔχων αὐτὸ οὐκ εὐδαίμων ἐστὶν 
ἢ εὐδαίμων. 

ἀν ΩΣ 
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bodie 
Τρίτον δὲ ὁρᾷς τι; ἔφη, εἶδος ἀγαϑοῦ, ἐν ᾧ τὸ γυ- 

μνάζεσϑαι καὶ τὸ κάμνοντα ἰατρεύεσϑαι καὶ ἰάτρευ- 
ci; τὸ καὶ ὁ ἄλλος χρηματισμός; ταῦτα γὰρ ἐπίπονα 
φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς, καὶ αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ! 
er 3 » ' » - * - , 

ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίμεϑα ἔχριν; τῶν δὲ μισϑὼν TB χαὰς- 

gu καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα γίγνοται am αὐτῶν. Ἔστι γὰρ 
οὖν, ἔφην, καὶ τοῦτο τρίτον. ἀλλὰ τί δή; Ἐν ποΐῳ, 

ἔφη, τούτων τὴν δικαιοσύνην τίϑης; Ἐγὼ μὲν οἶμαι, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, * & τῷ καλλίστῳ, ὃ καὶ Ór αὑτὸ καὶ διὰ 

τὰ γιγνόμενα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπητέον. τῷ μέλλοντι μαχα- 
glo ἔσεσϑαι. Οὐ τοίνυν δοκεῖ, ἔφη, τοῖς πολλοῖς, 

je mr fete ig : ^ DU e S 
ἀλλὰ vov ἐπιπόνου εἴδους, ὃ μισϑῶν Ó' ἕνεκα καὶ εὑ- 
δοκιμήσεων διὰ δόξαν ἐπιτηδευτέον, αὐτὸ δὲ δ αὑτὸ 
φδυχτέον ὡς ὃν χαλεπόν. M. Οἶδα, wv δ᾽ ἐγώ, ὅτι 
δοχεῖ οὕτω, καὶ πάλαι ὑπὸ Θρασυμάχου ὡς τοιοῦτον 
» , B 210 * COO S € » 
ὃν ψέγεται, ἀδικία ὃ ἐπαινεῖται" ἀλλ᾽ ἐγώ τις, ὡς ἔοι- 

X8, δυρμαϑής. Tài ! δή, ἢ ἔφη; ἄκουσον καὶ ἐμοῦ, ἐάν 
σοι ταὐτὰ δοκῇ. Θρασύμαχος γάρ μοι φαίνεται πρωι- 
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αἵτερον τοῦ δέοντος ὑπὸ σοῦ ὥςπερ ὄφις κηληϑῆναι, 
ἐμοὶ δὲ οὕπω κατὰ γοῦν LU ἀπόδειξις γέγονε περὶ Éxa- 
τέρου" ἐπιϑυμῶ γὰρ ἀκοῦσαι, τί τ᾽ ἔστιν ἑκάτερον καὶ 
τίνα ἔχει δύναμιν αὐτὸ xaJ αὑτὸ ἐργὸν ἐν τῇ ψυχῇ, 
τοὺς δὲ μισϑοὺς zo τὰ γιγνόμενα am αὐτῶν ἐᾶσαι 
χαΐρειν. οὑτωσὶ οὖν ποιήσω, ἐὰν καὶ σοὶ δοκῇ" ἐπα- 
γανεώσομαι τὸν Θρασυμάχου λόγον, καὶ ! πρῶτον μὲν 
ἐρῶ δικαιοσύνην οἷον εἶναί φασι xol ὅϑεν γεγονέναι" 
δεύτερον δέ, ὅτι πάντες αὐτὸ oi ἐπιτηδεύοντες ἄκοντες 

ἐπιτηδεύουσιν ὡς ἀναγκαῖον ἀλλ οὐχ ὡς ἀγαϑόν᾽" τρί- 
To» δέ, ὅτι εἰκότως αὐτὸ δρῶσι" πολὺ γὰρ ἀμείνων 

ἄρα ὃ τοῦ ἀδίκου ἢ " 0 τοῦ δικαίου βίος, ὡς λέγουσιν. 
ἐπεὶ ἔμοιγε, ὦ Σώκρατες, οὔτι δοκεῖ οὕτως" ἀπορῶ 
μέντοι διατεϑρυλημένος τὰ ὦτα, ἀχούων Θρασυμάχου 
καὶ μυρίων ἄλλων. τὸν δὲ ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης λό- 
γον, ' ὡς ἄμεινον ἀδικίας, οὐδενός πὼ ἀκήκοα ὡς βού- 
λομαι" βούλομαι δὲ αὐτὸ καϑ' avro ἐγκωμιαζόμενον 
ἀκοῦσαι. μάλιστα δ᾽ οἶμαι &v σοῦ πυϑέσϑαι. διὸ 
κατατείνας ἐρῶ τὸν ἄδικον βίον ἐπαινῶν, εἰπὼν δὲ ἐν- 
δείξομαί σοι, ὃν τρόπον «v βούλομαι καὶ σοῦ ἀκούειν 
ἀδικίαν μὲν ψέγοντος, δικαιοσύνην δὲ ἐπαινοῦντος. 
ἀλλ ὅρα, εἴ σοι βουλομένῳ ἃ λέγω. Πάντων μάλιστα, 
ἦν. δ᾽ ἐγώ: περὶ γὰρ τίνος ι ἂν μᾶλλον πολλάκις τις 

γοῦν ἔχων χαΐροι λέγων καὶ ἀκούων; “Κάλλιστα, ἔφη; 

λέγεις" καὶ ὃ πρῶτον ἔφην ἐρεῖν, περὶ τούτου ἄκουε, 
al ὃν 18. D CS γέγονϑ δικαιοσύνη. Πεφυκέναι γὰρ 
δή φασι τὸ μὲν ἀδικεῖν ἀγαϑόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κα- 
κόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσϑαι ἢ ἀγα- 

ϑῷ τὸ ἀδικεῖν, ὥςτ᾽ ἐπειδὰν ἀλλήλους ἀδικῶσὶ τε καὶ 
ἀδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται, τοῖς μὴ δυναμέ- 
γοις τὸ μὲν ἐχφεύγειν * τὸ δὲ αἱρεῖν δοκεῖν λυσιτελεῖν 
ξυνϑέσϑαι ἀλλήλοις μήτ᾽ ἀδικεῖν μήτ ἀδικεῖσϑαι. καὶ 
ἐντεῦϑεν δὴ ἄρξασϑαι νόμους τίϑεσϑαι καὶ ξυνϑή- 

κας αὑτοῖς, καὶ ὀνομάσαι τὸ ὑπὸ τοῦ »όμου ἐπίταγμα 

»όμιμόν τε καὶ δίκαιον. καὶ εἶναι δὴ ταύτην γένεσίν τε 
καὶ οὐσίαν δικαιοσύνης, μεταξὺ οὖσαν τοῦ μὲν ἀρί- 
στου ὄντος, ἐὰν ἀδικῶν μὴ διδῷ δίκην, τοῦ δὲ κακί- 
στου, ἐὰν ἀδικούμενος τιμωρεῖσϑαι ἀδύνατος ἡ. τὸ δὲ 
δίκαιον ἐν μέσῳ ὃν τούτων , ἀμφοτέρων. ἀγαπᾶσϑαι 
οὐχ ! ὡς ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὡς ἀῤῥωστίᾳ τοῦ ἀδικεῖν τι- 

μώμενον᾽ ἐπεὶ τὸν δυνάμενον αὐτὸ ποιεῖν καὶ ὡς ἄλη- 
Joc ἄνδρα οὐδ᾽ ἂν ἑνί ποτε ξυνϑέσϑαι. τὸ μήτε ἀδι- 

κεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι" μαΐνεσϑαι γὰρ Gy. T μὲν οὖν 
δὴ φύσις. δικαιοσύνης, [^ Σώκρατες, αὕτη 16 χαὶ τοι- 
αὕτη, καὶ ἐξ ὧν πέφυκε τοιαῦτα, ὡς ὃ λόγος. ΠΙ. Ὡς 
δὲ καὶ oi ἐπιτηδεύοντες ἀδυναμίᾳ τοῦ ἀδικεῖν ἄκοντες 

αὐτὸ ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ᾽ ἂν αἰσϑοίμεϑα, εἰ τοιόνδε 
ποιήσαιμεν τῇ διανοίᾳ" ! δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρῳ ποι- 
εἶν ὃ τι &» βούληται, τῷ τε δικαίῳ xai τῷ ἀδίκῳ, εἶτ᾽ 

ἐπακολουϑήσαιμεν ϑεώμενοι, ποῖ 7j ἐπιϑυμία ἑκάτερον 

ἄξει. ἐπὶ αὐτοφώρῳ οὖν λάβοιμεν ἄν τὸν δίκαιον τῷ 
ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν ἰόντα διὰ τὴν πλεονεξίαν, ὃ πᾶσα 

φύσις διώκειν πέφυκεν ὡς ἀγαϑόν, νόμῳ δὲ καὶ βίᾳ 

παράγεται ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμήν. εἴη δ᾽ dv ἡ ἐξου- 
σία, ἢ λέγω, τοιάδε μάλιστα, εἰ αὐτοῖς γένοιτο, οἵαν 

ποτὲ φασι δύναμιν τῷ Τύγῃ τῷ ! τοῦ Δυδοῦ προγό- 
»u γενέσϑαι. εἶναι μὲν γὰρ αὐτὸ» ποιμένα ϑητεύοντα 

παρὰ τῷ τότε Δυδίας ἄρχοντι, ὄμβρου δὲ πολλοῦ γε- 
γομένου καὶ σεισμοῦ ῥαγῆναΐ τι τῆς γῆς καὶ γενέσϑαι 
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χάσμα κατὰ τὸν τόπον, 7 ἔνεμεν. ἰδόντα δὲ καὶ ϑαυ- 
μάσαντα καταβῆναι καὶ ἰδεῖν ἀλλα τε δὴ μυϑολογοῦσι 
ϑαυμαστὰ καὶ ἵππον χαλκοῦν κοῖλον, ϑυρίδας ἔχοντα, 

$a , P eiie c 
καϑ' ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν, ὡς φαΐνεσϑαι, 
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μείζω ἢ κατ΄ ἄνθρωπον" τοῦτον δὲ ἀλλο μὲν οὐδὲν 

ἔχειν, ! περὶ δὲ τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον, ὃν περι- E 
, Rn , * ', - 

ἑλόμενον ἐχβῆναι. συλλόγου δὲ γενομένου τοῖς ποιμέ- 
5» ΄ GENS " ἢ - - À 

σιν δἰωθότος, iy ἐξαγγέλλοιεν κατὰ μῆνα τῷ βασιλεῖ 

τὰ περὶ τὰ ποίμνια, ἀφικέσϑαι καὶ ἐχεῖνον ἔχοντα τὸν 
δακτύλιον. καϑήμενον οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν 
σφενδόνην τοῦ δαχτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν 
εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός" τούτου δὲ γενομένου ἀφανῆ 
αὐτὸν γενέσϑαι * τοῖς παρακαϑημένοις, καὶ διαλέγε- 360 

σϑαι ὡς περὶ οἰχομένου. καὶ τὸν ϑαυμάζειν τε καὶ 
πάλιν ἐπιψηλαφῶντα τὸν δακτύλιον στρέψαι ἔξω τὴν 
σφενδόνην, καὶ στρέψαντα φανερὸν γενέσϑαι. καὶ τοῦ- 

το ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσϑαι τοῦ δακτυλίου, εἰ ταύ- 
τὴν ἔχοι τὴν δύναμιν, καὶ αὐτῷ ἀεὶ οὕτω ξυμβαΐνειν, 
στρέφοντι μὲν εἴσω τὴν σφενδόνην ἀδήλῳ γίγνεσϑαι, 
ἕξω δὲ δήλῳ. αἰσϑόμενον δὲ εὐϑὺς διαπράξασϑαι τῶν 

ἀγγέλων γενέσϑαι TOY παρὰ τὸν βασιλέα. ! ἐλϑόντα B 
δὲ xol τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μοιχεύσαντα, uer ἐχείνης 
ἐπιϑέμενον τῷ βασιλεῖ, ἀποκτεῖναι καὶ τὴν ἀρχὴν κα- 
τασχεῖν. εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσϑην, καὶ 
τὸν μὲν ὁ δίκαιος περιϑεῖτο, τὸν δὲ ὁ ἄδικος, οὐδεὶς 

ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος, ὃς ἂν μεΐ- 
γειὲν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τολμήσειεν ἀπέχεσϑαι τῶν 
ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἅπτεσϑαι, ἐξὸν αὐτῷ καὶ ἐχ τῆς 

ἀγορᾶς ἀδεῶς ὃ τι βούλοιτο λαμβάνειν, καὶ εἰριόντι εἰς 

! τὰς οἰκίας συγγίγνεσϑαι ὅ ὅτῳ βούλοιτο xal ἀποκτιν- Ὁ 

γύναι καὶ ἐκ δεσμῶν λύειν οὔςτινας βούλοιτο, καὶ τἄλ- 

λα πράττειν ἐν τοῖς ἀνϑρώποις ἰσόϑεον ὄντα. οὕτω 
δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ᾿ ἐπὶ 
ταὐτὸν ἴοιεν ἀμφότεροι. καΐτοι μέγα τοῦτο τεκμήριον 
ἄν φαίη τις, ὅτι οὐδεὶς ἑχὼν δίκαιος, ἀλλ ̓ἀναγκαζό- 

μενος, ὡς οὐκ ἀγαϑοῦ ἰδίᾳ ὄντος, ἐπεὶ ὅπου y ἂν 
οἴηται ἕκαστος οἷός τε ἔσεσϑαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. λυσι- 
τελεῖν γὰρ δὴ οἴδται ! πᾶς ἀνὴρ πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν Ὁ 

ἀδικίαν τῆς δικαιοσύνης, ἀληϑῆ οἰόμενος, ὥς φησιν ὃ 
πϑρὶ τοῦ τοιούτου λόγου λέγων" ἐπεὶ εἴ τις τοιαύτης 
ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος μηδὲν mors ἐθέλοι ἀδικῆσαι μη- 
δὲ ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀϑλιώτατος μὲν ἄν δόξειεν 

εἶναι τοῖς αἰσϑανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαινοῖεν 

δ᾽ ἄν αὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλήλους 
διὰ τὸν τοῦ ἀδικεῖσθαι φύβον. ταῦτα μὲν οὖν E 0v- 
τως. IV. Τὴν δὲ κρίσιν αὐτὴν τοῦ βίου πέρι ὧν ι λέ- E 
γομεν, ἐὰν διαστησώμεϑα τόν τε δικαιότατον καὶ τὸν 
ἀδικώτατον, otot T ἐσόμεϑα κρῖναι ὀρϑῶς" si δὲ μή, 

οὔ. τίς ov» δὴ ἡ διάστασις; ἥδε" μηδὲν ἀφαιρῶμεν 
μήτε τοῦ ἀδίκου ἀπὸ τῆς ἀδικίας, μήτε τοῦ δικαίου 
ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ τέλεον ἑκάτερον εἰς τὸ 

ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα τιϑῶμεν. πρῶτον μὲν οὖν ὁ ἄδικος 
ὥςπερ οἱ δεινοὶ δημιουργοὶ ποιείτω" οἷον κυβερνήτης 
ἄκρος ἢ ἰατρὸς τά τε ἀδύνατα ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὰ δυ- 
var& διαισϑάνεται, καὶ " τοῖς μὲν ἐπιχειρεῖ, τὰ δὲ ἐᾷ" 861 
ἔτι δὲ ἐὰν aga πὴ σφαλῇ, ἱκανὸς ἐπανορϑοῦσϑαι" 

οὕτω καὶ ὁ ἄδικος ἐπιχειρῶν ὀρϑῶς τοῖς ἀδικήμασι 
λανϑανέτω, si μέλλοι σφόδρα ἄδικος εἶναι. τὸν ἅλι- — — 

σχόμενον δὲ φαῦλον ἡγητέον ἐσχάτη γὰρ ἀδικία δο- — 
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κεῖν δίκαιον εἶναι μὴ ὄντα. δοτέον οὖν τῷ τελέως ἀδί- 
xao τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν, καὶ οὐκ ἀφαιρετέον, ἀλλ 

ἐατέον τὰ μέγιστα ἀδικοῦντα τὴν μεγίστην δόξαν αὖ- 
τῷ παρεσκευακέναι εἰς δικαιοσύνην, ! xoi ἐὰν ἄρα 
σφαλληταΐ τι, ἐπανορϑοῦσϑαι δυνατῷ εἶναι, λέγειν τ 
ἱκανῷ ὄντι πρὸς τὸ πείϑειν, ἐάν τι μηνύηται τῶν ἀδι- 
κημάτων, καὶ βιάσασϑαι ὅσα ἂν βίας δέηται, διά τὸ 
ἀνδρείαν καὶ ῥώμην καὶ διὰ παρασκευὴν φίλων καὶ 
οὐσίας. τοῦτον δὲ τοιοῦτον ϑέντες τὸν δίκαιον mag 
αὐτὸν ἱστῶμεν τῷ λόγῳ, ἄνδρα ἁπλοῦν καὶ γενναῖον, 

κατ᾽ Αἰσχύλον οὐ δοκεῖν ἀλλ᾽ εἶναι ἀγαϑὸν ἐϑέλοντα: 

ἀφαιρετέον δὴ τὸ δοκεῖν. εἰ γὰρ δόξει δίκαιος εἶναι, ! 

ἔσονται αὐτῷ τιμαὶ καὶ δωρεαὶ δοκοῦντι. τοιούτῳ εἷ- 
γαι. ἄδηλον ovv εἴτε τοῦ δικαίου εἴτε τῶν δωρεῶν 18 
xol τιμῶν ἕνεκα τοιοῦτος εἴη. γυμνωτέος δὴ πάντων 
πλὴν δικαιοσύνης καὶ ποιητέος ἐναντίως διακαίμενος τῷ 

προτέρῳ᾽ μηδὲν γὰρ ἀδικῶν δόξαν ἐχέτω τὴν μεγίστην 
ἀδικίας, ἵνα ü Bs βασανισμένος εἰς δικαιοσύνην τῷ μὴ 
τέχγεσθαι ὑπὸ κακοδοξίας x«i τῶν ἀπ αὐτῆς γνο- 

μένων" ἀλλ᾽ ἴτω ἀμετάστατος μέχρι ϑανάτου, ! δοκῶν 
μὲν εἶναι ἄδικος διὰ βίου, ὧν δὲ δίκαιος, iv ἀμφότε- 

ροι εἰς τὸ ἔσχατον ἐληλυϑότες, ὃ μὲν δικαιοσύνης, ὁ 

δὲ ἀδικίας, κρίνωνται, ὁπότερος αὐτοῖν εὐδαιμονέστε- 

ρος. V. . Βαβαΐ, ἡ ἤν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε Γλαύκων, ὡς SOUS: 

γῶς ἑκάτερον, ὥςπερ ἀνδριάντα, εἰς τὴν κρίσιν ἐκκα- 
ϑαίρεις τοῖν ἀνδροῖν. Ὡς μάλιστ᾽ 2 ἔφη, δύναμαι. ὃν- 
Tow δὲ τοιούτοιν, οὐδὲν € ἔτι, ὡς ἔγῳμαι, χαλεπὸν ἐπεξ- 
ελϑεῖν τῷ λόγῳ, οἷος ἑκάτερον βίος ἐπιμένει. λεκτέον 
! οὖν. καὶ δὴ κἂν ἀγφοικοτέρως λέγηται, μὴ ἐμὲ οἴου 
λέγειν, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ τοὺς ἐπαινοῦντας πρὸ δι- 
καιοσύνης ἀδικίαν. ἐροῦσι δὲ τάδε, ὅτι οὕτω διακείμε- 

γος 0 δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται; 

ἐκκαυϑήσεται τὠφϑαλμώ, * τελευτῶν πάντα κακὰ πα- 
dày» ἀνασχινδυλευϑήσεται, καὶ γνώσεται, ὅτι οὐκ εἶναι 
δίκαιον, ἀλλὰ δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν. τὸ δὲ τοῦ Αἰσχύλου 
πολὺ ἣν ἄρα ὀρϑότερον λέγειν, κατὰ τοῦ ἀδίκου. τῷ 
ὄντι γὰρ φήσουσι τὸν ἄδικον, ἅτε ἐπιτηδεύοντα πρᾶ- 
γμα ἀληϑείας ἐχόμενον καὶ οὐ πρὸς δόξαν ζῶντα, οὐ 

δοκεῖν ἄδικον ἀλλ᾽ εἶναι ἐϑέλειν, 

βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενον, 
| ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ [UO βουλεύματα, 

πρῶτον μὲν ἄρχειν ἐν τῇ πόλει δοκοῦντι δικαίῳ εἶναι, 
ἔπειτα γαμεῖν ὁπόϑεν ἂν βούληται, ἐκδιδόναι εἰς ovc 
ἄν βούληται, ξυμβάλλειν, κοινωνεῖν οἷς ἂν ἐθέλη, καὶ 

παρὰ ταῦτα πάντα ὠφελεῖσϑαι κερδαίνοντα τῷ μὴ 
δυςχεραίνειν τὸ ἀδικεῖν. εἰς ἀγῶνας τοίνυν ἰόντα καὶ 
ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ περιγίγνεσϑαι καὶ πλεονεκτεῖν τῶν 
ἐχϑρῶν, πλεονδκτοῦντα δὲ πλουτεῖν καὶ τούς τὸ φί- 

λους εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς ! βλάπτειν, καὶ ϑεοῖς 
ϑυσίας καὶ ἀναϑήματα ἱκαγῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς 

ϑύειν τὸ καὶ ἀνατιϑέναι, καὶ ϑεραπεύειν τοῦ δικαίου 

πολὺ ἄμεινον τοὺς ϑεοὺς καὶ τῶν ἀνϑρώπων οὗς ἂν 
βούληται, ὥςτε καὶ ϑεοφιλέστερον αὐτὸν εἶναι μᾶλλον 
προφήχειν ἐκ τῶν εἰχότων ἢ τὸν δίκαιον. οὕτω φασίν, 
ὦ Σώκρατες, παρὰ ϑεῶν καὶ παρ᾽ ἀνϑρώπων τῷ ἀδί- 

κῳ παρεσκευάσϑαι, τὸν βίον à ἄμεινον ἢ τῷ dixo. V I. 

Ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ Τλαύχωνος, ἐγὼ μὲν ! ἐν γνῷ εἶχόν 

τι λέγειν πρὸς ταῦτα᾽ ὁ δὲ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Ἀδοίμαντος, 
Οὐ τὶ που οἴει, pp, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς sig Oa 
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περὶ τοῦ λόγου; MAÀe τί μήν; εἶπον. Αὐτό, ἢ δ᾽ ὅς, 
οὐκ εἴρηται, ὃ μάλιστα ἔδει ῥηϑῆναι. Οὐκοῦν, qv δ᾽ 
ἐγώ, τὸ λεγόμενον, ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη, ὥςτε καὶ 

σύ, & τι 008 ἐλλείπει, ἐπάμυνε. καΐτοι ἐμέ γε ἵκανὰ 

καὶ τὰ ὑπὸ τούτου ῥηϑέντα καταπαλαῖσαι καὶ ἀδύνα- 

τον ποιῆσαι βοηϑεῖν δικαιοσύνῃ. ! Καὶ ὅς, Οὐδέν, 
ἔφη, λέγεις, ἀλλ ἔτι καὶ τάδε ἃ ἄκου. δεῖ γὰρ διελϑεῖν 
ἡμᾶς καὶ τοὺς ἐναντίους λόγους ὧν ὅδε εἶπεν, oi δι- 
καιοσύνην μὲν ἐπαινοῦσιν, ἀδικίαν δὲ ψέγουσιν, iv ἡ 
σαφέστερον ὃ μοι δοκεῖ βούλεσϑαι Γλαύκων. λέγουσι 
δέ που καὶ παρακελεύονται πατέρες τε υἱέσι καὶ πάν- 

τες οἵ τινῶν κηδόμενοι, ὡς χρὴ δίκαιον * εἶναι, οὐκ 

αὐτὸ δικαιοσύνην ἐπαινοῦντες, ἀλλὰ τὰς ἀπ᾽ αὐτῆς EU- 

δοκιμήσεις, ἵνα δοκοῦντι δικαίῳ εἶναι γίγνηται ἀπὸ τῆς 
δόξης. ἀρχαὶ τὲ καὶ γάμοι καὶ ὅσαπερ Τλαύκων διῆλ- 

Sev ἄρτι ἀπὸ τοῦ εὐδοκιμεῖν ὄντα τῷ ἀδίκῳ. ἐπὶ 
πλέον δὲ οὗτοι τὰ τῶν δοξῶν λέγουσι" τὰς γὰρ παρὰ 

ϑεῶν εὐδοκιμήσεις ἐμβάλλοντες ἄφϑονα ἔχουσι λέγειν 
ἀγαϑά, τοῖς ὁσίοις ἃ φασι ϑεοὺς διδόναι, ὥςπερ ὃ 

γενναῖος Ἡ σίοδύός τα καὶ Ὅμηρός φασιν, ὁ μὲν τὰς 
δρῦς ' τοῖς δικαίοις τοὺς ϑεοὺς ποιεῖν 

ἄχρας né τε φέρειν βαλάνους, μέσσας δὲ μελίσσας" 
εἰροπόχοι δ᾽ ὄϊες, φησί, μαλλοῖς Kerags Hood, 

καὶ ἄλλα δὴ πολλὰ ἀγαϑὰ τούτων ἐχόμενα. παρα- 

πλήσια δὲ καὶ ὁ ἕτερος" ὥςτε rev γάρ φησιν 

ἢ βασιλῆος ἀμύμονος ὅςτε ϑεουδὴς 
εὐδικίας ἀνέχῃοι, φέρησι δὲ γαΐω μέλαινα 

! πυροὺς καὶ χριϑάς, βρίϑησι δὲ δένδρεα καρπῷ, 
τίχτη δ᾽ ἔμπεδα μῆλα, ϑάλασοα δὲ παρέχη ἰχϑῦς. 

Μουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τἀγαϑὰ καὶ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ παρὰ ϑεῶν διδόασι τοῖς δικαίοις εἰς “ἍἽιδου 

γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατακλίναντες καὶ συμ- 

πόσιον τῶν ὁσίων κατασχουάσαντες ἐστεφανωμένους 
ποιοῦσι ! τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη διάγειν μεϑύοντας, 
ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς μισϑὸν μέϑην αἰώνιον" 

οἱ δ᾽ ἔτι τούτων μακροτέρους ἀποτείνουσι μισϑοὺς 
παρὰ Oe»: παῖδας γὰρ παίδων φασὶ καὶ γένος κατό- 

πισϑὲν λείπεσϑαι τοῦ ὁσίου καὶ εὐόρκου. ταῦτα δὴ 
καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐγκωμιάζουσι δικαιοσύνην. τοὺς δὲ 
ἀνοσίους αὐ καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν 

ἐν “Διδου καὶ κοσχίνῳ ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρϑιν" ἔτι T8 
ζῶντας ! εἰς κακὰς δόξας ἄγοντες, ἅπερ Γλαύκων περὶ 

τῶν δικαίων δοξαζομένων δὲ ἀδίκων διῆλϑε τιμωρήμα- 

ταν ταῦτα περὶ τῶν ἀδίκων λέγουσιν; ἄλλα δὲ οὐκ 

ἔχουσιν. ὃ μὲν οὖν ἔπαινος καὶ ὃ ψύγος οὗτος ἑκατέ- 

ρων. VII. Πρὸς δὲ τούτοις σκέψαι, o “Σώκρατες, ἀλ- 

Ào αὖ εἶδος λόγων περὶ δικαιοσύνης T8 καὶ ἀδικίας 
ἰδίᾳ τε λεγόμενον καὶ ὑπὸ ποιητῶν. x πάντες γὰρ, ἐξ 
ἑνὸς στόματος ὑμνοῦσιν, ὡς καλὸν μὲν ἢ σωφροσύνη 
18 καὶ δικαιοσύνη, χαλεπὸν μέντοι καὶ ἐπίπονον" ἀκο- 
λασία δὲ καὶ ἀδικία ἡδὺ μὲν καὶ εὐπετὲς χτήσασϑαι, 
δόξῃ δὲ μόνον καὶ νόμῳ αἰσχρόν" λυσιτελέστερα δὲ 
τῶν δικαίων τὰ ἀδικα ὡς ἐπὶ τὸ πλῆϑος λέγουσι, καὶ 

πονηροὺς πλουσίους καὶ ἄλλας δυνάμεις ἔχοντας &U- 
δαιμονίξϑιν καὶ τιμᾶν εὐχερῶς ἐθέλουσι δημοσίᾳ 16 καὶ 
ἰδίᾳ, τοὺς δὲ ἀτιμάζειν T8 χαὶ ὑπερορᾶν, ot ἂν πῃ ! 

ἀσϑενεὶς τε καὶ πένητες ὦσιν, ὁμολογοῦντες αὐτοὺς 

ἀμείνους εἶναι τῶν ἑτέρων. τούτων δὲ πάντων OL περὶ 

ϑεῶν τε λόγοι καὶ ἀρετῆς ϑαυμασιώτατοι λέγονται, 
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ὡς ἄρα χαὶ ϑεοὶ πολλοῖς μὲν ἀγαϑοῖς δυςτυχίας τ 

καὶ βίον κακὸν ἔνειμαν, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις ἐναντίαν μοῖ- 
ραν. ἀγύρται δὲ καὶ μάντεις ἐπὶ πλουσίων ϑύρας ἰόν- 
τες πείϑουσιν, ὡς ἔστι παρὰ σφίσι δύναμις ἐκ ϑεῶν 
ποριξομένη ϑυσίαις τε καὶ ἐπῳδαῖς, st τέ τι αδίκημά 
του ! γέγο»8» αὐτοῦ ἢ προγόνων, ἀκϑῖσϑαι ue 10o- 

γῶν τὸ καὶ ἑορτῶν, ἐάν τέ τινα ἐχϑρὸν πημῆναι ἐθϑέ- 

Aq» μετὰ σμικρῶν δαπανῶν ὁμοίως δίκαιον ἀδίκῳ βλά- 

ψειν, ἐπαγωγαῖς τισὶ καὶ καταδέσμοις τοὺς ϑεούς, ὡς 
φασι, πείϑοντές σφισιν ὑπηρετεῖν. τούτοις δὲ πᾶσι 
τοῖς λόγοις μάρτυρας ποιητὰς ἐπάγονται, οἵ μὲν κα- 

κίας πέρι εὐπετείας διδόντες, 

ὡς τὴν μὲν κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσϑαι 
! ῥηϊδίως" λείη μὲν ὁδός, μάλα δ᾽ ἐγγύϑι ναΐει" 
τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν apio 

καί ua ὁδὸν μακράν τε καὶ ἀνάντη. οἵ δὲ τῆς τῶν 

ϑεῶν ὑπ᾽ ἀνϑρώπων παραγωγῆς τὸν Ὅμηρον μαρτύ- 

ρονται, ὅτι καὶ éx&ivoG εἶπε 

οτρεσπτοὶ δέτε καὶ ϑεοὶ αὐτοί, 
καὶ τοὺς μὲν ϑυσίαιοι καὶ εὐχωλαῖς ἀγαναῖσιν 

! Aoi] τε xvtoy, τε παρατρωπῶσ᾽ ἄνϑυωποι 
λισούμενοι, 6 ὅτε x&v τις ὑπερβήη καὶ ἁμάρτῃ. 

βίβλων δὲ ὅμαδον παρέχονται Movoalov καὶ 'Oggoc, 
Σελήνης τ καὶ Μουσῶν ἐγγόνων, ὥς φασι, καϑ' ἃς 
ϑυηπολοῦσι, πείϑοντες οὐ μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ 

πόλεις, ὡς ἄρα λύσεις τὸ καὶ καϑαρμοὶ ἀδικημάτων 

διὰ ϑυσιῶν καὶ παιδιᾶς ἡδονῶν εἰσὶ μὲν ἔτι ζῶσιν, * 
εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν, ἃς δὴ τελετὰς καλοῦσιν, αἵ 

τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς, μὴ ϑύσαντας δὲ 

δεινὰ περιμένδι. ΨΠΙ. Ταῦτα πάντα, ἔφη, ὦ φίλε 

“Σώκρατες, τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα λεγόμενα ἀρετῆς πέρι 
καὶ κακίας, ὡς ἄνϑρωποι καὶ ϑεοὶ περὶ αὐτὰ ἔχουσι 

τιμῆς, τὶ οἰόμεϑα ἀκονούσας νέων ψυχὰς ποιεῖν, ὅσοι 
εὐφυεῖς καὶ ἱκανοὶ ἐπὶ πάντα τὰ λεγόμενα ὥςπερ, ἐπι- 
πτόμενοι, συλλογίσασϑαι ἐξ αὐτῶν ποῖός ! τις ἂν ὧν 

καὶ πῇ πορευθεὶς τὸν βίον ὡς ἄριστα διέλϑοι; λέγοι 

γὰρ ἂν ἐκ τῶν εἰκότων πρὸς αὑτὸν κατὰ Πίνδαρον 
ἐκεῖνο τὸ Πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον ἢ σκολιαῖς 
ἀπάταις ἀναβὰς καὶ ἐμαυτὸν οὕτω περιφράξας δια- 
£o; τὰ μὲν γὰρ λεγόμενα δικαίῳ μὲν ὄντι μοι, ἐὰν 
μὴ καὶ δοκῶ, ὄφελος οὐδέν φασιν εἶναι, πόνους δὲ καὶ 

ζημίας φανδράς᾽ ἀδίκῳ δὲ δόξαν δικαιοσύνης παρε- 
σαδυασμένῳ ϑεσπέσιος βίος λέγεται. οὐκοῦν, ! ἐπειδὴ 
τὸ δοκεῖν, ὡς δηλοῦσί μοι οἱ σοφοὶ, καὶ τὰν ἀλάϑειαν 

βιᾶται καὶ κύριον εὐδαιμονίας, ἐπὶ τοῦτο δὴ τρϑπτέον 

ὅλως" πρύϑυρα μὲν καὶ σχῆμα κύκλῳ περὶ ἐμαυτὸν 
σκιαγραφίαν ἀρετῆς περιγρατιτέον, τὴν δὲ τοῦ σοφω- 
τάτου Ἀρχιλόχου ἀλώπεκα ἑλκτέον ἐξόπισϑεν κορδαλέαν 
καὶ ποικίλην. ἀλλὰ γάρ, φησὶ τις, οὐ ῥάδιον c ἀεὶ λανϑά- 

γειν κακὸν ὄντα. οὐδὲ γὰρ ἄλλο οὐδὲν εὐπετές, φήσο- 
μεν, τῶν μεγάλων. ἀλλ ὅμως, ! g μέλλομεν εὐδαιμο- 

γνήσοιν, ταύτῃ ἰτέον, ὡς τὰ ἴχνη τῶν λόγων φέρει. ἐπὶ 
ἘΝ τὸ λανϑάνειν ξυνωμοσίας re καὶ ἑταιρείας συν- 

ἄξομεν, εἰσί τε πϑιϑοὺς διδάσκαλοι σοφίαν δημήγορι- 

κήν τε καὶ δικανικὴν διδόντες, ἐξ ὧν τὰ μὲν πείσομεν, 

τὰ δὲ βιασόμεϑα, ὡς πλεονεχτοῦντες δίκην μὴ διδό- 
vei. ἀλλὰ δὴ ϑεοὺς οὔτε λανϑάνειν οὔτε βιάσασϑαι 
δυνατόν. οὐκοῦν, δἰ μὲν μὴ εἰσὶν ἢ μηδὲν αὐτοῖς τῶν 
ἀνϑρωπίνων μέλει, τὶ καὶ ἡμῖν μελητέον ! τοῦ λανϑά- 
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γδιγν᾽ εἰ. δὲ εἰσὶ τα καὶ ἐπιμελοῦνται, ovx ἀλλοϑὲν τοι 

αὐτοὺς ἴσμεν ἢ ἀκηκόαμεν ἢ ἔκ τε τῶν λόγων καὶ τῶν 
γενεαλογησάντων. ποιητῶν" οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι Aérov- 
σιν, ὡς εἰσὶν οἷοι ϑυσίαις τὸ καὶ εὐχωλαῖς ἀγανῇσι 
καὶ ἀναϑήμασι παράγεσϑαι. ἀναπειϑόμενοι. οἷς ἢ 

ἀμφότερα ἢ οὐδέτερα πειστέον. εἰ δ᾽ οὖν πειστέον, 

ἀδικητέον καὶ ϑυτέον ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων. * δίκαιοι 
μὲν γὰρ ὄντες ἀζήμιοι μόνον ὑπὸ ϑεῶν ἐσόμεϑα, τὰ 

δ᾽ ἐξ ἀδικίας κέρδη ἀπωσόμεϑα" ἄδικοι δὲ κερδανοῦ- 
μὲν τὲ καὶ λισσόμενοι ὑπερβαίνοντες καὶ ἁμαρτάνον- 
τες, πείϑοντες αὐτοὺς ἀζήμιοι ἀπαλλάξομεν. ἀλλὰ γὰρ 

ἐν “Ἅιδου δίκην δώσομεν ὧν ἂν ἐνθάδε ἀδικήσωμεν, ἢ 
αὐτοὶ ἢ παῖδες παίδων. ἀλλ᾽, ὦ φίλε, φήσει λογιζόμε- 
νος, αἵ τελδταὶ αὖ μέγα δύνανται καὶ οἱ λύσιοι Dol, 

ὡς αἵ μέγισται ! σόλδις λέγουσι καὶ oi ϑεῶν παῖδες 
ποιηταὶ καὶ προφῆται τῶν ϑεῶν γενόμενοι; οἱ ταῦτα 
οὕτως ἔχειν μηνύουσιν. ΙΧ. Κατὰ τίνα οὖν ἔτι λόγον 

δικαιοσύνην ἂν πρὸ μεγίστης ἀδικίας αἱροὶμεϑ᾽ ἂν; ἣν 
ἐὰν μετ᾽ εὐσχημοσύνης κιβδήλου »τησώμϑϑα, καὶ παρὰ 

ϑεοῖς καὶ mag ἀνϑρώποις πράξομεν κατὰ νοῦν ζῶν- 
τές τῷ καὶ τελευτήσαντες, ὡς ὃ τῶν πολλῶν τε καὶ 

ἄκρων λεγόμενος λόγος. ἐκ δὴ πάντων τῶν εἰρημένων 
τίς μηχανή, ὦ Σώκρατες, δικαιοσύνην ! τιμᾶν ἐϑέλειν, 
ᾧ τις δύναμις ὑπάρχει ψυχῆς ἢ χρημάτων ἢ σώματος 
ἢ γέρνονον ἀλλὰ μὴ γελᾶν ἐπαινουμένης ἀκούοντα; ὡς 

δή τοι εἴ τις ἔχει ψευδῆ μὲν ἀποφῆναι ἃ εἰρήκαμεν, 
ἱκανῶς δὲ ἔγνωκεν, ὅτι ἄριστον δικαιοσύνη, πολλήν 
που συγγνώμην ἔχει καὶ οὐκ ὀργίζεται τοῖς ἀδίκοις, 

ἀλλ᾽ οἷδεν ὅτι, πλὴν εἴ τις ϑείᾳ φύσει δυςχεραίνων τὸ 
ἀδικεῖν ἢ ἐπιστήμην λαβὼν ἀπέχεται αὐτοῦ, τῶν ye 

ἄλλων ! οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ᾿ ὑπὸ ἀνανδρίας ἢ 

γήρως 3 τινος ἄλλης, ἀσϑενείας ψέγει τὸ ἀδικεῖν, ἀδυ- 

γατῶν αὐτὸ δρᾶν. ὡς δέ, δῆλον" ὃ γὰρ πρῶτος τῶν 
τοιούτων εἰς δύναμιν ἐλϑὼν πρῶτος ἀδικεῖ, xo ὅσον 
ἂν οἷός v p. Καὶ τούτων ἁπάντων οὐδὲν ἄλλο αἴτιον 
ἢ ἐκδῖνο, ὄϑενπερ ἅπας ὁ λόγος οὗτος ὥρμησε καὶ 
τῷδε καὶ ἐμοὶ πρὸς σέ, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν, ὅτι Ὦ 
ϑαυμάσιο, πάντων ὑμῶν, ὅσοι ἐπαινέται ! φατὲ δι- 

καιοσύνης εἶναι, ἀπὸ τῶν ἐξ ἀρχῆς. ἡρώων ἀρξάμενοι, 
ὅσων λόγοι λελειμμένοι μέχρι τῶν νῦν ἀνθρώπων, οὐ- 
δεὶς πώποτε ἔψεξεν ἀδικίαν οὐδ᾽ ἐπήνεσε δικαιοσύνην 
ἄλλως ἢ δόξας τε καὶ τιμὰς καὶ δωρεὰς τὰς am αὖὐ- 

τῶν γιγνομένας" αὐτὸ δ᾽ ἑκάτερον τῇ αὑτοῦ δυνάμει 
ἐν τῇ τοῦ ἔχοντος ψυχῇ ἐνὸν καὶ λανϑάνον ϑεούς τὸ 

καὶ ἀνθρώπους οὐδεὶς πώποτε OUT ἐν ποιήσει ovr ἐν 
ἰδίοις λόγοις ἐπεξῆλϑεν ἱκανῶς τῷ λόγῳ, ὡς τὸ μὲν 
μέγιστον κακῶν, ὅσα ἔσχει ψυχὴ ἐν αὑτῇ, δικαιοσύνη 
δὲ μέγιστον ἀγαϑόν. εἰ * γὰρ οὕτως ἐλέγετο ἐξ ἀρ- 

χῆς ὑπὸ πάντων ὑμῶν καὶ ἐκ νέων ἡμᾶς ἐπείϑετε, οὐκ 

ἂν ἀλλήλους ἐφυλάττομεν μὴ ἀδικεῖν, ἀλλ αὐτὸς αὖ- 

τοῦ ἦν ἕκαστος φύλαξ, δεδιὼς μὴ ἀδικῶν τῷ μεγίστῳ 
κακῷ ξύνοικος ἡ. Ταῦτα, ὦ Σώκρατες, ἔσως δὲ καὶ 
ἔτι τούτων πλείω Θρασύμαχός re καὶ ἄλλος πού τις 
ὑπὲρ δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας λέγοιεν ἂν, μεταστρέ- 
φοντες αὐτοῖν τὴν δύναμιν φορτικῶς, ὡς y ἐμοὶ δοκεῖ. 
ἀλλ᾽ ἐγώ, οὐδὲν γάρ σε δέομαι, ! ἀποχκρύπτεσϑαι, σοῦ 

ἐπιϑυμῶν ἀκοῦσαι τἀναντία, ὡς δύναμαι μάλιστα κα xa- 

τατείνας λέγω. μὴ οὖν ἡμῖν μόνον ἐνδείξῃ τῷ λόγῳ, 
ὅτι δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖττον, ἀλλὰ τί ποιοῦσα ἕκα- 
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τέρα τὸν ἔχοντα αὐτὴ δι αὑτὴν ἡ μὲν κακόν, ἡ δὲ 
ἀγαϑόν ἐστι" τὰς δὲ δόξας ἀφαίρει, ὥςπερ Γλαύχων 
διεκελεύσατο. εἰ γὰρ μὴ ἀφαιρήσεις ἑκατέρωϑεν τὰς 
ἀληϑεῖς, τὰς δὲ ψευδεῖς προςϑήσεις, οὐ τὸ δίκαιον 
φήσομεν ἐπαινεῖν σε; ἀλλὰ τὸ δοκεῖν, οὐδὲ τὸ ἄδικον 

! εἶναι ψέγειν, ἀλλὰ τὸ δοκεῖν, καὶ παρακχελεύεσϑαι 

ἄδικον ὄντα λανϑάνειν, καὶ ὁμολογεῖν Θρασυμάχῳ, 
ὅτι τὸ μὲν δίκαιον ἀλλότριον ἀγαϑόν, ξυμφέρον τοῦ 
κρείττονος, τὸ δὲ ἄδικον αὐτῷ μὲν ξυμφέρον καὶ λυ- 

σιτελοῦν, τῷ δὲ ἥττονι ἀξύμφορον». ἐπειδὴ ov» ὧμο- 
λόγησας τῶν μεγίστων ἀγαϑῶν εἶναι δικαιοσύνην, ἃ 
τῶν τὸ ἀποβαινόντων ἀπὶ αὐτῶν ἕνεκα ἄξια κεχτῆ- 
σϑαι, πολὺ δὲ μᾶλλον. αὐτὰ αὑτῶν, οἷον ὁρᾶν, ἀκού- 

en, φρονεῖν," καὶ ὑγιαίνειν δή, ' καὶ ὅσα ἄλλα ἀγαϑὰ 

γόνιμα τῇ αὑτῶν φύσει ἀλλ᾽ οὐ δόξῃ ἐστέ, τοῦτ᾽ οὖν 

αὐτὸ ἐπαίνεσον δικαιοσύνης, ὃ αὐτὴ δι αὑτὴν τὸν 
ἔχοντα ὀνίξησι, καὶ ἀδικία ΜΡ quo ovs δὲ καὶ 
δόξας πάρες, ἄλλοις ἐπαινεῖν" ὡς ἐγὼ τῶν μὲν ἄλλων 

ἀνασχοίμην ἄν οὕτως ἐπαινούντων δικαιοσύνην καὶ ψε- 
γόντων ἀδικίαν, δόξας τε περὶ αὐτῶν καὶ μισϑοὺς 

ἐγκωμιαζόντων χαὶ λοιδορούντων, σοῦ δὲ οὐκ ἂν, εἰ μὴ 

σὺ χελεύοις, διότι πάντα τὸν βίον ! οὐδὲν ἀλλο σκο- 
πῶν διελήλυϑας ἢ τοῦτο. μὴ οὖν ἡμῖν ἐνδείξῃ μόνον 
τῷ λόγῳ, ὅτι δικαιοσύνη ἀδικίας χρεῖττον, ἀλλὰ τὶ 
ποιοῦσα ἑκατέρα τὸν ἔχοντα αὐτὴ δι’ αὑτήν, ἐάν τε 
λανϑάνῃ ἐάν τε μὴ ϑεούς τε καὶ ἀνθρώπους, ἢ μὲν 
ἀγαϑόν, à δὲ κακόν ἐστιν. X. Kal ἐγὼ ἀκούσας ἀεὶ 
μὲν δὴ τὴν φύσιν τοῦ 18 Γλαύκωνος καὶ τοῦ Τδει- 
μάντου ἠγάμην, ἀτὰρ οὖν καὶ τότε πάνυ γε ἤσϑην ἃ 
xci εἶπον" οὐ κακῶς εἰς ὑμᾶς, ὦ παῖδες ἐκείνου τοῦ 
ἀνδρός, τὴν ἀρχὴν τῶν ἐλεγείων ἐποίησεν ὃ Γλαύχω- 

γος ἐραστής, εὐδοκιμήσαντας περὶ τὴν Μεγαροῖ μά- 
qm» εἰπών" 

παῖδες “Δρίστωνος, χλεινοῦ ϑεῖον γένος ἀνδοός. 

τοῦτό μοι, ὦ φίλοι, εὖ δοκεῖ ἔχειν: πάνυ γὰρ ϑεῖον 

πεπόνϑατε, εἰ μὴ πέπεισϑε ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμει- 
γον εἶναι, οὕτω δυνάμενοι εἰπεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ. δοκεῖτε 

δή μοι ὡς ἀληϑῶς οὐ πεπεῖσϑαι. ! τεχμαίρομαι δὲ ἐκ 
τοῦ ἄλλου τοῦ ὑμετέρου τρόπου, ἐπεὶ κατά γε αὐτοὺς 
τοὺς λόγους ἠπίστουν ἄν ὑμῖν" ὅσῳ δὲ μάλλον πι- 
στεύω, τοσούτῳ μᾶλλον ἀπορῶ, 0 τι χρήσωμαι" οὔτε 
γὰρ ὅπως βοηϑῶ ἐ ἔχω" δοχῶ γάρ μοι ἀδύνατος εἶναι" 

σημεῖον δὲ μοι, ὅτι ἃ πρὸς Θρασύμαχον λέγων ᾧμην 
ἀποφαΐνειν, ὡς ἄμεινον δικαιοσύνη ἀδικίας, οὐκ ἀπε- 

δέξασϑέ μου" ovr αὐ ὅπως μὴ βοηϑήσω ἔχω" δέδοικα 
γὰρ μὴ οὐδ᾽ à ὅσιον à παραγενόμενον δικαιοσύνῃ ! κα- 
πηγορουμένῃ ἀπαγορεύειν καὶ μὴ βοηϑεῖν ἔ ἔτι ᾿ἐμπινέον- 
τα καὶ δυνάμενον φϑέγγεσϑαι. χράτιστον οὖν οὕτως, 
ὅπως δύναμαι, ἐπικουρεῖν αὐτῇ. ὋὍ τε οὖν Γλαύκων 
καὶ oí ἄλλοι ἐδέοντο παντὶ τρόπῳ βοηϑῆσαι καὶ μὴ 
ἀνεῖναι τὸν λόγον, ἀλλὰ διερευνήσασϑαι, τί τὲ ἐστιν 

ἑκάτερον καὶ περὶ τῆς ὠφελείας αὐτοῖν τἀληϑὲς ποτέ- 
ὡς ἔχει. εἶπον ovr ὅπερ ἐμοὶ ἔδοξεν, ὅτι τὸ ζήτημα, 

ᾧ ἐπιχειροῦμεν, οὐ φαῦλον, ἀλλ᾽ ὀξὺ βλέποντος, ὡς 

i φαίνεται. ! inui, οὖν ἡμεῖς οὐ δεινοί, δοκεῖ μοι, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, τοιαύτην ποιήσασϑαι G ζήτησιν αὐτοῦ, οἵαν- 
περ ἄν 6 ἄν εἰ προςέταξέ τις γράμματα σμικρὰ πόῤῥωϑεν 
ἀναγνῶναι μὴ πάνυ ὀξὺ βλέπουσιν, ἔπειτά τις ἐνενόη- 
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σεν, ὅτι τὰ αὐτὰ γράμματα ἔστι που καὶ ἄλλοϑι μεὶ- 
ζω τε καὶ ἐν μείζονι, ἕρμαιον « ἄν ἐφάνη, οἶμαι, ἐκεῖνα 
πρῶτον ἀναγνόντας, οὕτως ἐπισκοπεῖν τὰ ἐλάττω, εἰ 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Ἡδεὶ- 
μαντος" ἀλλὰ τί τοιοῦτον, ὦ Σώκρατες, ! ἐν τῇ περὶ 
τὸ δίκαιον ζητήσει καϑορᾷς; Ἐγώ σοι, ἔφην, ἐρῶ. δὲ- 

καιοσύνη, φαμέν, ἔστι μὲν ἀνδρὸς ἑνός, ἔστι δέ που 
καὶ ὅλης πόλεως; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν μεῖζον 
πόλις ἑνὸς ἀνδρός; Μεῖζον, ἔφη. Ἴσως τοίνυν πλείων 
ἄν δυιαιοσύνη ἐν τῷ μείζονι ἐνείη καὶ ἑῴων καταμα- 
dev. εἰ οὖν βούλεσϑε, πρῶτον ἐν * ταῖς πόλεσι ζη- 

τήσομεν. ποῖόν ii ἐστιν" ἔπειτα οὕτως ἐπισχεψόμεϑα 
καὶ ἐν ἑνὶ ἑκάστῳ, τὴν τοῦ μείζονος ὁμοιότητα ἐν τῇ 
τοῦ ἐλάττονος ἰδέᾳ ἐπισκοποῦντες. λλά μοι δοκεῖς, 
ἔφη, καλῶς λέγειν. "Ag QUY, m δ᾽ ἐγώ, εἰ γιγνομένην 

πόλιν ϑεασαίμεϑα λόγῳ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτῆς 
ἴδοιμεν ἄν γιγνομένην καὶ τὴν ἀδικίαν: Tay ἄν, ἠν δ᾽ 

ὅς. Οὐκοῦν γενομένου αὐτοῦ ἐλπὶς εὐπετέστερον ἰδεῖν 
ὃ ζητοῦμεν; ' 1 Πολύ 75. 
περαίνειν; οἶμαι μὲν γὰρ οὐκ ὀλίγον ἐ ἔργον αὐτὸ εἶναι. 
σκοπεῖτε οὖν. Ἔσκεπται, ἔφη ὁ “Ἀδείμαντος: ἀλλὰ μὴ 
ἄλλως ποίει. ΧΙ. Γίγνεται τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, πόλις, 

ὡς ἐγῴμαι, ἐπειδὴ τυγχάνει ἡμῶν ἕκαστος οὐκ αὐτάρ- 
κης, ἀλλὰ πολλῶν ἐνδεής. ἢ τίν οἴει ἀρχὴν ἄλλην πό- 
λιν οἰκίζειν; Οὐδεμίαν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὕτω δὴ ἄρα παρα- 

λαμβάνων ἄλλος ! ἄλλον ém ἄλλου, τὸν δ᾽ ἐπὶ ἄλλου 

χρείᾳ, πολλῶν δεόμενοι, πολλοὺς εἰς μέαν οἴκησιν ayel- 
ραντες κοινωνούς ze καὶ βοηϑούς, ταύτῃ τῇ ξυνοικίᾳ 
ἐθέμεϑα πόλιν ὄνομα. ἡ γάρ; Πάνυ μὲν οὖν. Με- 
ταδίδωσι δὴ ἄλλος allo, 8 τι μεταδίδωσιν, ἢ ἢ ἢ μετα- 

λαμβάνει, οἰόμενος αὑτῷ ἄμεινον εἶναι. Πάνυ γε. 194 
δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, τῷ λόγῳ ἐξ ἀρχῆς ποιῶμεν πόλιν. 7t04- 

jeu δὲ αὐτήν, ὡς ἔοικεν, ἣ ἡμετέρα χφεία. Πῶς v 
ov; λλὰ μὴν πρώτη. γε καὶ μεγίστη ! τῶν χρδιῶν " 
τῆς τροφῆς παρασκευὴ τοῦ εἶναί τε καὶ ζῆν ἕνεκα. 
llaytazagi ys. Δευτέρα δὴ οἰκήσεως, τρίτη δὲ ἐσϑῆ- 
τος xai TOY τοιούτων. Ἔστι ταῦτα. Φέρε δή, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, πῶς 7 πόλις ἀρκέσει ἐπὶ τοσαύτην παρασκευήν; 
ἄλλο τι γεωργὸς μὲν εἷς, ὃ δὲ οἰκοδόμος, ἄλλος δὲ τις 

ὑφάντης; ἢ καὶ σκυτοτόμον αὐτόσε προςϑήσομεν n 
τιν ἄλλον τῶν περὲ TO σῶμα ϑεραπευτήν; Πάνυ 78. 

Εἴη δ᾽ ἂν q ye ἀναγκαιοτάτη πόλις ἐκ πεττάρων ἢ 
πέντε ἀνδρῶν. ! Φαίνεται. Τί δὴ οὖν; ἕνα ἕκαστον 

τούτων δεῖ τὸ αὑτοῦ ἔργον ἅπασι κοινὸν κατατιϑέναι, 

οἷον τὸν γεωργὸν ἕνα ὄντα παρασχευάζειν σιτία τέτ- 

ταρσι καὶ τετραπλάσιον χρόνον τε καὶ πόνον ἀναλί- 
σκειν ἐπὶ σίτου παρασκευῇ καὶ ἄλλοις κοινωνεῖν, ἢ 
ἀμελήσαντα ἑαυτῷ μόνῳ τέταρτον μέρος ποιεῖν τούτου 
τοῦ * σιτίου ἐν τετάρτῳ μέρει τοῦ χρόνου, τὰ δὲ τρία, 

τὸ μὲν ἐπὶ τῇ τῆς οἰκίας παρασχευῇ διατρίβειν, τὸ δὲ 
ἱματίου, τὸ δὲ ὑποδημάτων, καὶ μὴ ἄλλοις κοινωνοῦν- 

τα “πράγματα ἔχειν, GÀ αὐτὸν δ αὑτὸν τὰ αὑτοῦ 
πράττειν; Καὶ ὃ Ἀδείμαντος ἐ ἔφη Ἀλλ ἴσως, ὦ Σώ- 

οὕτω óov 5 ̓ κείνως. Οὐδέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, μὰ 
AU ἄτοπον. ἐννοῶ γὰρ zai αὐτὸς εἰπόντος σοῦ, ὅτι 
πρῶτον μὲν φύεται ἕκαστος οὐ πάνυ ' ὅμοιος ἑκάστῳ, 
ἀλλὰ διαφέρων τὴν φύσιν, ἄλλος ἐπ᾿ ἄλλου ἔργου πρᾶ- 

Ew. ἢ οὐ δοχεῖ σοι; Ἔμοιγε. Τί δέ; πότερον κάλλιον 

πράττοι ἂν τις εἷς. ὧν πολλὰς τέχνας ἐργαζόμενος, ἢ 

τὰ αὐτὰ ὄντα τυγχάνει. 

“4οκεῖ οὖν χφῆναι ἐπιχειρῆσαι 
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ὅταν μίαν εἷς; Ὅταν, q 9 ὅς, εἷς μίαν. Ἡλλὰ μήν, 
οἶμαι, καὶ τόδε δῆλον, ὡς, ἐάν τίς τινος παρῇ ἔργου 

καιρόν, διόλλυται. 4ηλον reo. Ov γάρ, οἶμαι, ἐθὲ- 

λει τὸ πραττόμενον τὴν τοῦ πράττοντος σχολὴν περι- 
μένειν, ἀλλ᾿ ἀνάγκη τὸν πράττοντα τῷ πραττομένῳ ! 
ἐπακολουϑεῖν μὴ ἐν παρέργου μέρει. Ἡνάγκη. Ἔκ δὴ 
τούτων πλείω τὸ ἕκαστα γίγνεται καὶ κάλλιον καὶ | ógov, 
ὅταν εἷς ἕν κατὰ φύσιν xoi ἐν καιρῷ, σχολὴν τῶν ἀλ- 

λων ἄγων, πράττῃ. Παντάπασι μὲν οὖν. Πλειόνων 

δή, ὦ ᾿Ιδείμαντε, δεῖ πολιτῶν ἢ ἢ τεττάρων ἐπὶ τὰς πα- 

gacxevac ὧν ἐλέγομεν. ὃ γὰρ γεωργός, ὡς ἔοικεν, οὐκ 
αὐτὸς ποιήσεται ἑαυτῷ τὸ ἄροτρον, εἰ μέλλει καλὸν 

εἶναι, ! οὐδὲ σμιγύην, οὐδὲ τάλλα ὄργανα, ὅσα περὶ 

γϑβωργίαν. οὐδ᾽ ov ὃ οἰκοδόμος" πολλὼν δὲ καὶ τούτῳ 

δεῖ. ὡςαύτως δ᾽ ὃ ὑφάντης τὸ καὶ ὃ σκυτοτόμος. 
᾿᾿ληϑῆ. Τέχτονες δὴ καὶ χαλκῆς καὶ τοιοῦτοί τινε 
πολλοὶ δημιουργοί, κοινωνοὶ ἡμῖν τοῦ πολιχνίου γιγνό- 

μδνοι, συχνὸν. αὐτὸ ποιοῦσιν. Πάνυ μὲν οὖν. Ἀλλ 

οὐκ ἂν πω πάνυ γε μέγα τι εἴη, εἰ αὐτοῖς βουκόλους 
τὸ καὶ ποιμένας τούς TB ἄλλους »ομέας προςϑεῖμεν, 

! ἵνα οἵ τὸ γϑωργοὶ ἐπὶ τὸ ἀροῦν ἔχοιεν βοῦς, οἵ T6 
οἰχοδόμοι πρὸς τὰς ἀγωγὰς μετὰ τῶν γεωργῶν χρῆ- 
σϑαι ὑποζυγίοις, ὑφάνται δὲ καὶ σκυτοτόμοι δέρμασί 

T8 καὶ ἐρίοις; Οὐδὲ γε, ἡ δ᾽ ὅς, σμικρὰ πόλις ἂν εἴη 

ἔχουσα πάντα ταῦτα. Ἀλλὰ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, κατοικέ- 

σαι ye αὐτὴν τὴν πόλιν εἰς τοιοῦτον τόπον, οὗ ἐπεις- 
αγωγίμων μὴ δεήσεται, σχεδόν τι ἀδύνατον. Ἡδύνατον 
γάρ. Προςδεήσει ἄρα ἔτι καὶ ἄλλων, ot ἐξ ἄλλης πό- 

λεως αὐτῇ κομίσουσιν ὧν δεῖται. Καὶ μὴν 
κενὸς ἂν m ὃ διάκονος, μηδὲν ἀγὼν ὧν ἐκεῖνοι δέον- 

ται παρ᾽ ὧν ἂν κομίζωνται ὧν ἄν αὐτοῖς * χρεία, κε- 
vóc ἄπεισιν. ἡ γάρ; Δοκεῖ μοι. Δεῖ δὴ τὰ οἴκοι μὴ 
μόνον ἑαυτοῖς ποιεῖν ἱκανά, ἀλλὰ καὶ οἷα καὶ ὅσα 

ἐκείνοις ὧν ἂν δέωνται. Δεῖ γάρ. Πλειόνων δὴ ye- 
ὠργῶν re καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν δεῖ ἡμῖν τῇ πό- 
λει. Πλειόνων γάρ. Καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλων διακόνων 
που τῶν τε εἰςαξόντων καὶ ἐξαξόντων ἕχαστα. οὗτοι 
δέ εἰσιν ἔμποροι. ἡ γάρ; INol. Καὶ ἐμπόρων δὴ 
δεησόμεϑα. Πάνυ γε. Καὶ ἐὰν μέν 78 κατὰ ϑά- 
λατταν ἢ ἐμπορία γίγνηται, συχνῶν ! καὶ ἄλλων προς- 

δεήσεται τῶν ἐπιστημόνων τῆς περὶ τὴν ϑάλατταν | dg- 
γασίας. Συχνῶν μέντοι. ΧΙ. Τί δὲ δή; ἐν αὐτῇ τῇ 
πόλει πῶς ἀλλήλοις μεταδώσουσι» ὧν ἂν ἕκαστοι ἐρ- 

γάζωνται; ὧν δὴ ἕνεκα καὶ κοινωνίαν “ποιησάμενοι πό- 
λιν eia cue. “λον δή, ἡ δ᾽ ὅς, ὅτι πωλοῦντες καὶ 

ὠνούμενοι. ἀγορὰ δὴ ἡ ἡμῖν καὶ γνόμισμα ξύμβολον τῆς 
ἀλλαγῆς ἕνεχα γενήσεται ἐκ τούτου. Πάνυ μὲν οὖν. 

Ἂν οὖν κομίσας ὃ γεωργὸς ! eig τὴν ἀγοράν τι ὧν 
ποιεῖ ἢ τις ἄλλος τῶν δημιουργῶν μὴ εἰς τὸν αὐτὸν 

χρόνον ἥκῃ τοῖς δεομέν οις τὰ παρ αὐτοῦ ἀλλάξασϑαι, 

ἀργήσει τῆς αὑτοῦ δημιουργίας καϑήμενος ἐν ἀγορᾷ; 
Οὐδαμῶς, ἡ δ᾽ ὅς, ἀλλ εἰσὶν οἱ τοῦτο ὁρῶντες ἑαυ- 
τοὺς ἐπὶ τὴν διακονίαν τάττουσι ταύτη», ἐν μὲν ταῖς 
ὀρϑῶς οἰκουμέναις πόλεσι σχεδόν τι οἵ ἀσϑενέστατοι 

τὰ σώματα καὶ ἀχρεῖοί τι ἄλλο & ἔργον πράττειν. αὖ- 
τοῦ γὰρ δεῖ μένοντας αὐτοὺς περὶ τὴν ἀγορὰν τὰ μὲν 
ι ἀντ᾽ ἀργυρίου ἀλλάξασϑαι τοῖς τι δεομένοις ἀποδό- 

σϑαι, τοῖς δὲ ἀντὶ αὐ ἀργυρίου διαλλάττειν ὅσοι τι 

δέονται πρίασϑαι. Αὕτη ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἡ χρεία κα- 

Δεήσει. 

ΡΤ Α ΘΗΝ Θ 

πήλων ἡμῖν γένθσιν ἐμποιεῖ τῇ πόλει. ἢ οὐ καπήλους 

καλοῦμεν τοὺς πρὸς ὠνήν τε καὶ πρᾶσιν διακονοῦντας 
ἱδρυμένους ἐν ἀγορᾷ, τοὺς δὲ πλανήτας ἐπὶ τὰς πόλεις 
ἐμπόρους; Πάνυ μὲν οὖν. Ἔτι δή τινες, ὡς ἐγῴμαι, 
εἰσὶ καὶ ἄλλοι διάκονοι, οἱ ἂν τὰ μὲν τῆς διανοίας ! 

μὴ πάνυ ἀξιοκοινώνητοι ὦσι, τὴν δὲ τοῦ σώματος 
ἰσχὺν ἱκανὴν ἐπὶ τοὺς πόνους ἔχωσιν" οἱ δὴ πωλοῦν- 
τες τὴν τῆς ἰσχύος χρείαν, τὴν τιμὴν ταύτην μισϑὸν 
καλοῦντες, κέκληνται, ὡς ἐγῴμαι, μισϑωτοί. ἢ rei 

Πάνυ μὲν οὖν. Πλήρωμα δὴ. πόλεώς εἰσιν, ὡς ἔοικε, 

καὶ μισϑωτοί. “Ἔοκεῖ μοι. E οὖν, ὦ ᾿δείμαντε, 

ἤδη ἡμῖν ηὔξηται ἢ πόλις, der εἶναι τελέα; Ἴσως. 
Ποῦ ov» ἂν ποτε ἐν αὐτῇ εἴη d τὸ δικαιοσύνη καὶ ἢ 
ἀδικία; καὶ τίνι ἅμα ἐγγενομένη ὧν ἐσκέμμεϑα; Ἐγὼ 
μέν, ἔφη, * οὐκ ἐννοῶ, [ Σώκρατες, εἰ μή που ἐν αὐ- 
τῶν τούτων χρείᾳ τινὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους. Ἀλλ ἴσως, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, καλῶς λέγεις" καὶ σκεπτέον 78 xal οὐκ 

ἀποκνητέον. Πρῶτον οὖν σκεψώμεϑα, τίνα τρόπον 
διαιτήσονται οἵ οὕτω παρεσκευασμένοι. ἄλλο τι ἢ σῖ- 

τόν τε ποιοῦντες καὶ οἶνον καὶ ἱμάτια καὶ ὑποδήματα, 

καὶ οἰκοδομησάμενοι οἰκίας, ϑέρους μὲν τὰ πολλὰ 

γυμνοὶ τὸ καὶ ἀνυπόδητοι ἐργάσονται, τοῦ δὲ χειμῶ- 
voc ἠμφιεσμένοι τε καὶ ! ὑποδεδεμένοι ἱκανῶς; ϑρέ- 
ψονται δὲ ἐκ μὲν τῶν κριϑῶν ἀλφιτα σκευαζόμενοι, ἐκ 

δὲ τῶν πυρῶν ἄλευρα, τὰ μὲν πέψαντες, τὰ δὲ μά- 

ἔαντες; μάζας γενναίας καὶ ἄρτους ἐπὶ κάλαμόν τινα 
παραβαλλόμενοι ἢ φύλλα χαϑαρά, κατακλινέντες ἐπὲ 
στιβάδων ἐστρωμένων μίλακί τε καὶ μυῤῥίναις, δὐωχή- 

σονται αὐτοί τε καὶ τὰ παιδία, ἐπιπίνοντες τοῦ οἴνου, 

ἐστεφανωμένοι καὶ ὑμνοῦντες τοὺς ϑεούς, ἡδέως ξυν- 
ὄντες ἀλλήλοις, οὐχ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν ! ποιούμενοι τοὺς 

παῖδας, εὐλαβούμενοι πενίαν ἢ πόλεμον; XIIL Καὶ ὃ 
Τλαύχων ὑπολαβών, "Avev ὄψου, ἔφη, ὡς ἔοικας, ποι- 
εἴς τοὺς ἄνδρας ἑστιωμένους. ᾿ληϑῆ, ἣν δ᾽ ἐγώ, λέ- 

γεις. ἐπελαϑόμην, ὅτι xol ὄψον ἕξουσιν᾽ ἅλας τε δῆ- 

λον ὅτι καὶ ἐλάας καὶ τυρόν, καὶ βολβοὺς καὶ λάχανα, 

οἷα δὴ ἐν ἀγροῖς ἑψήματα, ἑψήσονται. καὶ τραγήματά í 

που παραϑήσομεν αὐτοῖς τῶν τ σύχων xol ἐρεβίν- ἢ 

ϑὼν καὶ κυάμων, xai μύρτα χαὶ φηγοὺς σποδιοῦσι ! 

πρὸς τὸ πῦρ, μετρίως ὑποπίνοντες. καὶ οὕτω διάγον- 

τες τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας, ὡς εἰκός, γηραιοὶ 

τελευτῶντες ἄλλον τοιοῦτον βίον TOig ἐκγόνοις παρα- 

δώσουσιν. Καὶ ὃς, Εἰ δὲ ὑῶν πόλιν, ὦ Σώκρατες, 

ἔφη, κατεσκεύαζες, τί ἄν αὐτὰς ἀλλο ἢ ταῦτα ἐχόρτα- 

Lec; Ἀλλὰ πῶς χρή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Τλαύκων; “περ νο- 
μίζεται, ἔφη" ἐπί τὸ χλινῶν κατακεῖσϑαι, οἶμαι, τοὺς 

μέλλοντας μὴ ταλαιπωρεῖσϑαι, καὶ ἀπὸ τραπεζῶν .Ε 

δβιπνϑὶν καὶ ὄψα ἅπερ xol οἱ νῦν ἔχουσι, xai | τραγή- 

ματα. Eiev, ἦν δ᾽ ἐγώ: μανϑάνω. οὐ πόλιν, ὡς ἔοικε, 

σκοποῦμεν μόνον ὅπως γίγνεται, ἀλλὰ καὶ τρυφῶσαν 
πόλιν. ἴσως οὖν οὐδὲ κακῶς ἔχει" σκοποῦντες γὰρ καὶ 
τοιαύτην τάχ ἂν κατίδοιμεν τήν T6 δικαιοσύνην καὶ 
ἀδικίαν ὅπῃ ποτὲ ταῖς πόλεσιν ἐμφύονται. 7 μὲν οὖν 

ἀληϑινὴ πόλις δοκεῖ μοι εἶναι ἣν διδληλύϑαμεν, ὥςπερ 
ὑγιής τις" εἰ δ᾽ αὖ βούλεσϑε καὶ φλεγμαίνουσαν πόμν 
ϑεωρήσωμεν, οὐδὲν ἀποκωλύει. ταῦτα “γὰρ δή τισιν, 

ὡς δοκεῖ, * οὐκ ἐξαρκέσει, οὐδ᾽ αὕτη ü δίαιτα, ἀλλὰ 

κλιναί τὸ προςέσονται καὶ τράπεζαι καὶ τἄλλα σχεύη, 

καὶ ὄψα δὴ καὶ μύρα καὶ ϑυμιάματα καὶ ἑταῖραι καὶ 
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πέμματα, ἕκαστα τούτων παντοδαπά. καὶ δὴ καὶ ἃ 

τὸ πρῶτον ἐλέγομεν οὐκέτι τὰ ἀναγκαῖα ϑετέον, oi- 
κίας τὸ καὶ ἱμάτια καὶ ὑποδήματα, ἀλλὰ τήν τὸ ζω- 
γραφίαν κινητέον καὶ τὴν ποικιλίαν, καὶ ᾿ἀφυσὸν καὶ 
τρία καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα κτητέον. a γάρ; Nol, 
ι ἔφη. XIV. Οὐκοῦν «μείζονά ge αὖ τὴν πόλιν δεῖ 
ποιεῖν» ἐκβίνη γὰρ à ὑγιεινὴ οὐκέτι ἱκανή, ἀλλ ἤδη 

ὄγκου ἐμπληστέα καὶ πλήϑους, ἃ οὐκέτι τοῦ ἄναγ- 

χαίου ἕνεκα ἐστιν ἐν ταῖς πόλεσιν, οἷον οἵ τ ϑηρευ- 
ταὶ πάντες, οἵ τε | μιμηταί, πολλοὶ μὲν οἵ περὶ τὰ σχή- 

ματά τὸ καὶ χρώματα, πολλοὶ δὲ οἱ περὶ μουσική», 
ποιηταί re καὶ τούτων ὑπηρέται, ῥαψῳδοΐ, ὑποκριταί, 
χορευταΐ, ἐργολάβοι, σκευῶν τὲ παντοδαπῶν δημιουρ- 
γοί, τῶν τε ! ἄλλων καὶ τῶν περὶ τὸν γυναικεῖον 30- 

σμον. καὶ δὴ καὶ διακόνων πλειόνων δεησόμεϑα" ἢ οὐ 
δοκεῖ δεήσειν παιδαγωγῶν, τιτϑῶν, τροφῶν, κομμῶ- 
τριῶν, κουρέων, καὶ «v ὀψοποιῶν τὸ καὶ μαγείρων; 
ἔτι δὲ καὶ συβωτῶν προςδεησόμεϑα. τοῦτο γὰρ ἡμῖν 
ἐν ἐν τῇ προτέρᾳ, πόλει οὐκ ἐνῆν ἔδει γὰρ οὐδέν" ἐν δὲ 
ταύτῃ καὶ τούτου προςδεήσει. δεήσει δὲ καὶ τῶν ἂλ- 
λων βοσκημάτων παμπόλλων, εἴ τις αὐτὰ ἔδεται. ἡ 
γάρ; Πῶς γὰρ QV; ! Οὐχοῦν καὶ ἰατρῶν, ὃν χρείαις 

ἐσόμδϑα πολὺ μᾶλλον οὕτω ,διαιτώμενοι ἢ ῆ ὡς τὸ πρό- 

τερον; Πολύ γε. Καὶ ἢ χώρα που ἡ τότε ἱκανὴ τρέ- 
qeu τοὺς τότε σμιχρὰ δὴ ἐξ ἱκανῆς ἔσται. ἢ πῶς λέ- 
γχομεν; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν τῆς τῶν πλησίον χώρας 
ἡμῖν ,ἀποτμητέον, εἰ μέλλομεν ἱκανὴν ἕξειν νέμειν TE 
xai ἀροῦν, xul ἐκείνοις αὖ τῆς ἡμετέρας, ἐὰν καὶ ἐκεῖ- 
γοι ἀφῶσιν αὑτοὺς ἐπὶ χφημάτων κτῆσιν ἄπειρον, 
ὑπερβάντες τὸν τῶν ἀναγκαίων ! ὅρον; “Πολλὴ “ἀνάγκη, 

ἔφη, [ Σώκρατες. “Πολεμήσομεν δὴ τὸ μετὰ τοῦτο, 
ὦ Γλαύκων; ἢ πῶς ἔσται; Οὕτως, ἔφη. Καὶ μηδὲν γέ 
πω λέγωμεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, μήτ᾽ εἴ τι κακὸν μήτ᾽ εἴ τι 
ἀγαϑὸν ὃ πόλεμος ἐργάζεται, ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον, 

ὅτι πολέμου αὖ γένεσιν εὑρήκαμεν, ἐξ ὧν μάλιστα ταῖς 
πόλεσι καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ κακὰ γίγνεται; ὅταν γί- 

αι. Πάνυ μὲν οὖν. Ἔτι δή, ὦ φίλθ, μείζονος 

τῆς πόλεως δεῖ οὔτι σμικρῷ, ἀλλ᾽ ὅλῳ στρατοπέδῳ, * 

ὃ ἐξελϑὸν ὑπὲρ τῆς οὐσίας ἁπάσης καὶ ὑπὲρ ὧν E 

δὴ ἐλέγομεν διαμαχεῖται τοῖς ἐπιοῦσιν. Τί δαί; ἢ δ᾽ 
ὅς" αὐτοὶ οὐχ ἱκανοί; Οὔκ, εἰ σύ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ 

ἡμεῖς ἅπαντες ὡμολογήσαμεν καλῶς, ἡνίκα ἐπλάττομεν 
τὴν πόλιν" ὡμολογοῦμεν δέ που, εἰ μέμνησαι, ἀδύνα- 

τον ἕνα πολλὰς καλῶς, ἐργάζεσϑαι τέχνας. A97 

λέγεις, ἔ ἔφη. Ti ovx; ἣν δ᾽ ̓ ἐγώ" 7 περὶ τὸν πόλεμον | 
A ἀγωνία οὐ τεχνικὴ δοκεῖ εἶναι; Καὶ μάλα, ἔφη. Ἢ 

οὖν TL σχυτικῆς δεῖ μᾶλλον κήδεσϑαι ἢ πολεμικῆς; 

Οὐδαμῶς. Ἀλλ ἀρα τὸν μὲν σκυτοτόμον διεκωλύομεν 
μήτε γεωργὸν ἐπιχειρεῖν εἶναι ἅμα μήτε ὑφάντην μήτε 
οἰκοδόμον, ἵνα δὴ ἡμῖν τὸ τῆς σκυτικῆς ἔργον καλῶς 
γίγνοιτο, καὶ τῶν ἄλλων ἑνὶ ἑκάστῳ ὡςαύτως ἕν ἀπε- 
δίδομεν, πρὸς ὃ πεφύκει ἕκαστος καὶ ép ᾧ ἔμελλε τῶν 
ἄλλων σχολὴν ἀγὼν ! διὰ βίου αὐτὸ ἐργαζόμενος οὐ 
παριεὶς τοὺς καιροὺς, χαλῶς ἀπεργάζεσϑαι" τὰ δὲ δὴ 
περὶ τὸν πόλεμον πότερον οὐ περὶ πλείστου ἐστὶν &v 
ἀπεργασϑέντα; ἢ οὕτω ῥάδιον, ὥςτε καὶ γεωργῶν τις 
ἅμα πολεμικὸς ἔσται καὶ σκυτοτομῶν καὶ ἄλλην τέ- 
χνὴν ἡντινοῦν ἐργαζόμενος, πεττευτικὸς δὲ ἢ κυβευτι- 
κὸς ἱκανῶς οὐδ᾽ ἂν εἷς γένοιτο μὴ αὐτὸ τοῦτο ἐκ παι- 
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δὸς ἐπιτηδεύων, ἀλλὰ παρέργῳ χρώμενος; καὶ «unión 
μὲν λαβὼν ' ἢ τι ἄλλο τῶν πολεμικῶν ὅπλων T8 καὶ 
ὀργάνων αὐϑημερὸν ὁπλιτικῆς ἢ τινος ἄλλης μάχης 
τῶν κατὰ πόλεμον ἱκανὸς ἔσται ἀγωνιστής, τῶν δὲ 
ἄλλων ὀργάνων οὐδὲν οὐδένα δημιουργὸν οὐδὲ ἀϑλη- 
τὴν ληφϑδ ποιήσει, οὐδ᾽ ἔσται χρήσιμον τῷ μήτε τὴν 

ἐπιστήμην ἑκάστου λαβόντι μήτε τὴν. μελέτην ἱκανὴν 

παρασχομένῳ; Πολλοῦ γὰρ ἄν, "ü δ᾽ ὅς, τὰ ὄργανα ἣν 
ἄξια. Χν. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅσῳ μέγιστον τὸ τῶν 
φυλάκων ! ἔργον, τοσούτῳ σχολῆς Te τῶν ἄλλων πλεί- 

στης ἂν εἴη καὶ αὖ τέχνης τε καὶ ἐπιμελείας μεγίστης 
δβόμενον. Οἶμαι ἔγωγε, " δ᾽ ὅς. "4p οὖν ov xoi 
φύσεως ἐπιτηδείας εἰς αὐτὸ τὸ ἐπιτήδευμα; πῶς δ᾽ 
οὔ; Ἡμέτερον δὴ ἔ ἔργον ἄν εἴη, ὡς ἔοικιδν, εἴπερ οἷοί 
T ἐσμέν, ἐχλέξασϑαι, τίνες τ καὶ ποῖαι φύσεις ἐπιτή- 

δδιαι εἰς πόλεως φυλακήν. Ἡμέτερον μέντοι. Μὰ 
Δία, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐκ ἄρα φαῦλον πρᾶγμα ἡράμεϑα᾽ 

we δὲ οὐκ ἀποδειλιατέον, ὅσον "Y ἄν δύναμις παρεί- 

* Οὐ “γὰρ οὖν, ἔφη. Οἴξι ov» τι, ἦν δ᾽ ἐγώ, δια- 

pip φύσιν γενναΐου σκύλακος εἰς φυλακὴν »εαγίσκου 
σὐγενοῦς; Τὸ ποῖον λέγεις; Οἷον ὀξύν τέ που δεῖ αὐ- 

τοῖν ἑκάτερον εἶναι πρὸς αἴσθησιν καὶ ἐλαφρὸν πρὸς 
τὸ αἰσϑανόμενον διωκάϑειν, καὶ ἰσχυρὸν αὖ, ἐὰν δέῃ 

ἑλόντα διαμάχεσϑαι. Δεῖ γὰρ οὖν, ἔφη, πάντων τού- 
TO». Καὶ μὴν ἀνδρεῖον 78 εἴπερ εὖ μαχεῖται. πῶς 
δ᾽ ov; Ἀνδρεῖος δὲ εἶναι «oa ἐϑελήσει ὃ μὴ ϑυμοθιδὴς 
εἴτα ἵππος εἴτε κύων ἢ PNE ὁτιοῦν ζῶον; ἢ ' ovx &v- 

γεγόηχας, ὡς ἄμαχόν τὸ καὶ ἀνίκητον ϑυμός, ov πα- 
ρόντος ψυχὴ πᾶσα πρὸς πάντα ἀφοβός τέ ἐστι καὶ 
ἀήττητος; "Evvevowxa. Τὰ μὲν τοίνυν τοῦ σώματος 
oiov δεῖ τὸν φύλακα εἶναι, δῆλα. Nol. Καὶ μὴν καὶ 
τὰ τῆς ψυχῆς, ὅτι γ8 ϑυμοειδῆ. Καὶ τοῦτο. Πῶς 

QU», "T δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, ovx ἄγριοι ἀλλήλοις ἐ ἔσον- 

ταὶ καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις, ὄντες τοιοῦτοι τὰς φύ- 
σεις; Μὰ δία, η δ᾽ ὅς, οὐ ῥᾳδίως. E μέντοι δεῖ 
78 πρὸς μὲν ! τοὺς οἰκείους πράους αὐτοὺς εἶναι, πρὸς 
δὲ τοὺς πολεμίους χαλεπούς. εἰ δὲ μή, οὐ περιμενοῦ- 
σιν ἄλλους σφᾶς διολέσαι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ̓ φϑήσονται αὐτὸ 

δράσαντες. Ἀληϑῆ, & ἔφη. Τί οὖν, jy δ᾽ ἐγώ, ποιή- 
σομδν; πόϑεν ἅμα πρᾶον καὶ μεγαλύόϑυμον ῆϑος εὕὑ- 
φήσομεν; ἑναντία γάρ που ϑυμοειδεῖ πραδῖα φύσις. 
Φαίνεται. λλὰ μέντοι τούτων ὁποτέρου &y στέρηται, 
φύλαξ ἀγαϑὸς οὐ μὴ γένηται. ταῦτα δὲ ἀδυνάτοις 

ἔοικε, καὶ οὕτω δὴ ! ξυμβαίνει ἀγαϑὸν φύλακα ἀδύ- 
γατον γενέσθαι. 'Κινδυνεύει, ἔφη. Καὶ ἐγὼ ἀπορή- 
σας T8 καὶ ἐπισκεψάμενος τὰ ἔμπροσϑεν, Δικαίως γε, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, ἀποροῦμεν" ἧς γὰρ προὐϑέμεϑα 

εἰκόνος ἀπελείφϑημεν. Πῶς λέγεις; Ovx ἐνοήσαμεν, 

ὅτι εἰσὶν ἄρα φύσεις, οἵας ἡμεῖς ovx φήϑημεν, ἔχου- 
σαι τἀναντία ταῦτας, Ποῦ δή; Ἴδοι μὲν ἂν τις καὶ 
ἐν ἄλλοις ζώοις, οὐ μέντ᾽ ἂν ἥκιστα ἐν ᾧ ἡμεῖς παρε- 

βάλλομεν τῷ φύλακι. ! οἶσϑα γάρ που τῶν γενναίων 

κυγῶν ὅτι τοῦτο φύσει αὐτῶν τὸ ῆϑος, πρὸς μὲν τοὺς 
συνήϑεις τε καὶ γνωρίμους ὡς οἷόν TB πραοτάτους εἷ- 
γαι, πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας τοὐναντΐον. Οἶδα μέντοι. 

Τοῦτο μὲν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, δυνατόν, καὶ οὐ παρὰ φύ- 

σιν ζητοῦμεν. τοιοῦτον εἶναι τὸν φύλακα. Οὐκ ἔοικον. 
XVL "4g οὖν σοι δοκεῖ ἔτι τοῦδε προςδεῖσϑαι ὁ φυ- 
λακικὸς ἐσόμενος, πρὸς τῷ ϑυμοϑιδεῖ ἔτι προςγενέ- 
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σϑαι φιλόσοφος. τὴν φύσιν; Πῶς δή; ἔφη" οὐ γὰρ " 

ἐννοῶ. Καὶ τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν τοῖς κυσὶ κατόψει, 
ὃ καὶ ἄξιον ᾿ϑαυμάσαι τοῦ ϑηρίου. Τὸ ποῖον: Ὃν 

μὲν ἄν ἴδῃ ἀγνῶτα, χαλεπαίνει, οὐδὲν δὴ κακὸν προ- 
πεπονϑώς" ὃν δ᾽ ἄν γνώριμον, ἀσπαζεται, xay μηδὲν 

πώποτϑε ὑπ αὐτοῦ ἀγαϑὸν πεπόνϑη. ἢ ἢ οὕπω τοῦτο 

ἐθαύμασας; Ov πάνυ, Bp, μέχρι τούτου προςέσχον 

τὸν νοῦν᾽ ὅτι δὲ που δρᾷ ταῦτα, δῆλον. Ἀλλὰ μὴν 
κομψόν 78 φαΐνεται τὸ πάϑος αὐτοῦ τῆς φύσεως ! καὶ 
ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφον». Ig δή; Ἧι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὄψιν 
οὐδενὶ ἄλλῳ φίλην xai ἐχϑρὰν διακρίνει ἢ ῆ τῷ τὴν μὲν 

καταμαϑεῖν, τὴν δὲ ἀγνοῆσαι. καίτοι πῶς οὐκ ἂν φι- 
λομαϑὲς nij συνέσει τε καὶ ἀγνοίᾳ δριξόμενον τό τε 
οἰκεῖον καὶ τὸ ἀλλότριον; Οὐδαμῶς, ἡ δ᾽ ὅς, ὅπως ov. 

Ἀλλὰ μέντοι, εἶπον ἐγώ, τό ye φιλομαϑὲς καὶ φιλόσο- 
φον ταὐτόν; Ταὐτὸν γάρ, ἔφη. Οὐκοῦν “ϑαῤῥοῦντες 
τιϑῶμεν καὶ ἐν ἀνθρώπῳ, εἰ μέλλει πρὸς τοὺς οἱ- 

κείους καὶ γνωρίμους ! πρᾶός τις ἔσεσϑαι, φύσει φι- 
λόσοφον καὶ φιλομαϑὴ αὐτὸν δεῖν εἶναι; Τιϑῶμεν, 
ἔφη. Φιλόσοφος δὴ καὶ ϑυμοειδὴς καὶ ταχὺς καὶ 
ἰσχυρὸς ἡμῖν τὴν φύσιν ἔσται ὁ μέλλων καλὸς κάγα- 

ϑὸς ἔσεσϑαι φύλαξ πόλεως; Παντάπασι μὲν ovv, ἔφη. 

Οὗτος p δὴ ἄν οὕτως ὑπάρχοι. ϑρέψονται δὲ δὴ 
ἡμῖν οὗτοι καὶ παιδευϑήσονται τίνα τρόπον; xci ἀρά 
τι προύργου ἡμῖν ἐστὶν αὐτὸ σκοποῦσι ! πρὸς τὸ κα- 
τιδεῖν οὗπερ ἕνεκα πάντα σκοποῦμεν, δικαιοσύνην τε 
καὶ ἀδικίαν τίνα τρόπον ἐν πόλει γίγνεται; ἵνα μὴ 
ἐῶμεν ἱκανὸν λόγον ἢ συχνὸν διεξίωμεν. Καὶ ὃ τοῦ 
Γλαύκωνος ἀδελφός" Πάνυ μὲν οὔν, ἔφη, ἔγωγε προς- 
δοκῶ προὔργου εἶναι εἰς τοῦτο ταύτην τὴν σχέψι». 
Μὰ Δία, " δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε ᾿Ἡδείμαντε, οὐκ ἄρα age- 

τέον, οὐδ᾽ εἰ μακροτέρα τυγχάνει οὖσα. Οὐ γὰρ QUY. 
ϑι ovy, ὥςπερ ἐν μύϑῳ eol crise τε καὶ σχο- 
λὴν ἄγοντες λόγῳ, παιδεύωμεν " τοὺς ἄνδρας. Me 
χρή. XVII. Τίς οὖν ἢ παιδεία; ἢ χαλεπὸν εὑρεῖν βελ- 

τίω τῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ χρόνου εὑρημένης; ἔστι δὲ 
που ἢ ,μὲν ἐπὶ σώμασι γυμναστική, ἡ δ᾽ ἐπὶ AP 
μουσική. Ἔστι γάρ. 4g οὖν OU μουσικῇ πρότερον 
ἀρξόμεϑα παιδεύοντες ἢ γυμναστικῇ; Πῶς δ᾽ οὔ; 
"Μουσικῆς δ᾽, εἶπον, τίϑης λόγους, ἢ οὔ; Ἔχωχγε. 

“Μόγων δὲ διττὸν εἶδος, τὸ μὲν ἀληϑές, ψεῦδος δ᾽ ἕτε- 

ρον; Ναί. Παιδευτέον δ᾽ * ἐν ἀμφοτέροις, πρότερον 
δ᾽ ἐν τοῖς ψευδέσιν; Οὐ μανθάνω, ἔφη, πῶς λέγεις. 

Οὐ μανϑάνεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι πρῶτον τοῖς παιδίοις 

μύϑους λέγομεν; τοῦτο δὲ που, ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν, 

ψεῦδος, ἔνι δὲ xol ἀληϑῆ. πρότερον δὲ μύϑοις πρὸς 
τὰ παιδία ἢ γυμνασίοις χρώμεϑα. Ἔστι ταῦτα. Tov- 
TO δὴ ἔλεγον, ὅτι μουσικῆς πρότερον ἁπτέον ἢ γυμνα- 
στικῆς. Ὀρϑῶς, ἔφη. Οὐκοῦν oicS ὅτι ἀρχὴ παν- 

τὸς ἔργου μέγιστον, ἄλλως τὲ καὶ νέῳ καὶ ἁπαλῷ ! 
ὁτῳοῦν; μάλιστα γὰρ δὴ 1018 πλάττεται καὶ ἐνδύεται 
τύπος, ὃν ἂν τις βούληται ἐνσημήνασϑαι ἑχάστῳ. Ko- 
μιδῇ μὲν οὖν. "4g οὖν ῥᾳδίως οὕτω παρήσομεν τοὺς 
ἐπιτυχόντας ὑπὸ τῶν ἐπιτυχόντων μύϑους πλασϑέντας 

ἀκούειν τοὺς παῖδας καὶ λαμβάνειν ἐν ταῖς ψυχαῖς ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ ἐναντίας δόξας ἐκείναις, ἅς, ἐπειδὰν T&- 

λεωϑῶσιν, ἔχειν οἰησόμεϑα δεῖν αὐτούς; Οὐδ᾽ ὅπως- 

τιοῦ» παρήσομεν. “πρῶτον δὴ ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἐπι- 
στατητέον τοῖς μυϑοποιοῖς, καὶ ὃν μὲν ἄν ! καλὸν 

PLATONIS 

ποιήσωσιν, ἐγχριτέον, ὃν δ᾽ ἄν μή, ἀποκριτέον. τοὺς 

δ᾽ ἐγκριϑέντας πείσομεν τὰς τροφούς τε καὶ μητέρας 

λέγειν τοῖς παισὶ, καὶ πλάττειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν τοῖς 

μύϑοις πολὺ μᾶλλον ἢ ἢ τὰ σώματα ταῖς χερσίν. ὧν δὲ 
yvy λέγουσι τοὺς πολλοὺς ἐχβληπέον. Ποίους δή; ἔφη. 

Ἔν τοῖς μείζοσιν, ἣν δ᾽ ἐγώ, μύϑοις ὀψόμεϑα καὶ 
τοὺς ἐλάττους. δεῖ γὰρ δὴ τὸν αὐτὸν τύπον εἶναι καὶ 

ταὐτὸν δύνασϑαι τούς τε μείζους καὶ ! τοὺς ἐλάττους. 
ἢ οὐκ οἴει; "EyGy, ἔφη" ἀλλ᾿ οὐκ ἐννοῶ οὐδὲ τοὺς 
μείζους τίνας λέγεις. Ovc Ἡσίοδός τε, εἶπον, xai 

Ὅμηρος ἡμῖν ἐλεγέτην καὶ οἵ ἄλλοι ποιηταί. οὗτοι γάρ 

που μύϑους τοῖς ἀνϑρώποις ψευδεῖς συντιϑέντες ἔλε- 

γόν τε καὶ λέγουσιν. “Ποίους δή, ἡ δ᾽ ὅς, καὶ τί αὐὖ- 

τῶν μεμφόμενος λέγεις; Ὅπερ, ἦν δ᾽ ἐγώ, χρὴ καὶ 
πρῶτον καὶ μάλιστα μέμφεσϑαι, ἄλλως τε καὶ ἐάν τις 
μὴ καλῶς ψεύδηται. ! Τί τοῦτο; Ὅταν εἰκάζη τις κα- 
xGc τῷ λόγῳ περὶ ϑεῶν τε καὶ ἡρώων oiot εἰσιν, ὥς- 
περ γραφεὺς μηδὲν ἐοικότα γράφων οἷς &v ὅμοια βου- 
ληϑῇ γράψαι. Καὶ γάρ, ἔφη, ὀρϑῶς ἔχει τά 7 τοι- 
ovra μέμφεσϑαι. ἀλλὰ πῶς δὴ λέγομεν xai ποῖα; 
Πρῶτον μέν, qw δ᾽ ἐγώ, τὸ μέγιστον καὶ περὶ τῶν με- 
χίστων ψεῦδος, ὃ εἰπὼν οὐ καλῶς ἐψεύσατο, ὡς οὐ- 

φανός τὸ εἰργάσατο ἅ φησι δρᾶσαι αὐτὸν Ἡσίοδος, ὃ 
τε αὖ Κρόνος ὡς ἐτιμωρήσατο αὑτόν. τὰ δὲ δὴ * τοῦ 
Κρόνου ἔργα καὶ πάϑη ὑπὸ τοῦ υἱέος, οὐδ᾽ ἄν εἰ ἣν 
ἀληϑῆ, ᾧμην δεῖν ῥᾳδίως οὕτω λέγεσϑαι πρὸς ἄφρο- 
vác T8 καὶ »ἔους, ἀλλὰ μάλιστα μὲν σιγᾶσϑαι, εἰ δὲ 

ἀνάγκη τις ἦν λέγειν, δι ἀποῤῥήτων ἀκούειν ὡς ὀλιγί- 

στους, ϑυσαμένους οὐ χοῖρον, ἀλλά τι μέγα : xoi ἅπο- 

go» ϑῦμα, ὅπως ὃ τι ἐλαχίστοις συνέβη ἀκοῦσαι. Καὶ 
γάρ, ἡ ἦ δ᾽ ὅ ὃς, οὗτοί 78 οἱ λόγοι quise Kai ov Àe- 
χτέοι 7), ἔφην, ὦ | Ἀδείμαντε, ! ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει. 
οὐδὲ ᾿λεχτέον γέῳ ἀχούοντι, ὡς ἀδικῶν τὰ ἔσχατα οὐ- 
δὲν ἂν ϑαυμαστὸν ποιοῖ, οὐδ᾽ αὖ ἀδικοῦντα πατέρα 
κολάζων παντὲ τρόπῳ, ἀλλὰ δρῴη ἄν ὅπερ ϑεῶν ot 

πρῶτοὶΐ 18 καὶ μέγιστοι. - Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦ δ᾽ ὅς, 

οὐδὲ αὐτῷ μοι δοχεῖ ἐπιτήδεια εἶναι λέγειν. Οὐδὲ 78, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ παράπαν ὡς ϑεοὶ ϑεοῖς πολεμοῦσί 18 

xai ἐπιβουλεύουσι xai μάχονται — οὐδὲ γὰρ ἀληϑῆ 
οι εἴ ye δεῖ ἡμῖν τοὺς μέλλοντας τὴν πόλιν φυλάξειν 

αἴσχιστον νομίζειν τὸ ῥᾳδίως ἀλλήλοις ἀπεχϑάνεσϑαι, 
πολλοῦ δεῖ γιγαντομαχίας τε μυϑολογητέον αὐτοῖς καὶ 
ποικιλτέον, WA Silos τιϑρὰς πολλὰς Le περι δι 

ϑεῶν τὸ xal ἡρώων πρὸς συγγενεῖς τε καὶ οἰκείους 

αὐτῶν" ἀλλ εἴ πως μέλλομεν πείσειν, ὡς οὐδεὶς πώ- 
ποτϑ πολίτης ἕτερος ἑτέρῳ ἀπήχϑετο οὐδ᾽ ἔστι τοῦτο 
ὅσιον, τοιαῦτα λεκτέα μᾶλλον πρὸς τὰ παιδία εὐϑὺς ! 

χαὶ γέρουσι xai γφαυσὶ καὶ πρεσβυτέροις. γιχνομένοις,, 
καὶ τοὺς ποιητὰς ἐγγὺς τούτων ᾿ἀναγκαστέον λογοποι- 
εἶν. Ἥρας δὲ “δεσμοὺς ὑπὸ vicos xai Ἡφαΐστου é- 

Wig ὑπὸ πατρός, μέλλοντος τῇ μητρὶ τυπτομένῃ ἀμύ- 
γειν, xoi ϑεομαχίας, ὅσας Ὅμηρος πεποίηκεν, οὐ πα- 
ραδεχτέον εἰς τὴν πόλιν, οὔτ᾽ ἐν ὑπονοίαις πεποιημὲ- 
yag οὔτε ἄνευ ὑπονοιῶν. ὁ γὰρ γέος οὐχ οἷός τε κρί- 
vem 0 τί τὸ ὑπόνοια καὶ ὃ μή, ἀλλ ἃ ἂν τηλικοῦτος 
ὧν λάβη ἐν ταῖς δόξαις, δυςέκνισετά ! τῷ καὶ ἀμετά- 

grora φιλεῖ γίγνεσϑαι. ὧν δὴ ἴσως ἕνεκα περὶ παν- 
τὸς ποιητέον ἃ πρῶτα ἀκούουσιν ὃ τι κάλλιστα μεμυ- 
ϑολογημένα πρὸς ἀρετὴν ἀκούειν.  XVIL Ἔχει γάρ, 
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ἔφη, λόγον. ἀλλ᾿ sl τις αὖ καὶ ταῦτα ἐρωτῴη ἡμᾶς, 
ταῦτα ἅττα ἐστὶ καὶ τίνες oi μῦϑοι, τίνας ἂν φαῖμεν; 
Καὶ ἐγὼ εἶπον" Ὦ Ἀδείμαντε, οὐκ ἐσμὲν ποιηταὶ ἐγώ 

τὸ καὶ σὺ ἐν τῷ παρόντι, * ἀλλ᾽ οἰκισταὶ πόλδως. οἱ- 
κισταῖς δὲ τοὺς μὲν τύπους προςήκει δἰδέναι ἐν οἷς δεῖ 
μυϑολογεῖν τοὺς ποιητάς, παρ᾿ οὗς ἐὰν ποιῶσιν οὐκ 

ἐπιτρεπτέον, οὐ μὴν αὐτοῖς Ts ποιητέον μύϑους. Ὄρ- 
ϑῶς, ἔφη" ἀλλ αὐτὸ δὴ τοῦτο, οἱ τύποι περὶ ϑϑολο- 
γίας τίνες: ἂν sie; Ti Toioíde πού τινες, ἣν δ᾽ ἐχώ" οἷος 

τυγχάνει ὃ ϑεὸς ὦν, ἀεὶ δήπου ἀποδοτέον, ἐάν τὲ τις 
αὐτὸν ἐν ἔπεσι ποιῇ ἐάν 1e ἐν μέλεσιν ἐάν c8 ἐν τρα- 
γῳδίᾳ. Δεῖ γάρ. Οὐκοῦν ἀγαϑὸς 0 ya ϑεὸς τῷ ὃν- 

TL ! 18 καὶ λεκτέον οὕτως; τί μήν; Ἀλλὰ μὴν οὐδὲν ye 

τῶν ᾿ἀγαϑῶν βλαβερόν. ἡ γάρ; Οὐ μοι δοκεῖ. "Ap 
οὖν ὃ μὴ, βλαβερὸν βλάπτει; Οὐδαμῶς. Ὃ δὲ μὴ βλά- 
πτϑι καχόν τι ποιεῖ; Οὐδὲ τοῦτο. Ὃ δὲ γε μηδὲν κα- 
κὸν ποιδὶ οὐδ᾽ ἂν τινος δἴη κακοῦ αἴτιον; Πῶς γάρ; 

Τί δὲ; ὠφέλιμον τὸ ἀγαϑόν; Ναί. Αἴτιον ἄρα, &U- 
πραγίας; Nol. Οὐκ ἄρα πάντων γ8 αἴτιον τὸ ἀγα- 
ϑόν, ἀλλὰ τῶν μὲν εὐ ἐχόντων αἴτιον, τῶν δὲ κακῶν 
ἀναΐτιον. Παντελῶς ! ys, ἔφη. Οὐδ᾽ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ὃ ϑεός, ἐπειδὴ ἀγαϑύς, πάντων ἂν δἴη αἴτιος, ὡς οἵ 
πολλοὶ λέγουσιν; ἀλλ ὀλίγων μὲν τοῖς ἀνϑρώποις ai- 

τιος, πολλῶν δὲ ἀναίτιος" πολὺ γὰρ ἐλάττω τἀγαϑὰ 

τῶν κακῶν ἡμῖν. καὶ τῶν μὲν ἀγαϑῶν οὐδένα ἄλλον 
αἰτιατέον, τῶν δὲ κακῶν ἀλλ᾽ ἄττα δεῖ ζητεῖν τὰ αἴ- 
τια, ἀλλ οὐ τὸν ϑεόν. ᾿ἠληϑέστατα, i ἔφη, δοκεῖς μοι 

λέγειν. Οὐκ ἄρα, ἤν δ᾽ ἐγώ, ἀποδεκτέον OUIE Ὁμήρου 

ovr ἀλλου ποιητοῦ ταύτην ! τὴν ἁμαρτίαν περὶ τοὺς 

ϑεοὺς ἀγοήτως ἁμαρτάνοντος καὶ λέγοντος, ὡς δοιοὶ 
| πίϑοι 

κατακείαται ἐν “Διὸς οὔδει - ς Sgen reda 
κηρῶν ἔμπλειοι, ὁ μὲν ἐσϑλῶν, αὐτὰρ ὃ δειλῶν" 

LI ῃ » “ ς DJ - 2 ' 
καὶ Q μὲν ἂν μίξας ὁ Ζεὺς δῷ ἀμφοτέρων, 

ἄλλοτε μέν τε καχῷ ὃ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐοϑλῷ. 
τοῦ δ ἢ ^ 3440 Ὁ) * 

ᾧ δ᾽ ἂν μή, ἀλλ ἄκρατα τὰ ἕτερα, τὸν δὲ 

κακὴ βούβρωοτις ἐπὶ χϑόνα δῖαν ἐλαύνει" 
πο - ecu. : 

οὐδ᾽ ὡς ταμίας ἡμῖν Ζεὺς 

ἀγαϑῶν τε κακῶν τε τέτυχται. 
a ERE] S ; 

XIX. Τὴν δὲ τῶν ὅρχων καὶ σπονδῶν σύγχυσιν, ἣν ὁ 
Πάνδαρος συνέχεεν, ἐάν τις φῇ δὶ ϑηνᾶς τὸ καὶ ΤΟΣ TUWOo. dos d cla 
40g γεγονέναι, οὐκ ἐπαινεσόμδϑα᾽ οὐδὲ ϑεῶν ἔριν τε 

xol χρίσιν * διὰ Θέμιτός T8 καὶ Διός" οὐδ᾽ αὖ, ὡς 
SE ; US j 

«Αἰσχύλος λέγϑδι, ἐατέον axovsw τοὺς νέους, ὅτι 

ϑεὸς ; μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς, 
ὅταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλ η- 

3 tJ [4 T LJ » δὰ 

αλλ ἐὰν τις ποιῇ ἐν οἷς ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα ἔνεστι, τὰ 
Ξ , Ξ mér 

τῆς Νιόβης πάϑη ἢ τὰ Πϑλοπιδῶν ἢ τὰ Τρωϊκὰ ἢ Ti 
5 i E : 
ἄλλο τῶν τοιούτων, ἢ ov ϑεοῦ ἔργα ἐατέον αὐτὰ λέ- 

μ᾿ “ , LJ " - 

qeu, ἢ εἰ ϑεοῦ, ἐξουρετέον αὐτοῖς σχεδὸν ὃν νῦν ἡμεῖς 
λόγον ζητοῦμεν, καὶ λεκτέον, ὡς ó μὲν ϑεοὸς δίκαια τ 

: 
καὶ ἀγαϑὰ ! εἰργάζετο, οἵ δὲ ὠνίναντο κολαζόμενοι" 

ὡς δὲ ἄϑλιοι μὲν οἵ δίκην διδόντες, ἣν δὲ δὴ o Ἂν 
ταῦτα ϑεός, ovx ἑατέον λέγϑιν τὸν ποιητήν. ἀλλ᾽, 8 

u , 

uiv ὅτι ἐδεήϑησαν κολάσεως λέγοιεν, ὡς ἄϑλιοι " 
"3T MO. D dono OM Er 

κακοί, διδόντες δὲ δίκην ὠφελοῦντο ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἐα- 
τέον᾽ xax» δὲ αἴτιον φάγαι ϑεόν τινι γίγνεσϑαι ἀγα- 
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ϑὸν ὄντα, διαμαχητέον παντὶ τρόπῳ μήτε τινὰ λέγειν 
ταῦτα ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει, 8l μέλλει εὐνομήσεσϑαι, 

μήτε τινὰ ἀκούειν, ure νεώτερον ! μήτε πρεσβύτερον, 
μήτε ἐν μέτρῳ μήτε ἄνευ μέτρου μυϑολογοῦντα, ὡς 
οὔτε ὅσια ἂν λεγόμενα, δἰ λέγοιτο, οὔτε ξύμφορα ἡμῖν 

οὔτε ξύμφωνα αὐτὰ αὑτοῖς. “Σύμψηφός gol εἶμι, ἔφη, 
τούτου τοῦ νόμου, καὶ μοι ἀρέσκει. Οὗτος μὲν τοί- 
νυν, ἤν δ᾽ ἐγώ, εἷς ἂν εἴη τῶν περὶ ϑεοὺς νόμων T6 
καὶ τύπων, ἐν ᾧ δεήσει τούς 18 λέγοντας λέγειν καὶ 

τοὺς ποιοῦντας ποιθῖν, μὴ πάντων αἴτιον τὸν $0», 
ἀλλὰ τῶν ἀγαϑῶν. Καὶ μά, ἔφη, ἀποχρή. Ti δὲ 
δὴ ! ὃ δεύτερος 005; ἀρα γόητα τὸν ϑϑὸν ol&, βἶναι 
καὶ οἷον ἐξ ἐπιβουλῆς φαντάζεσϑαι ἄλλοτε ἐν ἀλλαις 
ἰδέαις, τοτὲ μὲν αὐτὸν γιγνόμενον καὶ ἀλλάττοντα τὸ 

αὑτοῦ εἶδος εἰς πολλὰς μορφάς, τοτὲ δὲ ἡμᾶς ἀπα- 

τῶντα καὶ ποιοῦντα περὶ αὑτοῦ τοιαῦτα δοκεῖν, ἢ 

ἁπλοῦν 18 βἶναι καὶ πάντων ἥκιστα τῆς ἑαυτοῦ ἰδέας 
ἐκβαίνειν; Οὐκ ἔχω, ἔφη, νῦν ys οὕτως εἰπεῖν. Τί δὲ 
τόδε; οὐκ ἀνάγκη, εἴπερ τι ἐξίσταιτο τῆς αὑτοῦ ἰδέας, 
ZEE GE SG ; xe οἱ ᾽ 
ἢ αὑτὸ ὑφ ἕαυτου μοϑίστασϑαι "ἢ υπ ἄλλου; Mvcy- 

Οὐκοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄριστα ἔχοντα ἥκιστα 

ἀλλοιοῦταί r8 καὶ κινεῖται; οἷον σῶμα ὑπὸ σιτίων T8 

καὶ ποτῶν καὶ πόνων, καὶ πᾶν φυτὸν ὑπὸ εἱλήσεών T6 
καὶ ἀνέμων καὶ τῶν τοιούτων παϑημάτων, οὐ τὸ ὑγιέ- 
στατον καὶ ἰσχυρότατον ἥκιστα * ἀλλοιοῦται; Πῶς δ᾽ 
ov; Wopiy δὲ ov τὴν ἀνδρειοτάτην καὶ φρονιμωτάτην 
ἥκιστ ἂν τι ἔξωϑεν πάϑος ταραξοιέ 18 καὶ ἀλλοιώ- 

cap; Ναί. Καὶ μήν που καὶ τά rs ξύνϑετα πάντα 
σχδύη τε καὶ οἰκοδομήματα καὶ ἀμφιέσματα κατὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον τὰ εὖ εἰργασμένα καὶ sU ἔχοντα ὑπὸ 
χρόνου τ καὶ τῶν ἄλλων παϑημάτων ἥκιστα ἀλλοι- 

Ἔστι δὴ ταῦτας, Πᾶν δὴ τὸ καλὼς ἔχον ἢ 
φύσει ἢ ! τέχνῃ ἢ ἀμφοτέροις ἐλαχίστην μεταβολὴν 
vi ἄλλου ἐνδέχται. Ἔοικεν. λλὰ μὴν 0 ϑϑός ys 
καὶ τὰ TOU ϑεοῦ πάντῃ ἄριστα ἔχει. πὼς δ οὐ; 
Ταύτῃ μὲν δὴ ἥκιστα ἂν πολλὰς μορφὰς ἴσχοι ὃ ϑεός. 
Ἥκιστα δῆτα. XX. Aj ἄρα αὐτὸς αὑτὸν μεταβαλ- 
λοι ἂν καὶ ἀλλοιοῖ; Aio, £g, ὅτι, ἐξι ἀλλοιοῦ- 

“Πότερον οὖν ἐπὶ τὸ βέλτιόν T8 καὶ κάλλιον ua- 

ταβάλλει ἑαυτὸν ἢ ἐπὶ τὸ χεῖρον xol τὸ αἴσχιον ἑαυ- 
τοῦ; “Ἀνάγκη, ἔφη, ἐπὶ τὸ χϑῖρον, εἴπερ ἀλλοιοῦται" ! 
οὐ γάρ που ἐνδεᾶ 78 φήσομεν τὸν ϑεὸν καλλους ἢ 
ἀρετῆς δῖναι. Ὀρϑότατα, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγϑις" καὶ οὕ- 
τως ἔχοντος δοκεῖ ἂν τίς σοι; [5] ̓ Ιδείμαντο, ἑκὼν αὖ- 
τὸν χείρω ποιεῖν ὁπῃοῦν ἢ ϑεῶν ἢ ἀνθρώπων; Ἀδύ- 
γατον, ἔφη. δύνατον ἀρα, ἔφην, καὶ ϑεῷ ἐϑέλειν 

αὑτὸν ἀλλοιοῦν, ἀλλ, ὡς ἔοικα, κάλλιστος καὶ ἄριστος 

ὧν εἰς τὸ δυνατὸν ἕκαστος αὐτῶν μένει ἀεὶ ἁπλῶς ἐν 

τῇ αὑτοῦ μορφῇ. Ἅπασα, ἔφη, ἀνάγχη ἔμοιγϑ δοκϑῖ. 
Μηδεὶς ἄρα, ! ἤν δ᾽ ἐγώ, ὠ ἄριστε, λεγέτω ἡμῖν τῶν 

ποιητῶν, ὡς 

χη. 

οὔται. 

ται. 

ϑεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖοι, 
παντοῖοι τελέϑοντες ἐπιοτρωφῶσι πόληας" 

μηδὲ Πρωτέως καὶ Θέτιδος καταψευδέσϑω μηδείς, μηδ᾽ 
ἐν τραγῳδίαις μηδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιήμασιν εἰφαγέτω 
Ἥραν ἡλλοιωμένην, ὡς ἱέρθιαν ἀγδβίρουσαν Ἰνάχου 

Ἀργείου ποταμοῦ παισὶ βιοδώροις" καὶ ἀλλα 
! τοιαῦτα πολλὰ μὴ ἡμῖν ψευδέσϑωσαν. μηδ᾽ αὖ ὑπὸ 

τούτων ἀγαπειϑόμεναι «i μητέρες τὰ παιδία ἐκδειμα- 

39* 
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τούντων, λέγουσαι τοὺς μύϑους κακῶς, ὡς ἄρα ϑεοὶ 

τινες περιέρχονται γύχτωρ πολλοῖς ξένοις καὶ παντο- 

δαποῖς ἰνδαλλόμενοι, ἵνα μὴ ἅμα μὲν εἰς ϑεοὺς βλας- 

φημῶσιν, ἅμα δὲ τοὺς παῖδας ᾿ ἀπεργάζωνται δειλοτέ- 
ρους. Μὴ γάρ, ἔφη. A ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὐτοὶ 

μὲν oi ϑεοί εἰσιν οἷοι μὴ μεταβάλλειν, ἡμῖν δὲ ποιοῦ- 
σι δοκδὶν σφᾶς παντοδαποὺς φαίνεσϑαι, ἐξαπατῶντες 

καὶ γοητεύοντες; Ἴσως, ἔφη. Τί δὲ; SU δ᾽ ἐγώ: ψεύ- 
δεσϑαι * ϑεὸς ἐϑέλοι ἂν ἢ λόγῳ à ἔργῳ φάντασμα 
προτείνων; Οὐκ οἶδα, Di δ᾽ ὅς. Οὐκ οἶσϑα, ἣν δ᾽ 

ἐγώ, ὅτι τό γε ὡς ἀληϑῶς ψεῦδος, εἰ οἷόν τε τοῦτο 
εἰπεῖν, πάντες ϑεοὶ Te καὶ ἄνϑρωποι μισοῦσιν; Πῶς, 

ἔφη, λέγεις; Οὕτως, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι τῷ κυριωτάτῳ που 
ἑαυτῶν ψεύδεσϑαι καὶ περὶ τὰ κυριώτατα οὐδεὶς ἑκὼν 
ἐθέλει, ἀλλὰ πάντων μάλιστα φοβεῖται ἐχεῖ αὐτὸ κε- 
"τῆσϑαι. Quis vU» no, ἡ δ᾽ ὅς, μανϑάνω. Οἴδι γάρ 

τὶ [ue ἔφην, ' σεμνὸν λέγειν" ἐγὼ δὲ λέγω; ὅτι τῇ ψυ- 
χῇ περὶ τὰ ὄντα ψεύδεσϑαί 18 καὶ ἐψεῦσϑαι καὶ 
p εἶναι καὶ ἐνταῦϑα ἔχειν τε καὶ κεχτῆσϑαι τὸ 

ψεῦδος πάντες ἥκιστ ἄν δέξαιντο καὶ μισοῦσι μαλι- 

στα αὐτὸ & τῷ τοιούτῳ. Πολύ γε, ἔφη. Ἀλλὰ μὴν 
ὀρϑότατα y ἂν, ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, τοῦτο ὡς ἀληϑῶς 
ψεῦδος καλοῖτο, ἡ ἐν τῇ ψυχῇ ἄγνοια à TOU ἐψευσμέ- 
γου ἐπεὶ τὸ γε ἐν τοῖς λόγοις μίμημα τι τοῦ ἐν τῇ 
ψυχῇ ἐστὲ παϑήματος καὶ ὕστερον γεγονὸς ! εἴδωλον, 
οὐ πάνυ ἄκρατον ψεῦδος. ἢ οὐχ οὕτως; Πάνυ μὲν 
οὖν. XXL Τὸ μὲν δὴ τῷ ὄντι ψεῦδος οὐ μόνον ὑπὸ 
ϑεῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπ᾽ ἀνϑρώπων μισεῖται. “4οκχεῖ μοι. 

Ti δὲ δή; τὸ ἐν τοῖς λόγοις ψεῦδος πότε καὶ τῷ Ζφή- 
σιμον, ὥςτε μὴ ἄξιον εἶναι μίσους; xo ov πρός τε 
τοὺς πολεμίους, καὶ τῶν καλουμένων φίλων ὅταν διὰ 
μανίαν ἢ τινα ἄνοιαν κακόν τι ἐπιχειρῶσι πράττειν, 
τότε ἀποτροπῆς ἕνεκα ὡς φάρμακον χρήσιμον γίγνε- 
ται; χαὶ ἐν αἷς νῦν ' δὴ ἐλέγομεν ταῖς μυϑολογίαις 

διὰ τὸ μὴ εἰδέναι ὅπῃ ταληϑὲς ἔχει περὶ τῶν παλαιῶν 
ἀφομοιοῦντες τῷ ἀληϑεῖ τὸ ψεῦδος. ὃ τι | μάλιστα, ov- 
τω χρήσιμον ποιοῦμεν; “Καὶ μάλα, " δ᾽ ὃς, οὕτως ἔχει. 
Κατὰ τὶ δὴ οὖν τούτων τῷ ϑεῷ τὸ ψεῦδος χρήσιμον: 
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πότερον διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ παλαιὰ ἀφομοιῶν ἄν 
ψεύδοιτο; Γελοῖον μέντ᾽ ἂν εἴη, ἔφη. Ποιητὴς μὲν 
ἄρα ψευδὴς ἐν ϑεῷ ovx ἔνι. Ov μοι δοκεῖ. Ἀλλὰ 
δεδιὼς τοὺς ἐχϑροὺς ' ψεύδοιτο; Πολλοῦ ye δεῖ. MÀ- E 
de δι οἰκείων ἄνοιαν ἢ μανίαν; MAX οὐδείς, ἔ ἔφη, τῶν 
ἀνοήτων xal μαινομένων ϑεοφιλής. Οὐκ ἄρα ἔστιν. οὗ 
ἕνεκα ἂν ϑεὸς ψεύδοιτο. Οὐχ ἔστιν. Πάντῃ ἄρα 

ἀψευδὲς τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ ϑεῖον. Παντάπασι 
μὲν οὖν, ἔφη. Κομιδῇ ἄρα 0 ϑεὸς ἁπλοῦν καὶ ἀλη- 

ϑὲς ἔν τὸ ἔργῳ καὶ ἐν λόγῳ, καὶ οὔτε αὐτὸς μεϑίστα- 
ται οὔτε ἄλλους ἐξαπατᾷ, οὔτε κατὰ φαντασίας οὔτε 
κατὰ λόγους οὔτε κατὰ σημείων πομπάς, οὔϑ᾽ ὕπαρ 
ovr ὄναρ. * Οὕτως, ἔφη, ἔμοιγε, xai αὐτῷ φαΐνεται 388 

σοῦ λέγοντος. Συγχωρεῖς ἄρα, ἔφην, τοῦτον δεύτε- 
ρον τύπον εἶναι, ἐν ᾧ δεῖ περὶ ϑεῶν καὶ λέγειν καὶ 
ποιβῖν, ὡς μήτε αὐτοὺς χόητας ὄντας τῷ μεταβάλ-. | Hd 
λειν ἑαυτοὺς μήτε ἡμᾶς ψεύδεσι παράγειν ἐν λόγῳ͵ 
ἢ ἐν ἔργῳ; ZvyyogQ. Πολλὰ ἄρα Ὁμήρου ἐπαι- 
γοῦντες ἄλλα τοῦτο οὐχ ἐπαινεσόμεϑα, τὴν τοῦ ἐνυ- 
πνίου πομπὴν ὑπὸ Διὸς τῷ Ἀγαμέμνονι" οὐδὲ Ai- 

σχύλου, ὅταν φῇ ἡ Θέτις τὸν Ἠπόλλω ἐν τοῖς αὑτῆς ! B 
γάμοις ἄδοντα 

ἐνδατεῖσϑαι τὰς ἑὰς εὐπαιδίας, Ὶ 
νόσων T ἀπείρο vg καὶ μακραίωνας βίους. 
ξύμπαντά T εἰπὼν ϑεοφιλεὶς ἐμὰς τύχας 
παιῶν᾽ ἐπευφήμησεν, εὐθυμῶν ἐμέ. 
χἀγὼ τὸ Φοίβου ϑέϊον ἀψευδὲς στόμα 
ἤλπιζον εἶναι, μαντικῇ βούον τέχνη. 
ὃ δ᾽, αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν ϑοίνη παρών, 
αὐτὸς τάδ᾽ εἰπών, αὐτός ἐστιν ὃ κτανὼν 

τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. 

! ὅταν τις τοιαῦτα λέγῃ περὶ ϑεῶν, χαλεπανοῦμέν τὸ C 
καὶ χορὸν οὐ δώσομεν, οὐδὲ τοὺς διδασκάλους ἐάσο- 
μεν ἐπὶ παιδείᾳ χρῆσϑαι τῶν νέων, εἰ μέλλουσιν ἡμῖν 
οἵ φύλακες ϑεοσεβεῖς T6 καὶ ϑεῖοι γίγνεσϑαι, καϑ' 

ὅσον ἀνθρώπῳ ἐπὶ πλεῖστον οἷόν τε. -“Παντάπασιν, i 
Apr, ἔγωγε τοὺς τύπους τούτους συγχωρῶ, καὶ ὡς νό- 

| uoi; ἄν χρῴμην. 
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L * T'à uiv δὴ περὶ ϑεούς, ἢν δ᾽ ἐγώ, τοιαῦτ᾽ 
ἄττα, ὡς ἔοικεν, ἀκουστέον TB καὶ οὐκ ἀκουστέον EU- 
ϑὺς ἐκ παίδων τοῖς ϑεούς re τιμήσουσι καὶ γονέας 

τὴν Tel ἀλλήλων φιλίαν μὴ περὶ σμικροῦ ποιησομένοις. 
Καὶ οἶμαΐ γ᾽, ἔφη, ὀρϑῶς ἡμῖν φαίνεσϑαι. τί δὲ δή; 
εἰ IESU εἶναι ἀνδρεῖοι, &Q οὐ ταῦτά TB λεκτέον 
καὶ οἷα αὐτοὺς ποιῆσαι ἥκιστα τὸν ϑάνατον δεδιέναι; 

ἢ ἡγεῖ ! τινά TOT ἄν χενέσϑαι ἀνδρεῖον ἔχοντα ἐν 
αὑτῷ τοῦτο τὸ δεῖμα; Μὰ Δία, 7] δ᾽ ὅς, ovx ἔγωγε. 

Ti δὲ; τὰν “Ἵιδου ἡγούμενον εἶναί τε καὶ δεινὰ εἶναι 
οἴει τινὰ ϑανάτου ἀδεᾶ ἔσεσϑαι καὶ ἐν ταῖς μάχαις 

αἵρήσεσϑαι πρὸ ἥττης τ καὶ δουλείας ϑάνατον; Ov- 

δαμῶς. Δεῖ δή, Oc ἔοικεν, ἡμᾶς ἐπιστατεῖν καὶ περὶ 
τούτων τῶν μύϑων τοῖς ἐπιχειροῦσι λέγειν, καὶ δεῖ- 
σϑαι μὴ λοιδορεῖν ἁπλῶς οὕτως τὰ ἐν Ἅιδου, ἀλλὰ 
μᾶλλον ἐπαινεῖν, ὡς ovr ἀληϑῆ ! λέγοντας οὔτ᾽ ὠφέ- 
ἀιμα τοῖς μέλλουσι μαχίμοις ἔσεσϑαι. — dei μέντοι, 
ἔφη. ᾿Ἐξαλείψομεν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀπὸ τοῦδε τοῦ 
ἔπους ἀρξάμενοι πάντα τὰ τοιαῦτα, 

βουλοίμην ut ἐπάρουρος ἐὼν ϑητευέμεν ἄλλῳ 
ἀνδρὺ παρ᾽ ἀχλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη, 
ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφϑιμένοισιν ἀνάσσειν" 

καὶ τὸ 

! οἰκία δὲ ϑνητοῖσι καὶ ἀϑανάτοιοι φανείη 
σμερδαλέ", εὐρώεντα, τά τὲ στυγέουσι ϑεοί περ" 

' 
καὶ 

o πόποι, ἦ δά τις ἔστι καὶ elv ““ἴδαο δόμοισι 
ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν" 

καὶ τὸ 
οἴω πεπνῦσϑαι, ταὶ δὲ σκιαὶ ἀἴσσουσι" 

καὶ 

ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεϑέων πταμένη “Αϊδόσδε βεβήκει, 
ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦο᾽ ἁδροτῆτα καὶ ἥβην' 

* καὶ τὸ 

ψυχὴ δὲ κατὰ χϑονός, ἠὕτε καπνός, 
ᾧχετο τετριγυϊα" 

καὶ 
ὡς δ᾽ ὅτε γυχτερίδες μυχῷ ἄντρου ϑεσπεσίοιο 
τρίζουσαι ποτέονται, ὁ ἐπεί: κέτις ἀποπέσησιν 

ὁρμαϑοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά T ἀλλήλησιν ἔχονται, 
ὡς αἵ τετριγυῖαι ἅμ᾽ ἤεσαν. 

! ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα παραιτησόμεϑα Ὅμη- 
ρόν τὸ καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς μὴ χαλεπαίνειν ἂν 
διαγράφωμεν, οὐχ ὡς ov ποιητικὰ καὶ ἡδέα τοῖς πολ- 
λοῖς ἀκούειν, ἀλλ᾽ ὅσῳ ποιητικώτερα, τοσούτῳ ἧττον 

ἀκουστέων παισὶ καὶ ἀνδράσιν, ove δεῖ ἐλευϑέρους εἷ- 
vot, δουλοίαν ϑανάτου μᾶλλον πεφοβημένους. Παντά- 
πασι μὲν ovv. IL. Οὐκοῦν ἔτι καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὀνό- 

ματα πάντα τὰ δεινά τα καὶ φοβερὰ ἀποβλητέα, Κω- 
κυτούς 18 καὶ Στύγας ! καὶ ἐνέρους καὶ ἀλίβαντας, καὶ 

ἄλλα ὅσα τούτου τοῦ τύπου ὀνομαζόμενα φρίττειν δὴ 
ποιδῖ ὡς οἷόν τϑ πάντας τοὺς ἀκούοντας. καὶ ἴσως 5v 
ἔχει πρὸς ἀλλο vt^ ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν φυλάκων φο- 

βούμεϑα, μὴ ἐκ τῆς τοιαύτης φρίκης ϑερμύτεροι καὶ 
μαλακώτεροι τοῦ δέοντος γένωνται ἡμῖν. Καὶ ὀρϑῶς 
Y» ἔφη, φοβούμεϑα. φαιρδτέα ἄρα; INol. Τὸν δὲ 
ἐναντίον τύπον τούτοις λεκτέον T6 καὶ ποιητέον; 4ija 
δή. Καὶ τοὺς ὀδυρμοὺς ἄρα ἐξαιρήσομεν ! χαὶ τοὺς 
οἴκτους τοὺς τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν; riy, ἔφη, εἴς 
περ καὶ τὰ πρότερα. Σκόπει δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, 8L 0g- 
ϑῶς ἐξαιρήσομεν ἢ ov. φαμὲν δὲ δή, ὅτι ὁ ἐπιδικὴς 
ἀνὴρ τῷ ἐπιεικεῖ, οὗπερ καὶ ἑταῖρός ἐστι, τὸ τεϑνάναι 

οὐ δεινὸν ἡγήσεται. Φαμὲν γάρ. Οὐκ aga ὑπέρ r 

ἐκείνου ὡς δεινόν τι πεπονϑότος ὀδύροιτ᾽ ἄν. Οὐ 
δῆτα. MÀÀ& μὴν καὶ τόδε λέγομεν, ὡς ὁ τοιοῦτος 

μάλιστα αὐτὸς αὑτῷ αὐτάρκης πρὸς τὸ &U ζὴν καὶ δια- 
φερόντως ! τῶν ἄλλων ἥκιστα ἑτέρου προςδοῖται. Ἡ- 
ληϑῆ, ἔφη. Hcr LO αὐτῷ δεινὸν στερηϑῆναι υἱέος 
ἢ ἀδελφοῦ ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του τῶν τοιούτων. 

Ἥκιστα μέντοι. Ἥκιστ᾽ ἄρα καὶ ὀδύρεσϑαι, φέρειν δὲ ὡς 

πραότατα, ὅταν τις αὐτὸν τοιαύτη ξυμφορὰ καταλάβῃ. 
Πολύ re. Ὀρϑῶς &g ἂν ἐξαιροῖμεν τοὺς ϑρήνους τῶν 
ὀνομαστῶν ἀνδρῶν, γυναιξὶ δὲ ἀποδιδοῖμεν, καὶ οὐδὲ 

ταύταις σπουδαίαις, καὶ * ὅσοι κακοὶ τῶν ἀνδρῶν, ἵνα 

ἡμῖν δυρχεραίνωσιν ὅμοια τούτοις ποιεῖν, OUG δή φα- 

us» ἐπὶ φυλαχῇ τῆς χώρας τρέφειν. , 0g9 às, ἔφη. 
Πάλιν δὴ Ὁμήρου τε δεησόμεϑα καὶ τῶν ἄλλων mro 

τῶν μὴ ποιεῖν Ἡχιλλέα ϑεᾶς παῖδα ἀλλοτ᾽ ἐπὶ 

πλευρᾶς κατακχκβίμενον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε ὕπτιον, 
ἄλλοτε δὲ πρηνῆ, τοτὲ Ü ὀρϑὸν ἀναστάντα 
πλωΐξοντ᾽ ἀλύοντ᾽ ἐπὶ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 
! μηδὲ ἀμφοτέρῃσι χερσὶν ἑλόντα κόνιν αἶϑα- 

Β 
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λόεσσαν χευάμενον κἀκ κοφαλῆς, μηδὲ ἀλλα || δεήσει ἢ ἡμῖν τοῖς νεανίαις; Πῶς δ᾽ οὔ; “Σωφροσύνης δὲ 

κλαίοντά T8 καὶ ὀδυρόμενον ὁ ὅσα καὶ οἷα ἐκεῖνος ἐποί- 
LN μηδὲ Πρίαμον ἐγγὺς ϑεῶν γεγονότα λιτανεύον- 
τά τὸ καὶ 

κυλινδόμενον κατὰ κόπρον, 
ἐξονομασχλήδην ὀνομάζοντ᾽ ἄνδρα ἕκαστον. 

πολὺ δ᾽ ἔτι τούτων μᾶλλον δεησόμεϑα μήτοι ϑεούς 
γε ποιεῖν ὀδυρομένους καὶ λέγοντας 

! ὦμοι ἐγὼ δειλή, ὦμοι δυςαρισοτοτόχεια. 

εἰ δ᾽ οὖν ϑεούς, μήτοι τόν ys μέγιστον τῶν ϑεῶν 
τολμῆσαι οὕτως ἀνομοίως μιμήσασϑαι, ὥςτε 

ὦ πόποι, φάναι, ἢ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ ἄστυ 
ὀφθαλμοῖσιν ὁ ὁρῶμαι, ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἤτορ᾽ 

cd ad ἐγών, ὅτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν 
! uoi ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι. 

ΠΙ. δἰ γάρ, ὦ φίλε Ἡδείμαντε, τὰ τοιαῦτα ἡμῖν οἱ 

γέοι σπουδῇ axovoiv καὶ μὴ καταγελῷεν ὡς ἀναξίως 
λεγομένων, σχολῇ ἂν ἑαυτόν γὲ τις ἀνϑρωπον ὄντα 

ἀνάξιον ἡγήσαιτο τούτων xol ἐπιπλήξειεν, εἰ καὶ ἐπίοι 
αὐτῷ τοιοῦτον ἢ λέγειν ἢ ποιεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲν αἰσχυνό- 
μδνος οὐδὲ καρτερῶν πολλοὺς ἐπὶ σμικροῖσι παϑήμασι 

ϑρήνους ἂν ἀδοι καὶ ὀδυρμούς. ! ᾿Ιληϑέστατα, ἔφη, 
λέγδις. Δεῖ δὲ ffe οὔχ, ὡς ἄρτι ἡμῖν ὃ λόγος ἐσήμαι- 
»Ey* ᾧ πιϑιστέον, ἕως ἂν τις ἡμᾶς ἄλλῳ καλλίονι πεί- 

cj. Ov γὰρ οὖν δεῖ. Ἡλλὰ μὴν 0008 φιλογέλωτάς 
γε δεῖ εἶναι. σχεδὸν γὰρ ὅταν τις ἐφιῇ ἰσχυρῷ γέλω- 

τι, ἰσχυρὰν καὶ μεταβολὴν ζητεῖ τὸ τοιοῦτον. 4Δοκδῖ 
μοι, ἔφη.  Ovrs ἄρα ἀνϑρώπους ἀξίους λόγου κρα- 

τουμένους ὑπὸ γέλωτος ἂν τις ποιῇ, * ἀποδεκτέον, 
πολὺ δὲ ἧττον, ἐὰν ϑεούς. Πολὺ μέντοι, ἡ δ᾽ ὃς. 

Οὐκοῦν Ὁμήρου οὐδὲ τὰ τοιαῦτα ἀποδεξόμεϑα περὶ 

ϑεῶν, 

ἄσβεστος δ᾽ dp ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖσιν͵ 
ὡς ἴδον Ἢρ αιστον διὰ Gio ποιπνύοντα. 

οὐκ ἀποδεκτέον κατὰ τὸν σὸν λόγον. Εἰ σύ, ἔφη, 

ÉovÀe. ἐμὸν τιϑέναι" οὐ γὰρ οὖν ' δὴ ἀποδεκτέον. 
Ἀλλὰ μὴν καὶ ἀλήϑειάν γε περὶ πολλοῦ ποιητέον. & 
χὰρ ὀρϑῶς ἐλέγομεν ἄρτι, xol τῷ ὄντι ϑεοῖσι μὲν 

ἄχρηστον ψεῦδος, ἀνϑρώποις δὲ χρήσιμον ὡς ἐν φαρ- 
μάκου εἴδει, δῆλον, ὃ ὅτι τό γε τοιοῦτον ἰατροῖς δοτέον, 

ἰδιώταις δὲ οὐχ ἁπτέον. 4ῆλον, ἔφη. Τοῖς ἀρχουσι 
δὴ τῆς πόλεως, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, προςήκει ψεύδε- 
σϑαι ἢ πολεμίων ἢ πολιτῶν ἕνεκα ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῆς 
πόλεως" τοῖς δὲ ἄλλοις πᾶσιν οὐχ ἁπτέον τοῦ τοιού- 
του, ἀλλὰ ' πρός ye δὴ τοὺς τοιούτους ἄρχοντας ἰδιώ- 

τῇ ψεύσασϑαι ταὐτὸν καὶ μεῖζον ἁμάρτημα φήσομβν 
ἢ κάμνοντι πρὸς ἰατρὸν ἢ ἀσχοῦντι πρὸς παιδοτρίβην 
περὶ τῶν τοῦ αὑτοῦ σώματος παϑημάτων μὴ τἀληϑῆ 
λέγειν; ἢ πρὸς κυβερνήτην περὶ τῆς veas τε καὶ τῶν 

ναυτῶν μὴ τὰ ὄντα λέγοντι, ὅπως ἢ αὐτὸς ἢ τις τῶν 
ξυνναυτῶν πράξεως ἔχει. «ἀληϑέστατα, t ἔφη. Ἂν ag 
ἄλλον τινὰ λαμβάνῃ ψευδόμενον ! ἐν τῇ πόλει 

τῶν 0i δημιοεργοὶ & ἔασι 
M ἢ Ἰητῆρα καχῶν ἢ τέχτονα uec 

κολάσϑι ὡς ἐπιτήδευμα εἰξάγοντα πόλεως ὥςπερ γεὼς 
ἀνατρεπτικόν T8 καὶ ὀλέϑριον. "Ec γε, " δ᾽ ὅς, ἐπί 

ye λόγῳ ἔργα τελῆται. Τί δαί; σωφροσύνης ἄρα οὐ 

ὡς πλήϑει οὐ τὰ τοιάδε μέγιστα, ἀρχόντων μὲν ὑπη- 

xovg εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας τῶν ! πϑρὶ πύτους E 
καὶ ἀφροδίσια καὶ περὶ ἐδωδὰς ἡδονῶν; "Euotye δοκεῖ. 
Τὰ δὴ τοιάδε φήσομεν, οἶμαι, καλῶς λέγεσϑαι, οἷα 

καὶ Ὁμήρῳ Διομήδης λέγει, 
τέττα, σιωπῇ ὅσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείϑεο μύϑῳ, 

ez 

A de : 
τὰ τούτων ἐχόμενα, τὰ Ro κα 

ἔσαν μένεα πνείοντες 2A χαιοί, 
σιγῇ δειδιότες σημάντορας, 

Καλῶς. 

οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, κραδέην δ᾽ ἐλάφοιο 

ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. D» χα τί δέ; τὰ τοιάδε 
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* xal τὰ τούτων ἑξῆς ago καλῶς, καὶ ὅσα ἄλλα τις ἐν 390 

λόγῳ ἢ ἐν ποιήσει elg νεαγιεύματα ἰδιωτῶν εἰς ἀρ- 
χοντας; Οὐ καλῶς. οὐ 7άρ, οἶμαι, εἴς ys σωφροσύ- 
γὴν νέοις ἐπιτήδεια ἀκούειν. εἰ δέ τινα ἄλλην ἡδονὴν 
παρέχεται, ϑαυμαστὸν οὐδέν. ἢ πῶς σοι φαΐνεται; 

Οὕτως, ἔφη. IV. Τί δέ; ποιεῖν ἄνδρα τὸν σοφῶτα- 

τον λέγοντα, ὡς δοκεῖ αὐτῷ κάλλιστον εἶναι πάντων, 
ὅταν παράπλϑβιαι ὦσι τράπεζαι 

! σίτου καὶ κρειῶν, μέϑυ δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων 
οἰνοχόος φορέησι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι, 

δοκεῖ σοι ἐπιτήδδιον εἶναι πρὸς ἐγχράτειαν ἑαυτοῦ 

ἀκούειν νέῳ; ἢ τὸ 

λιμῷ δ᾽ οἴκτιστον ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν; 

ἢ Δία, καϑουδόντων τῶν ἄλλων ϑεῶν rs καὶ ἀνθρώ- 
πων, ὡς μόνος ἐγρηγορὼς ἃ ἐβουλεύσατο τούτων παν- 
τῶν ῥᾳδίως ἐπιλανϑανόμενον ! διὰ τὴν τῶν ἀφροδι- 
σίων ἐπιϑυμίαν, καὶ οὕτως ἐχπλαγέντα ἰδόντα τὴν Ἥ- 

go», ὥςτε μηδ᾽ εἰς τὸ δωμάτιον ἐθέλειν ἐλϑεῖν, ἀλλ 
αὐτοῦ βουλόμενον χαμαὶ ξυγγίγνεσϑαι, καὶ λέγοντα ὡς 

οὕτως ὑπὸ ἐπιϑυμίας ἔχεται, ὡς οὐδ᾽ ὅτε τὸ πρῶτον 
ἐφοίτων πρὸς ἀλλήλους φίλους λήϑοντε τοκῆας; 

οὐδὲ "dgsog τε καὶ Ἀφροδίτης ὑπὸ Ἡφαίστου δεσμὸν 
δὲ ἕτερα τοιαῦτα. Οὐ μὰ τὸν 4ía, E δ᾽ o 96, οὐ μοι 

φαίνεται ἐπιτήδειον. Ἀλλ ' εἴ πού τινες, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
καρτερίαι πρὸς ἅπαντα καὶ λέγονται καὶ πράττονται 

ὑπὸ ἐλλογίμων ἀνδρῶν, ϑεατέον τ καὶ ἀχουστέον, 

οἷον καὶ τὸ 
στῆϑος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑω" 
τέτλαϑι δή, ὌΞυηΕ καὶ κύντερον ἄλλο ποτὶ ἔτλης. 

Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὐ μὲν δὴ δωροδόκους γ8 
ἑατέον εἶναι τοὺς ἄνδρας οὐδὲ φιλοχρημάτους. ! Οὐ- 
δαμῶς. Οὐδ᾽ ἀστέον αὐτοῖς ὅτι 

δῶρα ϑεοὺς πείϑει, δῶρ᾽ αἰδοίους βασιλῆας. 

οὐδὲ τὸν τοῦ Ἡχιλλέως παιδαγωγὸν Φοίνικα ἐπαινε- 

τέον, ὡς μετρίως ἔλεγβ συμβουλεύων αὐτῷ δῶρα μὲν 
λαβόντι ἐπαμύνειν. τοῖς ᾿Αχαιοῖς, ἄνευ δὲ δώρων μὴ 
ἀπαλλάττεσϑαι τῆς μήνιος. οὐδ᾽ αὐτὸν τὸν Ἀχιλλέα 
ἀξιώσομεν οὐδ᾽ ὁμολογήσομεν οὕτω φιλοχρήματον εἷ- 
ναι, ὥςτε παρὰ τοῦ ᾿ιγαμέμνονος δῶρα λαβεῖν, καὶ 
τιμὴν αὖ λαβόντα γδβχροῦ ἀπολύειν, * ἄλλως δὲ μὴ 

ἐθέλειν. Οὔκουν δίκαιόν Te ἔφη, ἐπαινεῖν τὰ τοιαῦ- 

τα. ᾿Οκνῶ δὲ re ἦν δ᾽ ἐγώ, δὲ Ὅμηρον λέγειν, ὅτι 

οὐδ᾽ ὅσιον ταῦτά γε κατὰ "plius φάναι. καὶ ἄλλων 
λεγόντων πείϑεσϑαι. χαὶ αὖ ὡς πρὸς τὸν Ἀπόλλω 

εἶπδν 
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ἔβλαψάς μ᾽, ἑκάεργε, ϑεῶν ὀλοώτατε πάντων" 
ἦ 0 ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη. 

! χαὶ ὡς πρὸς τὸν ποταμόν, ϑεὸν ὄντα, ἀπειϑῶς εἷ- 
χε καὶ μάχεσϑαι ἕτοιμος ἦν: καὶ αὖ τὰς τοῦ ἑτέρου 
ποταμοῦ Σπερχειοῦ ἱερὰς τρίχας Πατρόκλῳ ἥρωϊ, 
ἔφη, κόμην ὀπάσαιμι φέρεσϑαι, νεκρῷ ὄντι, καὶ 
ὡς ἔδρασε τοῦτο, οὐ πειστέον. τάς τε αὖ Ἕκτορος ἕλ- 
ξεις περὶ τὸ σῆμα τὸ “Πατρόκλου καὶ τὰς τῶν ξωγρη- 

ϑέντων σφαγὰς εἰς τὴν πυράν, ξύμπαντα ταῦτα οὐ 

φήσομεν ἀληϑὴ εἰρῆσϑαι, οὐδ᾽ ἐάσομεν πείϑεσϑαι 
τοὺς ! ἡμετέρους, ὡς ᾿Ιχμλεύς, ϑεᾶς ὦν παῖς καὶ Πη- 
λέως, σωφρονεστάτου τε καὶ τρίτου ἀπὸ 4ιύς, καὶ ὑπὸ 
τῷ σοφωτάτῳ “Χείρωνι τεϑραμμένος, τοσαύτης ἦν τα- 
θαχῆς πλέως, Gcr ἔχειν ἐν αὑτῷ νοσήματε δύο ἐναν- 
E) ἀλλήλοιν, ἀγνελευϑερίαν μετὰ φιλοχρηματίας χαὶ 
αὐ ὑπερηφανίαν ϑεῶν τε xoi ἀνθρώπω». Ὀρϑῶς, 

ἔφη, λέγεις. ΡΥ. Μὴ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μηδὲ τάδε 

πειϑώμεϑα μηδ᾽ ἐῶμεν λέγειν, ὡς Θησεὺς Ποσειδῶνος 
υἱὸς Πειρίϑους τὸ ! Διὸς ὥρμησεν οὕτως ἐπὶ δεινὰς 

ἁρπαγάς, μηδὲ τιν ἄλλον ϑεοῦ παῖδα T8 καὶ ἥρω 
τολμῆσαι ἂν δεινὰ καὶ ἀσεβῆ ἐργάσασϑαι, οἷα νῦν 
καταψεύδονται αὐτῶν. ἀλλὰ προςαναγκάζωμεν τοὺς 
ποιητὰς ἢ μὴ τούτων αὐτὰ ἔργα φάναι ἢ τούτους μὴ 
εἶναι ϑεῶν παῖδας, ἀμφότερα δὲ μὴ λέγειν, μηδὲ ἢ ἡμῖν 
ἐπιχειρεῖν. πείϑειν τοὺς νέους, ὡς ob ϑεοὶ κακὰ qura- 
σι, xol ἥρωες ἀνϑρώπων οὐδὲν βελτίους" ὅπερ ! γὰρ 

ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, οὐϑ᾽ ὅσια ταῦτα OUT ἀλη- 
Ou ἐπεδείξαμεν γάρ που, ὅτι £x ϑεῶν κακὰ γίγνε- 
σϑαι ἀδύνατον. Πῶς γὰρ οὔ; Καὶ μὴν τοῖς 75 ἀκού- 
ουσι βλαβερά: πᾶς γὰρ ἑαυτῷ ξυγγνώμην ἕξει κακῷ 
ὄντι, πεισϑεὶς ὡς ἄρα τοιαῦτα πράττουσί τε καὶ 
ἔπραττον καὶ 

οἱ ϑεῶν ἀγχίσποροι, 
οἱ Ζηνὸς ἐγγύς, ὧν κατ᾿ Ἴδαῖϊον πάγον 
EL πατρῴου βωμός ἐστὶ ἐν αἰϑέρι, 
zai οὔ πώ σφιν ἐξίτηλον αἷμα δαιμόνων. 

ὧν ἕνεκα παυστέον τοὺς τοιούτους μύϑους, μὴ ἡμῖν 
πολλὴν εὐχέρειαν * ἐντίκτωσι τοῖς γέοις πονηρίας. Κο- 
μιδῇ μὲν οὖν, ἔφη. Τί οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡμῖν ἔτι λοι- 
πὸν εἶδος λόγων πέρι ὁριζομένοις οἵους τ λεκτέον καὶ 

μή; περὶ γὰρ ϑεῶν ὡς δεῖ ̓ λέγεσϑαι εἴρηται, καὶ περὶ 
δαιμόνων τε καὶ ἡρώων καὶ τῶν ἐν “Ἵιδου. Πάνυ μὲν 
οὖν. Οὐκοῦν καὶ περὶ ἀνϑρώπων τὸ λοιπὸν ἂν εἴη; 
Δῆλα δή. Ἡδύνατον δή, à φίλε, 7, ἡμῖν. τοῦτό ve ἐν τῷ 
παρόντι τάξαι. Πῶς; Ὅτι οἶμαι ἡμᾶς ἐρεῖν ὡς ἄρα 
καὶ ποιηταὶ καὶ λογοποιοὶ κακῶς λέγουσι ! περὶ ἂν- 
ϑρώπων τὰ μέγιστα, ὅτι εἰσὶν ἄδικοι μέν, εὐδαίμονες 

δὲ πολλοί, δίκαιοι δὲ ἄϑλιοι, xal ὡς λυσιτελεῖ τὸ ἀδι- 

χεῖν, ἐὰν λανϑάνῃ, ἡ δὲ δικαιοσύνη ἀλλότριον μὲν 
ἀγαϑόν, οἰκεία δὲ ζημία: καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα ἀπερεῖν 
λέγειν, τὰ δ᾽ ἐναντία τούτων προςτάξειν ἄδειν τε καὶ 

μυϑολογεῖν. ἢ ovx οἴει; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα. Οὐκ- 
οὖν ἐὰν ὁμολογῇς S ge με λέγειν, φήσω c8 GuoAo- 
γηκέναι ἃ πάλαι ἐζητοῦμεν; ᾿ρϑῶς, ἔφη, ὑπέλαβες. ! 

Οὐκοῦν περὶ ἀνθρώπων ὅτι τοιούτους δεῖ λόγους λέ- 

ζεσθαι; 1018 διομολογησόμεϑα, ὅταν εὕρωμεν. οἷόν 
ἐστι δικαιοσύνη καὶ ὡς φύσει λυσιτελοῦν τῷ ἔχοντι, 
ἐάν τε δοκῇ ἐάν 18 μὴ τοιοῦτος εἶναι; Ἰληϑέστατα, 
ἔφη. VIL. Τὰ μὲν δὴ λόγων πέρι ἐχέτω τέλος, τὸ δὲ 
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λέξεως, ὡς ἐγῴῷμαι, μετὰ τοῦτο σκεπτέον, καὶ ἡμῖν ἅ 

τῷ λεκτέον καὶ ὡς λεκτέον παντελῶς ἐσκέψεται. Καὶ 

0 ᾿Αδείμαντος, Tov E δ᾽ ὅς, ov μανϑάνω 0 τι λέ- 
γεις. Ἀλλὰ μέντοι, ! ἦν δ᾽ ἐγώ, δεῖ re. ἴσως οὖν τῇ- 

δὲ μᾶλλον εἴσει. d οὐ πάντα, ὅσα ὑπὸ μυϑολόγων 

ἢ ποιητῶν λέγεται, διήγησις οὖσα τυγχάνει ἢ γεγονό- 

τῶν ἢ ὄντων ἢ μελλόντων; Τί ἰ γάρ, ἔφη, ἄλλο; "Ao 

οὖν οὐχὶ ἤτοι ἁπλῇ διηγήσει ἢ ἢ διὰ μιμήσεως 7ηγο- 
μένῃ ἢ δὲ ἀμφοτέρων περαίνουσι; Καὶ τοῦτο, LÀ δ᾽ 
ὅς, ἔτι δέομαι σαφέστερον μαϑεῖν. Γελοῖος, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἔοικα διδάσκαλος εἶναι καὶ ἀσαφής. ὥςπερ οὖν οἵ 
ἀδύνατοι λέγειν, ov xar ὅλον ! ἀλλ ἀπολαβὼν μέρος 

τι πειράσομαϊΐ σοι ἐν τούτῳ δηλῶσαι 0 βούλομαι. καί 
μοι εἰπέ" ἐπίστασαι τῆς Ἰλιάδος τὰ πρῶτα, ἐν οἷς ὃ 

ποιητής φησι τὸν μὲν Χρύσην δεῖσϑαι τοῦ Ἠγαμέμνο- 
γος ἀπολῦσαι τὴν ϑυγατέρα, τὸν δὲ χαλεπαίνειν, τὸν 
δέ, ἐπειδὴ οὐχ ἐτύγχανε, x κατεύχεσϑαι, τῶν Ἀχαιῶν 
πρὸς τὸν ϑεόν; Ἔχωγϑ. Οἶσϑ' οὖν, ὅτι μέχρι μὲν 

τούτων τῶν ἐπῶν 

καὶ ἐλίσσετο πάντας “ΤΙἾχαιούς, 
᾿“τυείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν 

λέγει 18 αὐτὸς ὃ ποιητὴς καὶ οὐδ᾽ ἐπιχειρεῖ ἡμῶν τὴν 
διάνοιαν ἄλλοσε τρέπειν, ὡς ἄλλος τις ὃ λέγων ἢ ἢ αὐ- 

τὸς" τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ! ὥςπερ αὐτὸς ὦν ὃ Χρύσης 
λέγει καὶ πειρᾶται ἡμᾶς ὃ τι μάλιστα ποιῆσαι μὴ Ὅ- 
μηρον δοκεῖν εἶναι τὸν λέγοντα ἀλλὰ τὸν ἱερέα, πρε- 

᾿σβύτην ὄντα. καὶ τὴν ἄλλην δὴ πᾶσαν σχεδόν τι οὕ- 
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TO πεποΐηται διήγησιν περὶ τε τῶν ἐν Ιλίῳ καὶ περὶ 
; 

τῶν ἐν T56xg καὶ ὅλῃ ᾿Οδυσσεΐᾳ παϑημάτων. Πανυ 

μὲν QU; ἔφη. Οὐκοῦν διήγησις μὲν ἐστι καὶ ὅταν τὰς 
ll ῥήσεις ἑκάστοτε λέγῃ χαὶ ὅταν τὰ μεταξὺ τῶν ῥή- 

σεων; Πῶς γὰρ : 99; Ἀλλ ὅταν γέ. τινα λέγῃ ῥῆσιν ὡς 

τις ! ἄλλος ὧν, ag οὐ τότε ὁμοιοῦν αὐτὸν “φήσομεν ὃ 

τι μάλιστα τὴν αὑτοῦ λέξιν. ἑκάστῳ, ὃν ἂν προείπῃ 

ὡς ἐροῦντα; Φήσομεν" τί γάρ; Οὐκοῦν TO γε ὁμοιοῦν 
ἑαυτὸν ἄλλῳ ἢ κατὰ φωνὴν ἢ κατὰ σχῆμα μιμεῖσϑαί 

ἐστιν ἐκεῖνον, ᾧ ἂν τις ὁμοιοῖ; Ti μήν; Ev δὴ τῷ 
τοιούτῳ, ὡς ἔοικεν, οὗτός τε καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταὶ m 

μιμήσεως τὴν διήγησιν ποιοῦνται. Πάνυ μὲν ovy. Εἰ 
δὲ re μηδαμοῦ ἑαυτὸν ἀποκφύπτοιτο ὃ ποιητής, πᾶσα 

ἄν αὐτῷ ἄνευ μιμήσεως 7 ποίησίς τε καὶ διήγησις γε- 
| yovv εἴη. ! ἵνα δὲ μὴ εἴπῃς, ὅτι οὐκ αὖ μαγϑάνεις, 

ὅπως ἄν τοῦτο γένοιτο, ἐγὼ φράσω. εἰ γὰρ Ὅμηρος 
εἰπὼν ὅτι ἦλϑεν ὃ Χρύσης τῆς T8 ϑυχατρὸς λύτρα 

φέρων καὶ ἱκέτης τῶν ̓ Αχαιῶν, μάλιστα δὲ τῶν βασι- 
λέων, μετὰ τοῦτο μὴ ὡς “Χρύσης γενόμενος ὄλεγεν, ἀλλ 

ἔτι ὡς Ὅμηρος, οἶσϑ᾽ ὅτι οὐκ ἄν μίμησις ἣν, ἀλλ 

ἁπλῆ διήγησις. εἶχε δ᾽ ἂν ὧδέ πὼς — φράσω δὲ ἄνευ 
μέτρου, οὐ γάρ εἰμι ποιητικός — ἐλϑὼν ὃ ἱερεὺς &v- 
χετο ! ἐκείνοις μὲν τοὺς ϑεοὺς δοῦναι ἑλόντας τὴν 

Τροΐαν αὐτοὺς σωθῆναι, τὴν δὲ ϑυγατέρα oi λῦσαι 
δεξαμένους ἄποινα xoi τὸν ϑεὸν αἰδεσϑέντας. ταῦτα 
δὲ εἰπόντος αὐτοῦ oi μὲν ἄλλοι ἐσέβοντο καὶ συνή- 
γουν, ὃ δὲ ᾿γαμέμνων ἠγρίαινεν ἐντελλόμενος νῦν T8 

ἀπιέναι καὶ αὐϑις μὴ ἐλϑεῖν, μὴ αὐτῷ τό τὸ σχῆ- 
πτρον καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ στέμματα οὐκ ἐπαρκέσοι" 
πρὶν δὲ λυϑῆναι αὐτοῦ τὴν ϑυγατέρα, ἐν Ἄργει ἔφη 
γηράσειν μετὰ οὗ: ἀπιέναι δ᾽ ἐκέλουΒ καὶ μὴ ἐρεϑί- 
ζειν, ἵνα σῶς οἴκαδε ἔλϑοι. * ὃ δὲ πρεσβύτης ἀκούσας 
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ἔδεισέ τε xoi ἀπήει σιγῇ, ἀποχωρήσας δὲ ἐκ τοῦ 
στρατοπέδου πολλὰ τῷ Ἡπόλλωνι εὔχετο, τάς T8 ἐπω- 

γυμίας τοῦ ϑεοῦ ἀνακαλῶν καὶ ὑπομιμνήσκων καὶ 
ἀπαιτῶν, εἴ τι πώποτε ἢ ἐν ναῶν οἰκοδομήσεσιν ἢ ἐν 

ἱερῶν ϑυσίαις κεχαρισμένον δωρήσαιτο᾽ ὧν δὴ χάριν 
κατεύχετο τῖσαι τοὺς Ἡχαιοὺς τὰ ἃ δάκρυα τοῖς ἐκεί- 

γου βέλεσιν. οὕτως, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ ἑταῖρε, ἄνϑυ ! μιμή- 

σεως ἁπλῆ διήγησις. γίγνεται. “Μανϑάνοω, t ἔφη. vi. 
Μάνϑανε τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι ταύτης αὖ ἐναντία 
γίγνεται, ὅταν τις τὰ τοῦ ποιητοῦ τὰ μεταξὺ τῶν ῥή- 
ctQy ἐξαιρῶν τὰ ἀμοιβαῖα καταλείπῃ. Καὶ τοῦτο, 

ἔφη; μανϑάνω, ὅτι ἔστι τὸ περὶ τὰς τραγῳδίας τοιοῦ- 

Ὀρϑότατα, ἔφην, ὑπέλαβες, καὶ οἶμαί σοι ἤδὴ 

δηλοῦν ὃ ἔμπροσϑεν οὐχ οἷός T ῆ, ὅτι τῆς ποιήσεώς 
τε xoi μυϑολογίας 7 μὲν διὰ μιμήσεως ' ὅλη ἐστίν, 

ὥςπερ σὺ λέγεις, τραγῳδία TE καὶ κωμῳδία, A δὲ δὶ 

ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ — εὕροις δ᾽ ἂν αὐτὴν 
μάλιστά που ἐν διϑυράμβοις ὩΣ ἡ δ᾽ αὖ δὶ ἀμφο- 
τέρων ἔν τὸ τῇ τῶν ἐπῶν ποιήσει, πολλαχοῦ δὲ καὶ 
ἄλλοϑι, εἴ μου μανϑάνεις. Ἠλλὰ ξυνίημι, ἔφη, 0 τό- 

τὸ ἐβούλου λέγειν. Καὶ τὸ πρὸ τούτου δὴ ἀναμνή- 
σϑητι, ὅτι ἔφαμεν ἃ μὲν λεκτέον ἤδη εἰρῆσϑαι, ὡς δὲ 
λεκτέον ἔτι σκεπτέον εἶναι. λλὰ μέμνημαι. Tovro 
τοίνυν αὐτὸ ἣν ὃ ἔλεγον, ! ὅτι χρείη διομολογήσα- 
σϑαι, πότερον ἐάσομεν τοὺς ποιητὰς μιμουμένους ἡμῖν 

τὰς διηγήσεις ποιεῖσϑαι, 7 τὰ μὲν μιμουμένους, τὰ δὲ 
Μαντεύο- 

μαι, ἔφη, σκοπεῖσ ϑαΐ σε,  BUTB παραδεξόμεϑα Tgoye- 

δίαν τὸ καὶ κωμῳδίαν εἰς τὴν πόλιν, εἴτα καὶ οὐ. 

Ἴσως, Ἵν δ᾽ ἐγώ: ἴσως δὲ καὶ πλείω ἔτι τούτων" οὐ 

γὰρ δὴ ἔγωγέ πῶ οἶδα, ἀλλ ὅπῃ ἂν ὃ λόγος ὥςπερ 

πνεῦμα φέρῃ, ταύτῃ ἰτέον. Καὶ καλῶς 7» ἔφη; λέ- 
yes. ! Τόδε τοίνυν, à "tüeluavre, ἄϑρει, πότερον ΕΞ 

μητιχοὺς ἡμῖν δεῖ εἶναι τοὺς φύλακας ἢ ov, ἢ καὶ 
τοῦτο τοῖς ἔμπροσϑεν ἕπεται, ὅτι εἷς ἕκαστος ἕν μὲν 
ἂν ἐπιτήδευμα καλῶς ἐπιτηδεύοι, πολλὰ δ᾽ ov, ἀλλ᾽ εἰ 

τοῦτο ἐπιχειροῖ, πολλῶν ἐφαπτόμενος πάντων ἀπο- 
τυγχάνοι ἄν, Gcr εἶναί που ἐλλόγιμος; Τὶ δ᾽ οὐ μέλ- 

λει; Οὐχοῦν καὶ περὶ μιμήσεως ὁ αὐτὸς λόγος, ὅτι 
ue ὃ αὐτὸς μιμεῖσϑαι BU ὥςπερ ἕν οὐ δυνατός; 

Οὐ γὰρ οὖν. Σχολῇ ἄρα ἐπιτηδεύσει " y6 τι ἅμα 
τῶν ἀξίων λόγου ἐπιτηδευμάτων καὶ πολλὰ μιμήσεται 
καὶ ἔσται μιμητικός, ἐπεί που οὐδὲ τὰ δοκοῦντα ἐγγὺς 
ἀλλήλων εἶναι δύο μιμήματα δύναιντ᾽ ἄν οἱ αὐτοὶ ἅμα 
εὖ μιμεῖσϑαι, οἷον κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ποιοῦντες. 
ἢ οὐ μιμήματε ἄρτι τούτω ἐκάλεις; Ἔγωγϑ᾽ καὶ ἀλη- 
Qm γε λέγεις, ὅτι οὐ δύνανται οἵ αὐτοί. Οὐδὲ μὴν 
δαψῳδοί γ8 καὶ ὑποχριταὶ ἅμα. ἀληϑῆ. Ἀλλ οὐδὲ 
TOL ὑποχριταὶ κωμῳδοῖς TB καὶ τραγῳδοῖς ! οἵ αὐτοί" 
πάντα δὲ ταῦτα μιμήματα. ἢ οὔ; Μιμήματα. Καὶ 
ἔτι ys τούτων, ὦ ᾿Ιδείμαντε, φαίνεταί μοι εἰς σμικρό- 
τερα καταγχθηθρματίσθαι ἢ τοῦ ἀνϑρώπου φύσις, oer 

ἀδύνατος εἶναι πολλὰ καλῶς μιμεῖσϑαι ἢ Ἶ αὐτὰ ἐκεῖνα 

πράττειν ὧν δὴ καὶ τὰ μιμήματά ἐστιν ̓ ἀφομοιώματα. 
᾿ιληϑέστατα, ἡ δ᾽ ὅς. νι. Εἰ ἄρα τὸν πρῶτον λό- 
γον διασώσομεν, τοὺς φύλακας ἡμῖν τῶν ἀλλων πα- 
σῶν δημιουργιῶν ἀφειμένους δεῖν εἶναι δημιουργοὺς ' 
ἐλευϑερίας τῆς πόλεως πάνυ ἀκριβεῖς καὶ μηδὲν ἄλλο 
ἐπιτηδεύειν ὃ τι μὴ εἰς τοῦτο φέρει, οὐδὲν δὴ δέοι ἂν 

τον. 

P IPATTSO NUTUS 

FAUT - 
ἐὰν δὲ μιμῶν- 
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ται, μιμεῖσϑαι τὰ τούτοις προςήκοντα ευϑὺς éx παΐ- 
δων, ἀνδρείους, σώφρονας, ὁσίους, ἐλευϑέρους, καὶ τὰ 
τοιαῦτα πάντα, τὰ δὲ ἀνελεύϑερα μήτε ποιεῖν μήτε 
δεινοὺς εἶναι μιμήσασϑαι, μηδὲ ἄλλο “μηδὲν τῶν αἷ- 

σχφῶν, ἵνα μὴ ἐκ τῆς μιμήσεως τοῦ εἶναι ἀπολαύσω- 
σιν. ἢ ovx ἤσϑησαι, ! ὅτι oi μιμήσεις, ἐὰν ἐκ νέων 
πόῤῥω διατελέσωσιν, εἰς ἔϑη τὸ καὶ φύσιν καϑίσταν- 
ται καὶ κατὰ σῶμα καὶ φωνὰς καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν; 

Καὶ μάλα, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐ δὴ ἐπιτρέψομεν, zv δ᾽ ἐγώ, 
ΓΝ * , M € » * » 2 Uu 

ὧν φαμὲν κήδεσϑαι καὶ δεῖν αὐτοὺς ἀνδρας ἀγαϑοὺς 
γενέσϑαι, γυναῖχα μιμεῖσϑαι ἄνδρας ὄντας, ἢ νέαν ἢ 

, » 2 ^ , » H Uu » x^ 

πρεσβυτέραν, ἢ ἀνδρὶ λοιδορουμένην ἢ πρὸς ϑεοὺς ἐρί- 
ζουσάν Ts καὶ μεγαλαυχουμένην, οἱομένην εὐδαίμονα 
εἶναι, ἢ ἐν ξυμφοραῖς 1e καὶ πένϑεσι ! καὶ ϑρήνοις 
ἐχομένην" κάμνουσαν δὲ ἢ ἐρῶσαν ἢ ὠδίνουσαν, 7t0À- 

UR c k - 
| αὐτοὺς ἀλλο πράττειν οὐδὲ μιμεῖσϑαι" 

λοῦ γ8 καὶ δεήσομεν. Παντάπασι μὲν QU», ἢ δ᾽ ὃς. 
Οὐδέ 78 δούλας τε καὶ δούλους πράττοντας ὅσα δού- 

λων. Οὐδὲ τοῦτο. Οὐδὲ γ8 ἄνδρας καχούς, ὡς ἔοικε, 

δειλούς τὸ καὶ τὰ ἐναντία πράττοντας ὧν νῦν δὴ εἴ- 

πομεν, κακηγοροῦντας τα καὶ κωμῳδοῦντας ἀλλήλους 
καὶ αἰσχρολογοῦντας, μεϑύοντας ἢ καὶ * νήφοντας, ἢ 
καὶ ἀλλα ὅσα οἵ τοιοῦτοι καὶ ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις 
ἁμαρτάνουσιν εἰς αὑτούς τὸ καὶ εἰς ἄλλους. οἶμαι δὲ 
οὐδὲ μαινομένοις ἐθιστέον ἀφομοιοῦν αὑτοὺς ἐν λό- 
you οὐδ᾽ ἐν ἔργοις. γνωστέον μὲν γὰρ καὶ μαινομέ- 
γους καὶ πονηροὺς ἄνδρας T8 καὶ γυναῖκας, ποιητέον 

δὲ οὐδὲν τούτων οὐδὲ μιμητέον. Ἡληϑέστατα, ἔφη. 
Τί δ᾽; ἦν δ᾽ ἐγώ" χαλκεύοντας 3 τι ἄλλο δημιουργοῦν- 
τας, ἢ ἐλαύνοντας τριήρεις ἢ κελεύοντας τούτοις, ἢ τι 
ἄλλο τῶν περὶ ! ταῦτα μιμητέον; Καὶ πῶς, ἔφη, οἷς 

γ8 οὐδὲ προςέχειν τὸν νοῦν τούτων οὐδενὶ ἐξέσται; Τί 
δέ; ἵππους χφεμετίζοντας καὶ ταύρους μυκωμένους καὶ 
ποταμοὺς ψοφοῦντας καὶ ϑάλατταν κτυποῦσαν καὶ 
βροντὰς χαὶ πάντα αὖ τὰ τοιαῦτα ἢ μιμήσονται; Mx 

ἀπείρηται αὐτοῖς, ἔφη; μήτε μαίνεσϑαι μῆτε μαινομὲ- 
γοις ἀφομοιοῦσϑαι. Εἰ ἀρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, μανϑάνω ἃ 

σὺ λέγεις, ἔστι τι εἶδος λέξεώς τε καὶ διηγήσεως, ἐν ἐν ᾧ 
ἂν διηγοῖτο ὃ ὃ τῷ ὄντι καλὸς ! κἀγαϑύς, ὁπότε τι δέοι 
αὐτὸν λέγειν, καὶ ἕτερον αὐ ἀνόμοιον τούτῳ εἶδος, οὗ 
ἂν ἔχοιτο ἀεὶ καὶ ἐν ᾧ διηγοῖτο ὃ ὃ ἐναντίως ἐκείνῳ φύς 
τε καὶ τραφείς. Ποῖα δή, ἔφη, ταῦτα; Ὁ μέν μοι δο- 

, ἦν δ᾽ ἐγώ, μέτριος, ἀνήρ, ἐπειδὰν ἀφίκηται ἐν τῇ 
nu ἐπὶ λέξιν τινὰ ἢ πρᾶξιν ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ, ἐθε- 

λήσειν ὡς αὐτὸς ὧν ἐκεῖνος ἀπαγγέλλειν καὶ ovx αἷ- 
σχυνεῖσϑαι ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ μιμήσει, μάλιστα μὲν μι- 
μούμενος τὸν ἀγαϑὸν ἀσφαλῶς rs καὶ ἐμφρόνως ! 
πράττοντα, ἐλάττω δὲ καὶ tro» ἢ ὑπὸ νόσων ἢ ὑπὸ 
ἐρώτων ἐσφαλμένον ἢ καὶ ὑπὸ μέϑης ἢ τινος ἄλλης 
ξυμφορᾶς" ὅταν δὲ γίγνηται κατά τινα ἑαυτοῦ ἀνά- 
ξιον, οὐκ ἐϑελήσειν σπουδῇ ἀπεικάζειν ἑαυτὸν τῷ χεί- 
θονι, εἰ μὴ ἄρα κατὰ βραχύ, ὅταν τι χφηστὸν ποιῇ, 
ἀλλ αἰσχυνεῖσϑαι,, ἅμα μὲν ἀγύμναστος ὧν τοῦ μι- 

μεῖσϑαι τοὺς τοιούτους, ἅμα δὲ καὶ δυςχεραίνων αὖ- 
τὸν ἐχμάττειν τε καὶ ἐνιστάναι εἰς τοὺς τῶν κακιόνων 
τύπους, ' ἀτιμάζων τῇ διανοίᾳ, 0 τι μὴ παιδιᾶς χάριν. 
Εἰκός, ἔφη. XX. Οὐκοῦν διηγήσει χρήσεται οἵᾳ ἡμεῖς 
ὀλίγον πρότερον διήλϑομεν περὶ τὰ τοῦ Ὁμήρου ἔπη, 
καὶ ἔσται αὐτοῦ 7 λέξις μετέχουσα μὲν ἀμφοτέρων, 
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μιμήσεώς T8 καὶ τῆς ἄλλης διηγήσεως, σμικρὸν δὲ τι 
μέρος ἐν πολλῷ λόγῳ τῆς “μιμήσεω ς; ἢ οὐδὲν λέγω; 

Καὶ μάλα, ἔφη, οἷόν γ8 ἀνάγκη τὸν τύπον εἶναι τοῦ 
τοιούτου ῥήτορος. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὁ μὴ " τοιοῦ- | 
τος αὖ, ὅσῳ &v φαυλότερος ἢ; πάντα τε μᾶλλον διη- 

γήσεται καὶ οὐδὲν ἑαυτοῦ ἀνάξιον οἰήσεται εἶναι, ὧς- 
τὰ πάντα ἐπιχειρήσει μιμεῖσϑαι σπουδῇ τε καὶ ἐναν- 
τίον πολλῶν, xai & νῦν ἐλέγομεν, βροντάς τὸ καὶ 

ψόφους ἀνέμων τε καὶ χαλαζῶν καὶ ἀξόνων καὶ UE 

χιλίων καὶ σαλπίγγων καὶ αὐλῶν καὶ συρίγγων xal 
πάντων ὀργάνων φωνάς, καὶ ἔτι κυνῶν. xai προβάτων 
xai ὀρνέων φϑόγγους" καὶ ἔσται δὴ d τούτου λέξις 

ἅπασα διὰ oí μιμήσεως φωναῖς τε καὶ σχήμασιν, ἢ 
σμικρόν τι διηγήσεως ἔ ἔχουσα: Ἀνάγκη, ἔφη, καὶ τοῦ- 
το. Ταῦτα τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔλεγον τὰ δύο εἴδη τῆς 
λέξεως. Καὶ γὰρ ἔστιν, ἔρη. Οὐκοῦν αὐτοῖν τὸ μὲν 

σμικρὰς τὰς μεταβολὰς ἔχει, καὶ ἐάν τις ἀποδιδῷ πρέ- 
πουσαν ἁρμονίαν καὶ ῥυϑμὸν τῇ λέξει, ὀλίγου πρὸς 
τὴν αὐτὴν γίγνεται λέγειν τῷ ὀρϑῶς λέγοντι καὶ ἐν 

μιᾷ ἁρμονίᾳ — σμικραὶ γὰρ oi μεταβολαί — xoi δὴ 
ἐν ῥυϑμῷ ὡςαύτως ! παραπλησίῳ τινί; Κομιδῇ μὲν οὔν, 
ἔφη, οὕτως ἔχει. Τί δέ; τὸ τοῦ ἑτέρου εἶδος οὐ τῶν 

ἐναντίων δεῖται, πασῶν μὲν ἁρμονιῶν, πάντων δὲ ῥυ- 
ϑμῶν, εἰ μέλλει αὖ οἰκείως. λέγεσϑαι, διὰ τὸ παντο- 

δαπὰς μορφὰς τῶν μεταβολῶν ἐ ἔχειν; Καὶ σφόδρα 78 
οὕτως ἔχει. 4p οὖν πάντες οἵ ποιηταὶ καὶ οἵ τι λέ- 

7οντες ἢ τῷ ἑ ἑτέρῳ. τούτων ἐπιτυγχάνουσι τύπῳ τῆς λέ- 
ἕξεως 7 τῷ ἑτέρῳ ἢ ἐξ ἀμφοτέρων τινὶ ξυχκεραννύντες; 

ἌΙνάγκη, ἔφη. ι Τί ovy ποιήσομεν: ἦν δ᾽ ἐγώ" πότε- 
gov εἰς τὴν πόλιν πάντας τούτους παραδεξόμεϑα; ἢ 

τῶν ἀκράτων. τὸν ἕτερον T τὸν κεκραμένον: Ἐὰν ἢ 
ἐμή, ἔ ἔφη, yu, TOY TOU ἐπιεικοῦς μιμητὴν. τὸν ἄχρατον. 
Ἀλλὰ μήν, ὦ ᾿δείμαντε, ἡδύς ye καὶ ὁ κεκραμένος, 
πολὺ δὲ ἥδιστος παισί τε καὶ παιδαγωγοῖς ὃ Ó ἐναντίος 

οὗ σὺ αἱρεῖ, καὶ τῷ πλείστῳ ὄχλῳ. Ἥδιστος rae. 

A ἴσως, qv δ᾽ ἐγώ, οὐχ ἂν αὐτὸν ἁρμόττειν φαίης 
τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ, ὅτι ! ovz ἔστι διπλοῦς ἀνὴρ παρ᾽ 

ἡμῖν οὐδὲ πολλαπλοῦς, ἐπειδὴ 8 ἕκαστος ἕν πράττει. Οὐ 
γὰρ οὖν ἁρμόττει. Οὐχοῦν διὰ ταῦτα ἐν μόνῃ τῇ 
τοιαύτῃ πόλει τόν τε σκυτοτόμον σκυτοτόμον» εὑρήσο- 
μὲν καὶ οὐ κυβερνήτην πρὸς τῇ σκυτοτομίᾳ, χαὶ τὸν 
γεωργὸν γεωργὸν καὶ οὐ δικαστὴν. πρὸς τῇ γεωργίᾳ, 
χαὶ τὸν πολεμικὸν πολεμικὸν, χαὶ οὐ χφηματιστὴν πρὸς 

τῇ πολεμικῇ, zai πάντας οὕτως: ᾿ληϑῆ, ἔφη. Ἅν- 
ὅρα δή, ὡς ἔοιχε, δυνάμενον * ὑπὸ σοφίας παντοδα- 
πὸν γίγνεσϑαι καὶ μιμεῖσϑαι πάντα χρήματα, εἰ ἡμῖν 
ἀφίκοιτο εἰς τὴν πόλιν αὐτός τὸ καὶ τὰ ποιήματα 
βουλόμενος ἐπιδείξασϑαι, προςκυνοῖμεν ἄν αὐτὸν ὡς 
ἱερὸν καὶ θαυμαστὸν καὶ ἡδύν, εἴποιμεν δ᾽ ἂν, ὅτι 

ovx ἔστι τοιοῦτος ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει παρ᾿ ἡμῖν οὔτε 
ϑέμις ἐγγενέσθαι, ἀποπέμποιμέν T8 εἰς ἄλλην πόλιν 

μύρον κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχέαντες καὶ ἐρίῳ στέ- 
ψαντες, αὐτοὶ δ᾽ ἄν τῷ αὐστηροτέρῳ καὶ ἀηδεστέρῳ 
ποιητῇ ρῴμεϑα ! καὶ μυϑολόγῳ ὠφελείας, ἕνεχα, ὃς 
ἡμῖν τὴν τοῦ ἐπιεικοῦς λέξιν μιμοῖτο καὶ τὰ λεγόμενα 
λέγοι ἐν ἐκείνοις τοῖς τύποις, οἷς κατ᾽ ἀρχὰς ἐνομοϑε- 
τησάμεϑα, ὅτε τοὺς στρατιώτας ἐπεχειροῦμεν παιδεύ- 
εἰν. Καὶ μάλ, ἔφη, οὕτως, ἄν ποιοῖμεν, εἰ ἐφ᾽ ἡμῖν 
εἴη. Νῦν δή, εἶπον ἐγώ, GO φίλε, κινδυνεύει ἡμῖν τῆς l 
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μουσικῆς τὸ περὶ λόγους τε καὶ μύϑους παντελῶς δια- 
πεπεράνϑαι" & τε γὰρ λεκτέον καὶ ὡς λεκτέον εἴρηται. 

Καὶ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη. X. Οὐχοῦν μετὰ ! τοῦτο. 

ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ περὶ δῆς τρύπου καὶ μελῶν λοιπόν; 
“4ῆλα δή. "4o οὖν οὐ πᾶς S ὩΣ &y εὕροι & ἡμῖν λεκτέον 
περὶ αὐτῶν οἷα δεῖ εἶναι, εἴπερ μέλλομεν τοῖς προειρη- 

μένοις συμφωνήσειν; Καὶ ὃ Γλαύχων ἐπιγελάσας, Ἐγὼ 

τοίνυν, ἔφη, ὦ “Σώκρατες, κινδυνεύω ἐχτὸς τῶν πάντων 

εἶναι" οὔχουν ἱκανῶς γε ἔχω ἐν τῷ παρόντι ξυμβαλέ- 

σϑαι ποῖ ἅττα δεῖ ἡμᾶς λέγειν, ὑποπτεύω μέντοι. 

Πάντως δήπου, ἣν δ᾽ ἐγώ, πρῶτον μὲν τόδε ἱκανῶς 

ἔχεις λέγειν, ! ὅτι τὸ μέλος ἐκ τριῶν ἐστὶ συγκείμενον, 
λόγου τε καὶ ἁρμονίας καὶ ῥυϑμοῦ. Nol, ἔφη, τοῦτό 
γε. Οὐκοῦν ὅσον γε αὐτοῦ λόγος ἐστίν, οὐδὲν δήπου 
διαφέρει τοῦ μὴ ἀδομένου λόγου πρὸς τὸ ἐν τοῖς αὐτοῖς 
δεῖν τύποις λέγεσϑαι οἷς ἄρτι προείπομεν καὶ ὡςαύτως; 
᾿᾿ληϑῆ, ἔφη. Καὶ μὴν τήν ye ἁρμονίαν καὶ ῥυϑμὸν 

ἀκολουϑεῖν δεῖ τῷ λόγῳ. Πῶς δ᾽ ov; Ἀλλὰ μέντοι 

ϑρήνων τε καὶ ὀδυρμῶν t ἔφαμεν ἐν “λόγοις οὐδὲν προς- 
δεῖσϑαι. Οὐ γὰρ οὖν. Τίνες οὖν ϑρηνώδεις ! ἀρ- 
μογίαι; λέγε μοι’ σὺ γὰρ μουσικός. “Μιξολυδιστί, ὃ ἔφη, 
καὶ συντονολυδιστὶ καὶ τοιαῦταί τινες. Οὐκοῦν αὗται, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀφαιρετέαι- ἄχρηστοι γὰρ καὶ γυναιξίν, ἃς 
δεῖ ἐπιεικεῖς εἶναι, μὴ ὅτι ἀνδράσιν. Πάνυ γε. Ἀλλὰ 
μὴν μέϑη γε φύλαξιν ἀπρεπέστατον καὶ μαλακία καὶ 
ἀργία. Πῶς γὰρ οὔ; Τίνες οὖν ̓ μαλακαί τε χαὶ συμ- 

ποτικαὶ τῶν ἁρμονιῶν; Ἰαστί, ἠν δ᾽ ὅς, καὶ Mord 

αἵτινες χαλαραὶ καλοῦνται. * Ταύταις οὖν, ὦ φίλε, ἐπὲ 

πολεμικῶν ἀνδρῶν ἔσϑ᾽ 0 τι χρήσει; Οὐδαμῶς, ἔφη: 
ἀλλὰ κινδυνεύει σοι δωριστὶ λείπεσϑαι καὶ φρυγιστί. 
Ovx οἶδα, ἔφην ἐγώ, τὰς ἁρμονίας, ἀλλὰ καταλειπε 

ἐχείνην τὴν ἁρμονίαν, ἢ ἔν τε πολεμικῇ πράξει ὄντος 
ἀνδρείου καὶ ἐν πάσῃ βιαίῳ ἐργασίᾳ πρεπόντως ἂν 
μιμήσαιτο φϑύόγγους τε καὶ προςῳδίας, χαὶ ἀποτυχόν- 
τος ἢ εἰς τραύματα ἢ εἰς ϑανάτους i ἰόντος ἢ εἴς τινα 
ἄλλην ξυμφορὰν ! πεσόντος, ἐν πᾶσι τούτοις παρατε- 

ταγμένως καὶ καρτερούντως ἀμυνομένου τὴν τύχην" καὶ 
ἄλλην αὖ ἐν εἰρηνικῇ τὲ xai μὴ βιαίῳ ἀλλ ἐν ἑκουσίῳ 

πράξει ὄντος, q τινά τι πείϑοντός τε καὶ δεομένου, ἢ ἢ 
εὐχῇ ϑεὸν ἢ διδαχῇ καὶ νουϑετήσει ἄνϑρωπον, ἢ Tov- 
γαντίον ἄλλῳ δεομένῳ ἢ διδάσκοντι ἢ μεταπείϑοντι 
ἑαυτὸν ὑπέχοντα, καὶ £x τούτων πράξαντα κατὰ νοῦν, 

καὶ μὴ ὑπερηφάνως ἔχοντα, ἀλλὰ σωφρόνως τε καὶ 
μετρίως ἐν πᾶσι τούτοις πράττοντά T8 καὶ τὰ ! ἀπο- 
βαίνοντα ἀγαπῶντα. ταύτας δύο ἁρμονίας, βίαιον 

ἑκούσιον, δυοτυχούντων εὐτυχούντων, σωφρόνων ἀν- 
δρείων αἵτινες φϑόγγους μιμήσονται κάλλιστα, ταύτας 

λεῖπε. Ἀλλ᾽, ἡ δ᾽ ὅς, οὐκ ἄλλας αἰνεῖς λείπειν ἢ ἃς 

γῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον. Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, πολυχορδίας 
γε οὐδὲ παναρμονίου ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ᾧδαῖς τε καὶ 
μέλεσιν. Οὐ μοι, ἔφη, φαίνεται. Τριγώνων ἄρα καὶ 
πηκτίδων καὶ πάντων ὀργάνων, ὅσα ! πολύχορδα xai 
πολυαρμόνια, δημιουργοὺς ov ϑρέψομεν. Ov φαινόμε- 
ϑα. Τὶ δὲ; αὐλοποιοὺς ἢ αὐλητὰς παραδέξει εἰς τὴν 

πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο πολυχορδότατον, καὶ αὐτὰ τὰ παν- 
αρμόνια αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μίμημα; Δῆλα δή, ἡ δ᾽ 

ὅς. Aga δή σοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, χαὶ rapa λείπεται, 

καὶ κατὰ πόλιν χρήσιμα" καὶ αὖ κατ᾽ ἀγροὺς τοῖς po- 
μεῦσι σύριγξ ἂν τις εἴη. Ὥς γοῦν, ἔφη, ὃ λόγος ἡμῖν 
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σημαΐνει. Οὐδέν je, ἦν δ᾽ ἐγώ, καινὸν ̓ ποιοῦμεν, ὦ 
φίλε, κρίνοντες τὸν Απόλλω καὶ τὰ TOU ᾿᾿πόλλωνος 

ὄργανα πρὸ Μαρσύου τε καὶ τῶν ἐκείνου ὀργάνων. 
Μὰ AU, ἢ δ᾽ ὅς, οὔ μοι φαινόμεϑα. Καὶ νὴ τὸν 
κύνα, εἶπον, ̓ λελήϑαμέν γε διακαϑαίροντες πάλιν ἣν 
ἄρτι τρυφᾶν ἔφαμεν πόλιν. “ΣΣωφρονοῦντές γε ἡμεῖς, ἡ 
δ᾽ ὅς. XL Ἴϑι δή, ἔφην, καὶ τὰ λοιπὰ καϑαίρωμεν. 
ἑπόμενον γὰρ δὴ ταῖς ἁρμονίαις ἄν ἡμῖν εἴη τὸ περὶ 
ῥυϑμούς, μὴ ποικίλους αὐτοὺς διώκειν μηδὲ παντοδα- 
πὰς βάσεις, ἀλλὰ βίου ῥυϑμοὺς ἰδεῖν χοσμίου τε καὶ 

ἀνδρείου τίνες, εἰσίν: ovc ἰδόντα * τὸν πόδα τῷ τοι- 
οὕτου λόγῳ ἀναγκάζειν ἕπεσϑαι καὶ τὸ μέλος, ἀλλὰ 

μὴ λόγον ποδὶ τε καὶ μέλει. οἵτινες δ᾽ ἄν εἶεν οὗτοι 

οἵ ῥυϑμοΐ, σὸν ἔργον, ὥςπερ τὰς ἁρμονίας, φράσαι. 
᾿Αλλὰ μὰ AU, ἔφη; οὐκ ἔχω λέγειν. ὅτι μὲν γὰρ τρί᾽ 

ἄττα ἐστὶν εἴδη, ἐξ ὧν αἵ βάσεις πλέκονται, ὥςπερ ἐν 

τοῖς φϑόγγοις πετεσρα; ὅϑεν αἵ πᾶσαι ἁρμονίαι, τε- 

ϑεαμένος ἄν εἴποιμι" ποῖα δ᾽ ὁποίου βίου μιμήματα, 
λέγειν οὐκ ἔχω. ᾿Αλλὰ ! ταῦτα μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ 

μετὰ Ados βουλευσόμεϑα, τίνες τε ἀνελευϑερίας 

καὶ ὕβρεως ἢ ἢ μανίας καὶ ἄλλης κακίας πρέπουσαι fa- 

σεις, καὶ τίνας τοῖς ἐναντίοις λειπτέον ῥυϑμούς. οἶμαι 

δὲ με ἀκηκοέναι οὐ σαφῶς ἐνόπλιόν τὲ τινα ὀνομά- 
ζοντος αὐτοῦ ξύνϑετον καὶ δάκτυλον καὶ ἤρῷόν 7e 

ovx οἶδα ὅπως διακοσμοῦντος καὶ ἴσον ἄνω καὶ κάτω 
τιϑέντος, εἰς βραχύ τε καὶ μαχρὸν γιγνόμενον, xa, ὡς 
ἔγῳμαι, ἔαμβον καὶ τιν᾽ ἄλλον τροχαῖον ὧν" ὅμαζε, μήκη 

δὲ καὶ βραχύτητας ! mgociztte. καὶ τούτων τισὶν οἶμαι 
τὰς ἀγωγὰς τοῦ ποδὸς αὐτὸν οὐχ ἧττον ψέγειν τε καὶ 

ἐπαινεῖν ἢ τοὺς ῥυϑμοὺς αὐτούς, ἤτοι ξυναμφότερόν 

TL oU γὰρ ἔχω λέγειν. ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὥςπερ εἶπον», 
εἰς “ἄμωνα ἀναβεβλήσϑω" διελέσϑαι γὰρ οὐ σμικροῦ 

λόγου. ἢ σὺ oie; Μὰ Ab, ovx iore. ᾿Αλλὰ τόδε 
78; ὅτι τὸ τῆς εὐσχημοσύνης τε καὶ ἀσχημοσύνης τῷ 

εὐρύϑμῳ τε καὶ ἀῤῥύϑμῳ ἀκολουϑεῖ, δύνασαι Buds- 

σϑαι; Πῶς δ᾽ 9i; ᾿Αλλὰ μὴν τὸ εὔρυϑμόν 78 ' καὶ 
τὸ ἀῤῥυϑμον. τὸ μὲν τῇ καλῇ λέξει ἕπεται ὁμοιούμε- 

γον, τὸ δὲ τῇ ἐναντίᾳ, καὶ τὸ εὐάρμοστον καὶ ἀνάρ- 
μοστον ὡραύτως, εἶπερ ῥυϑμός γε καὶ ἁρμονία λόγῳ, 
ὥςπερ, ἄρτι ἐλέγετο, ἀλλὰ μὴ λόγος τούτοις. ᾿Αλλὰ 

μήν, Di δ᾽ ὅς, ταῦτά J* λόγῳ ἀκολουϑητέον. Ti δ᾽ ὃ 
τρόπος τῆς λέξεως, ἣν δ᾽ ἐγώ, χαὶ ὃ λόγος; οὐ τῷ τῆς 

ψυχῆς ἤϑει ἕπεται; Πῶς γὰρ 0v; Tj δὲ λέξει τἄλλα; 

Naí. Εὐλογία ἄρα καὶ εὐαρμοστία καὶ εὐσχημοσύνη 
χαὶ εὐρυϑμία ! εὐηϑείᾳ ἀχολουϑεῖ, οὐχ ἣν ἄνοιαν οὐ- 

σαν ὑποκοριζόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήϑειαν, ἀλλὰ τὴν 

ὡς ἀληϑῶς εὖ τε καὶ καλῶς τὸ ἦϑος κατεσκευασμένην 

διάνοιαν. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. ρ᾽ οὖν ov 
πανταχοῦ ταῦτα διωχτέα τοῖς νέοις, εἰ μέλλουσι τὸ 

αὑτῶν πράττειν; disi ue ov. Ἔστι δὲ γέ που 

πλήρης. μὲν γραφικὴ " αὐτῶν καὶ πᾶσα ἢ τοιαύτη δη- 
μιουργία, πλήρης δὲ ὑφαντικὴ καὶ ποικιλία καὶ oixo- 

δομία xol πᾶσα αὖ n τῶν ἄλλων σκευῶν ἐργασία , &u 

δὲ ἢ τῶν σωμάτων φύσις καὶ 7 τῶν ἄλλων. φυτῶν ἐν 
πᾶσι .T9e τούτοις ἔνεστιν εὐσχημοσύνη ἢ ἀσχημοσύνη. 

xoi ἡ μὲν ἀσχημοσύνη καὶ ἀῤῥυθμία, καὶ ἀναρμοστία 
κακολογίας καὶ κακοηϑείας ἀδελφά, τὰ δ᾽ ἐναντία τοῦ 

ἐναντίου, σώφρονός τε καὶ ἀγαϑοῦ ἤϑους, ἀδελφά τε 
καὶ μιμήματας, Παντελῶς μὲν ov», ἔφη. ΧΙ. "Ap 
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οὖν τοῖς ποιηταῖς ἡμῖν μόνον ' ἐπιστατητέον καὶ προς- B 
ἀναγκαστέον τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ εἰκόνα ἤϑους ἐμποιεῖν 

τοῖς ποιήμασιν ἢ μὴ παρ᾿ ἡμῖν ποιεῖν, ἢ καὶ τοῖς ἀλ- 
λοις δημιουργοῖς ἐπιστατητέον καὶ διακωλυτέον τὸ κα- 
κόηϑες τοῦτο καὶ ἀχόλαστον καὶ ἀνελεύϑερον καὶ 
ἄσχημον μήτε ἐν εἰκόσι ζώων μήτε ἐν οἰκοδομήμασι 
μήτϑ ἐν ἄλλῳ μηδενὶ δημιουργουμένῳ ἐμποιεῖν, ῆ ὃ μὴ 
οἷός τε ὧν οὐκ ἑατέος. παρ ἡμῖν δημιουργεῖν, ἵνα μὴ 

ἐν κακίας εἰκόσι τρεφόμενοι ἡμῖν Oi φύλακες ὥςπερ ἐν 
καχῇ βοτάνῃ, ! πολλὰ ἑκάστης ἡμέρας κατὰ σμικρὸν 
ἀπὸ πολλῶν Ügemousvol τὸ καὶ νεμόμενοι, ἕν τι ξυνι- 
στάντες λανϑάνωσι xaxov μέγα ἐν τῇ αὑτῶν ψυχῇ, 

ἀλλ᾿ ἐχείνους ζητητέον τοὺς δημιουργοὺς τοὺς εὐφυῶς 

δυναμένους ἰχνεύειν τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ εὐσχήμονος 
φύσιν, ἵν ὥςπερ ἐν ὑγιεινῷ τόπῳ οἰκοῦντες oL γέοι 

ἀπὸ παντὸς ὠφελῶνται, ὁπόϑεν ἂν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν 
χαλῶν ἔργων ἢ πρὸς ὄψιν ἢ πρὸς ἀκοήν τι gos gs 
ὥςπερ αὔρα φέρουσα ἀπὸ χρηστῶν τόπων Apte, xai 
εὐϑὺς ! ἐκ παίδων λανϑανῃ εἰς ὁμοιότητά τε χαὶ φι- 

λίαν καὶ ξυμφωνίαν τῷ καλῷ λόγῳ ἄγουσα; Πολὺ ! γὰρ ) 

ἄν, ἔφη, χαλλιστα οὕτω τραφεῖεν. 4g οὖν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, o Τλαύκων, τούτων ἕνεχα πυριωτάτη ἐν “μουσικῇ 
τροφή, ὅτι μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς 
ὅ τὸ ῥυϑμὸς καὶ ἁρμονία, καὶ ἐῤ ὀῥωμενέστατα ἅπτεται 
αὐτῆς “φέροντα τὴν εὐσχημοσύνην, καὶ ποιεῖ εὐσχήμο- 
γα, ἐάν τις ὀρϑῶς τραφῇ: εἰ δὲ μή, τοὐναντίον; ! καὶ 
ὅτι αὖ τῶν παραλειπομένων καὶ μὴ καλῶς δημιουργη- 
ϑέντων ἢ μὴ καλῶς φύντων ὀξύτατ᾽ ἂν αἰσϑάνοιτο ὁ 

ἐχεῖ τραφεὶς ὡς ἔδει, καὶ ὀρϑῶς δὴ δυοχεραίνων τὰ 
μὲν καλὰ ἐπαινοῖ, καὶ χαίρων καὶ καταδεχόμενος εἰς 
τὴν ψυχὴν τρέφοιτ ἄν cz αὐτῶν καὶ γίγνοιτο καλός 
τε χαγαϑός, * τὰ δ᾽ αἰσχρὰ ψέγοι v ἄν ὀρϑῶς καὶ 
μισοῖ ἔτι νέος ὧν, πρὶν καὶ λόγον δυνατὸς εἶναι λα- 
βεῖν, ἐλϑόντος δὲ τοῦ λόγου ἀσπάζοιτ᾽ ἂν αὐτὸν pro- 
ρίζων δὲ οἰκειότητα μάλιστα ὃ οὕτω τραφεΐς; Ἐμοὶ 

χουν δοκεῖ, & ἔφη; τῶν τοιούτων ἕνεκα ἐν μουσικῇ εἶναι 
7 τροφή. Ὥςπερ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, γραμμάτων πέρι 
τότε ἱκανῶς εἴχομεν, ὅτε τὰ στοιχεῖα μὴ λανϑάνοι 
ἡμᾶς ὀλίγα ὄντα ἐν ἅπασιν οἷς ἐστὲ περιφερόμενα, 
καὶ οὔτ᾽ ἐν σμικρῷ ovr ἐν μεγάλῳ ἡτιμάζομεν ! αὐτά, 
ὡς οὐ δέοι αἰσϑάνεσϑαι, ἀλλὰ πανταχοῦ προὐϑυμού- 

usa διαγιγνώσκειν, ὡς οὐ πρότερον ἐσόμενοι γραμ- 
ματικοί; πρὶν οὕτως ἔχοιμεν —. Ἀληϑῆ. Οὐκοῦν καὶ 
εἰχόγας γραμμάτων, εἰ που ἢ ἐν ὕδασιν ἢ ἐν κατό- 
πτροις ἐμφαίνοιντο, ' οὐ πρότερον γνωσόμεϑα, πρὶν ἄν 
αὐτὰ γνῶμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῆς αὐτῆς τέχνης τε καὶ μελέ- 
της; Παντάπασι μὲν ovv. 4g οὖν, ὃ λέγω, πρὸς 
ϑεῶν, οὕτως οὐδὲ μουσικοὶ πρότερον ἐσόμεϑα, οὔτε 
αὐτοὶ οὔτε οὕς φαμεν ἡμῖν παιδευτέον εἶναι τοὺς 
φύλακας, πρὶν ἂν τὰ τῆς σωφροσύνης εἰ 
δρείας xal ἐλευϑεριότητος καὶ μεγαλοπρεπείας καὶ ὅσα 
τούτων ἀδελφὰ καὶ τὰ τούτων αὖ ἐναντία πανταχοῦ 
περιφερόμενα γνωρίζωμεν. καὶ ἐνόντα ἐν οἷς ἔνεστιν αἰ- 
σϑανώμεϑα καὶ αὐτὰ καὶ εἰκόνας αὐτῶν, καὶ μήτε ἐν 
σμικροῖς μήτε ἐν μεγάλοις ἀτιμάζωμεν, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς 
οἰώμεϑα τέχνης εἶναι καὶ «μελέτης; “Πολλὴ ἀνάγκη, 

ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ! ὅτου ἂν ξυμπίπτῃ ἔν τε τῇ 
ψυχῇ καλὰ ἤϑη ἐνόντα καὶ ἐν τῷ εἴδει ὁμολογοῦντα 
ἐχεΐνοις καὶ ξυμφωνοῦντα, τοῦ αὐτοῦ μδτέχοντα τύ- 

xoi ἀν- 
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που, τοῦτ᾽ ἄν εἴη κάλλιστον ϑέαμα τῷ δυναμένῳ ϑεᾶ- 
σϑαι; Πολύ ys. Καὶ μὴν τό ye κάλλιστον ἐρασμιώ- 
τατον. πῶς δ᾽ οὐ; Τῶν δὴ ὅ τὶ μάλιστα τοιούτων 
ἀνϑρώπων ó 78 μουσικὸς ἐρῴη ἂν" εἰ δὲ ἀξύμφωνος 

εἴη, οὐκ ἂν ἐρῴη. Οὐκ ἂν, εἴ γέ τι, ἔφη, κατὰ τὴν 
ψυχὴν. ἐλλείποι:" εἰ μέντοι τι κατὰ τὸ σῶμα, ὑπομεί- 

γειδν &» Ocr ἐθέλειν ἀσπαζεσϑαι. Μανϑάνω, ἠν ' δ᾽ 
ἐγώ: ὅτι ἔστι σοι ἢ γέγονβ παιδικὰ τοιαῦτα᾽ καὶ συγ- 
ὡρῶ. ὁλλὰ τόδε μοι εἰπέ" σωφροσύνῃ καὶ ἡδονῇ 

ὑπερβαλλούσῃ i ἔστι τις κοινωνία; Καὶ πῶς, ἔφη; ] 78 
ἔκφρονα ποιεῖ οὐχ ἧττον ἢ λύπη; Ἀλλὰ τῇ ἀλλῃ ἀρε- 
τῇ; * Οὐδαμῶς. Τί δέ; ὕβρει τε καὶ ἀκολασίᾳ; Πάν- 
TOY μάλιστα. Μείξζω δέ τινα καὶ ὀξυτέραν ἔχεις, εἰπεῖν 
ἡδονὴν τῆς περὶ τὰ ἀφροδίσια; Οὐκ ἔχω, ἡ δ᾽ ὅς, οὐ- 
δὲ γε ᾿μανικωτέραν. Ὁ δὲ ὀρϑὸς ἔρως πέφυχε κοσμίου 
v8 καὶ καλοῦ σωφρόνως. T6 xal μουσικῶς ἐρᾶν; Καὶ 
μάλα, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐδὲν ἄρα προςοιστέον μανικὸν οὐδὲ 
ξυγγενὲς ἀκολασίας τῷ ὀρϑῷ ἔρωτι; Οὐ προςοιστέον. 
Οὐ προςοιστέον ἄρα ! αὕτη ἢ ἡδονή, οὐδὲ κοινωνητέον 
αὐτῆς ἐραστῇ τε καὶ παιδικοῖς ὀρϑῶς ἐρῶσί τε καὶ 
ἐρωμένοις; Οὐ μέντοι, μὰ AU, ἔφη, ὦ Σώκρατες, προς- 

οἰστέον. Οὕτω δή, ὡς ἔοικε, νομοϑετήσεις ἐν τῇ οἱ- 
κιζομένῃ πόλει φιλεῖν μὲν καὶ ξυνεῖναι καὶ ἅπτεσϑαι 
ὥςπερ υἱέος παιδικῶν ἐραστήν, τῶν καλῶν χάριν, ἐὰν 

πείϑῃ" τὰ δ᾽ ἀλλα οὕτως ὁμιλεῖν πρὸς ὃν τις σπου- 

δάζοι, ὅπως μηδέποτε δόξει μακρότερα τούτων ξυγγί- 
γνεσϑαι: ! εἰ δὲ μή, ψόγον ἀμουσίας x καὶ ἀπειροχα- 
λίας ὑφέξοντα. Ovras, ἔφη. 4p οὔν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
σοὶ φαίνεται τἕλος ἡμῖν ἔχειν ὃ περὶ μουσικῆς λόγος; 

οἵ γοῦν δεῖ τελευτᾶν, τετελεύτηκδ᾽ δεῖ δέ ποὺ τελδυτᾶν 

τὰ μουσικὰ εἰς τὰ τοῦ καλοῦ ἐρωτικά. Ξύμφημι, T 
δ᾽ ὅς. XIII Μετὰ δὴ μουσικὴν γυμναστικῇ ϑρεπτέοι 
οὗ νεανίαι. Τί μήν; Δεῖ μὲν δὴ καὶ ταύτῃ ἀκριβῶς 
τρέφεσϑαι ἐκ παίδων ! διὰ βίου. ἔχει δὲ πως, ὡς 

ἔγῳμαι, ode σκόπει δὲ καὶ σύ. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐ φαί- 
γδται, ὃ ἂν χρηστὸν ἢ σῶμα, τοῦτο τῇ αὑτοῦ ἀρετῇ 
ψυχὴν ἀγαϑὴν ποιεῖν, ἀλλὰ τοὐναντίον ψυχὴ ἀγαϑὴ 

τῇ αὑτῆς ἀρετῇ σῶμα παρέχειν ὡς οἷόν τε βέλτιστον" 
σοὶ δὲ πῶς φαίνεται; Καὶ ἐμοί, ἔφη, οὕτως. Οὐκοῦν 

δὶ τὴν διάνοιαν ἱκανῶς ϑεραπεύσαντες παραδοῖμεν, αὖ- 

τῇ τὰ περὶ τὸ σῶμα ἀχριβολογεῖσϑαι, ἡμεῖς δὲ ! ὅσον 
τοὺς τύπους ὑφηγησαίμεϑα, ἵνα “μὴ μακρολογῶμεν, 
ὀρϑῶς ἂν ποιοῖμεν; Πάνυ μὲν ovv. Μέϑης μὲν δὴ 
ταλη τς ὅτι ἀφεκτέον αὐτοῖς παντὲ γάρ που μᾶλλον 
ἐγχωρεῖ ἢ φύλακι μεϑυσϑέντι μὴ εἰδέναι ὅπου γῆς 
ἐστίν. Γελοῖον γάρ, " δ᾽ ὅς, τόν 78 φύλακα φύλακος 
δεῖσϑαι. Τί δὲ δὴ σίτων πέρι; αϑληταὶ uiv. γὰρ o οἵ 
ἄνδρες τοῦ “μεγίστου ἀγῶνος. ἢ οὐχί; ἹΝαί. "Ap οὐν 

ἢ τῶνδθ τῶν ἀσκητῶν ἕξις προςήκουσ᾽ Ἐ ἂν εἴη τού- 
τοις; Ἴσως. Ἀλλ᾽, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὑπνώδης αὕτη γέ τις 
xo) σφαλερὰ πρὸς vyleuxv. ἢ οὐχ ὁρᾷς, ὅτι καϑεύ- 
δουσί τ τὸν βίον καὶ, ἐὰν σμικρὰ ἐκβῶσι τῆς, τετα- 
γμένης διαίτης, μεγάλα καὶ σφόδρα νοσοῦσιν οὗτοι οἱ 
ἀσκηταί; Ὁρῶ. Κομψοτέρας δή τινος, ἢ» δ᾽ ἐγώ, 

ἀσκήσεως δεῖ τοῖς πολεμικοῖς ἀϑληταῖς, οὕς γ7γ8 ὥςπερ 

κύνας ἀγφύπνους T8 ἀνάγκη εἶναι καὶ ὅ τι μάλιστα 

ὀξὺ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ πολλὰς μεταβολὰς ἐν ταῖς 

στρατείαις μεταβάλλοντας ! ὑδάτων B xol τῶν ἄλλων 
σίτων καὶ εἱλήσεων καὶ χειμώνων μὴ ἀκροσφαλεῖς εἶναι 
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πρὸς ὑγίειαν. "Ag οὖν ἡ βελτίστη 
γυμναστικὴ ἀδελφή τις ἂν εἴη τῆς ἁπλῆς μουσικῆς, ἣν 
ὀλίγον πρότερον διῇμεν; Πῶς λέγεις; Ani που καὶ 
ἐπιδικὴς γυμναστική, καὶ μάλιστα ἡ τῶν περὶ τὸν πό- 
λεμον. Πῇ δή; Καὶ παρ᾽ Ὁμήρου, ἣν δ᾽ ἐγώ, τά γ8 
τοιαῦτα μάϑοι ἂν τις. δἶσϑα γάρ, ὅτι ἐπὶ στρατεΐας 

Φαίνεταί μοι. 

ἐν ταῖς τῶν ἡρώων ἑστιάσεσιν οὔτε ἰχϑύσιν αὐτοὺς 
ἑστιᾷ, καὶ ταῦτα ! ἐπὶ ϑαλαττῇ ἐν Ἑλληςπόντῳ ὄντας, 

οὔτϑ ἑφϑοῖς ᾽ρέασι», ἀλλὰ μόνον ὀπτοῖς, ἃ δὴ μά- 
λιστ ἂν εἴη στρατιώταις εὔπορα᾽ πανταχοῦ γάρ, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, αὐτῷ τῷ πυρὶ χρῆσϑαι εὐπορώτερον ἢ 
ἀγγεῖα ξυμπεριφέρειν. Καὶ μάλα. Οὐδὲ μὴν ἡδυσμά- 
τῶν, ὡς ἐγῴμαι, Ὅμηρος πώποτϑ ἐμνήσϑη. ἢ τοῦτο 
μὲν καὶ ot ἄλλοι ἀσκηταὶ ἴσασιν, ὅτι τῷ μέλλοντι σώ- 

ματι εὖ ἕξειν ἀφεκτέον τῶν τοιούτων ἁπάντων; Καὶ 
ὀρϑῶς 78, ἔφη, ἰσασί τε καὶ ἀπέχονται. ! Συρακοσίαν 
δὲ, 0 φίλε, τράπεζαν καὶ Σικολικὴν ποικιλίαν ὄψου, ὡς 

ἔοικας, ovx αἰνεῖς, εἴπιδρ σοι ταῦτα δοκεῖ ὀρϑῶς ἔχοιν. 
οὐ μοι δοκῶ. Ψέγεις ἄρα καὶ ἌΟΡ κόρην φί- 
λην εἶναι ἀνδράσι μέλλουσιν εὖ σώματος ἕξειν. Παν- 

τάπασι μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ Ἀττικῶν πεμμάτων τὰς 
δοκούσας εἶναι εὐπαϑείας; Ἡνάγκη. Ὅλην γάρ, οἷ- 

μαι, τὴν τοιαύτην σίτησιν καὶ δίαιταν τῇ μελοποιίᾳ τα 

καὶ δῇ τῇ ἐν τῷ παναρμονίῳ καὶ ἐν πᾶσι ῥυϑμοῖς ! 

πεποιημένῃ ἀπεικάζοντες ὀρϑῶς ἂν ἀπεικάζοιμεν. Πῶς 

γὰρ ov; Οὐκοῦν ἐχεὶ μὲν ἀκολασίαν ἢ ποικιλία ἐνέτι- 

κτεν, ἐνταῦϑα δὲ νόσον, A δὲ ἁπλύτης κατὰ μὲν μου- 
σικὴν ἐν ψυχαῖς σωφροσύνην, κατὰ δὲ γυμναστικὴν ἐν 
σώμασιν ὑγίειαν; ἀβηϑέστατα, ἔφη. “κολασίας δὲ καὶ 

voco» * πληϑυουσῶν ἐν πόλδβι ag οὐ δικαστήριά, T8 

καὶ ἰατρεῖα πολλὰ ἀνοίγεται, καὶ ΠΣ ΟΥ 18 καὶ ἰα- 
τρικὴ σεμγύνονται, ὅταν δὴ καὶ ἐλεύϑεροι πολλοὶ καὶ 

σφόδρα περὶ αὐτὰ σπουδαάζωσιν; Τί γὰρ οὐ μέλλει; 
Χιν. Τῆς δὲ κακῆς τὸ καὶ αἰσχρᾶς παιδείας ἐν πόλει 
ἄρα μή τι μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον ἢ τὸ δεῖσϑαι 
ἰατρῶν καὶ δικαστῶν ἄκρων μὴ μόνον τοὺς φαύλους τὸ 
καὶ χειροτέχνας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν ἐλευϑέρῳ σχήματι 
προςποιουμένους τεϑράφϑαι; ἢ οὐκ ! αἰσχρὸν δοκεῖ 
καὶ ἀπαιδευσίας μέγα τεκμήριον τὸ ἐπακτῷ παρ᾽ ἀλ- 
λων, ὡς δεσποτῶν τε καὶ κριτῶν, τῷ δικαίῳ ἀναγκά- 

ζεσϑαι χρῆσϑαι καὶ ἀπορίᾳ οἰκείων; Πάντων μὲν οὖν, 

ἔφη» αἴσχιστον. ἮΙ δοκεῖ σοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, τούτου αἴ- 
σχιον εἶναι τοῦτο, ὅταν τις μὴ μόνον τὸ πολὺ τοῦ 
βίου ἐν δικαστηρίοις φεύγων τε καὶ διώκων κατατρίβη- 
ται, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀπειροκαλίας ἐπὶ αὐτῷ δὴ τούτῳ 

πεισϑῇ καλλωπίζεσϑαι, ὡς δεινὸς ὧν περὶ τὸ ἀδικεῖν ! 

καὶ ἱκανὸς πάσας μὲν στροφὰς στρέφεσϑαι, πάσας δὲ 

διεξόδους διεξξελϑὼν ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος, ὧςτα 

μὴ παρασχεῖν δίκην, καὶ ταῦτα σμικρῶν TB καὶ οὐδε- 

νὸς ἀξίων ἕνεκα, ἀγνοῶν ὅσῳ κάλλιον καὶ ἄμδινον τὸ 

παρασκευάζειν τὸν βίον αὑτῷ μηδὲν δεῖσϑαι νυστά- 
ζοντος δικαστοῦ; Οὐκ, ἀλλὰ τοῦτ᾽, ἔφη, ἐκδίνου ἔτι 
αἴσχιον. Τὸ δὲ i ἰατρικῆς, ἦν δ᾽ ἐγώ, δεῖσϑαι ὃ τι μὴ 

τραυμάτων ἕνβκα Ju τινῶν ἐπετείων »οσημάτων ἐπιπε- 
σόντων, ἀλλὰ ' δὲ ἀργίαν 18 καὶ δίαιταν, οἵαν διήλϑο- 

μὲν, ῥουμάτων T8 καὶ πνευμάτων ὥςπερ λίμνας. fumi 
πλαμένους φύσας τε xol κατάῤῥους γοσήμασιν ὀνόμα- 
τα τίϑεσϑαι ἀγαγκάζειν τοὺς χομψοὺς ᾿σκληπιάδας, 

οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ; Καὶ μάλ, ἔφη" ὡς ἀληϑῶς καινὰ 
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Οἷα, ἦν δ᾽ 
E Ὡς X 2. R3 OT - ἢ t ἐγώ, ὡς οἶμαι, ovx ἣν ἐπ᾿ σκληπιοῦ. τεκμαίρομαι δέ, 
ὅτι αὐτοῦ οἱ υἱεῖς ἐν Τροίᾳ ! Εὐρυπύλῳ τετρωμένῳ 
ἐπ᾿ οἶνον Πράμνειον ἄλφιτα πολλὰ ἐπιπασϑέντα καὶ 
τυρὸν ἐπιξυσϑέντα, * ἃ δὴ δοκεῖ φλεγματώδη εἶναι, 

οὐκ ἐμέμψαντο τῇ δούσῃ πιεῖν, οὐδὲ “Πατρόκλῳ τῷ 
ἰωμένῳ ἐπετίμησαν. Καὶ μὲν δή, ἢ ἔφη; ἀτοπόν 7ε τὸ 
πῶμα οὕτως ἔχοντι. Οὔκ, sy ἐννοεῖς, εἶπον, ὅτι τῇ 
παιδαγωγικῇ τῶν νοσημάτων ταύτῃ τῇ γῦν ἰατρικῇ 
πρὸ rov Ἡσκληπιάδαι οὐκ ἐχρῶντο, ὥς φασι, πρὶν 
"Hooüixov γενέσϑαι" Ἡρόδικος δὲ παιδοτρίβης. ὧν καὶ 

νοσώδης γενόμενος, μίξας γυμναστικὴν ἰατρικῇ, ἀπέ- 
κναισε πρῶτον μὲν ! καὶ μάλιστα ἑαυτόν, ἔπειτ᾽ ἄλλους 
ὕστερον πολλούς. Il δή; ἔφη. Μακρύν, q» δ᾽ ἐγώ, 
τὸν SU αὑτῷ ποιήσας. παραχολουϑῶν γὰρ τῷ 

»οσήματι ϑανασίμῳ ὄντι οὔτ ἐάσασϑαι, οἶμαι, οἷός 

τ ἣν ἑαυτόν, ἐν ἀσχολίᾳ τε πάντων ἰατρευόμενος διὰ 
βίου ἔζη ἀποκναιόμενος, εἴ τι τῆς εἰωθυίας διαίτης 
ἐχβαίη, δυςϑανατῶν δὲ ὑπὸ σοφίας εἰς γῆρας ἀφίκετο. 

Καλὸν ἄρα τὸ γέρας, ἔφη, τῆς τέχνης ἠνέγκατο. Οἷον 
εἰκός, ἦν δ᾽ ἐχώ, τὸν ! μὴ εἰδότα ὅτι ᾿σκληπιὸς οὐχ 
ἀγνοίᾳ οὐδὲ ἀπειρίᾳ τούτου τοῦ εἴδους τῆς ἰατρικῆς 
τοῖς ἐκγόνοις οὐ D αὐτό, ἀλλ εἰδὼς ὅτι πᾶσι 

τοῖς εὐνομουμένοις ἔργον τι ἑκάστῳ ἐν τῇ πόλει προς- 
τέτακται, ὃ ἀναγκαῖον ἐργάζεσϑαι, καὶ οὐδενὲ σχολὴ 

διὰ βίου κάμνειν ἰατρευομένῳ. ὃ ἡμεῖς γελοίως ἐπὶ μὲν 

τῶν δημιουργῶ ὧν αἰσϑανόμεϑα, ἐπὶ δὲ τῶν πλουσίων 
τε καὶ εὐδαιμόνων δοκούντων εἶν, αι οὐκ αἰσϑανόμεϑα. 

πῶς; ἔφη. XV. 

ἀξιοῖ παρὰ τοῦ ἰατροῦ φάρμακον πιὼν ἐξεμέσαι τὸ 
γόσημα ἢ κάτω χκαϑαρϑεὶς ἢ καύσει ἢ τομῇ χρησάμε- 
voc ἀπηλλάχϑαι" 

προςτάττῃ, πιλίδιά τε περὶ τὴν κεφαλὴν περιτιϑεὶς καὶ 

τὰ τούτοις ἑπόμενα, ταχὺ εἶπεν, ὅτι OU σχολὴ κάμνειν 
οὐδὲ λυσιτελεῖ οὕτω ζῆν, »οσήματι τὸν γοῦν προςέχον- 
τα, τῆς δὲ προκειμένης ἐργασίας ἀμελοῦντα᾽ καὶ μετὰ 
ταῦτα χαΐρεῖν εἰπὼν τῷ τοιούτῳ ἰατρῷ, ! εἰς τὴν εἰω- 
ϑυῖαν δίαιταν suas, ὑγιὴς γενόμενος ζῇ τὰ ἑαυτοῦ 
πράττων" ἐὰν δὲ μὴ ἱκανὸν ἡ τὸ σῶμα ὑπενεγκεῖν, 
τελευτήσας πραγμάτων ἀπηλλάγη. Καὶ τῷ τοιούτῳ 

μὲν 7; ἔφη, δοκεῖ πρέπειν οὕτως ἰατρικῇ χρῆσϑαι. 
Ag, x» δ᾽ ἐγώ, ὅτι Ἵν τι αὐτῷ ἔργον, * à εἰ μὴ 
πράττοι, οὐκ ἐλυσιτέλει ζῆν; ZB ἔφη. 

- » ΄ zu 
ταυτὰ καὶ ατόοπὰα γοσηματῶν ογοματα. 

Τέχτων μέν, ἦν δ᾽! ἐγώ, κάμνων 
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ἐὰν δὲ Um αὐτῷ uoazocy δίαιταν 

Ὃ δὲ δὴ 

πλούσιος, ὡς ,gausv, οὐδὲν ἔχει τοιοῦτον ἔργον προ- 
κείμενον, οὗ ἀναγκαζομένῳ ἀπέχεσϑαι ἀβίωτον. Οὔχ- 
ovy δὴ λέγεταί γε. Φωκυλίδου γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐκ 
ἀκούεις πῶς φησὶ δεῖν, ὃ ὅταν τῳ 7 βίος ἢ, ἀρετὴν 

Οἶμαι δὲ re ἔφη, χαὶ πρότερον. Μηδὲν, εἰ- 

πον, περὶ τούτου αὐτῷ μαχώμεϑα, ἃ ἀλλ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς 
διδάξωμεν, πότερον uelerguéo». τοῦτο τῷ πλουσίῳ καὶ 
ἀβίωτον τῷ μὴ ' μελετῶντι, ἢ γοσοτροφία τεχτονικῇ 
μὲν καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐμπόδιον τῇ προςέξει τοῦ 
γοῦ, τὸ δὲ Φωκυλίδου παρακέλευμα οὐδὲν ἐμποδίζει; 

Nai μὰ τὸν Δία, ἡ δ᾽ ὅς, σχεδόν, γὲ τι πάντων μά- 

λιστα 1 γε περαιτέρω γυμναστικῆς 7 περιττὴ αὕτη ἐπι- 
μέλεια τοῦ σώματος" xal γὰρ πρὸς οἰκονομίας καὶ 
πρὸς στρατείας καὶ πρὸς ἑδραίους ἐν πόλει ἀρχὰς δύς- 
xoÀoc. Τὸ δὲ δὴ μέγιστον, ὅτι καὶ πρὸς μαϑήσεις 

ἀςτιναφοῦν καὶ ἐγνοήσεις τε καὶ μελέτας ! πρὸς ἑαυτὸν 

ἀσκεῖν. 

Ρ ΤΑΝ ΟΝ 5 

χαλεπή, χεφαλῆς τινὰς ἀεὶ διατάσεις καὶ ἰλίγγους ὑπο- 
πτεύουσα καὶ αἰτιωμένη Ex φιλοσοφίας ἐγγίγνεσϑαι, 
ὥςτε, ὅπῃ ταύτῃ ἀρετὴ ἀσκεῖται καὶ δοκιμάζεται, πάν- 
τῇ ἐμπόδιος" κάμνειν γὰρ οἴεσϑαι ποιεῖ ἀεὶ καὶ ὠδί- 
γοντὰ μήποτε λήγειν περὶ τοῦ σώματος. Εἰκός y, 
ἔφη. Οὐκοῦν ταῦτα γιγνώσκοντα φῶμεν καὶ Zoxhy- 
πιὸν τοὺς μὲν φύσει τε καὶ διαίτῃ ὑγιεινῶς ἔχοντας τὰ 

σώματα, νόσημα δὲ τι ἀποχεχριμένον ! ἴσχοντας ἐν 

αὑτοῖς, τούτοις μὲν καὶ ταύτῃ τῇ ἕξει καταδεῖξαι ἰα- 

τρικήν, φαρμάκοις τε καὶ τομαῖς τὰ νοσήματα ἐχβάλ- 
λοντα αὐτῶν τὴν εἰωϑυῖαν προςτάττειν δίαιταν, ἵνα μὴ 
τὰ πολιτικὰ βλάπτοι, τὰ δ᾽ εἴσω διὰ παντὸς νενοσηκό- 

τα σώματα οὐκ ἘΕΘΈ ΟΕ διαίταις κατὰ σμικρὸν ἀπαν- 

τλοῦντα καὶ ἐπιχέοντα μακρὸν καὶ κακὸν βίον ἀνϑρώπῳ 
ποιεῖν, καὶ ἔχγονα αὐτῶν, ὡς τὸ εἰκῦς, ἕτερα τοιαῦτα 
φυτεύειν, ἀλλὰ τὸν μὴ δυνάμενον ' ἐν τῇ καϑεστηκυίᾳ 
περιόδῳ ζῆν μὴ οἴεσϑαι δεῖν ϑεραπεύειν, ὡς οὔτε αὐτῷ 

OUIS πόλει λυσιτελῆ; “Πολιτικόν, ἔφη, λέγεις Ἀσκλη- 

πιόν. Aio, ἣν δ᾽ ἐγώ" χαὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, ὅτι 

τοιοῦτος ἥν, οὐχ ὁρᾷς ὡς xoi ἐν Τροίᾳ ἀγαϑοὶ πρὸς 
τὸν πόλεμον * ἐφάνησαν, xai τῇ ἰατρικῇ, ὡς ἐγὼ λέ- 
γω, ἐχρῶντο; ἢ οὐ “μέμνησαι, ὅτι καὶ τῷ Μενέλεῳ ἐκ 
τοῦ τραύματος οὗ ὁ Πάνδαρος ἔβαλεν 

aiu ἐκμυζήσαντ' ἐπί τ' ἤπια φάρμακ ἔπασσον, 

ὅ τι δ᾽ ἐχρὴν μετὰ τοῦτο ἢ πιεῖν ἢ φαγεῖν οὐδὲν μᾶλ- 
λον ἢ τῷ Εὐρυπύλῳ προςέταττον, ὡς ἱκανῶν ὄντων 

τῶν φαρμάκων ἰάσασϑαι ἄνδρας πρὸ τῶν τραυμάτων 
ὑγιεινούς τε καὶ κοσμίους ἐν διαίτῃ, ! x» εἰ τύχοιεν 
ἐν τῷ παραχρῆμα κυκεῶνα πιόντες, νοσώδη δὲ φύσει 
τε καὶ ἀκόλαστον οὔτε αὐτοῖς οὔτε τοῖς ἄλλοις ῴοντο 
λυσιτελεῖν ζῆν, οὐδ᾽ ἐπὶ τούτοις τὴν τέχνην δεῖν εἶναι, 
οὐδὲ “ϑεραπευτέον αὐτούς, οὐδ᾽ εἰ Μίδου πλουσιώτε- 

ροι eiey. Πάνυ κομψούς, ἔφη, λέγεις Maximi παῖ- 
δας. XVI. Πρέπει, aj δ᾽ ἐγώ. χαΐίτοι ἀπειϑοῦντές 78 
ἡμῖν oí τραγῳδοποιοί τε καὶ Πίνδαρος Ἠπόλλωνος μὲν 
φασιν Ἡσχληπιὸν εἶναι, ὑπὸ δὲ χρυσοῦ πεισϑῆναι ! 
πλούσιον ἄνδρα ϑανάσιμον ἤδη ὄντα ἰάσασϑαι, ὅϑεν 

δὴ καὶ κεραυγωϑῆναι αὐτόν. ἡμεῖς δὲ κατὰ τὰ nost - 
φημένα οὐ πεισόμεϑα αὐτοῖς ἀμφότερα, ἀλλ᾽ εἰ μὲν 
ϑεοῦ ἣν, οὐκ ; ἥν, φήσομεν, αἰσχροκερδής" εἰ δ᾽ αἶσχρο- 
κερδής, ovx ἣν ϑεοῦ. ᾿ορϑότατα, ἦν δ᾽ ὅς, ταῦτά γε. 
ἀλλὰ περὶ τοῦδε τὶ λέγεις, a Σώκρατες; ἀρ οὐκ ἀγα- 

ϑοὺς δεῖ ἐν τῇ πόλει κεκτῆσϑαι ἰατρούς; elev δ᾽ ἂν 
ποὺ μάλιστα τοιοῦτοι, tie πλείστους μὲν ὑχιδινούς, 

πλείστους ! δὲ νοσώδεις μετεχειρίσαντο, καὶ δικασταὶ 
αὖ ὡςαύτως οἱ παντοδαπαῖς φύσεσιν ὡμιληκότες. Καὶ 

΄ ^ J Ü ] 2223) 1. Qi. CURT 
μάλα, εἶπον, ἀγαϑοὺς λέγω. αλλ οἶσϑα ovg ἡγοῦμαι 

τοιούτους; Ἂν εἴπῃς, ἔφη. AMA πειράσομαι, ἣν δ᾽ 

ἐγώ" σὺ μέντοι οὐχ ὅμοιον πρᾶγμα τῷ αὐτῷ λόγῳ 
ἤρου. Πῶς; ἔφη. ἸΙατροὶ μέν, εἶπον, δεινότατοι ἄν 

γένοιντο, εἰ ἐκ παίδων ἀρξάμενοι πρὸς τῷ μανϑάνειν 

τὴν τέχνην ὡς πλείστοις τε καὶ πονηροτάτοις σώμασιν 
ὁμιλήσειαν ! xoi αὐτοὶ πάσας »όσους κάμοιεν xal εἶεν 
μὴ πάγυ ὑγιεινοὶ φύσει. οὐ γάρ, οἶμαι, σώματι σῶμα 
ϑεραπεύουσιν — οὐ γὰρ ἂν αὐτὰ ἐνεχώρει κακὰ si- 
vaL ποτε καὶ γενέσϑαι - ἀλλὰ ψυχῇ σῶμα, ἡ οὐκ 
ἐγχωρεῖ χαχὴν γενομένην. τὸ καὶ οὖσαν EU τι ϑερα- 
πεύειν. Ὀρϑῶς, ἔφη. Δικαστὴς δὲ γε, ὦ φίλε, ψυχῇ 
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ψυχῆς ἄρχει, ἡ * οὐκ ἐχχωρεῖ ἐκ νέας ἐν πονηραῖς 
ψυχαῖς τεϑράφϑαι τε καὶ ὡμιληκέναι καὶ πάντα ἀδι- 

κήματα αὐτὴν ἠδικηκυῖαν διεξεληλυϑέναι, ὥςτϑ ὀξέως 
ἀφ᾽ αὑτῆς τεχμαίρεσϑαι τὰ τῶν ἄλλων ἀδικήματα οἷον 
κατὰ σῶμα νόσους" ἀλλ᾿ ἄπειρον αὐτὴν καὶ ἀκέραιον 
δεῖ κακῶν joo» γέαν οὖσαν γεγονέναι, εἰ μέλλδι καλὴ 

κἀγαϑὴ οὖσα κρινεῖν ὑγιῶς τὰ δίκαια. διὸ δὴ καὶ εὑ- 
ήϑεις γέοι ὄντες οἵ ἐπιδικοῖς φαίνονται καὶ εὐεξαπά- 

τητοι ὑπὸ τῶν ἀδίκων, ἅτε οὐκ ἔχοντες ' ἐν ἑαυτοῖς 
παραδείγματα ὁμοιοπαϑῆ τοῖς πονηροῖς. Καὶ μὲν δή, 
ἔφη» σφόδρα ys αὐτὸ πάσχουσιν. Τοιγάρτοι, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, οὐ νέον, ἀλλὰ γέροντα δεῖ τὸν ἀγαϑὸν διιαστὴν 

εἶναι, ὀψιμαϑῆ γεγονότα τῆς ἀδικίας, οἷόν ἐστιν, οὐκ 
οἰκείαν ἐν τῇ αὑτοῦ ψυχῇ ἐνοῦσαν ἠσϑημένον, ἀλλ 

ἀλλοτρίαν ἐν ἀλλοτρίαις μεμελετηκότα ἐν πολλῷ χρόνῳ 
διαισϑάνεσϑαι οἷον πέφυκα κακόν, ἐπιστήμῃ, οὐκ ἐμ- 
πειρίᾳ I οἰκείᾳ κεχρημένον. Τενναιότατος γοῦν, ἔφη, 
ἔοικεν εἶναι ὃ τοιοῦτος δικαστής. Καὶ ἀγαϑός γε, ἣν ἦν 

δ᾽ ἐγώ, ὃ σὺ ἠρώτας" ὃ γὰρ ἔχων. ψυχὴν ἀγαϑὴν 
ἀγαϑός. ὃ δὲ δεινὸς ἐχεῖνος καὶ καχύποπτος, ὃ πολ- 

λὰ αὐτὸς ἠδικηκὼς καὶ «πανοῦργός 8 καὶ σοφὸς οἰό- 
μδνος εἶναι, ὅταν μὲν ὁμοίοις, ὁμιλῇ, δεινὸς φαίνεται 
ἐξευλαβούμενος, πρὸς τὰ ἐν αὑτῷ παραδείγματα ἀπο- 

σχοπῶν" ὅταν δὲ ἀχαϑοῖς καὶ πρεσβυτέροις ἤδη πλη- 
σιάσῃ, ἀβέλτερος αὐ! φαίνεται ἀπιστῶν παρὰ καιρὸν 
καὶ ἀγνοῶν ὑγιὲς ἦἢϑος, ἅτε οὐκ ἔχων παράδειγμα τοῦ 
τοιούτου. πλεονάκις δὲ πονηροῖς ἢ χρηστοῖς ἐγτυγχά- 
vay σοφώτερος ἢ ἀμαϑέστερος OoxSi εἶναι αὑτῷ τε 
καὶ ἄλλοις. -Πωντάπασι μὲν ον, ἔφη, ἀληϑῆ. XVII. 

Ov Toby, qv δ᾽ ἐγώ, τοιοῦτον χρὴ τὸν δικαστὴν ζη- 

τεῖν τὸν ἀγαϑόν τὸ καὶ σοφόν, ἀλλὰ τὸν πρότερον. 
πονηρία uiv. γὰρ ἀρδτήν τε καὶ αὑτὴν οὔποτ᾽ ἂν γνοίη, 
ἀρετὴ δὲ φύσεως παιδευομένης χρόνῳ ἅμα αὑτῆς ae ! 
καὶ πονηρίας ἐπιστήμην λήψεται. σοφὸς οὖν οὗτος, ὡς 
μοι δοκεῖ, ἀλλ οὐχ ὁ κακὸς γίγνεται. “Καὶ ἐμοί, ἔφη, 

ξυνδοχεῖ. Οὐκοῦν καὶ ἰατρικήν, οἵαν εἴπομεν, μετὰ 
τῆς τοιαύτης δικαστικῆς κατὰ πόλιν νομοϑετήσεις, ci 
τῶν πολιτῶν σοι τοὺς μὲν εὐφυεῖς τὰ σώματα καὶ * 

τὰς ψυχὰς ϑεραπεύσουσι, τοὺς δὲ μή, ὅσοι μὲν κατὰ 
σῶμα τοιοῦτοι, ἀποϑνήσκειν ἐάσουσι, τοὺς δὲ κατὰ 

τὴν ψυχὴν κακοφυεῖς καὶ ἀνιάτους αὐτοὶ ἀποχτενοῦ- 
σιν; Τὸ γοῦν ἄριστον, ἔφη, αὐτοῖς τε τοῖς πάσχουσι 
καὶ τῇ πόλει οὕτω πέφανται. Οἱ δὲ δὴ γέοι, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, δῆλον ὅτι οὐλαβήσονταί σοι δικαστικῆς εἰς agslo» 

ἰέναι, τῇ ἁπλῇ ἐκείνῃ μουσικῇ χφώμενοι, ἣν δὴ ἢ ἔφαμεν 
σωφροσύνην ἐντίκτειν. Ti μήν; ἔφη. -Ag οὖν ov 

κατὰ ταὐτὰ ! ἴχνη ταῦτα ὃ “μουσικὸς γυμναστικὴν διώ- 
κῶν, ἐὰν ἐϑέλῃ, αἱρήσει, Gers μηδὲν ἰατρικῆς δεῖσϑαι, 
ὅ τι μὴ ἀνάγκη; Ἔμοιγε δοκεῖ. Αὐτὰ μὴν τὰ γυμνά- 
σια καὶ τοὺς πόνους πρὸς τὸ ϑυμοειδὲς τῆς φύσεως 
βλέπων κἀκεῖνο ἐγείρων πονήσϑι μᾶλλον ἢ ἢ πρὸς ἰσχύν, 

οὐχ ὥςπερ oi ἄλλοι ἀϑληταὶ ῥώμης ἕνεκα σιτία καὶ 

πόνους μεταχϑειριεῖται. Ὀρϑότατα, ἢ δ᾽ ὅς. !4g οὗν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, καὶ oi καϑιστάντες μουσικῇ 
καὶ γυμναστικῇ ! σεαιδεύειν οὐχ οὗ ἕνεκα τινες οἴονται 
χκαϑιστᾶσιν, ἵνα τῇ μὲν τὸ σῶμα ϑεραπεύοιντο, τῇ δὲ 

τὴν ψυχήν; Ἀλλὰ τὶ μήν; ἔφη. Κινδυνεύουσιν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἀμφότερα τῆς ψυχῆς ἕνεκα τὸ μέγιστον καϑιστά- 
vmi. Πῶς δή; Ovx ἐννοδῖς, εἶπον, ὡς διατίϑενται 
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αὐτὴν τὴν διάνοιαν ot ἂν υμναστικῇ μὲν διὰ βίου 
ὁμιλήσωσι, μουσικῆς δὲ μὴ ἅψωνται; ἢ ὅσοι ἄν τοὐ- 
γαντίον διατοϑῶσιν; Τίνος δέ, ἡ δ᾽ ὅς, ! πέρι λέγϑις; 
γριότητός τὸ καὶ σκληρότητος, καὶ αὖ μαλακίας TE 
καὶ ἡμερότητος, ἦν δ᾽ ἐγώ. "Eyoye, pn ὅτι οἵ μὲν 
γυμναστικῇ ἀχράτῳ χφησάμενοι ἀγριώτεροι τοῦ δέον- 
τος ἀποβαίνουσιν, οἵ δὲ μουσικῇ μαλακώτεροι αὖ γί- 
γνονται ἢ ὡς κάλλιον αὐτοῖς. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τό 
ye ἄγριον τὸ ϑυμοειδὲς ἄν τῆς φύσεως παρέχοιτο, καὶ 
ὀρϑῶς μὲν τραφὲν ἀνδρεῖον &y εἴη, μᾶλλον δ᾽ ἐπιτα- 
ϑὲν τοῦ δέοντος σχληρόν τϑ καὶ χαλεπὸν γίγνοιτ᾽ ἂν, 
ὡς τὸ εἰκός. Δοκεῖ μοι, ἔφη. Τί δέ; τὸ ἥμϑρον ' οὐχ 
ἡ φιλόσοφος ἂν ἔχοι φύσις; καὶ μᾶλλον μὲν ἀνοϑέν- 
τος αὐτοῦ μαλακώτερον ἂν εἴη τοῦ δέοντος, καλῶς δὲ 
τραφέντος ἥμερόν τὸ καὶ κόσμιον; Ἔστι ταῦτα. Δεῖν 
δέ γέ φαμὲν τοὺς φύλακας ἀμφοτέρα ἔχειν τούτω TO 
φύσει. Δεῖ γάρ. Οὐκοῦν ἡρμόσϑαι δεῖ αὐτὰς πρὸς 
ἀλλήλας: Πῶς δ᾽ οὔ; Καὶ τοῦ μὲν ἡρμοσμένου σώ- 
qoov τὸ καὶ ἀνδρεία ἢ * ψυχή; Πάνυ γε. Τοῦ δὲ 
ἀναρμόστου δειλὴ καὶ ἄγροικος; Kol μάλα. XVIII. 

Οὐκοῦν ὅταν μέν τις μουσικῇ “παρέχῃ καταυλεῖν καὶ 
καταχεῖν τῆς ψυχῆς διὰ τῶν των ὥςπερ διὰ χώνης, 
ἃς νῦν δὴ ἡμεῖς ἐλέγομεν τὰς γλυκείας τε καὶ μαλακὰς 

καὶ ϑρφηνώδεις à ἁρμονίας, καὶ μινυρίζων τε καὶ χεγανω- 
μένος ὑπὸ τῆς δῆς διατελῇ τὸν βίον ὅλον, οὗτος τὸ 
μὲν πρῶτον, & τι ϑυμοειδὲς εἶχεν, ὥςπερ ! σίδηρον 
ἐμάλαξε καὶ χρήσιμον ἐξ ἀχρήστου καὶ σκληροῦ ἐποίη- 

σεν᾽ ὅταν δ᾽ ἐπέχων μὴ orig ἀλλὰ κηλῇ, τὸ μετὰ τοῦ- 
το ἤδη τήκει καὶ λείβει, & ἕως ἄν Serien τὸν ϑυμὸν καὶ 
ἐκτέμῃ ὥςπερ νεῦρα ἐκ τῆς ψυχῆς καὶ ποιήσῃ μαλϑα- 
κὸν αἰχμητήν. Πάνυ μὲν ov», ἔφη. Καὶ ἐὰν μὲν Ie 

ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς φύσει ἄϑυμον λάβη, ταχὺ τοῦτο 
διεπράξατο᾽ ἐὰν δὲ ϑυμοειδῆ, ἀσϑενῆ ποιήσας τὸν 
ϑυμὸν ὀξύῤῥοπον ἀπειργάσατο, ἀπὸ σμικρῶν ! ταχὺ 
ἐρεϑιζόμενόν T8 καὶ κατασβεννύμενον. ἀκρόχολοι οὖν 
καὶ ὀργίλοι ἀντὶ ϑυμοειδοῦς γεγένηνται, δυρκολίας i ἔμ- 
πλεοι. Κομιδῇ μὲν ov. Τί δὲ; ἄν αὐ γυμναστικῇ 
πολλὰ πονῇ καὶ εὐωχῆται εὖ μάλα, μουσικῆς δὲ χαὶ 

φιλοσοφίας μὴ ἅπτηται, οὐ πρῶτον μὲν &U ἴσχων. τὸ 
σῶμα φρονήματός 18 καὶ ϑυμοῦ ἐμπίπλαται καὶ ἀν- 
δρειότερος γίγνεται αὐτὸς αὑτοῦ; Καὶ μάλα γ8. Τί 
δαΐ; ἐπειδὰν ἀλλο μηδὲν πράττῃ μηδὲ κοινωνῇ Μούσης 
μηδαμῇ, ' οὐκ εἴ τι καὶ ἐνῆν αὐτοῦ φιλομαϑὲς ἐν τῇ 

ψυχῇ» ἅτε οὔτε μαϑήματος γευόμενον οὐδενὸς ovre 
ζητήματος, οὔτε λόγου μετίσχον οὔτε τῆς ἄλλης μου- 
σικῆς, ἀσϑενές re καὶ κωφὸν καὶ τυφλὸν γίγνδται, ἅτϑ 
οὐκ ἐγειρόμενον οὐδὲ τρεφόμενον οὐδὲ διακαϑαιρομέ- 
vOv τῶν αἰσϑήσεων αὐτοῦ; Οὕτως, ἔφη. Μισολόγος 
δή, οἶμαι, ὃ τοιοῦτος γίγνεται καὶ ἄμουσος, καὶ πει- 

ϑοῖ μὲν διὰ λόγων οὐδὲν ἔτι χρῆται, βίᾳ δὲ καὶ ἀ- 
γφιότητι ὥςπερ ϑηρίον ! πρὸς πᾶντα διαπράττεται, 
καὶ ἐν ἀμαϑίς καὶ σκαιότητι, μετὰ ἀῤῥυθμίας 16 καὶ 
ἀχαριστίας ζῇ. ,Παντάπασιν, 7 δ᾽ ὃς, οὕτως ἔχει. Ἐπὶ 

δὴ δύ᾽ ὄντε τούτω, ὡς ἔοικε, δύο τέχνα ϑεὸν ἔγωγ᾽ ἂν 

τινα φαΐην δεδωκέναι τοῖς ἀνθρώποις, μουσικήν 18 καὶ 

γυμναστικήν, ἐπὶ τὸ ϑυμοειδὲς καὶ τὸ φιλόσοφον, οὐκ 
ἐπὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, εἰ μὴ εἴη πάρεργον, ἀλλ ἐπὶ 
ἐχείνω, ὅπως ἄν ἀλλήλοιν ξυναρμοσϑῆτον * ἐπιτεινο- 

μένω καὶ ἀγνιεμένω μέχρι τοῦ προςήκοντος. Καὶ γὰρ 
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ἔφη. Τὸν κάλλιστ᾽ ἄρα μουσικῇ γυμναστικὴν 
κεραν ψύντα καὶ μετριώτατα τῇ ψυχῇ προςφέροντα, 
τοῦτον ὀρϑύτατ᾽ ἄν φαῖμεν εἶναι τελέως ̓“μουσικώτατον 
καὶ εὐαρμοστότατον, πολὺ μᾶλλον ἢ τὸν τὰς “χορδὰς 

ἀλλήλαις ξυγιστάντα. Εἰκότως. Y ἔφη; ὦ “Σώχρατες. 

Οὐκοῦν καὶ ἐν τῇ πόλει ἡμῖν, o Γλαύκων, διτταὶ τοι- 

οὕτου τινὸς ἀεὶ ἐπιστάτου, εἰ μέλλει 7 πολιτεΐα σωζε- 

oo; ! “Δεήσει μέντοι ὡς οἷόν τέ 78 μάλιστα. ΧΙΧ. 

Οἱ μὲν δὴ τύποι τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς οὗτοι ἂν 
εἶεν. χορείας γὰρ τί ἂν τις διεξίοι τῶν τοιούτων καὶ 
ϑήρας T8 καὶ κυνηγέσια καὶ γυμνικοὺς ἀγῶνας καὶ 

ἱσυπικούς; σχεδὸν γάρ τι δῆλα δή, ὅτι τούτοις ἑπόμενα 
δεῖ αὐτὰ εἶναι, καὶ οὐκέτι χαλεπὰ εὑρεῖν. Ἴσως, ἡ δ᾽ 

ὅς, οὐ χαλεπά. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ: τὸ δὴ μετὰ τοῦτο τί 
ἄν ἡμῖν διαιρετέον εἴη; dp οὐκ αὐτῶν τούτων οἵτινες 
ἀρξουσί τὸ καὶ ἄρξονται; ' Τί μήν; Ὅτι μὲν πρεσβυ- 
τέρους τοὺς ἄρχοντας δεῖ εἶναι, νεωτέρους δὲ τοὺς ἀρ- 

χομένους, δῆλον; Δῆλον. Καὶ ὅτι r5 τοὺς ἀρίστους 
αὐτῶν; Koi τοῦτο. Οἱ δὲ γεωργῶν ἄριστοι wg οὐ 

γεωργικώτατοι γίγνονται; ἹΝαί. Νῦν δ᾽, ἐπειδὴ φυ- 
λάκων «v τοὺς ἀρίστους δεῖ εἶναι, ag οὐ φυλακικωτά- 

rove πόλεως; Nol. Οὐκοῦν φρονίμους τὲ εἰς τοῦτο 

δεῖ ὑπάρχειν καὶ δυνατοὺς καὶ ἔτι κηδεμόνας τῆς πό- 
λεως; ! Ἔστι ταῦτας Κήδοιτο δέ y ἂν τις μάλιστα 
τούτου, 0 τυγχάνοι φιλῶν. Ἀνάγκη. Καὶ μὴν τοῦτό 
T ἂν μάλιστα φιλοῖ, ᾧ ξυμφέρειν ἡγοῖτο" τὰ αὐτὰ καὶ 

ἑαυτῷ, καὶ ὅταν μάλιστα ἐκείνου μὲν εὖ πράττοντος 
οἴηται ξυμβαίνειν καὶ ἑαυτῷ &v πράττειν, μὴ δέ, vov- 
γαντίον. Οὕτως, ἔφη. 
φυλάκων τοιούτους ἄνδρας, οἱ ἂν σκοποῦσιν ἡμῖν μά- 
λιστα φαίνωνται παρὰ πάντα τὸν βίον, ὃ μὲν ἄν τῇ 
πόλει ἡγήσωνται ! ξυμφέρειν, πάσῃ προϑυμίᾳ ποιεῖν, 

ὃ δ᾽ ἂν μή, μηδενὶ τρόπῳ πρᾶξαι ἂν ἐθέλειν. Ἐπι- 
τήδειοι γάρ, ἔφη. Δοκεῖ δή μοι τηρητέον αὐτοὺς εἷ- 
ναὶ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἡλικίαις, εἰ φυλακικοί εἶσι τούτου 

τοῦ δόγματος καὶ μήτε γοητϑυόμενοι μήτε βιαζόμενοι 
ἐκβάλλουσιν ἐπιλανϑανόμενοι δόξαν τὴν τοῦ ποιεῖν 

δεῖν ἃ τῇ πόλει βέλτιστα. Τίνα, ἔφη, λέγεις τὴν ἐχκ- 
βολήν; Ἐγώ σοι; ἔφην, ἐρῶ. φαίνεταί μοι δόξα ἐξιέ- 
vov ἐκ διανοίας ἢ ἢ ἑχουσίως ἢ ἀκουσίως, ἑκουσίως μὲν 
ἡ ψευδὴς * τοῦ μεταμανϑάνοντος, ἀκουσίως δὲ πᾶσα 
ἡ ἀληϑής. Τὸ μὲν τῆς ἑκουσίου, ἔφη, μανϑάνω, τὸ 
δὲ τῆς ἀκουσίου δέομαι μαϑεῖν. Τί δαΐ; οὐ καὶ σὺ 
ἡγεῖ, ἔφην ἐγώ, τῶν μὲν ἀγαϑῶν ἀκουσίως στέρεσϑαι 

τοὺς ἀνϑρώπους, τῶν δὲ κακῶν ἑκουσίως; ἢ οὐ τὸ 

μὲν ἐψεῦσϑαι τῆς ἀληϑείας χκαχύν, τὸ δὲ ἀληϑεύειν 

ἀγαϑόν; 7 οὐ τὸ τὰ ὄντα δοξαζειν ἀληϑεύειν δοκεῖ 

σοι εἶναι; MAX, ἡ δ᾽ ὅς, ὀρϑῶς λέγεις, xol μοι δο- 

κοῦσιν ἄκοντες ἀληϑοῦς δύξης στερίσκεσϑαι. Οὐκοῦν 
χλαπέντες ἢ γοητευϑέντες ἢ βιασϑέντες τοῦτο πάσχου- 
σιν; Οὐδὲ νῦν, ἔφη, μανϑάνω. Τραγικῶς,, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

κινδυνεύω λέγειν. 1 χλαπέντας μὲν γὰρ τοὺς μεταπει- 
σϑέντας λέγω καὶ τοὺς ἐπιλανϑανομένους, ὅτι τῶν μὲν 

χρόνος, τῶν δὲ λόγος ἐξαιρούμενος λανϑάνει. νῦν γάρ 

mov μανϑάνεις; iol. Τοὺς τοίνυν βιασϑέντας λέγω 

ovc ἂν ὀδύνη τις ἢ ἀλγηδὼν μεταδοξάσαι ποιήσῃ. Καὶ 
τοῦτ, ἔφη, ἔμαϑον, καὶ ὀρϑῶς λέγεις. Τούς γ8 μὴν 
γοητευϑέντας, ' ὡς ἐγῴμαι, κἂν σὺ φαίης εἶναι οἵ ἂν 
μεταδοξάσωσιν ἢ ὑφ ἡδονῆς κηληϑέντες ἢ ὑπὸ φόβου 

» 
EOLXEY , 

5 Du ds e LE EE 
Exkextéov wg ἐκ τῶν ἄλλων 

"τι δείσαντες. 

PLATONIS 

Ἔοικε γάρ, ἡ δ᾽ ὅς, γοητεύειν πάντα 

ὅσα ἀπατᾷ. XX. Ὃ τοίνυν ἄρτι ἔλεγον, ζητητέον, τί- 
vec ἄριστοι φύλακες τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς δόγματος, τοῦτο 

ὡς ποιητέον, ὃ ἂν τῇ πόλει ἀεὶ δοκῶσι βέλτιστον εἷ- 

voL. “τηρητέον δὴ εὐϑὺς ἐκ παίδων προϑεμένοις ἔργα, 

ἐν οἷς ἂν τις τὸ τοιοῦτον μάλιστα ἐπιλανϑάνοιτο καὶ 
ἐξαπατῷτο, καὶ τὸν μὲν μνήμονα καὶ δυρεξαπάτητον ι 
ἐγκφυτέον, τὸν δὲ μὴ ἀποκριτέον. " γάρ; Ναί. Καὶ 

πόνους γ8 αὖ καὶ ἀλγηδόνας καὶ ἀγῶνας αὐτοῖς ϑε- 

τέον, ἐν οἷς ταὐτὰ ταῦτα τηρητέον. ᾿Ορϑῶς, ἔφη. 
Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ τρίτου εἴδους τοῦ τῆς γοητείας 
ἅμιλλαν ποιητέον, καὶ ϑεατέον, ὥςπερ τοὺς πώλους 

ἐπὶ τοὺς ψόφους τε καὶ ϑορύβους ἄγοντες, σκοποῦσιν 
εἰ φοβεροῖ, οὕτω νέους ὄντας εἰς δείματ᾽ ἅττα πομι- 
στέον καὶ εἰς ἡδονὰς αὖ μεταβλητέον, ' βασανίζοντας 
πολὺ μᾶλλον ἢ χρυσὸν ἐν πυρί, εἰ δυογοήτευτος καὶ 

εὐσχήμων ἐν πᾶσι φαίνεται, φύλαξ αὑτοῦ ὧν ἀγαϑὸς 

καὶ μουσικῆς ἧς ἐμάν ϑανεν, εὐρυϑμόν τὸ καὶ εὐάρμο- 
στον ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τούτοις παρέχων, οἷος δὴ ἂν ὧν 
καὶ ἑαυτῷ καὶ πόλει χρησιμώτατος εἴη. καὶ τὸν ἀεὶ ἔν 
τὲ παισὶ καὶ νεανίσκοις καὶ ἐν ἀνδράσι βασανιζόμενον 
καὶ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα * καταστατέον ἄρχοντα τῆς 
πόλεως καὶ φύλακα, καὶ τιμὰς δοτέον καὶ ζῶντι καὶ 

τελευτήσαντι, τάφων τε καὶ τῶν ἄλλων μνημείων μέγι- 
στα γέρα λαγχάνοντα" τὸν δὲ μὴ τοιοῦτον ἀποκριτέον. 
τοιαύτη τις, ἣν δ᾽ ἐγώ, δοκεῖ μοι, ὦ Γλαύχων, ἢ ἐχλο- 
γὴ εἶναι καὶ κατάστασις τῶν ἀρχόντων τε καὶ φυλά- 
χῶν, ὡς ἐν τύπῳ, μὴ δὶ ἀκριβείας, εἰρῆσϑαι. Καὶ 

ἐμοῖ, ἡ δ᾽ ὅς, οὕτω πῃ φαίνεται. ᾿Αρ᾽ οὖν ὡς ἀλη- 
duc ὀρϑότατον καλεῖν ! τούτους μὲν φύλακας παντε- 

λεῖς τῶν τε ἔξωϑεν πολεμίων τῶν τε ἐντὸς φιλίων, 

ὅπως οἱ μὲν μὴ βουλήσονται, oi δὲ μὴ δυνήσονται κα- 
κουργεῖν, τοὺς δὲ νέους, οὕς νῦν δὴ φύλακας ἐχαλοῦ- 

μὲν», ἐπικούρους τὲ καὶ βοηϑοὺς τοῖς τῶν ἀρχόντων 

δόγμασιν; "Euotye. δοκεῖ, ἕ ἔφη. XXL Tic ἂν οὖν ἡμῖν, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, μηχανὴ γένοιτο τῶν ψευδῶν τῶν ἐν δέοντι 
γιγνομένων, ὧν δὴ νῦν ἐλέγομεν, γενναῖόν τι ἕν ψευ- 
δομένους ! πεῖσαι μάλιστα μὲν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄρχον- 
τας, εἰ δὲ μή, τὴν ἄλλην πόλιν; Ποῖόν τι; ἔφη. Μη- 
δὲν καινόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλλὰ Φοινικικὸν τι, πρότερον 

μὲν ἤδη πολλαχοῦ γεγονός, ὡς φασιν oi ποιηταὶ καὶ 
πεπείκασιν, ép ἡμῶν δὲ ov γεγονὸς οὐδ᾽ οἶδα εἰ γε- 

γόμενον ἄν, πεῖσαι δὲ συχνῆς πειϑοῦς. Ὥς ἔοικας, 
ἔφη, ὀκνοῦντι λέγειν. Δόξω δὲ σοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ 

μάλ εἰκότως ὀκνεῖν, ἐπειδὰν simo. iy, ἔφη; καὶ 

μὴ φοβοῦ. Λέγω δή" ! καΐτοι οὐκ οἶδα, ὁποίᾳ τόλμῃ 
ἢ ποίοις λόγοις χρώμενος ἐρῶ" καὶ ἐπιχειρήσω πρῶτον 
μὲν αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας πείΐϑειν καὶ ποὺς -στρατιώ- 
τας, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἄλλην πόλιν, ὡς ἂρ᾽ ἃ ἡμεῖς 

αὐτοὺς ἐτρέφομέν τε καὶ ,ἐπαιδεύομεν, ὥςπερ ὀνείρατα 
ἐδόκουν ταῦτα πάντα πάσχειν τε καὶ γίγνεσϑαι περὶ 
αὐτούς, Ἶσαν δὲ τότε τῇ ἀληϑείᾳ ὑ ὑπὸ γῆς ἐντὸς πλατ- 
τόμενοι καὶ τρεφόμενοι καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ ὅπλα αὐτῶν 
καὶ ἡ ἄλλη σκευὴ δημιουργουμένη, ] ἐπειδὴ δὲ παντε- 
λῶς ἐξειργασμένοι ἤσαν, [καὶ] ἡ ἢ γῆ αὐτοὺς μήτηρ οὐ- 
σα ἀνῆκε, καὶ vU» δεῖ ὡς περὶ μητρὸς χαὶ τροφοῦ τῆς 
χώρας, ἐν ἡ siot, βουλεύεσϑαί τε καὶ ἀμύνειν αὐτούς, 
ἐάν τις ἐπὶ αὐτὴν ἴῃ, καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὡς 

ἀδελφῶν ὄντων καὶ γηγενῶν διανοεῖσϑαι. Οὐκ ἐτός, 
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ἔφη, πάλαι ἠσχύνου τὸ ψεῦδος λέγειν. Πάνυ, ἣν δ᾽ 
415 ἐγώ, * εἰχότως" ἀλλ ὅμως &xove καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ 

το μύϑου. ἐστὲ μὲν γὰρ δὴ πάντες oi ἐν τῇ πόλει "ng 
bs gol, ὡς φήσομεν. πρὸς αὐτοὺς μυϑολογοῦντες, ἀλλ 

τ ϑεὸς πλάττων, ὅσοι μὲν ὑμῶν ἱκανοὶ ἄρχειν, es 
& τῇ gern ξυνέμιξεν αὐτοῖς, διὸ τιμιώτατοί δβἰσιν" 

ὅσοι δ᾽ ἐπίκουροι, ἄργυρον" σίδηρον δὲ καὶ χαλκὸν 
τοῖς τ γεωργοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς. ἅτε ovy 

ξυγγενεῖς ὄντες πάντες τὸ μὲν πολὺ ὁμοίους ἄν ὑμῖν 
Β αὐτοῖς γεννῷτε, ἔστι δ᾽ ὅτε ἐκ ' χφυσοῦ γεννηϑείη ἄν 

ἀργυροῦν καὶ ἐξ ἀργύρου χρυσοῦν ἔχγονον καὶ τἄλλα 
πάντα οὕτως ἐξ ἀλλήλων. τοῖς οὖν ἄρχουσι καὶ πρῶτον 

καὶ μάλιστα παραγγέλλϑι ὃ ϑεός, ὅπως μηδενὸς οὕτω 
φύλακες ἀγαϑοὶ ἔσονται μηδ᾽ οὕτω σφόδρα φυλάξουσι 
μηδὲν ὡς τοὺς ἐκγόνους, ὅ τι αὐτοῖς τούτων ἐν ταῖς ψυ- 
χαῖς παραμέμικται, καὶ ἐάν τε σφέτερος ἔχγονος ὑπύχαλ- 

€ xoc ἢ ὑποσίδηρος γένηται, μηδενὶ ! τρόπῳ κατελεήσου- 

σιν, ἀλλὰ τὴν τῇ φύσει προφήκουσαν τιμὴν ἀποδόντες 
ὦσουσιν εἰς δημιουργοὺς ἢ ἢ εἰς γεωργούς, καὶ ἄν «v ἐκ 
τούτων τις ὑπόχρυσος ἢ ὑπάργυρος, φυῇ» τιμήσαντες 
ἀνάξουσι τοὺς μὲν εἰς φυλακήν, τοὺς δὲ εἰς ἐπικου- 

gia», ὡς χρησμοῦ ὄντος τότε τὴν πόλιν διαφϑαρῆναι, 
ὅταν αὐτὴν ὃ σίδηρος ἢ ἢ ὃ χαλκὸς φυλάξῃ. τοῦτον οὖν 
τὸν μῦϑον. ὅπως ἄν πεισϑεῖεν, ἔχεις τινὰ μηχανήν; 

D Οὐδαμῶς, & ἔφη, ὅπως T ἄν αὐτοὶ οὗτοι" ! ὅπως μέντ᾽ 
ἄν οἱ τούτων υἱεῖς καὶ oi ἔπειτα οἵ τῇ ἄλλοι ἄνϑρω- 

(ul ποι οἵ ὕστερον. 
οοἶ ἔχοι πρὸς τὸ μᾶλλον αὐτοὺς τῆς πύλεώς T8 καὶ ἀλλή- 

εἰ λων κήδεσϑαι" σχεδὸν γάρ τι μανϑάνω ὃ λέγεις. 
XXII. καὶ τοῦτο μὲν δὴ ἕξει ὅπη ἄν αὐτὸ ἡ φήμη 
ἀγάγῃ" ἡμεῖς δὲ τούτους τοὺς γηγενεῖς ὁπλίσαντες 
προάγωμεν ἡγουμένων τῶν ἀρχόντων. ἐλϑόντες δὲ 
ϑεασάσϑων τῆς πόλεως ὅπου κάλλιστον στρατοπεδεύ- 

E σασϑαι, ὅϑεν τούς τε ἔνδον ! μάλιστ᾽ ἄν “ατέχοιδν, 

st τις μὴ ἐθέλοι τοῖς γόμοις πείϑεσϑαι, τούς 18 ἔξω- 

. Dp ἀπαμύνοιεν, εἰ πολέμιος ὥςπερ λύκος ἐπὶ ποίμνην 

τις ἴοι. στρατοπεδευσάμενοι δέ, ϑύσαντες οἷς χρή, &U- 
γὰς ποιησάσϑων. ἢ πῶς; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν τοι- 

αὕτας, οἵας χειμῶνός τε στέγειν καὶ ̓ ϑέρους ἱκανὰς εἷ- 
γαι; Πῶς χὰρ οὐχί; οἰκήσεις γάρ, ἔφη, δοκεῖς μοι λέ- 
ye. Ναί, ἢν δ᾽ ἐγώ, στρατιωτικάς γ8, ἀλλ᾽ ov χρη- 

416 ματιστικάς. * Πῶς, ἔφη; ov τοῦτο λέγεις. διαφέρειν 
ἐκείνου; Ἐγώ σοι; ἤν δ᾽ ἐγώ, πειράσομαι εἰπεῖν. δδι- 

γότατον γάρ που πάντων καὶ αἴσχιστον ποιμέσι τοι- 
οὕτους 7ε xal οὕτω τρέφειν χύνας ἐπικούρους ποιμνί- 

ὧν, ὥςτε ὑπὸ ἀκολασίας ἢ λιμοῦ ἢ τινος ἄλλου κακοῦ 
ἔϑους αὐτοὺς τοὺς κύνας ἐπιχειρῆσαι τοῖς προβάτοις 
κακουργεῖν καὶ ἀντὶ κυνῶν λύκοις ὁμοιωϑῆναι. 4Δει- 

B γόν, ἡ δ᾽ Oc πῶς δ᾽ ov; Οὐκοῦν φυλακτέον ! παντὶ 

Ἀλλὰ καὶ τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὖ ἄν 

ΠῚ. 319 

΄ D - c (NC I , ' 
τρύπῳ μὴ τοιοῦτον ἡμῖν oL ἐπίκουροι ποιήσωσι πρὸς 

: ; EC EUES ; Es m 
τοὺς πολίτας, ἐπδιδὴ αὐτῶν κρείττους εἰσίν, ἀντὶ Evu- 

; z : s z 
μάχων εὐμενῶν δεσπόταις ἀγρίοις ἀφομοιωϑῶσιν; Φυ- 

: E CEN TS 
λαχτέον, ἔφη. Οὐχοῦν τὴν μεγίστην τῆς εὐλαβείας 

: EU : 
παρεσχδυασμένοι ἂν εἶεν, si τῷ ὄντι καλῶς πεπαιδευ- 

, 3 d » 2 

μένοι εἰσίν; Ἡλλὰ μὴν εἰσί y, ἔφη. Καὶ ἔγωγ᾽ εἶπον, 
Τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον διϊσχυρίζεσϑαι, ὦ φίλε Γλαύκων" 
s ANY: z SAM RU. ον M 5 
ὁ μέντοι ἄρτι ἐλέγομεν, ἄξιον, Oti δεῖ αὐτοὺς τῆς 00- 

ϑῆς ! τυχεῖν παιδείας, ἥτις ποτέ ἐστιν, 8L μέλλουσι τὸ 

μέγιστον ἔχειν πρὸς τὸ ἥμεροι εἶναι αὑτοῖς τὸ καὶ τοῖς 
φυλαττομένοις ὑπ αὐτῶν. Καὶ ὀρϑῶς 78, " δ᾽ óc. 
Πρὸς τοίνυν τῇ παιδείᾳ ταύτῃ φαΐη ἂν τις νοῦν ἔχων 

- SUD : 
δεῖν καὶ τὰς οἰκήσεις καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν τοιαύτην 

ἀπ ; : ; : ; 
αὐτοῖς παρεσκευάσϑαι, ἥτις μήτε τοὺς φύλακας ὡς 
ἀρίστους εἶναι παύσοι αὐτούς, κακουργϑῖν τε μὴ ἐπα- 
goi περὶ τοὺς ἄλλους ! πολίτας. Καὶ ἀληϑῶς γε φή- 

- b Ae hU US ; UM - 
σει. Ὅρα δή, εἶπον ἐγώ, sU τοιόνδϑ τινὰ τρόπον δεῖ 

αὐτοὺς ζὴν τε καὶ οἰκεῖν, εἰ μέλλουσι τοιοῦτοι ἔσε- 
Ξ SONS ; ; 

cor πρῶτον μὲν οὐσίαν κδκτημένον μηδεμέαν μηδένα 
ΠΩΣ ΑΝ : * 

ἰδίαν, ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη" ἔπειτα οἴκησιν καὶ ταμιεῖ- 
Z - MEANS ES 

ov μηδενὶ εἶναι μηδὲν τοιοῦτον, εἰς ὃ ov πᾶς ὁ βουλό- 
! ; ; ; 

μενος εἴζεισι" τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια, ὅσων δέονται ἄνδρες 
, 2 - , 

ἀϑληταὶ πολέμου σώφρονές τε καὶ ἀνδρεῖοι, ταξαμέ- 

γους ! παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν δέχεσϑαι μισϑὸν τῆς 
- - , - 2 - 

φυλακῆς τοσοῦτον, ὅσον μήτε περιεῖναι αὐτοῖς εἰς TOY 
ἐνιαυτὸν μήτε ἐνδεῖν" φοιτῶντας δὲ εἰς ξυσσίτια, ὥς- 

: Ap à ; 
περ ἐστρατοπεδευμένους, κοινῇ Up» χρυσίον δὲ καὶ ἀρ- 

, 3 L3 3 - wu M * - 2 - 

γύριον εἰπεῖν αὐτοῖς Or. ϑεῖον παρα ϑεῶν ἀεὶ ἐν τῇ 

ψυχῇ ἔχουσι καὶ οὐδὲν προςδέονται τοῦ ἀνϑρωπείου, 
οὐδὲ ὅσια τὴν ἐχείνου κτῆσιν τῇ τοῦ ϑνητοῦ χρυσοῦ 

; ; ; ; bw ΤΟΝ 
ἀτῆσϑι ξυμμιγνυντας μιαίνειν, διότι πολλὰ xoi ἀνόσια 

Ξ " 5n 
περὶ τὸ τῶν * πολλῶν νόμισμα ySyove, τὸ παρ ἐκεί- 

voig δὲ ἀκήρατον" ἀλλὰ μόνοις αὐτοῖς τῶν ἐν τῇ πό- 
z » 

λει μεταχϑιρίζεσϑαι καὶ ἅπτεσϑαι χρυσοῦ καὶ ἀργύρου 
ov ϑέμις, οὐδ᾽ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὁροφον ἰέναι οὐδὲ πε- 

: AM Ξ 
ριάψασϑαι οὐδὲ πίνειν ἐξ ἀργύρου ἢ χρυσοῦ. καὶ οὕ- 
TO μὲν σώζοιντό T ἂν καὶ σώζοιεν τὴν πόλιν" ὅπότε 
δ᾽ αὐτοὶ γῆν τε ἰδίαν καὶ οἰκίας καὶ νομίσματα κτή- 
σονται, οἰκονόμοι μὲν καὶ γεωργοὶ ἀντὶ φυλάκων ἔσον- 

, yi SONS ἢ (os 
ται, δεσπόται δ᾽ ἐχϑροὶ ἀντὶ ξυμμάχων ! τῶν ἀλλων 
πολιτῶν γενήσονται, μισοῦντες δὲ δὴ καὶ μισούμενοι 
Ὁ , Lec) , , , καὶ ἐπιβουλεύοντες καὶ ἐπιβουλευόμενοι διάξουσι πάντα 

Ξ ; 
τὸν βίον, πολὺ πλείω καὶ μᾶλλον δεδιότες τοὺς ἔνδον 
IM SE ; ; y FAROS 
ἢ τοὺς ἔξωϑεν πολεμίους; ϑέοντες ἤδὴ τότε ἔχγυτατα 

ὀλέϑρου αὐτοί τε καὶ D E πόλις. τούτων οὖν πάν- 

τῶν ἕνεκα, ἣν δ᾽ o φῶμεν οὕτω δεῖν κατεσχευάσϑαι 

τοὺς φύλακας οἰκήσεώς τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων, καὶ 
- , - , , 5 » € c 

ταῦτα νομοϑετήσωμεν, ἢ μή; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὃς ὁ 
) 

Γλαύχων. 

— 8$ 8 c0——— 
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ι. " Καὶ ὃ “Ιδείμαντος ὑπολαβὼν Τί οὖν, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, ἀπολογήσει, ἐάν τίς σε φῇ μὴ πάνυ τι &U- 
δαίμονας ποιδὶν τούτους τοὺς ἄνδρας, xoi ταῦτα δι᾿ 

ἑαυτούς, ὧν ἔστι μὲν ἡ πόλις τῇ ἀληϑείᾳ, oi δὲ μηδὲν 
ἀπολαύουσιν ἀγαϑὸν τῆς πόλεως, οἷον ἄλλοι ἀγρούς 

v& κεχτημένοι καὶ οἰκίας οἰκοδομούμενοι καλὰς καὶ με- 
γάλας, καὶ ταύταις πρέπουσαν κατασκευὴν χτώμενγοι, 
καὶ ϑυσίας ϑεοῖς ἰδίας ϑύοντες, καὶ ξενοδοκοῦντες, 

καὶ δὴ καὶ ἃ νῦν δὴ σὺ ἔλεγες, χρυσόν τε καὶ ἀργυ- 
ρον κεχτημένοι καὶ πάντα ὅσα νομίζεται τοῖς μέλλουσι 

μακαρίοις εἶναι; ἀλλ᾿ ἀτεχνῶς, φαΐη ἂν, ὥςπερ ἐπίκου- 

Qot μισϑωτοὶ ἐν τῇ πόλει φαίνονται * καϑῆσϑαι οὐ- 

δὲν ἀλλο ἢ φρουροῦντες. Γαΐ, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ ταῦτά 

ys ἐπισίτιοι καὶ οὐδὲ μισϑὸν πρὸς τοῖς σιτίοις λαμ- 

βάνοντες ὥςπερ οἵ ἄλλοι, ὥςτε οὐδ᾽, ἂν ἀποδημῆσαι 

βούλωνται ἰδίᾳ, ἐξέσται αὐτοῖς, οὐδ᾽ ἑταίραις διδόναι, 

οὐδ᾽ ἀναλίσκειν, ἂν ποι βούλωνται ἄλλοσε, oic δὴ ot 

εὐδαίμονες δοκοῦντες εἶναι ἀναλίσκουσι. ταῦτα καὶ ἀλ- 
λα τοιαῦτα συχνὰ τῆς κατηγορίας ἀπολείπει. Ἀλλ, 

ἡ δ᾽ ὅς, ἔστω καὶ ταῦτα κατηγορημένα. Τί οὖν δή; ! 
ἀπολογησύμεϑα, φής; Noi. Τὸν αὐτὸν οἶμον, ἣν δ᾽ 

ἐγώ, πορευόμενοι εὑρήσομεν, ὡς ἔγῴμαι, ἃ λεκτέα. 
ἐροῦμεν roe ὅτι ϑαυμαστὸν μὲν ἂν οὐδὲν εἴη, εἰ καὶ 

οὗτοι οὕτως εὐδαιμογέστατοί εἰσιν, οὐ μὴν πρὸς τοῦ- 

τὸ βλέποντες τὴν πόλιν οἰκίζομεν, ὅπως ἕν τι ἡμῖν 
ἔϑνος ἕσται “διαφερόντως εὔδαιμον, ἀλλ ὅπως ὃ τι 

μάλιστα ὅλη ἡ πόλις. φήϑημεν γὰρ ἐν τῇ τοιαύτῃ μά- 

λιστα ἂν εὑρεῖν δικαιοσύνην, καὶ αὖ ἐν τῇ κάκιστα oi- 
κουμένῃ ἀδικίαν, κατιδόντες δὲ ! κρῖναι ἂν ὃ πάλαι 

γὺν μὲν οὖν, ὡς οἰόμεϑα, τὴν εὐδαίμονα 
πλάττομεν οὐκ ἀπολαβόντες, ὀλίγους ἐν αὐτῇ τοιού- 
τους τινὰς τιϑέντες, ἀλλ ὅλην" 

ζητοῦμεν. 

Ó αὐτίκα δὲ τὴν ἐναν- 

τίαν σχϑψόμεϑα. ὥςπερ ovy ἂν εἰ ἡμᾶς ἀνδριάντας 
γράφοντας προςελϑών τις Fieye λέγων, ὅτι οὐ τοῖς 

καλλίστοις τοῦ ζώου τὰ κάλλιστα φάρμακα προςτίϑε- 

μὲν --- οἵ γὰρ ὀφϑαλμοὶ κάλλιστον ὃν οὐκ ὀστρείῳ 
ἐναληλιμμένοι εἶεν ἀλλὰ μέλανι ---, μετρίως ἂν ἐδο- 

κοῦμεν ' πρὸς αὐτὸν ἀπολογεῖσϑαι λέγοντες" Ὦ ϑαυ- 

uoi, μὴ olov δεῖν ἡμᾶς οὕτω καλοὺς ὀφϑαλμοὺς 

γράφειν, ὥςτε μηδὲ ὀφϑαλμοὺς φαίνεσϑαι, μηδ᾽ αὖ 
τἄλλα μέρη; ἀλλ ἄϑρϑι, εἰ τὰ προφήκοντα ἕκαστοις 

ἀποδιδόντες τὸ ὅλον καλὸν ποιοῦμεν" καὶ δὴ καὶ νῦν 
μὴ ἀνάγκαζε ἡμᾶς τοιαύτην εὐδαιμονίαν τοῖς φύλαξι 

προςάπτειν, 3| ἐκείνους πᾶν μᾶλλον ἀπεργάσεται ἢ φύ- 
λακας. ἐπιστάμεϑα ! γὰρ καὶ τοὺς γεωργοὺς ξυστίδας 

ἀμφιέσαντες καὶ χρυσὸν περιϑέντες πρὸς ἡδονὴν ἐργά- 
ζεσϑαι κελεύειν τὴν γῆν, καὶ τοὺς κεραμέας xcroxM- 
γαντες ἐπὶ δεξιὰ πρὸς τὸ πῦρ διαπίνοντάς τε καὶ εὑ- 

ὠχουμένους, τὸν τροχὸν παραϑεμένους, ὅσον ἂν ἐπι- 
ϑυμῶσι κεραμεύειν, xai τοὺς ἄλλους πάντας τοιούτῳ 

τρόπῳ μακαρίους ποιδῖν, ἵνα δὴ ὅλη ἢ πόλις εὐδαιμο- 
γῇ. ἀλλ ἡμᾶς μὴ οὕτω vovOirsv ὡς, ἂν σοι πειϑώ- 
μεϑα, οὔτε ὁ γεωργὸς γεωργὸς ἔσται οὔτε * ὃ κερα- 
2d κεραμεὺς οὔτε ἄλλος οὐδεὶς οὐδὲν ἔχων σχῆμα, 
ἐξ ὧν πόλις γίγνεται. ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων ἐλάττων 

λόγος" »ευροῤῥάφοι γὰρ φαῦλοι γενόμενοι καὶ δια- 
φϑαρέντες καὶ προςποιησάμενοι εἶναι μὴ ὄντες πόλει 
οὐδὲν δεινόν" φύλακες, δὲ νόμων τε καὶ πόλεως μὴ ὃν- 
τος ἀλλὰ δοκοῦντες ὁρᾷς δὴ ὅτι πᾶσαν ἄρδην πόλιν 
ἀπολλύασι, καὶ αὖ τοῦ εὖ οἰκεῖν καὶ εὐδαιμονεῖν μό- 
γοι τὸν καιρὸν ἔχουσιν. εἰ μὲν οὖν ἡμεῖς μὲν φύλακας 
ὡς ἀληϑῶς ποιοῦμεν ἥκιστα ! κακούργους τῆς πόλεως, 

ὁ δ᾽ ἐχεῖνο λέγων γεωργούς τινας καὶ ὥςπερ ἐν πανὴη- 
χύρει ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πόλει ἑστιάτορας εὐδαίμονας, ἄλλο 

ἂν τι ἢ πόλιν λέγοι. σκεπτέον οὖν, πότερον πρὸς τοῦ- 
τὸ βλέποντες τοὺς φύλακας καϑιστῶμεν, ὅπως ὅ τι 
πλείστη αὐτοῖς εὐδαιμονία ἐγγενήσεται, ἢ τοῦτο μὲν 

εἰς τὴν πόλιν ὅλην βλέποντας ϑεατέον εἰ ἐκοίνῃ ἐγγί- 
yvetau, τοὺς δ᾽ ἐπικούρους τούτους καὶ τοὺς φύλακας 

ἐχεῖνο ! ἀναγκαστέον ποιεῖν καὶ πειστέον, ὅπως ὃ τι 
ἄριστοι δημιουργοὶ τοῦ ἑαυτῶν ἔργου ἔσονται, καὶ 
τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὡφαύτως, καὶ οὕτω μπάσης 
τῆς πόλεως αὐξανομένης xoi καλῶς οἰκιζομένης ἐατέον 

ὅπως ἑκάστοις τοῖς ἔϑνεσιν ἡ φύσις ἀποδίδωσι τοῦ 
μεταλαμβάνειν εὐδαιμονίας. IL. AM, i δ᾽ ὅς, καλῶς 

μοι δοκεῖς λέγειν. ᾿Αρ᾽ οὖν, qv δ᾽ ἐγώ, καὶ τὸ τού- 

του ἀδελφὸν δόξω σοι μετρίως λέγειν; Τί μάλιστα; 

Τοὺς ἄλλους αὐ δημιουργοὺς σκόπει εἰ τάδε ! δια- 

φϑείρει, ὥςτϑ καὶ κακοὺς γίγνεσϑαι. Τὰ ποῖα δὴ 
ταῦτα; Πλοῦτος, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ πενία. Πῶς δή; 

Ὧδε. πλουτήσας χυτρεὺς δοκεῖ σοι ἔτι ϑελήσειν ἐπι- 
μελεῖσϑαι τῆς τέχνης; Οὐδαμῶς, ἔφη. Ἡργὸς δὲ καὶ 
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ἀμελὴς γενήσεται μᾶλλον αὐτὸς αὑτοῦ; Πολύ ye. Οὐχ- 
οὖν κακίων χυτρεὺς γίγνεται; Kal τοῦτο, Épm, πολύ. 

Καὶ μὴν καὶ ὄργανά ye μὴ ἔχων παρέχεσϑαι ὑπὸ πε- 
γίας ἢ τι ἀλλο τῶν εἰς τὴν τέχνην, τά τε ἔργα ποῦη- 
ρότερα ! ἐργάσεται καὶ τοὺς υἱεῖς 7 ἄλλους, οὕς ἂν 
διδάσχη, χείρους δημιουργοὺς διδάξεται. Πῶς δ᾽ οὔ; 
"Ys ἀμφοτέρων δή, πενίας τε καὶ πλούτου, χείρω μὲν 
τὰ τῶν τεχνῶν ἔργα, χείρους δὲ αὐτοί. Φαίνεται. 
Ἕτερα δή, ὡς ἔοικε, τοῖς φύλαξιν εὑρήκαμεν, ἃ παντὶ 

τρόπῳ φυλαντέον ὅπως μήποτε αὐτοὺς λήσει εἷς τὴν 
πόλιν παραδύντα. Ποῖα ταῦτα; Πλοῦτός 18, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, καὶ πενία, " ὡς τοῦ μὲν τρυφήν T6 χαὶ ἀργίαν 

καὶ “νεωτερισμὸν ἐμποιοῦντος, τοῦ δὲ ἀνελευϑερίαν καὶ 
κακοεργίαν πρὸς τῷ γεωτερισμῷ. πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
τόδε μέντοι, ὦ Σώκρατες, σκόπει, πῶς ἡμῖν ἢ πόλις 
οἵα T ἔσται πολεμεῖν, ἐπειδὰν χρήματα μὴ κεκτημένη 
gy, ἄλλως τε κἂν πρὸς μεγάλην τε καὶ πλουσίαν ᾿ἄναγ- 
χασϑῇ πολεμεῖν. “Δῆλον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι πρὸς μὲν 
μίαν χαλεπώτερον, πρὸς δὲ δύο τοιαύτας ! ῥᾷον». "πῶς 

εἶπες; ἡ δ᾽ ὅς. Πρῶτον μέν που, εἶπον, ἐὰν ὅτ 
μάχεσϑαι, ἄρα οὐ πλουσίοις ἀνδράσι μαχοῦνται αὐτοὶ 
ὄντες πολέμου ἀϑληταΐ; Nai TOUTO re ἔφη. Tl οὖν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, a Ἀδείμαντε; εἷς πύκτης ὡς οἷόν τε καλ- 
λιστα ἐπὶ τοῦτο παρεσχευασμένος δυοῖν μὴ πύχταιν, 
πλουσίοιν δὲ καὶ πιόνοιν, οὐχ ἂν δοκεῖ cot ῥᾳδίως μά- 

χεσϑαι; Ovx ἂν ἴσως, ἔφη, ἅμα f? Οὐδ᾽ εἰ ἐξείη, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ὑποφεύγοντι τὸν πρότερον ἀεὶ προςφερό- 
μενον ] ἀναστρέφοντα προύειν, καὶ τοῦτο ποιοῖ πολ- 
Msc ἐν ἡλίῳ T8 καὶ πνίγει; ἄρά 7ε οὐ καὶ πλείους 

χειρώσαντ' ὧν τοιούτους O τοιοῦτος; Ἠμέλει, ἔφη, οὐ- 
δὲν ἂν 7ένοιτο ϑαυμαστόν. Ἀλλ οὐκ οἴξι πυκτικῆς 
πλέον μετέχειν τοὺς πλουσίους ἐπιστήμῃ Ts καὶ ἐμπει- 

ee 7 πολεμικῆς; Eyoy ; ἔφη. Ῥαδίως ἄρα ἡμῖν οἵ 
ἀϑληταὶ ἐκ τῶν εἰκότων διπλασίοις τε καὶ τριπλασίοις 

αὐτῶν μαχοῦνται. Συγχωρήσομαί σοι, ἔφη" δοχεῖς 
7άρ μοι ὀρθῶς λέγϑιν. ^ Τί δ᾽, ἂν πρεσβείαν πέμψαν- 
τες εἰς τὴν ἑπέραν πόλιν τἀληϑῆ εἴπωσιν, ὅτι Ἡμεῖς 
μὲν οὐδὲν χρυσίῳ οὐδ᾽ ἀργυρίῳ χρώμεϑα, οὐδ᾽ ἡμῖν 
ϑέμις, ὑμῖν δὲ" Bopzepispejowories οὖν usó ἡμῶν ἔχετε 
τὰ τῶν ἑτέρων" οἴξι τινὰς ἀκούσαντας ταῦτα αἱρήσε- 
σϑαι κυσὶ πολεμεῖν στερεοῖς T8 καὶ ἰσχνοῖς μᾶλλον ἢ 7 

μετὰ κυγῶν προβάτοις πίοσὶ τε καὶ ἁπαλοῖς; Ov μοι 
δοχεῖ. ἀλλ᾽ ἐὰν sic μίαν, ἔφη, πόλιν ξυναϑροισϑῇ τὰ 

τῶν ἔπε χρήματα, ὅρα μὴ ! κίνδυνον φέρῃ τῇ μὴ 
πλουτούσῃ. Εὐδαίμων εἶ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι oti ἄξιον 

εἶναι ἄλλην τινὰ προςδιπεῖν πόλιν ἢ τὴν τοιαύτη», οἵαν 
ἡμεῖς  “ατεσκευάζομεν. ἀλλὰ τί μήν; ἔφη. ειζό- 
γως, ἦν δ᾽ ἐγώ, χρὴ -προξαγορεύειν τὰς ἄλλας" ἑκάστη 
γὰρ αὐτῶν πόλεις εἰσὶ πάμπολλαι, ἀλλ οὐ πόλις, τὸ 

τῶν παιζόντων. δύο μέν, κἄν ὁτιοῦν ῇ, πολεμία ἀλλή- 

λαιν, 5 μὲν πενήτων, 7 δὲ πλουσίων" τούτων δ᾽ * ἐν 
ἑκατέρᾳ πάνυ πολλαΐ, αἷς ἐὰν μὲν ὡς μιᾷ προςφέρη, 

παντὸς ἄν ἁμάρτοις, ἐὰν δὲ ὡς πολλαῖς, διδοὺς τὰ 

τῶν ἑτέρων τοῖς ἑτέροις χρήματά τὸ καὶ δυνάμεις ἢ 
χαὲ αὐτούς, ξυμμάχοις μὲν ἀεὶ πολλοῖς χρήσει, ποὶλο- 

μίοις δ᾽ ὀλίγοις. καὶ ἕως ἂν 1 πόλις σοι οἰκῇ σωφρό- 

γῶς, ὡς ἄρτι ἐτάχϑη, μεγίστη ἔσται, οὐ τῷ δοκεῖν λέ- 

po, ἀλλ ὡς ἀληθῶς μεγίστη, καὶ ἐὰν μύνον ἢ χιλίων. 

τῶν προπολεμούντω»" οὕτω γὰρ μεγάλην πόλιν μίαν. 
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ov ῥᾳδίως ovre iy ' Ἕλλησιν ovre ἐν βαρβάροις εὑρή- 
σεῖς, δοκούσας δὲ πολλὰς καὶ πολλαπλασίας τῆς τήμ- 

παύτης. ἢ ἄλλως οἴξι; οὐ μὰ τὸν AL, ἔφη. MEL Οὐχ- 
o», ἦν δ᾽ ἐγώ, οὗτος ἄν εἴη καὶ κάλλιστος ὅρος τοῖς 

ἡμετέροις ἄρχουσιν, ὅσην δεῖ τὸ μέγεϑος τὴν πόλιν 

ποιέῖσθαι καὶ Tem οὔσῃ ὅσην χώραν ἀφορισαμένους 
τὴν ἄλλην χαίρειν ἐᾶν. Τίς, fm, ὅρος; Olum. μέν, ἣν ἦν 

δ᾽ ἐγώ, τόνδε" μέχρι οὗ ἂν ἐθέλη αὐξομένη εἶναι μία, 
μέχρι τούτου αὔξει», πέρα δὲ μή. Καὶ καλῶς ! 7; 

ἔφη. Θυχοῦν καὶ τοῦτο αὐ ἄλλο πρόςταγμα τοῖς φύ- 
λαξι προςτάξομεν, φυλάττειν παντὲ τρύπῳ, ὅπως μήτε 

σμικρὰ ἢ πόλις. ἔσται urs μεγάλη δοκοῦσα, ἀλλά τις 
ἱκανὴ καὶ μία. Καὶ φαῦλόν γ᾽, ἔφη, ἔσως αὑτοῖς 
προςτάξομεν. Καὶ τούτου re qv δ᾽ ἐγώ, ἔτι φαυλότε- 
00» 1008, οὗ καὶ ἐν τῷ πρόσϑεν ἐπεμνήσϑημεν λέγον- 
τες, ὡς δέοι, ἐάν τε τῶν φυλάχων τις φαῦλος ἔκγονος 
γένηται, εἰς τοὺς ἀλλοὺς αὐτὸν ἀποπέμπεσϑαι, ἐάν T 
! ἐκ τῶν ἄλλων σπουδαῖος, εἰς τοὺς φύλακας. τοῦτο δ᾽ 
ἐβούλετο δηλοῦν, ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας, πρὸς ὅ 
τις πέφυχε, πρὸς τοῦτο ἕνα πρὸς ἕν ἕκαστον ἔργον δεῖ 

κομίζειν, ὅπως ἂν fy τὸ αὑτοῦ ἐπίτηδεύων ἕκαστος μὴ 
πολλοί, ἀλλὰ εἷς riyrirot, xai οὕτω δὴ ξύμπασα ἢ 

πόλις μία φύηται, ἀλλὰ μὴ πολλαί. Ἔστι γάρ, ἔφη, 

τοῦτο ἐχείνου σμικρότερον». Οὔτοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, a Tu- 

9e Müsluavre, ὡς δόξειθν ἄν τις, ταῦτα πολλὰ καὶ 

μεγάλα αὐτοῖς πρσοτάττομεν, " Ἰἀλλὰ πᾶντα φαῦλα, 
ἐὰν τὸ λεγόμενον & ἕν μέγα φυλάττωσι, μᾶλλον δ᾽ ἀντὶ 

μεγάλου ἱκανόν. Τί τοῦτο; ἔφη. Τὴν παιδείαν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ τροφήν. ἐὰν γὰρ εὖ παιδευόμενοι μέτριοι 
ἄνδρες γίγνωνται, πάντα ταῦτα ῥᾳδίως διόψονται, καὶ 
ἄλλα γε ὅσα νῦν ἡμεῖς παραλείπομεν, τήν τε τῶν γυ- 
ναϊιχῶν κτῆσιν καὶ γάμων xol παιδοποιέας, ὅτι * δεῖ 

ταῦτα κατὰ τὴν παροιμίαν πάντὰ ὃ τι μἄλιστα κοινὰ 
τῶν φίλων ποιεῖσϑαι. Ὀρϑότατα ries ἔφη, γίγνοιτ᾽ 
ἂν: Καὶ μήν, εἶπον, πολιτεία ξάνπερ ἅπαξ δρμήσῃ 

εὖ, ἔρχεται ὥςπερ κύχλος αὐξανομένη. τροφὴ γὰρ καὶ 
παίδευσις tenen σῶξοβη φύσεις ἀγαϑὰς ἐμποιεῖ, 
καὶ αὐ φύσεις χρησταὶ τοϊαύτης πιαϊδοίαὰς ἀντιλαμβα- 
γόμεναι ἔτι βελτίους τῶν προτέρων φύονται, εἰς T8 

τάλλα καὶ εἰς τὸ γεν» ἂν, ! ὥςπερ καὶ ἐν τὸϊς ἄλλοις 

ζώοις.  Eixoc y, ἔφη. Ὥς Tobwy διὰ βράχέων &- 
πεῖν, τούτου ἀνθεχτέον τοῖς ἐπιμεληταῖς τῆς πόλεως, 
ὅπως ἂν αὐτοὺς μὴ λάϑῃ διαφϑαρέν, ἀλλὰ παρὰ πάν- 
τα αὐτὸ φυλάττωσι, τὸ μὴ γεῶτεῤΐξει» περὲ γυμναστι-- 

κήν Te καὶ μουσιτὴν παρὰ τὴν τάξιν, ἀλλ᾽ ὡς oiov te 
μάλιστα φυλάττειν, φοβουμένους à ὅταν τις λέγῃ, ὡς τὴν 
ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπιφρονέουσιν ἀνϑρωπὸὶ, 

ἥτις ἀειδόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται, 

! μὴ πολλάκις τὸν ποιητήν τις οἴηται λέγειν οὐκ ἄσμα- 
a νέα, ἀλλὰ τρόπον ᾧδῆς νέον, καὶ τοῦτο ἐπαινῇ. δεῖ 
δ᾽ ovr ἐπαινεῖν τὸ τοιοῦτον οὔτε ὑπολαμβώνειν. εἶδος 
γὰρ καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν εὐλαβητέον ὡς ἐν 
ὅλῳ κινδυνεύοντα" οὐδαμοῦ γὰρ χινοῦνται μουσιξῆς 
τρόποι ἄνευ πολιτικῶν νόμων τῶν μεγίστων; ὥς φησί 
τε Δάμων καὲ ἐγὼ πείϑομαι. Kui ἐμὲ βάρ αι ἔφη ὃ 

᾿Ιδείμαντος, e τῶν πεπεισμένων. IV. Τὸ δὴ φυλα- 

κτήριον, ἣν δ᾽ ι ἐγώ, ὡς ἔοικεν, ἐνταῦϑά 7tov οἴκοδο- 
μητέον τοῖς φύλαξιν, ἐν μουσικῇ. Ἧ γοῦν παρανο- 
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ula, ἔφη, δεδίως αὕτη λανϑάνει -παραδυομένη. Nai, 

ἔφην, ὡς ἐν παιδιᾶς γε μέρει xai ὡς κακὸν οὐδὲν ἐφ- 

γαξομένη. Οὐδὲ γὰρ ἐργάζεται, ἔφη, ἄλλο 78 ἢ κατὰ 

σμικρὸν εἰςοικισαμένη: ρέμα ὑποῤρῥεῖ πρὸς τὰ ἤϑη τα 
xol τὰ ἐπιτηδεύματα᾽ ἐκ δὲ τούτων εἰς τὰ πρὸς αἀλλή- 
λους ξυμβόλαια μείζων ἐκβαίνει, ἐκ δὲ δὴ τῶν ξυμβο- 
λαΐων ἔρχεται émi ! τοὺς »όμους “αὶ πολιτείας σὺν 

πολλῇ, ὦ “Σώκρατες, ἀσελγείᾳ, ἕως ἄν τελδυτῶσα παν- 

τα ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἀνατρέψῃ. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ: οὕ- 

τῶ τοῦτ᾽ ἔχει; 4ox&i μοι, ἔφη. Οὐκοῦν ὁ ἐξ ἀρχῆς 

ἐλέγομεν, τοῖς ἡμετέροις παισὶν ἐννομωτέρου εὐϑὺς 
παιδιᾶς μεϑεκτέον, ὡς παρανόμου γιγνομένης αὐτῆς 
καὶ παίδων τοιούτων ἐννόμους re καὶ σπουδαίους ἐξ Ὁ 

αὐτῶν ἄνδρας αὐξάνεσϑαι ἀδύνατον ὃν; Πῶς δ᾽ οὐχί; 

ἔφη. Ὅταν δὴ ἄρα καλῶς ἀρξάμενοι παῖδες παΐζειν 

εὐνομίαν διὰ τῆς μουσικῆς εἰςδέξωνται, πάλιν rovvay- 

τίον ἢ κείνοις εἰς πάντα ξυνέπεταί v8 καὶ αὔξει, ἐπα- 

γνορϑοῦσα εἴ τι xal πρότερον τῆς πόλεως ἔχειτο. - 
ληϑῆ μέντοι, ἔφη. Καὶ τὰ σμικρὰ ἄρα, εἶπον, δο- 

χοῦντα εἶναι γόμιμα ἐξευρίσκουσιν οὗτοι, ἃ OL πρότε- 
ρον ἀπώλλυσαν zayra. Ποῖα; Τὰ τοιάδε᾽ σιγάς T8 

TOY νεωτέρων ! παρὰ πρεσβυτέροις, ἃς πρέπει, καὶ 
κατακλίσεις καὶ ὑπαναστάσεις xai γονέων ϑεραπείας, 

καὶ κουρᾶς, ye καὶ ἀμπεχόνας καὶ ὑποδέσεις xai ὅλον 

τὸν τοῦ σώματος σχηματισμὸν καὶ τάλλα ὅσα τοιαῦ- 
τα. ἢ οὐκ οἴει; "Eyays. ἸΝομοϑετεῖν δ᾽ αὐτὰ οἶμαι 

eu dec OUIS γάρ που γίνεται ovr ἂν μείνειε λόγῳ τε 

καὶ γφάμμασι »ομοϑετηϑέντα. Πῶς γάρ; Κινδυνεύει 
χοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Ἀδείμαντε, ἐχ τῆς παιδείας ὁποῖος 

ἂν τις ὁρμήσῃ, τοιαῦτα ! καὶ τὰ ἑπόμενα εἶναι. ἢ οὐκ 

ἀεὶ τὸ ὅμοιον ὃν ὅμοιον παραχαλεῖ; Τί μήν; Καὶ τε- 
λευτῶν δή, οἶμαι, φαῖμεν ἂν εἰς ἕν τι τέλδον καὶ νεα- 
γνικὸν ἀποβαίνειν αὐτὸ ἢ ἀγαϑὸν ἢ καὶ τοὐναντίον. 
τί “γὰρ ovx; ἢ δ᾽ ὅς. Ἐγὼ μὲν τοίνυν, εἶπον, διὰ 

ταῦτα οὐκ ἂν ἔτι τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρήσαιμι γομοϑε- 
τεῖν. Εἰκότως 7 ἔφη. Τί δέ, o πρὸς ϑεῶν, ἔφην, 

τάδε τὰ ἀγοραῖα ξυμβολαίων τὸ πέρι κατ ἀγορὰν 

ἕκαστοι ἃ πρὸς ἀλλήλους ξυμβαλλουσιν, εἰ δὲ ! βούλει, 
καὶ χειροτεχνικῶν πέρι ξυμβολαίων καὶ λοιδοριῶν καὶ 

αἰχίας zai δικῶν λήξεως καὶ δικαστῶν καταστάσεως, 

καὶ εἴ που τελῶν τινὲς ἢ πράξεις ἢ ϑέσεις ἀναγκαϊοΐ 
εἰσιν ἢ κατ ἀγορὰς ἢ λιμένας, ἢ καὶ τὸ παράπαν 
ἀγορανομικὰ ἄττα ἢ ἀστυνομικὰ ἢ ἐλλιμενικὰ ἢ ὅσα 
ἄλλα τοιαῦτα, τούτων τολμήσομέν τι νομοϑετεῖν; "AME 

οὐχ ἄξιον, ἔφη, ἀνδράσι καλοῖς κἀγαϑοῖς ἐπιτάττειν" 

τὰ πολλὰ γὰρ αὐτῶν, ὅσα δεῖ OR óc- 

δίως που εὑρήσουσιν. Nol, ὦ φίλε, ein o», ἐὰν y8 
ϑεὸς αὐτοῖς διδῷ σωτηρίαν τῶν γόμων ὧν ἔμπροσϑεν 
διήλϑομεν. Εἰ de μή γε, ἡ δ᾽ ὅς, πολλὰ τοιαῦτα Ti- 

-| ϑέμενοι ἀεὶ καὶ ἐπανορϑούμενοι τὸν βίον διατελέσου- 
σιν, οἰόμενοι ἐπιλήψεσϑαι τοῦ βελτίστου! «Δέγεις, 

ἔφην ἐγώ, βιώσεσϑαι τοὺς τοιούτους ὥςπερ τοὺς κά- 

μνοντάς τε καὶ οὐκ ἐθέλοντας ὑπὸ ἀκολασίας ἐχβῆναι 

πονηρᾶς διαίτης. Πάνυ μὲν οὖν. Καὶ μὴν * οὗτοί 
78 χαριέντως διατελοῦσιν. ἰατρευόμενοι γὰρ οὐδὲν πε- 
φαίνουσι, πλήν p ποικιλώτερα, xol μείζω ποιοῦσι τὰ 

γοσήματα, καὶ ἀεὶ ἐλπίζοντες, ἐάν σις φάρμακον ξυμ- 
βουλεύσῃ, ὑπὸ τούτου ἔσεσϑαι ὑγιεῖς. Πάνυ yag, 

ἔφη, τῶν οὕτω καμνόντων τὰ τοιαῦτα πάϑη. Τί δὲ; 

2 PIATONILS 

ἦν δ᾽ ἐγώ: τόδε αὐτῶν ov χαρίεν, τὸ πάντων ἔχϑι- 
στον ἡγεῖσϑαι τὸν τἀληϑῆ λέγοντα, ὅτι πρὶν ἂν με- 
ϑύων καὶ durum usos καὶ ἀφροδισιάζων καὶ ἀργῶν 
παύσηται, ! οὔτε φάρμακα οὔτε καύσεις οὔτε τομαὶ 
οὐδ᾽ αὐ ἐπῳδαὶ αὐτὸν οὐδὲ περίαπτα, οὐδὲ ἀλλο τῶν 
τοιούτων οὐδὲν ὁ ὀνήσει; Οὐ πάνυ χαρΐϑν, ἔφη" τὸ γὰρ 
τῷ εὖ λέγοντι χαλεπαίνειν οὐκ ἔχει. χάριν. Οὐκ ἐπαι- 
γέτης εἶ, ἔφην ἐγώ, ὡς ἔοικας, τῶν τοιούτων ἀνδρῶν. 

Οὐ μέντοι μὰ Δία. V. Οὐδ᾽ ἂν n πόλις ἄρα, ὅπερ 

ἄρτι ἐλέγομεν, ὅλη τοιοῦτον ποιῇ, οὐκ ἐπαινέσει. ἢ οὐ 
φαίνονταί σοι ταὐτὸν ἐργάζεσϑαι τούτοις τῶν πόλεων 
ὅσαι κακῶς πολιτευόμεναι 1 προαγορεύουσι τοῖς πολί- 

ταις τὴν μὲν κατάστασιν τῆς πόλεως ὅλην μὴ κινεῖν, 
ὡς ἀποϑανουμένους ὃς ἄν τοῦτο δρᾷ" ὃς δ᾽ ἄν σφᾶς 

οὕτω πολιτευομένους ἥδιστα ϑεραπεύῃ καὶ χαρίζηται 
ὑποτρέχων καὶ προγιγνώσκων τὰς σφετέρας βουλήσεις 
xai ταύτας δεινὸς ῇ ἀποπληροῦν, οὗτος ἄρα ἀγαϑός 

T8 ἔσται ἀνὴρ xai σοφὸς τὰ μεγάλα xol τιμήσεται ὑπὸ 

σφῶν; Ταὐτὸν μὲν οὖν, ἔφη, ἔμοιγε ὁ δοκοῦσι δρᾶν, καὶ 
οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἐπαινῶ. ! Τί δ᾽ αὖ, τοὺς ϑέλοντας 

ϑεραπεύειν τὰς τοιαύτας πόλεις καὶ προϑυμουμένους 
οὐκ ἄγασαι. τῆς ἀνδρείας τε καὶ εὐχερείας; Ἔγωγ᾽, 
ἔφη, πλήν γ ὅσοι ἐξηπάτηνται ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ οἴονται 
τῇ ἀληϑείᾳ πολιτικοὶ εἶναι, ὅτι ἐπαινοῦνται ὑπὸ τῶν 
πολλῶν. Πῶς dieu; οὐ συγγιγνώσχεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

τοῖς ἀνδράσιν; ἢ οἴξι οἷόν τ εἶναι ἀνδρὶ μὴ ἐπιστα- 

μένῳ μετρεῖν, ἑτέρων. τοιούτων πολλῶν λεγόντων ὅτι 
τετραπηχύς ἐστιν, αὐτὸν ταῦτα ! μὴ ἡγεῖσϑαι περὶ 
αὑτοῦ; Οὐκ ἂν, ἔφη» τοῦτό 72. Μὴ τοίνυν χαλέπαινϑ" 

καὶ γάρ πού εἰσι πάντων χαριέστατοι οἱ τοιοῦτοι, YO- 
μοϑετοῦντές τε οἷα ἄρτι διήλϑομεν καὶ ἐπανορϑοῦν- 

τες ἀεὶ οἰόμενοί τι πέρας εὑρήσειν περὶ τὰ ἐν τοῖς 
ξυμβολαίοις. κακουργήματα καὶ περὶ & νῦν δὴ ἐγὼ &s- 
yov, τ τ ὅτι τῷ ὄντι ὥςπερ Ὕδραν τέμνουσιν. 
Καὶ μή», * ἔφη, οὐκ ἄλλο τὶ 7ε ποιοῦσιν. Ἐγὼ μὲν 
τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ τοιοῦτον εἶδος νόμων πέρι καὶ 
πολιτείας ovr ἐν καχῶς oUr ἐν εὖ πολιτευομένῃ πό- 
λει ᾧμην ἂν δεῖν τὸν ἀληϑινὸν νομοϑέτην πραγμα- 

τεύεσϑαι, ἐν τῇ μὲν ὅτι ἀνωφελῆ καὶ πλέον οὐδέν, ἐν 
δὲ τῇ ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν x&v ὁςτιςοῦν εὕροι, τὰ δὲ ὅτι 
αὐτόματα ἔπεισιν ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν ἐπιτηδευμάτων. 
"Τί ovy, ἔφη, ἔτι ἄν ἡμῖν λοιπὸν τῆς »ομοϑεσίας εἴη; 
Kai ἐγὼ εἶπον ὅτι Ἡμῖν μὲν οὐδέν, τῷ ' μέντοι Anoà- 
Àc» τῷ ἐν Δελφοῖς τά τε μέγιστα xai κάλλιστα καὶ 

πρῶτα τῶν »ομοϑετημάτων. Τὰ ποῖα; ἡ δ᾽ ὅς. Ἵε- 
ρῶν 18 devra καὶ ϑυσίαι καὶ ἄλλαι ϑεῶν τϑ καὶ 
δαιμόνων, καὶ ἡρώων ϑεραπεῖαι, τελευτησάντων τὸ αὐ 
ϑῆκαι καὶ ὅσα τοῖς ἐχεῖ δεῖ ὑπηρετοῦντας ἵλεως αὐτοὺς 
ἔχειν. τὰ γὰρ δὴ τοιαῦτα ovr ἐπιστάμεϑα ἡμεῖς, οἷ- 
κίζοντές τε πόλιν ' οὐδενὶ ἄλλῳ πεισόμεϑα, ἐὰν vou 

ἔχωμεν, οὐδὲ χφησόμεϑα ἐξηγητῇ ἀλλ᾿ ἢ τῷ πατρῴῳ 
οὗτος γὰρ δήπου à ὁ ϑεὸς περὶ τὰ τοιαῦτα πᾶσιν ἀν- 
ϑρώποις πάτριος ἐξηγητὴς ἐν μέσῳ τῆς γῆς ἐπὶ τοῦ 

ὀμφαλοῦ καϑήμενος ἐξηγεῖται. Καὶ καλῶς 7. ἔφη, & 

λέγεις" καὶ ποιητέον οὕτως. VI. ικισμένη μὲν τοῖ- 

»», ἣν δ᾽ ἐγώ, ! ἤδη ἂν σοι εἴη», ὦ παῖ ᾿Αρίστωνος, 

ἢ πόλις" τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο σκόπει ἐν αὐτῇ φῶς 
ποϑὲν πορισάμενος ἱκανὸν αὐτός τε καὶ τὸν ἀδελφὸν 
παραχάλει καὶ Πολέμαρχον καὶ τοὺς ἄλλους, ἐάν πως 
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ἴδωμεν, ποῦ mor ἄν εἴη ἡ δικαιοσύνη καὶ ποῦ ἡ ἀδι- 
κία, καὶ τί ἀλλήλοιν διαφέρετον, καὶ πότερον δεῖ xe- 

χτῆσϑαι τὸν μέλλοντα εὐδαίμονα εἶναι, ἐάν τὸ λανϑά- 
γῃ ἐάν τὸ μὴ πάντας ϑεούς τὸ καὶ ἀνϑρώπους. Ov- 
δὲν λέγεις, ἔ ἔφη ὃ Γλαύκων" σὺ γὰρ ὑπέσχου ζητήσειν, 

! ὡς οὐχ ὅσιόν coL ὃν μὴ οὐ βοηϑεῖν δικαιοσύνῃ εἰς 
δύναμιν παντὶ τρόπῳ. Iti, ἔφην ἐγώ, ὑπομιμνή- 

σκεις, καὶ ποιητέον μέν γε οὕτω, xen δὲ καὶ ὑμᾶς ξυλ- 

λαμβάνειν. Ἀλλ, ἔφη, ποιήσομεν οὕτως. ᾿Ελπίζω τοί- 

γυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὑρήσειν αὐτὸ GU. οἶμαι ἡ ἡμῖν τὴν 
πόλιν, εἴπερ ὀρϑῶς γε ᾧκισται, τελέως ἀγαϑὴν εἶναι. 

ἀνάγκη, ἔφη. “ἤλον δή, ὅτι σοφή v ἐστὶ καὶ ἀν- 
δρεία καὶ σώφρων καὶ δικαία. Δῆλον. Οὐκοῦν 0 τι 
ἂν αὐτῶν δὕρωμεν ἐν αὐτῇ, τὸ ὑπόλοιπον ἔσται τὸ 
οὐχ εὑρημένον; * Τί μήν; Ὥςπερ τοίνυν ἄλλων τινῶν 
τεττάρων, δὶ ἕν τι ἐζητοῦμεν. αὐτῶν ἐν ὁτῳοῦν, ὁπότϑ 

πρῶτον ἐκεῖνο ἔγνωμεν, ἱκαγῶς ἂν εἶχεν ἡμῖν, εἰ δὲ τὰ 
τρία πρότερον ἐγνωρίσαμεν, αὐτῷ ἂν τούτῳ ἐγνώριστο 
τὸ ζητούμενον" δῆλον γάρ, ὅτι οὐκ ἄλλο ἔτι ἣν ἢ τὸ 

ὑπολειφϑέν. Ὀρϑὸώς, ἔφη: λέγεις. Οὐκοῦν καὶ περὶ 

τούτων, ἐπειδὴ τέτταρα ὄντα τυγχάνει, ὡςαύτως ζητη- 

τέον; Δῆλα δή. Καὶ μὲν δὴ πρῶτόν γέ μοι δοκδὶ ἐν 
αὐτῷ κατάδηλον ! δἶναι ἡ 7 σοφία" καί τι ἄτοπον περὶ 

αὐτὴν φαίνεται. Τί; ἡ δ᾽ ὅς. Σοφὴ μὲν τῷ ὄντι δο- 
κεῖ μοι ἢ πόλις εἶναι, ἣν διήλϑομεν" εὔβουλος γαρ. 

οὐχί; Ναί. Καὶ μὴν τοῦτο ye αὐτό, ἡ εὐβουλία, δῆ- 
λον ὅτι ἐπιστήμη τίς ἐστιν᾽ οὐ γάρ mov ἀμαϑίᾳ ye, 
ἀλλ ἐπιστήμῃ εὖ βουλδύονται. “Δῆλον. “Πολλαὶ δὲ γ8 
καὶ παντοδαπαὶ ἐπιστῆμαι ἐν τῇ πόλοι εἰσίν. Πῶς 
γὰρ οὔ; 'Ag οὖν διὰ τὴν τῶν τεκτόνων ἐπιστήμην σο- 
φὴ ' καὶ εὐβουλος ἡ πόλις προςρητέα; Οὐδαμῶς, ἔφη, 
διά γε ταύτην, ἀλλὰ τεκτονική. Οὐκ ἄρα διὰ τὴν ὑπὲρ 
τῶν ξυλίνων σκευῶν ἐπιστήμην βουλευομένην, ὡς ἂν 

ἔχοι βέλτιστα, σοφὴ κλητέα πόλις. Οὐ μέντοι. Τί 0$; 
τὴν ὑπὲρ τῶν ἐκ τοῦ χαλκοῦ ἢ τινα ἄλλην τῶν τοιού- 
των; Οὐδ᾽ ἡντινοῦν, ἔφη. Οὐδὲ τὴν ὑπὲρ τοῦ καρποῦ 
τῆς γενέσεως ἐκ τῆς pe ἀλλὰ γεωργική. “οκεῖ μοι. 
τὶ δέ; ἣν δ᾽ ἐγώ: ἔστι τις ἐπιστήμη ἐν τῇ ἄρτι, ip 
ἡμῶν οἰκισϑείσῃ παρά τισι τῶν πολιτῶν, j οὐχ ὑπὲρ 

τῶν ! ἐν τῇ πόλει τινὸς βουλεύεται, ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς 

ὅλης, ὅντινα τρόπον αὐτή 18 πρὸς αὑτὴν καὶ πρὸς τὰς 
ἄλλας πόλεις ἀριστ᾽ ἄν ὁμιλοῖ; Ἔστι μέντοι. Τίς, 

ἔφην ἐγώ, καὶ ἐν τίσιν; Αὕτη, a δ᾽ ὅς, ἡ φυλακική, 
καὶ ἐν τούτοις τοῖς ἄρχουσιν, οὺς νῦν δὴ E φύ- 
λακας ὠνομάζομεν. Διὰ ταύτην οὖν τὴν ἐπιστήμην τί 
τὴν πόλιν προξζαγορεύεις; Εὔβουλον, ἐ ἔφη, καὶ τῷ ὄντι 
σοφήν. Πότερον ovv, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν τῇ πόλει olii 
ἡμῖν χαλκέας ' πλείους ἐνέσεσϑαι ἢ τοὺς ἀληϑινοὺς 

φύλακας τούτους; “Πολύ, ἔφη, χαλκέας. Οὐκοῦν, ἔφην, 
καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι ἐπιστήμας ἔχοντες ὀνομάζονταὶ 

τινες βἶναι, πάντων τούτων οὗτοι ἄν εἷεν ὀλίγιστοι:; 
Πολύ qe Τῷ σμικροτάτῳ ἄρα ἔϑνϑι καὶ μέρει ἑαυτῆς 
καὶ τῇ ἐν τούτῳ ἐπιστήμῃ, τῷ προεστῶτι καὶ ἄρχον- 
τι, ὅλη σοφὴ ἂν e κατὰ φύσιν οἰκισϑεῖσα πόλις" καὶ 
τοῦτο, ὡς ἔοικε, φύσει ὀλίγιστον γίγνεται * γένος, ᾧ 
προφήκει ταύτης τῆς ἐπιστήμης μεταλαγχάνϑβιν, ἣν μό- 
γὴν δεῖ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν σοφίαν καλεῖσθαι. Ἄλη- 
ϑέστατα, ἔφη, λέγεις. Tovro μὲν δὴ 8 ἕν τῶν τεττάρων 

οὐκ οἶδα ὅντινα τρόπον εὑρήκαμεν, αὐτό Te καὶ ὅπου 
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τῆς πόλεως ἵδρυται. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ἔφη, ἀποχρών- 
TOS Supra Dau. VH. MÀÀx μὴν ἀνδρεία 78 αὐτή TB καὶ 

ἐν ᾧ κεῖται τῆς πόλϑως, δὶ ὃ τοιαύτη κλητέα ἢ er 

οὐ πάνυ χαλεπὸν ἰδεῖν. “Πῶς δή; Τίς ἄν, ἣν δ᾽ ἐγ 
! eig ἀλλο τι ἀποβλέψας ἢ 7 δειλὴν ἢ 5 ἀνδρείαν πη! εἴ- 

ποι ἀλλ᾽ ἢ εἰς τοῦτο τὸ μέρος, ὃ προπολεμεῖ. TE καὶ 

στρατεύεται ὑπὲρ αὐτῆς; Οὐδ᾽ ἂν εἷς, ἔφη, εἰς ἄλλο 
τι. Οὐ γάρ, οἶμαι, εἶπον, οἵ yt ἄλλοι ἐν αὐτῇ ἢ δει- 

Aoi ἢ ἀνδρϑῖοι ὄντες κύριοι ἂν εἶεν ἢ τοίαν αὐτὴν ei- 
ναι ἢ τοίαν. Ov γάρ. Καὶ ἀνδρεία ἄρα πόλις μέρει 
τινὶ ἑαυτῆς ἐστί, διὰ τὸ ἐν ἐκδίνῳ ἔχειν δύναμιν τοι- 
«Ur», 1 διὰ παντὸς σώσϑι τὴν ' περὶ τῶν δεινῶν δό- 
ἔαν, ταῦτα τε αὐτὰ εἶναι καὶ τοιαῦτα, ἃ τὸ καὶ οἷα ὃ 

γομοϑέτης παρήγγειλεν ἐν τῇ παιδείᾳ. ἢ οὐ τοῦτο ἀν- 
δρείαν καλεῖς; Οὐ πάνυ, ἔφη, ἔμαϑον ὃ εἶπες, ἀλλ 

ov Sue εἰπέ. Σωτηρίαν ἔγωγ᾽, εἶπον, λέγω τινὰ εἶναι 
τὴν ἀνδρείαν. Ποίαν δὴ σωτηρίαν; Τὴν τῆς δόξης 
τῆς ὑπὸ ϑόμου διὰ τῆς παιδείας γεγονυίας περὶ τῶν 
δεινῶν, ἃ τέ ἐστι καὶ οἷα. διὰ παντὸς δὲ ἔλεγον ov- 

τὴν σωτηρίαν τὸ ἔν rs λύπαις ὄντα διασώζεσϑαι αὐ- 
τὴν καὶ ἐν ! ἡδοναῖς καὶ ἐν ἐν ἐπιϑυμίαις καὶ ἐν φόβοις 
καὶ μὴ ἐκβάλλειν. ᾧ δὲ μοι δοκεῖ ὃ ὅμοιον εἶναι ἐθέλω 
ἀπεικάσαι, δἰ βούλει. ᾿λλὰ βούλομαι. Οὐκοῦν οἶσϑα, 
ἢν δ᾽ ἐγώ, ὅτι οἵ βαφεῖς, ἐπειδὰν βουληϑῶσι βάψαι 
ἔρια or εἶναι ἁλουργά, πρῶτον μὲν ἐκλέγονται ἐχ 

τοσούτων χφωμάτων utoy φύσιν τὴν τῶν λευκῶν, ἔπει- 
τα ᾿“προπαρασκευάζουσιν οὐκ ὀλίγῃ παρασκευῇ Vu 

πϑύσαντες, ὅπως δέξεται ὃ τι μάλιστα τὸ ἄνϑος, καὶ 

οὕτω δὴ βάπτουσι. καὶ ! ὃ μὲν ἄν τούτῳ τῷ τρόπῳ 
βαφῇ, δευσοποιὸν γίγνεται τὸ βαφέν, καὶ T πλύσις 
OUT ἄνευ ῥυμμάτων οὔτϑ μετὰ ῥυμμάτων. δύναται αὖ- 
τῶν τὸ ἄνϑος ἀφαιρεῖσϑαι: ἃ δ᾽ ἂν μή, οἶσϑα οἷα 

δὴ γίγνεται, ἐάν τὲ τις ἀλλα χρώματα βάπτῃ ἐάν τϑ 
xal ταῦτα μὴ προϑεραπεύσας. Οἶδα, ἔφη, ὅτι ἔκπλυτα 

καὶ γδλοῖα. Τοιοῦτον τοΐνυν, ἢν. δ᾽ ἐγώ, ὑπόλαβε κα- 

τὰ δύναμιν ἐργάζεσϑαι καὶ ἡμᾶς, ὅτϑ ἐξελογόμεϑα 

τοὺς στρατιώτας καὶ ἐπαιδεύομδεν * μουσικῇ καὶ p- 
μναστικῇ. μηδὲν olov ἀλλο μηχανᾶσϑαι ἢ ὅπως ἡμῖν 

0 τι κάλλιστα τοὺς νόμους πεισϑέντες δέξοιντο ὥςπερ 

βαφήν, ἵνα δευσοποιὸς αὐτῶν ἡ δόξα γίγνοιτο καὶ πε- 

ρὲ δεινῶν καὶ περὶ τῶν ἄλλων διὰ τὸ τήν τε φύσιν καὶ 
τὴν τροφὴν ἐπιτηδείαν ἐσχηκέναι, καὶ μὴ αὐτῶν ἐκπλύ-- 
vc, τὴν βαφὴν τὰ ῥύμματα ταῦτα, “δεινὰ ὄντα ἐκκλύ- 
De», ἢ 18 ἡδονή, παντὸς χαλαστραίου δεινοτέρα οὖσα 

τοῦτο ! δρᾶν καὶ κονίας, λύπη vs καὶ φόβος καὶ ἐπι- 
ϑυμία, παντὸς ἄλλου ῥύμματος. τὴν δὴ τοιαύτην δύ- 
veu» καὶ σωτηρίαν διὰ παντὸς δόξης ὀρϑῆς τὸ καὶ 
νομίμου δεινῶν πέρι καὶ μὴ ἀνδρδίαν ἔγωγε καλῶ καὶ 
τέϑεμαι, εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις. Ἀλλ᾽ οὐδέν, ἡ δ᾽ 
ὃς, λέγω" δοκεῖς γάρ μοι τὴν ὀρϑὴν δόξαν περὶ τῶν 

αὐτῶν τούτων ἄνευ παιδείας γεγονυῖαν, τήν τε ϑηριώ- 
δὴ καὶ ἀνδραποδώδη, οὔτε πάνυ νόμιμον ἡγεῖσϑαι, 
ἄλλο τέ τι ἢ ἀνδρείαν καλεῖν. ! ληϑέστατα, ἤν δ᾽ 
ἐγώ, λέγοις. ᾿ποδέχομαι τοίνυν τοῦτο ἀνδρείαν εἶναι. 
Καὶ γὰρ ἀποδέχου, ἣν δ᾽ ἐγώ, πολιτικήν γ8, καὶ ὁρ- 
ϑῶς ἀποδέξει: αὐὖϑις δὲ περὶ αὐτοῦ, ἐὰν βούλῃ, ἔτι 

κάλλιον Üliusy. νῦν “γὰρ οὐ τοῦτο ἐζητοῦμεν, ἀλλὰ δι- 

καιοσύνην᾽ πρὸς οὖν τὴν ἐχείνου ζήτησιν, ὡς ἐγῴμαι, 
ἱκανῶς ἔχει. Ἡλλὰ καλῶς, ἔφη, λέγεις. VIL Δύο μήν, 
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E δ᾽ ἐγώ, Ens! λοιπά, ἃ δεῖ κατιδεῖν ἐν τῇ πόλει, ἡ 

τε σῳφροσύνη χαὶ, οὗ δὴ ὅ ἕνεκα πᾶντα ζητοῦμεν, δ 
καιοσύνη. Πάνυ μὲν οὖν. Πῶς ov» ἂν τὴν δικαιο- 
σύνην εὕροιμεν, ἵνα μηκέτι πραγματευώμεϑα περὶ σω- 
φροσύγης; Ἐγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, οὔτε οἷδα οὔτ ἂν 
βουλοίμην αὐτὸ πρότερον φανῆναι, εἴπερ μηκέτι ἐπι- 
σχεψόμεϑα σωφροσύνην" ἀλλ᾿ εἰ ἔμοιγε βούλει χαρίζε- 

σϑαι, σκόπει πρότερον τοῦτο ἐχείνου. ᾿Αλλὰ μέντοι, 
ἢν δ᾽ ἐγώ, βούλομαὶ ] re; εἰ μὴ ἀδικῶ. Σκόπει δή, 

ἔφη. yan son, tino»: καὶ ὡς ys ἐντεῦϑεν ἰδεῖν, ξυμ- 
φωνίᾳ τινὲ καὶ ἁρμονίᾳ προςέοικδ. μᾶλλον. ἢ τὰ πρότε- 
ρον. Πῶς; Κόσμος πού τις, m δ᾽, ἐγώ, ἢ σωφροσύ- 
νη ἐστὲ καὶ ἡδονῶν τινων καὶ ἐπιϑυμιῶν ἐγκράτεια, 
ὡς φασι κρείττω δὴ αὑτοῦ λέγοντες φαίνονται) οὐκ 
oid ὅντινα τρόπον, καὶ ἀλλα ἄττα τοιαῦτα ὥςπερ ἴχνη 
αὐτῆς λέγεται. 7 γάρ; Πάντων μάλιστα, ἔφη. Οὐκ- 
QU» τὸ μὲν “πρδέττω αὑτοῦ γελοῖον; ὃ γὰρ. ἑαυτοῦ 
χρείττων καὶ ἥττων δήπου ἄν αὑτοῦ εἴη καὶ ὁ ἥττων 
κρείττων ̓ " ST αὐτὸς 190 ἐν. ἅπασι τούτοις προξαχο- 
ρεύεται. Τὶ δ᾽ οὐ; AM, ἣν δ᾽ ἐγώ, φαῤρεταί μοι 

βούλεσϑαι λέγει», οὗτος ὃ λόγος, ὡς τι ἐν αὐτῷ τῷ 
ἀγϑρώπῳ aei τὴν ψυχὴν τὸ μὲν βέλτιον i fn, τὸ "δὲ 
χεῖρον, καὶ ὅταν μὲν τὸ βόλτιον φύσει τοῦ χείρονος 
ἐγχκρατὲς p. τοῦτο λέγειν τὸ κρείττω αὑτοῦ - ἐπαινεῖ 
γοῦν —; ὅταν δὲ ὑπὸ τροφῆς. κακῆς ἢ τινος ὁμιλίας 
κρατηϑῖ ὑπὸ πλήϑους τοῦ χείρονος σμικρότερον τὸ 
βέλτιον ὃ 9», τοῦτο δὲ ὡς ἐν ὀνείδει ψέγει». ! z6 καὶ κα- 
λεῖν ἥττω ἑαυτοῦ. καὶ ἀκόλαστον τὸν οὕτω διαχείμε- 

vov. Koi γὰρ ἔοικεν, ἔφη. "AnóBlens τοίνυν, ἦν. δ᾽ 
ἐχώ, πρὸς τὴν γέαν ἡμῖν πόλιν, καὶ εὑρήσεις ἐν αὐτῇ 
τὸ ἕτερον τούτων ἐνόν" vgsirrQ γὰρ αὐτὴν αὑτῆς δι- 
καίως φήσεις προςφαγορεύεσϑαι, εἴπερ οὗ τὸ ἄμεινον 
τοῦ χείρονος ἄρχει σῶφρον κλητέον καὶ κρεῖττον αὖ- 
τοῦ. MÀA ἀποβλέπω, ἔφη, καὶ ἀληϑῆ λέγεις. Καὶ μὴν 
καὶ τάς γ8 πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἐπιϑυμίας καὶ 
ἡδονάς τε ! καὶ λύπας ἐν πᾶσι μάλιστα ἂν. τις εὕ- 

Qoi καὶ γυναιξὶ καὶ οἰκέταις καὶ τῶν ἐλευϑέρων λὲ- 

γομένων ἐν τοῖς πολλοῖς τα καὶ φαύλοις, aye μὲν 
οὐ». Τὰς δὲ γε ἁπλᾶς τε καὶ μετρίας, ci δὴ με- 
τὰ νοῦ T8 καὶ δόξης ὀρϑῆς λογισμῷ ἄγονται, ἐγ. ὁλέ- 

γοις τε ἐπιτεύξει καὶ τοῖς βέλτιστα μὲν φῦσι, βϑπιστα 

δὲ παιδευϑεῖσιψ. ᾿Αληθῆ, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ταῦτα 
ὁρᾷς ἐνόκτα Go, ἐν τῇ πόλει καὶ κρατουμέγας αὐτόϑι 
τὰς ἐπιϑυμίας τὰς ἐν τοῖς πολλοῖς τε καὶ ! φαύλοις 
ὑπό τε τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ τῆς φρονήσεως τῆς £v τοῖς 
ἐλάττοσὶ τε καὶ ἐπιεικεστέροις; Eyeoy, ἔφη. ΙΧ, Ei 
ἄρα δεῖ τινὰ πόλιν προξφαγορεύειν κρείττῳ ἡδονῶν τε 
καὶ ἐπιϑυμιῶν καὶ αὐτὴν αὑτῆς, xad ταύτην προῤρη- 

τέον. Παντάπασι μὲν. οὐ», ἔφη. P οὖν οὐ καὶ σώ- 
φθογα κατὰ πάντα ταῦτα; Καὶ “μάλα, ἔφη. Καὶ μὴν 
εἴπερ αὖ ἐν ἄλλῃ πόλδι. ἢ αὐτὴ δόξα, ἔνεστι. τοῖς τ8 
ἄρχουσι καὶ ἀρχομένοις ! περὶ τοῦ οὕοτινας δεῖ ἂρ- 
χειν, καὶ ἐν ταύτῃ ἂν eii τοῦτο ἐγόν. ἢ οὐ δοχεῖ; 
Καὶ μάλα, ἔφη, σφόδρᾳ. Ἐν ποτέροις οὖν φήσεις τῶν 
πολιτῶν τὸ σῳρφρομεῖν ἐνεῖναι, ὅταν οὕτως ἔχωσιν; ἐν 
τοῖς ἄρχουσιν ἢ ἐν τοῖς ἀρχομένοις; Ἔν ἀμφοτέροις 

nov, ἔφη. Ὁρᾷς οὖν, apt δ᾽ ἐχώ, ὅτι ἐπιεικῶς εἦμαν- 
τευόμεϑα. ἄρτι, ὡς ἁρμονίᾳ τοὶ 7 σωφροσύνη «ὡμοίω- 
ται; Τί δή; Ὅτι οὐχ ὥςπερ ἡ ἀγδρείᾳ καὶ ἢ σοφία 

PLAWONIS 

» Lj ^ fe , " Ld € * , ς δὲ * 3 
£y μέρϑι τινὲ ἔχατέραᾳ EyOUGC ἡ μὲν σοφὴν, ἢ θὲ * ἂν- 432 

δρείαν τὴν πόλιν παρείχετο, οὐχ οὕτω ποιεῖ αὕτη, ἀλ- 

λὰ δὲ ὅλης ἀτεχνῶς τέταται διὰ πασῶν παρεχομένη 
ξυνάδοντας τούς τε ἀσϑενεστάτους ταὐτὸν καὶ τοὺς 
ἰσχυροτάτους καὶ τοὺς μέσους, εἰ μὲν βούλει, φρονή- 
get, εἰ δὲ βούλει, ἰσχυϊ, εἰ δέ, καὶ πλήϑει ἢ χρήμασιν 
ἢ ἄλλῳ, ὁτῳοῦν τῶν τοιούτων" ὥςτε ὀρϑότατ' ay gai- 
μὲν ταύτην τὴν ὁμόνοιαν, σωφροσύνην εἶναι, χείρονός 
18 καὶ ἀμείνονος κατὰ φύσιν ξυμφωνίαν, ὁπότερον δεῖ 
ἄρχειν καὶ ἐγ. πόλει ! καὶ ἐν ἑνὲ ἑχάστῳ. Πάνυ μοι, 
ἔφη, ξυνδοχεῖ. Εἶδν, ἦν δ᾽ ἐγώ" τὰ μὲν τρία ἡμῖν. ἐν 
τῇ πόλει κατῶπται, ὡς γε οὑτωσὶ δόξαι: τὸ δὲ δὴ 

λοιπὸν εἶδος, δὶ ὃ. ἂν ἔτι ἀρετῆς μετέχοι πόλις, τὶ 

ποτ &y εἴη; δῆλον γάρ, ὃτι τοῦτό ἐστιν ἢ δικαιοσύνη. 
“ἤλον. Οὐκοῦν, ὦ Γλαύκων, vo» δὴ ἡμᾶς δεῖ ὥςπερ 

πυνηγέτας τινὰς, ϑάμνον κύκλῳ περιίστασϑαι προς- 
ἔχοντας τὸν γοῦν, μή πῃ διαφύγῃ " oon καὶ 
ἀφαγισϑεῖσα ἄδηλος γένηται" φανερὸν γὰρ ! δή, ὅτι 
ταύτῃ πῃ ἔστιν" ὅρα οὖν καὶ προϑυμοῦ κατιδεῖν, ἐάν 
πῶς πρότερος ἐμοῦ ἴδης καὶ ἐμοὶ φράσηῃς. Εἰ γὰρ 
ὦφελον, i ἔφη. ἀλλὰ μᾶλλον, ἐάν μοι ἑπομένῳ χρῇ καὶ 
τὰ , δεικνύμενα δυναμένῳ. καϑορᾶν, πάγυ μοι. μετρίως 
χφήσει.. Ἕπου, ἣν δ᾽ ἐγώ, εὐξάμενος uer ἐμοῦ. Ποιή- 

go ταῦτα, ἀλλὰ μόνον, D] δ᾽ ὅς, ἤγοῦ. Καὶ μήν, εἷ- 
πον ἐγώ, δύςβατός γὲ τις 0 τόπος φαΐνεται καὶ ἐπέ- 
σκιος" ἔστι pope σκοτεινὸς καὶ δυρδιερεύνητος. ἀλλὰ 
γὰρ ὅμως i ἐτέον. ᾿πέον γάρ, ἔφη. Καὶ ἐγὼ κατιδὼν 

ἸΙοὺ ἰού, εἶπον, ὦ Τλαύχων" κινδυνεύομέν τι ἔχειν 

ἴχνος, καὶ μοι. δοκεῖ οὐ πάνυ τι ἐκφουξεῖσϑιαι ἡμᾶς. 

Ev .eyy élus, ἢ δ᾽ oc. Ἦ μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ, βλωκικόν. me 

ἡμῶν τὸ ndo. To ποῖον; “Πάλαι, ὦ μακάριε, qais 

verat πρὸ ποδῶν 3 “ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς κυλωδεῖσϑαι, καὶ οὐχ 
ἑωρῶμεν ἀρ αὐτό, ἀλλ᾽ μεν καταγελαστότατοι" ὥςπερ 
ot & ταῖς χερσὶν ἔχοντες ζητοῦσιν .} ἐνίοτε ὃ ἔχουσι 
καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτὸ μὲν οὐκ ἀπεβλέπομεν, πόῤῥω δέ 
ποι ἀπεσκοποῦμεν, ἡ on καὶ ἐλάνϑανεν ἔσως ἡμᾶς. 
Πῶς, ἔφη; λέγεις; Οὕτως, εἶπον, ὡς δοκοῦμέν μοι καὶ 

λέγοντες αὐτὸ καὶ ἀκούοντες πάλαι οὐ μανϑάνειν ἡμῶν 
αὐτῶν, ὅτι ἐλέγομεν τρόπον τινὰ αὐτό. Μακρόν, ἔφη, 
τὸ προοΐμιον τῷ ἐπιϑυμοῦντι ἀκοῦσαι. x. a, voc 
δ᾽ ἐγώ, ἄκουε, * si τι ἄρα λέγω. ὃ γὰρ. ἐξ ἀρχῆς ἐθέ- 438 
μεϑα δεῖν ποιεῖν διὰ παντός, ὅτε τὴν πόλιν κατῳχί- 
Couev, τοῦτό ἐστιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἤτοι τούτου τι Ei- 
δὸς ἢ δικαιοσύνη. ἐθέμεϑα δὲ. δήπου καὶ πολλάκις 
ἐλέγομδν, &b μέμνησαι, ὅτε ἕνα ἕκαστον. ἕν. δέοι. émumm- 

δεύειν. τῶν σπτερὲ τὴν πόλιν, εἰς ὃ αὐτοῦ. ἡ φύσις ἐπι: 
τηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη. ᾿Ελέγομεν γάρ. Καὶ μὴν 
ὅτε γε τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ μὴ πολαπιραγμονεῖν. 
δικαιοσύνη ἐστί, καὶ τοῦτο. ἄλλων 15 πολλῶν cono 

μεν καὶ " αὐτοὶ. πολλάκις εἰρήκαμεν. Εἰρήκαμεν. γάρ, 
Τοῦτο τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ ge, κ UBL τρόπον 

τινὰ γιγνόμενον ἡ δικαιοσύνη εἶναι, τὸ τὰ αὑτοῦ 
τειν. οἶσϑα p τεκμαίρομαι; Οὔχ, ἀλλὰ. dy : dn. 

Δοκεῖ. μοι, ἦν δ᾽ ἐχώ, τὸ ὑπόλοιπον ἐν τῇ πόλει ὧν 
ἐσκέμμεϑα, σωφροσύνης xal ἀγδρδίας xai φρονήσεως, 
τοῦτο εἶναι, ὃ πᾶσιν ἐκείνοις τὴν δύναμιν. παρέσχεν, 
ὥςτε ἐγγενέσϑαι, καὶ ἐγγενομένοις γε. σωτηρίαν παρέ- 
χειν, ἕωςπϑρ ἂν ἐνῇ. καίτοι ἔφαμεν. δικαιοσύνην ' ἔσε- 
σϑαι τὸ ὑποαλειφϑὲν ἐχείνων, εἰ τὰ τρία δὕροιμεν. 
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Kol γὰρ ἀνάγκη, ἔφη. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, Bi 

δέοι γε κρῖναι, τί τὴν πόλιν ἡμῖν τούτων μάλιστα 
ἀγαϑὴν ἀπεργάσεται ἐγγενόμενον, δύρκριτον ἄν εἴη, 
πότερον. ἡ ὁμοδοξία τῶν ἀρχόντων τε καὶ ἀρχομένων, 
ἢ ἡ περὶ δεινῶν τ καὶ μή, ἅττα ἐστὶ, δόξης ἐννόμου 
σωτηρίᾳ ἐν τοῖς στρατιώταις ἐγγενομένη, ἢ à £y τοῖς 
ἄρχουσι φρόνησίς τ καὶ φυλακὴ ἐνοῦσα, T ! τοῦτο 
μάλιστα ἀγαϑὴν αὐτὴν ποιεῖ. ἐνὸν καὶ ἐν παιδὶ καὶ 
ἐν γυναικὶ καὶ δούλῳ καὶ “ἐλευϑέρῳ καὶ δημιουργῷ καὶ 
ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ, ὅτι τὸ αὑτοῦ ἕκαστος εἷς ὧν 
ἔπραττε καὶ οὐκ ἐπολυπραγμόνει. Τὔφχριτον, ἔφη" 
πῶς δ᾽ οὔ; ἸἘνάμιλλον à ἄρα, ὡς ἔοικε, πρὸς ἀρετὴν πό- 
λεῶς τῇ τὸ σοφίᾳ αὐτῆς καὶ τῇ σωφροσύνῃ καὶ τῇ 
ἀνδρείᾳ ἡ τοῦ ἕκαστον ἐν αὐτῇ τὰ αὑτοῦ πράττειν. δύ- 
γαμις. Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν δικαιοσύνην τό γ8 
τούτοις ἐνάμιλλον ἂν εἰς ! ἀρετὴν πόλεως ϑείης; Π»- 
τάπασι μὲν οὖν. Σκόπει δὴ καὶ τῇδε, εἰ, οὕτω δόξει" 
ἄρα τοῖς ἄρχουσιν ἐν τῇ πόλει τὰς δίκας προρτάξεις 

δικάζειν; Τί μήν; H ἄλλου οὑτινοςοῦν μᾶλλον ἐφιόμε- 

γοι δικάσουσιν ἢ τούτου, ὅπως ἂν ἕκαστοι μήτ᾽ ἔχωσι 
τἀλλότρια μήτε τῶν αὑτῶν στέρωνται; Ovx, ἀλλὰ τού- 

του. (Ὥς δικαίου ὄντος; Ναί. Καὶ ταύτῃ ἄρα πῃ 7j 
τοῦ oixsiov τὸ καὶ ἑαυτοῦ ἕξις τ καὶ πρᾶξις δικαιο- 

σύνη ἄν * ὁμολογοῖτο. Ἔστι ταῦτα. ᾿Ιδὲ δὴ ἐὰν σοί, 
ὅπερ ἐμοί, ξυνδοκῇ. τέκτων σκυτοτόμου ἐπιχειρῶν ἕρ- 
γα ἐργάζεσϑαι ἢ σκυτοτόμος τέκτονος, ἢ τὰ ὄργανα 
μεταλαμβάνοντες τἀλλήλων ἢ τιμάς, ἢ καὶ ὃ αὐτὸς 
ἐπιχειρῶν ἀμφότερα πράττειν, πάντα τἄλλα μεταλλατ- 
τόμενα, ἄρά σοι ἂν τι δοκεῖ μέγα βλάψαι πόλιν; Οὐ 

πάνυ, ἔφη. ᾿Αλλ ὅταν de οἶμαι, δημιουργὸς ὦν ἢ τις 
ἄλλος χφηματιστὴς, φύσει, ἔπϑιτα ἐπαιρόμενος ι ἢ 
πλούτῳ ἢ πλήϑει ἢ ἰσχύϊ ἢ ἄλλῳ τῳ τοιούτῳ εἰς τὸ 

τοῦ πολεμικοῦ εἶδος ἐπιχειρῇ ἱέναι, ἢ τῶν πολεμικῶν 
τις εἰς τὸ τοῦ βουλευτικοῦ καὶ φύλακος ἀνάξιος ὦν, 

καὶ τὰ ἀλλήλων οὗτοι ὄργανα μεταλαμβάνωσι καὶ τὰς 
τιμάς, ἢ ὅταν a αὐτὸς πάντα ταῦτα ἅμα ἐπιχϑιρῇ 
πράττειν, τότ οἶμαι καὶ σοὶ δοκεῖν ταύτην τὴν τού- 
των μεταβολὴν xai πολυπραγμοσύνην ὄλεϑρον εἶναι τῇ 

moÀs. Παντάπασι μὲν ovv. Ἢ τριῶν ἄρα ὄντων 
γενῶν πολυπραγμοσύνη καὶ μεταβολὴ ' εἰς ἄλληλα με- 
γίστη τε βλάβη τῇ πόλει καὶ ὀρϑότατ ἂν προςφαγο- 
φεύοιτο μάλιστα κακουργία. Κομιδῇ μὲν οὖν. Κα- 
κουρχίαν di τὴν μεγίστην τῆς ἑαυτοῦ πόλεως οὐκ ἀδι- 
κίαν φήσεις εἶναι; Πῶὼς δ᾽ οὔ; Τοῦτο μὲν ἄρα ἀδικία. 

XL Πάλιν δὲ ὧδε λέγωμεν" χρηματιστικοῦ, ἐπικουρι- 
κοῦ, φυλακικοῦ γένους οἰκειοπραγία, ἕἑχάστου τούτων 

τὸ αὑτοῦ πράττοντος ἐν πόλει, τουναντίον ἐκείνου δι- 

καιοσύνη T ἂν εἴη καὶ τὴν πόλιν δικαίαν παρέχοι. 
Οὐκ ἄλλῃ ἐ ἔμοιγβ ! δοκεῖ, q δ᾽ ὃς, ἔχειν ἢ ταύτῃ. Μη- 
δέν, ἢν δ᾽ ἐγώ, πῶ πάνυ παγίως αὐτὸ λέγωμεν, ἀλλ 

ἐὰν μὲν ἡμῖν καὶ εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων͵ ἰὸν 
τὸ εἶδος τοῦτο ὁμολογῆται καὶ ἐχεῖ δικαιοσύνη εἶναι, 
ξυγχωρησόμεϑα ἤδη" τὶ γὰρ καὶ ἐροῦμεν; εἰ δὲ μή, 
τότϑ ἄλλο τι σχεψόμεϑα. »w δ᾽ ἐκτελέσωμεν τὴν gx&- 
ψιν, ἢ ἣν φήϑημεν, εἰ ἐν μείζονί τινι τῶν ἐχόντων δι- 
καιοσύνην πρότερον ἐκεῖνο ἐπιχειρήσαιμεν ϑεάσασϑαι, 

ῥᾷον ἂν ἐν ἑνὶ ἀγϑρώπῳ κατιδεῖν οἷόν ἐστι. καὶ ! ἔδο- 
Ee δὴ ἡμῖν τοῦτο εἶναι πόλις, καὶ οὕτως φκίζομεν ὡς 
ἐδυνάμεϑα ἀρίστην, εὖ εἰδότες, ὅτι ἔν ye τῇ ἀγαϑῇ 
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ὃ οὖν ἡμῖν ἐκεῖ ἐφάνη, ἐπαναφέρωμεν εἰς τὸν 
ἕνα. κἂν μὲν ὁμολογῆται, καλῶς ἕξει" ἐὰν δέ τι ἄλλο 

ἐν τῷ ἑνὶ ἐμφαίνηται, πάλιν ἐπανιόντες ἐπὶ τὴν πόλιν 
βασανιοῦμεν. * χαὶ τάχ ἄν παρ ἄλληλα σκοποῦντες 
καὶ τρίβοντες, ὥρπερ ἐκ πυρείων, ἐκλάμψαι ποιήσαιμεν 
τὴν δικαιοσύνην, καὶ φανερὰν γενομένην βεβαιωσαίμεϑ' 
ἄν αὐτὴν, παρ ἡμῖν αὐτοῖς. Ἀλλ, ἔφη, καϑ' odo» τὸ 
λέγεις καὶ ποιεῖν χφὴ οὕτως. Ag ovy, qv δ᾽ ἐγώ, ὃ à 78 
ταὐτὸν ἂν τις προςείποι μεῖζόν. τε χαὶ ἔλαττον, ἀνό- 
μοιον τυγχάνει ὃν ταύτῃ, ἡ ταὐτὸν προφαγορεύεται, ἢ 
ὅμοιον; Ὅμοιον, ἔφη. Καὶ δίκαιος ἄρα ἀνὴρ δικαίας 
πόλεως ! κατ αὐτὸ τὸ τῆς δικαιοσύνης εἶδος οὐδὲν δι- 

οἷσει, ἀλλ᾽ ὅμοιος, ἔσται. Ὅμοιος, ἔφη. ᾿Αλλὰ μέντοι 

πόλις 78 ἔδοξεν εἶναι. δικαία, ὅτε ἐν αὐτῇ τριττὰ γένη 

φύσεων ἐνόντα τὸ αὑτῶν ἕχαστον ἔπραττε: σώφρων δὲ 
αὖ καὶ ἀνδρεία καὶ σοφὴ διὰ τῶν αὐτῶν τούτων γε- 
νῶν ἀλλ ἅττα πάϑη T8 καὶ ἕξεις. ᾿Αληϑῆ, ἔφη. 

τὸν ἕνα ἄρα, [7] φίλε, οὕτως ἀξιώσομεν, τὰ αὐτὰ ταῦ- 
TX εἴδη ἐν VE αὑτοῦ ! ψυχῇ ἔχοντα, διὰ τὰ αὐτὰ πά- 
ϑη ἐκδίνοις τῶν αὐτῶν ὀνομάτων ὀρϑῶς ἀξιοῦσϑαι τῇ 

πόλει. Πᾶσα ἀνάγκη, ἔφη. Εἷς φαῦλόν γε αὖ, ἣν δ᾽ 

ἐγώ 219 ϑαυμάσιε, σχέμμα ᾿ἐμπεπτώκαμεν περὶ ψυχῆς, 
εἴτα ἔχει τὰ τρία εἴδη ταῦτα ἐν αὑτῇ εἴτε μή. Οὐ 
πάνυ μοι δοκοῦμεν, ἔφη, εἰς φαῦλον" ἴσως γάρ, ῶ 
“Σώχρατες, τὸ λεγόμενον ἀληϑές, ὅτι χαλεπὰ τὰ καλά. 

Φαίνεται, ἦν δ᾽ ἐγώ. καὶ 8U is igi ὦ Τλαύχων, ! ὡς 

ἡ ἐμὴ δόξα, ἀκριβῶς μὲν τοῦτο ἐκ τοιούτων μεϑόδων, 
οἵαις νῦν ἐν τοῖς λόγοις χρώμεϑα, QU μήποτε λάβω- 

uev ἀλλὰ 109 μακροτέρα καὶ πλείων ὁδὸς 7 ἐπὶ τοῦ- 
το ἄγουσα" 

» » 
«y βίῃ. 

Koi 

ἴσως μέντοι TOY τε προδιρημένων τ καὶ 
προεσκεμμένων ἀξίως. Οὐκοῦν ἀγαπητόν; ἔφη" ἐμοὶ 

SENS 
μὲν γὰρ, ἕν χε τῷ παρόντι ἱκανῶς ἄν ἔχοι. ᾿Αλλὰ 

μέντοι, δἶπον, ἔμοιγϑ χαὶ πάνυ ἐξαρκέσει. Μὴ τοίνυν 

ἀποκάμῃς, ἔφη, ἀλλὰ σκόπει. 49 [177 ἡμῖν, ! Ἵν» δ᾽ 

ἐγώ, πολλὴ ἀνάγκη ὁμολογεῖν, ὅτι 78 τὰ αὐτὰ ἐν Éxa- 

στῳ ἔνεστιν ἡμῶν εἴδη τε καὶ ἤϑη, ἅπερ ἐν τῇ πόλει; 

οὐ γάρ zov ἄλλοϑεν ἐκεῖσε ἀφῖκται. γελοῖον γὰρ ἂν 

εἴη, εἴ τις οἰηϑείη τὸ ϑυμοειδὲς μὴ ἐκ τῶν ἰδιωτῶν ἐν 
ταῖς πόλεσι γεγονέναι, ot δὴ καὶ ἔχουσι ταύτην τὴν 

αἰτίαν, οἷον οἵ κατὰ τὴν Θράκην. τε καὶ Σχυϑικὴν καὶ 

σχεδόν τι κατὰ τὸν ἄνω τόπον, ἢ τὸ φιλομαϑές, ὃ δὴ 

περὶ τὸν παρ ἡμῖν μάλιστ᾽ ἂν τις αἰτιάσαιτο τόπον, 

ἢ 10 * φιλοχρήματον, 0 περὶ τούς τε Φοίνικας εἶναι 

καὶ τοὺς κατὰ Αἴγυπτον φαίη τις ἂν οὐχ ἥκιστα. Καὶ 

μάλα, ἔφη. Τοῦτο μὲν δὴ οὕτως ἔχει, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
οὐδὲν χαλεπὸν ̓ γνῶναι. Ov δῆτα. ΧΗ. Τόδε δὲ ἤδη 

χαλεπόν, εἰ τῷ αὐτῷ τούτῳ ἕκαστα πράττομεν ἢ τρι- 

σὶν οὖσιν Ens ἄλλῳ: μανϑάνομεν μὲν ἑτέρῳ, ϑυμού- 

uode δὲ ἄλλῳ τῶν ἐν ἡμῖν, ἐπιϑυμοῦμεν δ᾽ αὐ τρίτῳ 

LL τῶν περὶ τὴν τροφήν 18 καὶ γϑεσιν ἡδονῶν xol! 

ὅσα τούτων ἀδελφά, ἢ ῆ ὅλῃ τῇ ψυχῇ καϑ' ἕκαστον αὖ- 

τῶν πράττομεν, ὅταν ὁρμήσωμεν. ταῦτ᾽ ἔσται τὰ xa- 

λεπὰ διορίσασϑαι ἀξίως λόγου. Koi ἐμοὶ δοκεῖ, i ἔφη. 

Ὧδε τοίνυν ἐπιχειρῶμεν αὐτὰ ὁρίζεσϑαι, εἴτε τὰ αὐτὰ 

ἀλλήλοις εἴτε ἕτερα ἐστιν. Πῶς; 4ῆλον, ὅτι ταὐτὸν 

τἀναντία ποιεῖν ἢ πάσχειν κατὰ ταὐτόν 78 καὶ πρὸς 
ταὐτὸν οὐκ ἐϑελήσει ἁ ἅμα, ὥςτ᾽ ἐάν που εὑρίσκωμεν ἐν 

αὐτοῖς ταῦτα γῳνόμενα, εἰσόμεϑα, ὅτι ! QU ταὐτὸν 

ἢν, ἀλλὰ πλείω. Εἶεν. Σκόπει δὴ ὃ λέγω. A£y&, 

435 

B 

D 

436 



D 

437 

» 
£g "Egaravou, εἶπον, καὶ κινεῖσϑαι τὸ αὐτὸ ἅμα κα- 

τὰ τὸ αὐτὸ ἄρα δυνατόν; Οὐδαμῶς. Ἔτι τοίνυν ἀκρι- 
βέστερον ὁμολογησώμεϑα, μή πῇ προϊόντες ἀμφιςβη- 
τήσωμεν. εἰ “γάρ τις λέγοι ̓ ἄνϑρωπον ἑστηκότα, κι- 
γοῦντα δὲ τὰς χεῖράς τὸ καὶ τὴν κεφαλήν, ὅτι ὃ αὐτὸς 
ἕστηκέ T8 καὶ κινεῖται ἅμα, οὐκ ἂν, οἶμαι, ἀξιοῖμεν 

οὕτω λέγειν δεῖν, ἀλλ ὅτι τὸ μέν τι ! αὐτοῦ ἕστηκε, 

τὸ δὲ κινεῖται. οὐχ οὕτως; Οὕτως. Οὐκοῦν καὶ εἰ ἔτι 

μᾶλλον χαριεντίξοιτο ὃ ταῦτα λέγων, κομψευόμενος ὡς 

οἵ γε στρύβιλοι, ὅλοι ἑστασί τὸ ἅμα καὶ κινοῦνται, 

ὅταν ἐν τῷ αὐτῷ πήξαντες τὸ κέντρον περιφέρωνται, ἢ 
καὶ ἀλλο τι xvxlo περιϊὸν ἐν τῇ αὐτῇ ἕδρᾳ τοῦτο δρᾷ, 

οὐκ ἂν ἀποδεχοίμεϑα, ὡς οὐ κατὰ ταὐτὰ ἑαυτῶν τὰ 
τοιαῦτα τότε μενόντων τε καὶ φερομένων, ἀλλὰ ! φαῖ- 

μὲν ἄν ἔχειν αὐτὰ εὐϑύ τὸ καὶ περιφερὲς ἐν αὑτοῖς, 

καὶ κατὰ μὲν τὸ εὐϑὺ ἑστάναι, οὐδαμῇ γὰρ ἀποκλί- 
Bw, κατὰ δὲ τὸ περιφερὲς κύχλῳ κινεῖσθαι" ὅταν δὲ 
τὴν εὐϑυωρίαν ἢ εἰς δεξιὰν ἢ εἰς ἀριστερὰν ἢ εἰς τὸ 

πρόσϑεν ἢ εἰς τὸ ὄπισϑεν ἐγκλίνῃ ἅμα περιφερόμε- 
γον, τότε οὐδαμῇ ἔστιν ἑστάναι. Καὶ ὀρϑῶς γε, ἔφη. 
Οὐδὲν ἄρα ἡμᾶς τῶν τοιούτων λεγόμενον ἐκπλήξει, 

οὐδὲ μᾶλλόν τι πείσει; ὧς ποτέ τι ἂν τὸ αὐτὸ ὃν ̓ ἅμα 

κατὰ τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ αὐτὸ τἀναντία * πάϑοι ἢ καὶ 
εἴη ἢ καὶ ποιήσειεν. Οὔκουν ἐμέ γε, ἔφη. MÀ ὅμως, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἵνα μὴ ἀναγκαζώμεϑα πάσας τὰς τοιαύτας 

ἄμφι ςβητήσεις ἐπεξιόντες καὶ βεβαιούμενοι ὡς οὐκ ἀλη- 
ϑεῖς οὔσας μηκύνειν, ὑποϑέμενοι ὡς τούτου οὕτως 

ἔχοντος εἰς τὸ πρόσϑεν προΐωμεν, ὁμολογήσαντες, fov 
ποτε ἀλλῃ φανῇ ταῦτα ἢ ταύτῃ, πάντα ἡμῖν τὰ ἀπὸ 
τούτου ξυμβαίνοντα λελυμένα priu Mie E 

ipn, XIII. 4g οὐ», ν δ᾽ ἐγώ, τὸ 

ἐπινεύειν τῷ ἀνανεύειν καὶ τὸ ἐμύφω: τινος λαβεῖν 
τῷ ἀπαρνεῖσϑαι καὶ τὸ προςαάγεσϑαι τῷ ἀπωϑεῖσϑαι, 

πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν ἐναντίων ἀλλήλοις elus εἴτε 
ποιημάτων εἴτε παϑημάτων; οὐδὲν γὰρ : ταύτῃ διοίσει. 
Ἀλλ, "n δ᾽ ὃς, τῶν ἐναντίων. Τί οὖν; ἦν δ᾽ ἐγώ: δι- 

ψῆν καὶ πεινῆν καὶ ὅλως τὰς ἐπιϑυμίας, καὶ αὖ τὸ 
ἐθέλειν καὶ τὸ βούλεσϑαι, οὐ πάντα ταῦτα εἰς ἐχεῖναά 
ποι ἂν ele τὰ εἴδη τὰ νῦν δὴ λεχϑέντα, ! οἷον ἀεὶ 
τὴν τοῦ ἐπιϑυμοῦντος ψυχὴν οὐχὶ ἤτοι ἐφίεσϑαι φή- 

σεις ἐχβίνου, οὗ ἂν ἐπιϑυμῇ, ἢ προζάγεσϑαι τοῦτο, ὃ 
ἄν βούληταί oi γενέσϑαι, ἢ αὖ, xod ὅσον ἐϑέλει τί οἱ 

πορισϑῆναι, ἐπινεύειν τοῦτο πρὸς αὑτὴν ὥςπερ τινὸς 
ἐρωτῶντος, ἐπορεγομένην αὐτοῦ τῆς γενέσεως; "Eyoye. 
Ti δέ; τὸ ἀβουλεῖν καὶ μὴ ἐθέλειν μηδ᾽ ἐπιϑυμεῖν οὐκ 
εἰς τὸ ἀπωϑεῖν καὶ ἀπελαύνειν cm αὐτῆς καὶ εἰς 
ἅπαντα τἀναντία ἐκδίνοις ϑήσομεν; Πῶς ! γὰρ οὖ; 
Τούτων δὴ οὕτως ἐχόντων ἐπιϑυμιῶν τι φήσομεν εἶναι 
εἶδος, καὶ ἐναργεστάτας αὐτῶν τούτων ἣν τε δίψαν 
καλοῦμεν καὶ ἣν πεῖναν; Φήσομεν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν 
τὴν μὲν ποτοῦ, τὴν δ᾽ ἐδωδῆς; INal. Ag οὖν, xo 
ὅσον δίψα ἐστί, πλέονος ἂν τιγος ἢ οὗ λέγομεν ἐπι- 

ϑυμία ἐν τῇ ψυχῇ δἴῃ; οἷον δίψα ἐστὶ δίψα ἀρά 78 

ϑερμοῦ ποτοῦ ἢ ψυχροῦ, ἢ πολλοῦ ἢ ὀλίγου, ἢ καὶ 

ἑνὶ λόγῳ ῳ ποιοῦ τινος πώματος; ἢ ἐὰν μὲν τις ϑερμό- 
της τῷ δίψει προςῇ, τὴν ! τοῦ ψυχροῦ ἐπιϑυμίαν προς- 
παρέχοιτ᾽ ἂν, ἐὰν δὲ ψυχρότης, τὴν τοῦ ϑερμοῦ; ἐὰν 
δὲ διὰ πλήϑους παρουσίαν πολλὴ ἡ δίψα ἢ, τὴν τοῦ 

πολλοῦ παρέξεται, ἐὰν δὲ ὀλίγη, τὴν τοῦ ὀλίγου; αὐτὸ 

ταῦτα ποιεῖν. 

P-ECACT-ONOD'S 

| δὲ τὸ διψῆν οὐ μή ποτὲ ἄλλου γένηται ᾿ἐπιϑυμία ἢ 
οὗπερ πέφυκεν, αὐτοῦ πώματος, καὶ αὖ τὸ πεινῆν 
βρώματος; Οὕτως, ἔφη, αὐτή ye ἢ ἐπιϑυμία ἑκάστη 

αὐτοῦ μόνον. ἑχάστου, οὗ πέφυκε, τοῦ δὲ τοίου ἢ τοίου 
τὰ mgosyiyvópeva. Ἢ Miro: τις, qv δ᾽ ἐγώ, ἀσκχέπτους 

ἡμᾶς ὄντας ϑορυβήσῃ, ὡς οὐδεὶς ποτοῦ ἐπιϑυμεῖ, ἀλ- 

λὰ χρηστοῦ ποτοῦ, καὶ οὐ σίτου, ἀλλὰ χφηστοῦ σίτου. 

πάντες γὰρ ἄρα τῶν ἀγαϑῶν ἐπιϑυμοῦσι»" εἰ οὖν 7j 
δίψα ἐπιϑυμία ἐστί, χρηστοῦ ἂν εἴη εἴτε πώματος εἴτϑ 

ἄλλου, ὅτου ἐστὶν ἐπιϑυμία, καὶ αἵ ἄλλαι οὕτως. 

Ἴσως γὰρ av, ἔφη, δοκοῖ τι λέγειν ὃ ταῦτα λέγων. 

Ἀλλὰ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅσα T ἐστὲ τοιαῦτα ! οἷα εἷ- 

vol του, τὰ μὲν ποιὰ ἄττα ποιοῦ τινός ἐστιν, ὡς ἐμοὶ 
δοκεῖ, τὰ δ᾽ αὐτὰ ἕκαστα αὐτοῦ ἑκάστου “μόνον. Οὐκ 
ἔμαϑον, ἕφη. Οὐκ ἔμαϑες, ἔφην» ὅτι τὸ μεῖζον τοι- 

οὗτον ἐστιν, οἷον τινὸς εἶναι μεῖζον; Πάνυ γε. Οὐκ- 
οὖν τοῦ ἐλάττονος; Nol. Τὸ δὲ 78 πολὺ μεῖζον πο- 

λὺ ἐλάττονος. ἡ γάρ; Ναί. "p οὖν καὶ τὸ ποτὲ 
μεῖζον ποτὲ ἐλάττονος, καὶ τὸ ἐσόμενον μεῖζον ἐσομέ- 
vov ἐλάττονος; ᾿λλὰ τί μήν; ἢ δ᾽ ὅς. Καὶ τὰ πλείω 
δὴ πρὸς τὰ ἐλάττω ' καὶ τὰ διπλάσια πρὸς τὰ ἡμίσεα 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, καὶ «v βαρύτερα πρὸς κουφό- ὶ 
τερὰ καὶ ϑάττω πρὸς τὰ βραδύτερα, καὶ ἔτι 78 τὰ 

ϑερμὰ πρὸς τὰ ψυχρὰ καὶ πάντα τὰ τούτοις ὅμοια 
ap οὐχ οὕτως ἔχει; Πάνυ μὲν ovy. Ti δὲ τὰ περὶ 

τὰς ἐπιστήμας; οὐχ ὃ αὐτὸς τρόπος; ἐπιστήμη μὲν 
αὐτὴ μαϑήματος αὐτοῦ ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ ὅτου δὴ δεῖ 
ϑεῖναι τὴν ἐπιστήμην, ἐπιστήμη δὲ τις καὶ ποιά τις 
ποιοῦ τινος καὶ τινος. λέγω δὲ τὸ τοιόνδε οὐκ ! ἐπει- 
δὴ οἰκίας ἐργασίας ἐπιστήμη ἐγένετο, διήνεγκε τῶν ἀλ- 

λὼν ἐπιστημῶν, dere. οἰκοδομικὴ χληϑῆναι; Ti μῆν; 

!Ap οὐ τῷ ποιά τις εἶναι, οἵα ἑτέρα οὐδεμία τῶν ἀλ- 
λων; INaí. Οὐκοῦν ἐπειδὴ ποιοῦ τινος, καὶ αὐτὴ ποιά 
τις ἐγένετο; καὶ αἵ ἀλλαι οὕτω τέχναι τὸ καὶ ἐπιστῆ- 

μαι; Ἔστιν οὕτως. XIV. Tovro τοίνυν, ἤν δ᾽ ἐγώ, 

φάϑι 6 τότϑ βούλεσϑαι λέγειν», εἰ ἄρα γῦν ἔμαϑες, 
ὅτι ὅσα ἐστὶν οἷα eivai του, αὐτὰ μὲν “μόνα αὐτῶν 
μόνων ἐστί, τῶν δὲ ποιῶν τινων ! ποιὰ ἄττα. καὶ οὔ 
τι λέγω, ὡς, οἵων ἂν ἦ, τοιαῦτα xol ἔστιν, ὡς ἄρα 

καὶ τῶν ὑγιεινῶν καὶ νοσωδῶν 1, Uu ἐπιστήμη ὑγιεινὴ καὶ 
vocor καὶ TOY κακῶν καὶ τῶν. ἀγαϑῶν κακὴ καὶ 
aya; ἀλλ ἐπειδὴ οὐκ αὐτοῦ, οὗπερ ἐπιστήμη ἐστίν, 

ἐγένετο, ἐπιστήμη, ἀλλὰ ποιοῦ τινος, τοῦτο δ᾽ L4 ὑγιει- 

γὸν καὶ νοσῶδες, ποιὰ δή τις ξυνέβη καὶ αὐτὴ γενέ- 
σϑαι, καὶ τοῦτο αὐτὴν ἐποίησε μηκέτι ἐπιστήμην ἁπλῶς 

καλεῖσθαι, ἀλλὰ τοῦ ποιοῦ τινος πιροςγενομένου ἰατρι- 
xq. Ἔμαϑον, ἔφη, καὶ μοι δοκεῖ οὕτως ἔχειν. Τὸ 
δὲ δὴ δίψος, qw δ᾽ ἐγώ , οὐ * τοῦτο ϑήσεις τῶν τινὸς 
εἶναι, τοῦτο ὅπερ ἐστίν; ἔστι δὲ δήπου δίψος; Ἔχωγε, 
ἡ δ᾽ oc ,“πώματός γε. Οὐκοῦν ποιοῦ μέν τινοῦ πώμα- 
τος ποιόν τι καὶ δίψος, δίψος δ᾽ αὖ αὐτὸ οὔτε πολ- 

λοῦ οὔτε ὀλίγου, οὔτε ἀγαϑοῦ οὔτε κακοῦ, οὐδ᾽ δὶ 
λόγῳ ποιοῦ τινος, ἀλλ᾿ αὐτοῦ πώματος μόνον αὐτὸ 

δίψος. πέφυχεν; Παντάπασι μὲν οὖν. Τοῦ διψῶντος 
ἄρα 7 ψυχή, καϑ' ὅσον διψῇ, οὐκ ἄλλο τι βούλεται 
ἢ πιεῖν, καὶ τούτου ! ὀρέγδται καὶ ἐπὶ τοῦτο ὁρμᾷ. 

Δῆλον δή. Οὐκοῦν εἴ ποτέ τι αὐτὴν ἀνϑέλκει διψῶ- 
σαν, ἕτερον ἂν τι ἐν αὐτῇ εἴη αὐτοῦ τοῦ διψῶντος καὶ 
ἄγοντος ὥςπερ ϑηρίον ἐπὶ τὸ πιεῖν; οὐ γὰρ δή, φα- 
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περὶ TO αὐτὸ ἅμα 
Jing 78, οἶμαι, 

μέν, τό γε αὐτὸ τῷ αὐτῷ ἑαυτοῦ 
τἀναντία πράττει. Οὐ “γὰρ ov». 
τοῦ τοξότου οὐ καλῶς ἔχει λέγειν, ὅτι αὐτοῦ ἅμα oi 
χεῖρες τὸ τόξον ἀπωϑοῦνταί τε καὶ προφέλκονται, 

ἀλλ᾽ ὅτι ἄλλη μὲν 7 ἀπωϑοῦσα χείρ, ἑτέρα δὲ ἢ προς- 
ἀγομένη. ' “Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Πότερον. δὴ φῶ- 
μὲν τινας ἔστιν ὅτε διψῶντας οὐκ ἐθέλειν πιεῖν; Kai 
μάλα "2 ἔφη; πολλοὺς καὶ πολλάκις. Τί οὐν, ἔφην 

ἐώ, φαίη: τις ἄν τούτων πέρι; οὐκ ἐνεῖναι μὲν ἐν τῇ 
ψυχῇ αὐτῶν τὸ κελεῦον, ἐνεῖναι δὲ τὸ κωλῦον πιεῖν, 
ἄλλο ὃν καὶ κρατοῦν τοῦ κελεύοντος; Ἔμοιγε, ἔφη, δο- 

κεῖ. Ag οὖν οὐ τὸ μὲν κωλῦον τὰ τοιαῦτα ἐγγίγνε- 
ται, ὅταν ἐγγένηται, ἐκ λογισμοῦ, ! τὰ δὲ ἄγοντα καὶ 
ἕλκοντα διὰ παϑημάτων τε καὶ »οσημάτων παραγίγνε- 
ταις; Φαΐνεται. Οὐ δὴ ἀλόγως, ἦν. δ᾽ ἐγώ, ἀξιώσομεν 

αὐτὰ διττά τε καὶ ἕτερα ἀλλήλων εἶναι, τὸ μὲν ᾧ λο- 

χίζεται λογιστικὸν προςαγορεύοντες τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ 

ᾧ ἐρᾷ τὸ καὶ πεινῇ καὶ διψῇ καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἐπι- 
ϑυμίας ἐπτόηται ἀλόγιστόν τὸ καὶ ἐπιϑυμητιχκόν, πλη- 

φώσεών τινῶν καὶ ̓ ἡδονῶν ἑταῖρον. Οὔκ, αλλ εἰκότως, 

! ἔφη, ἡγοίμεϑ' ἂν οὕτως. Ταῦτα μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ 
€ 

ἐγώ, δύο ἡμῖν ὠρίσϑω εἴδη ἐν ψυχῇ ἐνόντα. τὸ δὲ δὴ 
τοῦ ϑυμοῦ καὶ u ϑυμούμεϑα πότερον τρέτον, ἢ τού- 
τῶν ποτέρῳ ἂν εἴη ὁμοφυές; Ἴσως, ἔφη, τῷ ἑτέρῳ, τῷ 
ἐπιϑυμητικῷ. AM, ἦν δ᾽ ἐγώ, ποτὲ ἀκούσας τι πι- 
στεύω τούτῳ, ὡς ἄρα Δεόντιος ὃ ̓ Αγλαΐωνος ἀνιὼν ἐκ 
Πειραιέως ὑπὸ τὸ βύρειον τεῖχος ἐκτός, αἰσϑόμενος 
γεχροὺς παρὰ τῷ δημίῳ κειμένους, ἅμα μὲν ἰδεῖν ἐπι- 
ϑυμοῖ, ἅμα δ᾽ αὖ δυοχεραίνοι καὶ ἀποτρέποι ἑαυτόν, 
καὶ τέως μὲν μάχοιτό τε xci παρακαλύπτοιτο, * κρα- 
τούμενος δ᾽ οὖν ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας, διελκύσας τοὺς 
ὀφϑαλμούς, προςδραμὼν πρὸς τοὺς νεκρούς, ᾿Ιδοὺ 
ὑμῖν, ἔφη; o κακοδαίμονες, ἐμπλήσϑητε, τοῦ καλοῦ 

ϑεάματος. Ἤχουσα, ἔφη, καὶ αὐτός. Οὗτος μέντοι, 
ἔφην, 0 λόγος σημαΐνει τὸν ϑυμὸν πολεμεῖν ἐνίοτα 
ταῖς ἐπιϑυμίαις ὡς ἄλλο ὃν ἄλλῳ. Σημαίνει γάρ, 
ἔφη. ΧΡ. Οὐχοῦν καὶ ἄλλοϑι, ἔφην, πολλαχοῦ ai- 
σϑανόμεϑα, ὅταν βιαζωνταί τινα παρὰ τὸν λογισμὸν 

ἐπιϑυμίαι, ! λοιδοροῦντά τ αὑτὸν καὶ ϑυμουμένον τῷ 
βιαζομένῳ ἐν αὑτῷ, καὶ ὥςπερ δυοῖν στασιαζόντοιν 

ξύμμαχον τῷ λόγῳ γιγνόμενον τὸν ϑυμὸν τοῦ τοιού- 
του; ταῖς δ᾽ ἐπιϑυμίαις αὐτὸν κοιγωγήσαντα, αἱροῦν- 
τος λόγου μὴ δεῖν ἀντιπράττειν, οἶμαί σε οὐκ ἂν φά- 
yai γενομένου ποτὲ ἐν σαυτῷ τοῦ τοιούτου αἰσϑέ- 
σϑαι, οἶμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἄλλῳ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη. 
Ti δέ; qv δ᾽ ἐγώ: ! ὅταν τις οἴηται ἀδικεῖν, οὐχ ὅσῳ 

ἂν ̓ ενναιότερος ἢ, τοσούτῳ ἧττον δύναται ; ὀργίξεσϑαι 

καὶ πεινῶν καὶ διγῶν καὶ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων 

πάσχων ὑπ᾽ ἐχείνου, ὃν ἂν οἴηται δικαίως ταῦτα δρᾶν, 
καί, ὃ λέγω, οὐκ ἐθέλει πρὸς τοῦτον αὐτοῦ ἐγείρεσϑαι 

ὁ ϑυμός; ̓ Αληϑη, ἔφη. Τὶ δὲ; ὅταν ἀδικεῖσ ϑαὶ τις 

ἡγῆται, οὐκ ἐν τούτῳ ζεῖ TB καὶ χαλεπαίνει χαὶ ξυμ- 

μαχεῖ τῷ δοκοῦντι δικαίῳ καὶ διὰ τὸ πεινῆν καὶ διὰ 
τὸ διγοῦν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ! πάσχειν ὑπομένων 
καὶ νικᾷ καὶ οὐ λήγει τῶν γενναίων, πρὶν ἄν ἢ δια- 
πράξηται ἢ τελευτήσῃ ἢ ὥςπερ χύων ὑπὸ νομέως ὑπὸ 
τοῦ λόγου τοῦ παρ᾿ αὑτῷ ἀνακληϑεὶς πραὐνϑῇ; Ππά- 

»v uiv ov», ἔφη, ἔοικε τούτῳ ᾧ λέγεις" καίτοι y' ἐν 
τῇ ἡμετέρᾳ πόλει τοὺς ἐπικούρους ὥςπερ κύνας éi- 

^ 
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μεϑα ὑπηκόους τῶν ἀρχόντων ὥςπερ ποιμένων πό- 

λεως. Καλῶς χάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, γοεῖς ὃ βούλομαι λέ- 

ye». ἀλλ "ü πρὸς τούτῳ καὶ τόδε ἐνϑυμεῖ; ! Τὸ ποῖ- 

0»; Ὅτι τοὐναντίον ἢ ἀρτίως ἡμῖν φαίνεται περὶ τοῦ 
ϑυμοειδοῦς. τότε μὲν γὰρ ἐπιϑυμητικόν τι αὐτὸ ᾧό- 
μεϑα εἶναι, γὺν δὲ πολλοῦ δεῖν φαμέν, ἀλλὰ πολὺ 
μᾶλλον αὐτὸ ἐν τῇ τῆς ψυχῆς στάσει τίϑεσϑαι τὰ 

ὅπλα t πρὸς τοῦ λογιστικοῦ. Παντάπασιν, ἔφη. ?Ao 

οὖν ἕτερον ὃν καὶ τούτου, ἢ λογιστικοῦ τι εἶδος, ὥςτε 
μὴ τρία, ἀλλὰ δύο εἴδη εἶναι ἐν ψυχῇ, λογιστικὸν καὶ 
ἐπιϑυμητικόν; ἢ καϑάπερ ἐν τῇ πόλει ξυνεῖχεν αὐτὴν 
τρία ὄντα γένη, * χρηματιστικόν, ἐπικουρικόν, βουλευ- 
τικόν, οὕτω καὶ ἐν ψυχῇ τρίτον τοῦτό ἐστι τὸ ϑυμο- 
ειδές, ἐπίκουρον ὃν τῷ λογιστικῷ φύσει, ἐὰν μὴ ὑπὸ 
κακῆς τροφῆς διαφϑαρῇ; ᾿Ανάγκη, ἔφη, τρίτον. Nai, 
LA δ᾽ ἐγώ, ἂν ys τοῦ λογιστικοῦ ἄλλο τι φανῇ, ὥςπερ 

τοῦ ἐπιϑυμητικοῦ ἐφάνη ἕτερον ὃν. ᾿Α4λλ οὐ χαλε- 

πόν, ἔφη; φανῆναι. καὶ γὰρ ἐν τοῖς παιδίοις τοῦτό 5 
ἂν τις ἴδοι, ὅτι ϑυμοῦ μὲν εὐϑὺς γενόμενα μεστά 

ἐστι, λογισμοῦ δ᾽ ἔνιοι μὲν ἔμοιγε δοκοῦσιν ! οὐδέπο- 
τ μεταλαμβάνειν, οἵ δὲ πολλοὶ ὀψὲ ποτε. Nol μὰ 
AU, qv δ᾽ ἐγώ, καλῶς γε εἶπες. ἔτι δὲ ἐν τοῖς ϑηρίοις 

ἂν τις ἴδοι 0 λέγεις, ὅτι οὕτως ἔχει. πρὸς δὲ τούτοις 

καὶ 0 ἄνω που ἐχεῖ εἴπομεν, τὸ τοῦ Ὁμήρου μαρτυ- 
ρήσει, τὸ 

στῆϑος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑῳ: 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ σαφῶς ὡς ἕτερον ἑτέρῳ ἐπιπλῆττον 
πεποΐηχεν Ὅμηρος τὸ ἀναλογισάμενον ! περὲ τοῦ βελ- 
τίονός τὸ καὶ χείρονος τῷ ἀλογίστως ϑυμουμένῳ. Κο- 

qup, i ἔφη, ὀρϑῶς λέγεις. XVI. Ταῦτα μὲν ἄρα, ἣν δ᾽ 

ἐγώ, μόγις διανενεύκαμεν, καὶ ἡμῖν ἐπιεικῶς ὁμολογεῖ- 
ται τὰ αὐτὰ μὲν ἐν πόλει, τὰ αὐτὰ δ᾽ ἐν ἑνὸς ἑκά- 
στου ψυχῇ γένη ἐνεῖναι καὶ ἴσα τὸν ἀριϑμόν. Ἔστι 

Οὐκοῦν ἐκεῖνό γε ἤδη ἀναγκαῖον, ὡς πόλις ἣν 
σοφὴ καὶ ᾧ, οὕτως καὶ τὸν ἰδιώτην καὶ τούτῳ σοφὸν 
ταῦτα. 

εἶναι; Τί μήν; Καὶ ᾧ δὴ ἀνδρεῖος ἰδιώτης καὶ ὥς, τού- 
τῳ ! καὶ πόλιν ἀνδρείαν καὶ οὕτω, καὶ τἄλλα πάντα 

πρὸς ἀρετὴν ὡρφαύτως ἀμφότερα ἔχειν. Ἀνάγκη. Καὶ 

δίκαιον δή, ὦ Γλαύκων, οἶμαι, φήσομεν ἄνδρα εἶναι 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ᾧπερ καὶ πόλις ἦν δικαία. Καὶ τοῦ- 
TO πᾶσα ἀνάγκη. E οὔ 7 μὴν τοῦτο ἐπιλελή- 

σμεϑα, ὅτι ἐκείνη 78 τῷ τὸ ἑαυτοῦ ἕκαστον ἐν αὐτῇ 
πράττειν τριῶν ὄντων γενῶν δικαία ἦν. οὐ μοι. δο- 
κοῦμεν, ἔφη, ἐπιλελῆσϑαι. Μνημονευτέον ἄρα ἡμῖν, 

ὅτι καὶ ἡμῶν ἕκαστος, ὅτου ἄν τὰ αὑτοῦ ἕκαστον τῶν 
ἐν αὐτῷ ! πράττῃ, οὗτος δίκαιός τε ἔσται καὶ τὰ αὖ- 
τοῦ πράττων. Καὶ μάλα, ἢ δ᾽ ὅς, μνημονευτέον. 
Οὐκοῦν τῷ μὲν λογιστικῷ, ἄρχειν προςήκει, σοφῷ ὄντι 
καὶ ἔχοντι τὴν ὑπὲρ ἁπάσης τῆς ψυχῆς προμήϑειαν, 
τῷ δὲ ϑυμοειδεῖ ὑπηκόῳ εἶναι καὶ ξυμμάχῳ τούτου; 

Πάνυ γε. Ag οὖν οὐχ, ὥςπερ ἐλέγομεν, μουσικῆς καὶ 
γυμναστικῆς κρᾶσις ξύμφωνα αὐτὰ ποιήσει, τὸ μὲν 
ἐπιτείνουσα καὶ τρέφουσα λόγοις * TH καλοῖς zai μα- 

ϑήμασι, τὸ δὲ ἀνιεῖσα παραμυϑουμένη, ἢ ἡμεροῦσα ἀρ- 
μονίᾳ 8 καὶ ῥυϑμῷ; Κομιδῇ 7ε, ἢ δ᾽ ὅς. Καὶ τού- 

τω δὴ οὕτω τραφέντε καὶ ὡς ἀληϑῶς τὰ αὑτῶν μα- 
Sovre καὶ παιδευϑέντε προστήσετον τοῦ ἐπιϑυμητι- 
κοῦ, ὃ δὴ πλεῖστον τῆς ψυχῆς ἐν ἑκάστῳ ἐστὶ καὶ χρη- 
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Ἔστι ταῦτα. 
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; , db M ᾿ τὰ ΝΠ wu S : E CU 
ματῶν φύσει ἀἁπληστοτατον" 0 τηρήσετον μὴ TO πίὶμ- | TOV, μὴ ἐάσαντα ταλλότρια πραττθιν Ἕκαστον ἐν αὐτὰ) 

πλασϑαι τῶν περὶ τὸ σῶμα καλουμένων ἡδονῶν πολὺ 
καὶ ἰσχυρὸν γενόμενον ovx αὖ τὰ αὑτοῦ πράττῃ, αλλὰ 
καταδουλώσασϑαι ! καὶ ἄρχειν ἐπιχειρήσῃ ἃ ὧν οὐ προς- 
ἤκον αὐτῷ γένει, καὶ ξύμπαντα τὸν βίον πάντων Gya- 
τρέψῃ. Πάνυ μὲν ovv, ἔφη. "ag οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

xoi τοὺς ἕξωϑεν πολεμέους τούτω “ἂν καλλιστα φυλατ- 

τοίτην ὑπὲρ ἁπάσης τῆς ψυχῆς τε καὶ τοῦ σώματος, 
τὸ μὲν βουλευόμενον, τὸ δὲ προπολεμοῦν, ἑπόμενον δὲ 
τῷ ἄρχοντι καὶ τῇ ἀνδρείᾳ ἐπιτελοῦν τὰ βουλευϑέντα; 

Καὶ ἀνδρεῖον δή, οἶμαι, τούτῳ τῷ μέ- 
g& καλοῦμεν ἕνα ἕκαστον, | ὅταν αὐτοῦ τὸ ϑυμοειδὲς 

διασώζη διά τε λυπῶν καὶ ἡδονῶν τὸ ὑπὸ τοῦ λόγου 
παραγλολϑὲν δεινόν τε καὶ μή. Ὀρϑῶς $» ἔφη. Zo- 

gv δὲ 78 ἐκείνῳ τῷ σμικρῷ μέρει, τῷ ὃ ἤρχέ T ἐν 
αὐτῷ καὶ ταῦτα παρήγγελλεν, ἔχον αὖ κακεῖνο ἐπιστή- 
μην ἐν αὑτῷ τὴν τοῦ ξυμφέροντος ἑκάστῳ τε xul ὅλῳ 
τῷ κοινῷ σφῶν αὐτῶν τριῶν ὄντων. 
Τί δέ; σώφρονα οὐ τῇ φιλίᾳ καὶ ξυμφωνίᾳ τῇ αὐτῶν 
' τούτων, ὅταν TO τε ἄρχον. καὶ τὼ ἀρχομένω τὸ λο- 
γιστικὸν ὁμοδοξῶσι δεῖν , ἄρχειν καὶ μὴ στασιάζωσιν 

αὐτῷ; “Σωφροσύνη » γοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, οὐκ ἄλλο τὶ ἐστιν ἢ 

τοῦτο, πόλεώς τε καὶ ἰδιώτου. Ἡλλὰ μὲν δὴ δίκαιός 
γ8, ᾧ πολλάκις λέγομεν, τούτῳ καὶ οὕτως ἔσται. “Πολ- 

Ti ovv; εἶπον ἐγώ" μή πῃ ἡμῖν ἀπαμ- 
βλύνεται ἀλλο τι δικαιοσύνη δοκεῖν εἶναι ἢ ὅπερ, ἐν τῇ 
πόλει ἐφάνη; Οὐκ ἔμοιγε, ἔφη, δοκεῖ. Ὧδε γάρ, ἢν 
δ᾽ ἐγώ, παντάπασιν ! ἂν βεβαιωσαίμεϑα, εἴ τι ἡμῶν 
ἔτι ἐν τῇ ψυχῆ ἀμφιςβητεῖ, τὰ φορτικὰ αὐτῷ προς- 
φέροντες. Ποῖα δή; Οἷον si δέοι ἡμᾶς ἀνομολογεῖ- 

σϑαι περὶ τε ἐκείνης τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἐχείνη Ouol- 
ὡς πεφυκότος τε xai τεϑραμμένου ἀνδρός, εἰ δοκεῖ ἄν 
παρακαταϑήχην. χρυσίου ἢ ἀργυρίου δεξάμενος ὁ ὁ τοι- 
οὗτος ἀποστερῆσαι, τίν᾽ ἂν ote οἰηϑῆναι τοῦτο αὖ- 
τὸν * δρᾶσαι μᾶλλον ἢ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι; Οὐδὲν ἂν, 

ἔφη. 
σιῶν, ἢ ἰδίᾳ ἑταίρων ἢ δημοσίᾳ mólsav, ἐκτὸς ἂν οὗ- 
τος εἴη; Exroc. Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἄπιστος ἢ 
κατὰ ὅρχους ἢ κατὰ τὰς ἄλλας ὁμολογίας. Πῶς γὰρ 

ἂν; Μοιχεῖαι μὴν καὶ γονέων ἀμέλειαι καὶ ϑεῶν ἀϑε- 
ραπευσίαι παντὲ ἀλλῳ μᾶλλον ἢ τῷ τοιούτῳ προςή- 
xovcu. Παντὶ μέντοι, ἕφη. Οὐκοῦν τούτων ! πάν- 

τῶν αἴτιον, 

πράττει, ἀρχῆς τε πέρι καὶ τοῦ ἄρχεσϑαι; Τοῦτο μὲν 
ovr, καὶ οὐδὲν ἄλλο. Ἔτι τι οὖν ἕτερον ξητεῖς δικαι- 

οσύνην εἶναι ἢ ταύτην τὴν δύναμιν, ἢ τοὺς τοιούτους 
ἄνδρας τε παρέχεται καὶ πόλεις; Μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς, 
οὐκ ἔγωγϑ. pu Τέλεον ἄρα ἡμῖν. τὸ ἐνύπνιον ἀπο- 

τετέλεσται, ὃ ἔφαμεν ὑποπτεῦσαι, ὡς εὐϑὺς ἄρχομε- 
γοι τῆς πόλεως οἰκίζειν κατὰ ϑεὸν τινὰ εἰς ἀρχήν Te ! 

καὶ τύπον τινὰ τῆς δικαιοσύνης κινδυνεύομεν ἐμβεβη- 
πέναι. Παντάπασι. μὲν οὖν. Τὸ δὲ yc ἣν ἄρα, ὦ 
Γλαύχων, δι 0 καὶ ὠφελεῖ, εἴδωλόν τι τῆς δικαιοσύ- 

νης, τὸ τὸν μὲν σχυτοτομικὸν φύσει ὀρϑῶς ἔχειν σκυ- 
τοτομεῖν καὶ ἄλλο μηδὲν πράττειν, τὸν δὲ τεχτονικὸν 
τεχταίνεσϑαι, καὶ τάλλα δὴ οὕτως. Φαΐνεται. Τὸ δὲ 

78 ἀληϑὲς, τοιοῦτο μέν τι ἦν; ὡς ἔοικεν, ἡ δικαιοσύ- 

γη, αλλ οὐ περὶ ! τὴν ἔξω πρᾶξιν τῶν αὑτοῦ, ἀλλὰ 
περὶ τὴν ἐντὸς ὡς αληϑῶς περὶ ἑαυτὸ» καὶ τὰ ἑαυ- 

JIcvv μὲν our. 

Ap ἀνάγκη. 

Θὐκχοῦν καὶ ἱεροσυλιῶν καὶ κλοπῶν xoi προδο- 

ea D c Don e 3 κα ' NS 
OTL αὐτῷ τῶν ἐν αὐτῷ ἕχαστον τα (UTOU 

Ἔστι γαρ. 

μηδὲ πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ ψυχῇ y*- 
Vr) ἀλλὰ τῷ ὁ ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ ϑέμϑδνον καὶ ἄρξαντα 

αὐτὸν αὑτοῦ καὶ κοσμήσαντα καὶ φίλον γενόμενον 
ἑαυτῷ καὶ ξυναρμόσαντα τρία ὄντα, ὥςπερ ὅρους τρεῖς 
ἁρμονίας ἀτεχνῶς, γεάτης τ καὶ ὑπάτης καὶ μέσης, 
xol εἰ ! ἄλλα ἄττα μεταξὺ τ τυγχάνει ὄντα, πάντα ταῦ- 

τα ξυνδήσαντα xoi παντάπασιν ἕνα γενόμενον ἐκ πολ- 

λῶν, σώφρονα καὶ ἡρμοσμένον, οὕτω δὴ πράττειν ἤδη, 
ἐάν τι πράττῃ ἢ περὶ χρημάτων κτῆσιν ἢ περὶ σώμα- 
τος ϑεραπείαν ἢ καὶ πολιτικόν τι ἢ περὶ τὰ ἴδια ξυμ- 
βόλαια, ἐν πᾶσι τούτοις ἡγούμενον καὶ ὀνομάζοντα 

δικαίαν μὲν καὶ καλὴν πρᾶξιν, ἢ ἄν ταύτην τὴν ἕξιν 
σώζῃ re καὶ ξυναπεργάζηται, σοφίαν δὲ τὴν ἐπιστα- 

dep ταύτῃ τῇ πράξει ἐπιστήμην, ἄδικον δὲ πρᾶξιν, 
* q ἂν ael ταὐτὴν λύῃ, ἀμαϑίαν δὲ τὴν ταύτῃ αὖ ἐπι- 

στατοῦσαν δύξαν. “Παντάπασιν, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Σώχρα- 

τες, ἀληϑῆ λέγεις. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ" τὸν μὲν δίκαιον 
καὶ ἀνδρα καὶ πόλιν καὶ δικαιοσύνην, 0 τυγχάνει ἐν 

2 - E ΕἸ »" € ' 2 » , * 

αὐτοῖς Ov, εἰ φαῖμεν δὑρηκέναι, οὐκ ἂν πάνυ τι, Oi- 
μαι, δόξαιμεν ψεύδεσϑαι. Μὰ Δία οὐ μέντοι, ἔφη. 
Φῶμεν ἄρα; Φῶμεν. xvi. Ἔστω δή, ἦν δ᾽ ἐγώ: 
μετὰ γὰρ τοῦτο σκεπτέον, οἶμαι, ἀδικίαν. Δῆλον ὅτι. 
Θυκοῦν στάσιν τινὰ αὐ τριῶν ὄντων ! τούτων δεῖ αὐ- 
τὴν εἶναι καὶ πολυπραγμοσύνην καὶ ἀλλοτριοπραγμο- 
σύνην καὶ ἐπανάστασιν μέρους τινὸς τῷ ὅλῳ τῆς ψυ- 
χῆς, ἵν ἄρχῃ ἐν αὐτῇ οὐ προτῆκον, ἀλλὰ τοιούτου ὃν- 

τος φύσει οἵου πρέπειν αὐτῷ δουλεύειν τῷ τοῦ ἀρχι- 
κοῦ γένουξ ὄντι; τοιαῦτ ἄττα, οἶμαι, φήσομεν καὶ τὴν 

τούτων ταραχὴν καὶ πλάνην εἶναι τήν τὸ ἀδικίαν καὶ 
ἀκολασίαν καὶ δειλίαν καὶ ἀμαϑίαν καὶ ξυλλήβδην πᾶ- 

σαν κακίαν. Ταὐτὰ μὲν οὖν ταῦτα, ! ἔφη. Οὐκοῦν, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ τὸ ἄδικα πράττειν καὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ 
αὖ τὸ δίκαια ποιεῖν, ταῦτα πάντα τυγχάνει ὄντα κα- 
τάδηλα ἤδη σαφῶς, εἴπερ καὶ à ἀδικία τε καὶ δικαιο- 
σύνη; Πῶς δή;" Ori, ἣν δ᾽ ἐγώ, vwy, τυγχάνει οὐδὲν διαφέ- 
ροντα τῶν ὑγιεινῶν re καὶ νοσωδῶν, ὡς ἐκεῖνα & σώ- 
ματι, ταῦτα ἐν ψυχῇ. IIj; ἔφη. Τὰ μέν που ὕγιει- 
νὰ ὑγίειαν. ἐμποιεῖ, τὰ δὲ νοσώδη νόσον. INal. Οὐκ- 

οὖν καὶ τὸ μὲν δίκαια πράττειν δικαιοσύνην ἐμποιεῖ, 

τὸ δ᾽ ἄδικα ' ἀδικίαν; ᾿Ανάγκη. Ἔστι δὲ τὸ μὲν ὑγί- 
εἰαν ποιεῖν τὰ ἐν τῷ σώματι κατὰ φύσιν καϑιστάναι 

- : x διδοὺς οὐρὰ Was ri 
κρατεῖν τε καὶ χρατεῖσϑαι wm ἀλλήλων, τὸ δὲ νόσον 
παρὰ φύσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσϑαι ἀλλο ὑπ᾽ ἄλλου. 

Οὐχοῦν αὖ, ἔφην, τὸ δικαιοσύνην ἐμποιεῖν 
τὰ ἐν τῇ ψυχῆ κατὰ φύσιν καϑιστάναι κρατεῖν τε καὶ 
πρατεῖσϑαι ὑπ᾽ ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀδικίαν παρὰ φύσιν 
ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσϑαι ἄλλο vm ἄλλου; Κομιδῇ, ἔφη. 
Moser μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὑγίειά τὲ τις ἂν εἴη καὶ 

κάλλος καὶ εὐεξία ! ψυχῆς, κακία δὲ νόσος τε καὶ αἷ- 
δι... T » “ 3,3 5 J by 

gyoc καὶ ἀσϑένεια. ἔστιν ovrac. -do οὖν ov καὶ 

τὰ μὲν καλὰ ἐπιτηδεύματα εἰς ἀρετῆς κτῆσιν φέρει, τὰ 
δ᾽ αἰσχρὰ εἰς κακίας; ναγκη. Τὸ δὴ λοιπὸν ἤδη, 

ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἐστὶ σκέψασθαι, πότερον αὖ λυσιτελεῖ 
δίκαιά τὸ πράττειν καὶ * καλὰ ἐπιτηδεύειν καὶ εἶναι 
δίκαιον, ἐάν τε λανϑάνῃ ἐάν τὸ μὴ τοιοῦτος ὧν, ἢ 

ἀδικεῖν τε καὶ ἄδικον εἶναι, ἐάνπερ μὴ διδῷ δίκην μηδὲ 
βελτίων γίγνηται κολαζόμενος. Ἀλλ᾽, ἔφη, à soa 
vec, γελοῖον fuows φαίνεται τὸ σκέμμα γίγνεσϑαι ἤδη, 

444 



DE REPUSBELILCA 

εἰ τοῦ μὲν σώματος τῆς φύσεως διαφϑειρομένης δοκεῖ 
οὐ βιωτὸν εἶναι οὐδὲ μετὰ πάντων σιτίων TB καὶ πο- 
τῶν καὶ παντὸς πλούτου. καὶ πάσης ἀρχῆς, τῆς. δὲ αὐ- 
τοῦ τούτου, ᾧ ὁ ζῶμεν, φύσεως ταθαττομένης καὶ " δια- 
φϑειρομένης βιωτὸν ἄρα ἔσται, ἐάνπερ τις ποιῇ ὃ ἄν 

βουληϑῇ ἄλλο πλὴν τοῦτο, ὁπόϑεν κακίας μὲν καὶ ἀδι- 
κίας ἀπαλλαγήσεται, δικαιοσύνην δὲ καὶ ἀρετὴν κτήσε- 
ται, ἐπειδήπερ ἐφάνη ve ὄντα διάτερα οἷα ἡμεῖς διε- 
ληλύϑαμεν. Γελοῖον γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ. ἀλλ ὅμως ἐπεϑί- 
περ ἐγταῦϑα ἐληλύϑαμεν, ὅσον οἷόν τε σαφέστατα 

χατιδεῖν ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐ χρὴ ἀποχάμνειν. 
Ἅκιστα γ»ἢ τὸν Δία, ἔφη, πάντων ἀποκμητέον. 4εῦ- 

90 νῦν, m ι δ᾽ ἐγώ, Ὅα καὶ ἔδῃς,. ὅσα καὶ εἴδη ἔχει 4j 
κακία, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἃ γε δὴ καὶ ἄξια déc. "Eno- 
μαι, ἔφη" μόνον λέγε. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὥςπερ 
ἀπὸ σχοπιᾶς μοι φαίνεται, ἐπειδὴ ἐνταῦϑα ἀναβεβή- 

IH. 9A. ἃ 

AIAAOT OX 

E ᾿3γαϑὴν μὲν τοίνυν τὴν τοιαύτην πόλιν τ 
καὶ στομτείαν καὶ ὀρϑὴν καλῶ, καὶ ἄνδρα τὸν τοιοῦ- 

To», κακὰς δὲ τὰς ἄλλας καὶ ἡμαρτημένας, εἴπερ αὕτη 
ὀρϑή, περί v6 πόλεων διοικήσεις καὶ περὶ ἰδιωτῶν ψυ- 
χῆς τρόπου κατασχευήν, ἐν τέιταρσι πονηρίας εἴδεσιν 
οὔσας. Ποίας δὴ ταύτας; ἔφη. Καὶ ἐγὼ μὲν gc τὰς 
ἐφεξῆς ἐρῶν, ὡς μοι ἐφαίνοντο ἕχασται ! ἐξ ἀλλήλων 
μεταβαίνειν" ὃ δὲ Πολέμαρχος — σμιχρὸν γὰρ ἄπω- 
τέρω τοῦ ̓ δειμάντου καϑῆστο -- ἐκτείνας τῆν χεῖρα 
χαὶ λαβόμενος τοῦ ἱματίου ἄγωϑεν αὐτοῦ παρὰ τὸν 
ὦμον, ἐκεῖνόν τε προφηγάγετο zal προτείνας ἑαυτὸν 
ἔλεγεν ἅττα προςκεκυφώς, ὧν ἄλλο μὲν οὐδὲν χατη- 
χούσαμεν, τόδε δέ" “φήσομεν οὖν, ἔφη, ἢ τὶ δράσο- 
μὲν; Ἥκιστά γε, ἔφη ὃ Ἀδείμαντος μέγα ἤδη λέγων. 
Kai ih Ti μάμστα, ΕΣ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε; Σέ. ἢ 

δ᾽ ὅς. ! Ὅτι ἐγὼ εἶπον, τί μάλιστα; πὐποῤῥᾳθυμεῷ, 
ἡμῖν δοκεῖς, & ἔφη; καὶ εἶδος ὅλον οὐ τὸ ἐλάχιστον ἐκ- 

κλέπτειν τοῦ λόγου, 4 ive μὴ διέλϑῃς, καὲ λήσειν οἰηϑῆ- 
γαι εἰπὼν αὐτὸ φαύλως, ὡς ἄρα περὶ γυναυιῶν τε καὶ 

παίδων παντὶ δῆλον, ὅ ὅτι κοινὰ τὰ φίλων & ἔσται. Θύκ- 
οὖν ὀρϑῶς, ἔφην, a Ἀδείμαντε; INoL, ἡ δ᾽ ὅς. ἀλλὰ 

τὸ ὀρϑῶς τοῦτο, ὥσπερ τάλλα. λόγου δεῖται, τίς ὁ 

τρόπος τῆς κοινωνίας" πολλοὲ ὰρ ἂν γένοιντο. μὴ 
οὖν παρῇς, ὅντινα σὺ λέγεις. ὡς ἡμεῖς πάλαι ' πδρι- 
μένομεν οἰόμενοί σέ που μνησϑήσεσϑαι παιδοποιίας 
τε πέρι, πῶς παιδοποιήσονται, καὶ γενομένους πῶς 

'ϑρφέψουσι, καὶ ὅλην ταύτην ἣν λέγεις κοινωνίαν γυναι- 

I: B- V. 329 

καμδν TOU λόγου, ἕν μὲν εἶναι εἶδος. τῆς ἀρετῆς, new 
ρα δὲ τῆς κακίας, τέτταρα δ᾽ ἐν αὐτοῖς ἄττα, ὧν xai 
ἄξιον ἐπιμνησϑῆναι. πῶς λέγεις ἔφη. Ὅσοι, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, πολιτειῶν τρόποι εἰσὶν εἴδη ἐ ἔχοντες, τοσοῦτοι κιν- 
δυνεύουσι καὶ ψυχῆς τρόποι εἶναι. Πόσοι ! δή; Πέν- 
TE μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, πολιτειῶν, πέντε δὲ ψυχῆς. Aie, 

ἔφη, τίνες. Δέγω, εἶπον, ὅτι εἷς μὲν οὗτος, ὃν ἡμεῖς 
διεληλύϑαμεν, πολιτείας εἴη ἄν τρόπος, ἐπονομασϑείη 
δ᾽ àv καὶ διχῆ ἐγγενομένου μὲν γὰρ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν 
τοῖς ἄρχουσι διαφέροντος βασιλεία ἄν κληϑείη, πλειό- 
γων δὲ ἀριστοχρατία. ᾿ληϑῆ, 6 ἔφη. Τοῦτο μὲν τοί- 

νυν, ἤν δ᾽ ἐγώ, ἕν εἶδος λέγω" οὔτε γὰρ, ἄν πλείους 

οὔτε εἷς ἐγγενόμενος ] κινήσειεν ἄν τῶν ἀξίων λόγου 
νόμων τῆς πόλεως, τροφῇ T& καὶ παιδείᾳ χρησάμενος 
ἡ διήλϑομεν. Οὐ γὰρ εἰχός, ἔφη. 

d osdisosde As 

ΠΕΜΠΤΟΣ. 

χῶν τε καὶ παίδων" μέγα γάρ τι οἰόμεϑα φέρειν καὶ 
ὅλον εἰς πολιτείαν ὀρϑῶς ἢ μὴ ὀρϑῶς γινόμενον. 
vU» ovy ἐπειδὴ ἄλλης ἐπιλαμβάνει πολιτείας πρὶν ταῦ- 
τα ἱκανῶς διελέσθαι, δέδοκται ἡμῖν τοῦτο, ὃ σὺ ἤχου- 

σας, τὸ σὲ * μὴ μεϑιέναι, πρὶν ἄν ταῦτα πάντα ὥς- 

περ τάλλα διένϑῃς. Καὶ ἐμὲ τοίνυν, ὁ Γλαύχων ἔφη, 
κοινωνὸν τῆς ψήφου ταύτης τέϑετε. Ἀμέλει, ἔφη ὃ 
Θρασύμαχος, πᾶσι ταῦτα δεδογμένα ἡμῖν νόμιζε, ὦ 
“Σώκρατες. IL. Οἷον, ἤν δ᾽ ἐγώ, εἰργάσασϑε, ἐπιλαβό- 

μενοὶ μου! ὅσον λόγον πάλιν, ὥςπερ ἐξ ἀρχῆς, κινεῖτε 
περὶ τῆς πολιτείας! ἣν ὥς ἤδη διεληλυϑὼς ἔγωγε ἔχαι- 
ρο», ἀγαπῶν εἴ τις ἐάσοι ταῦτα ἀποδεξάμενος ὡς 1018 

ἐῤῥήϑη. ἃ νῦν ὑμεῖς ! παρακαλοῦντες οὐχ ἴστε ὅσον 
ἐσμὸν λόγων émeyslgere" ὃν ὁρῶν ἐγὼ magia TOTÉ, 
μὴ σαράσχοι πολὺν ὄχλον. Τί δέ; 5 δ᾽ ὃς ὃ Θρα- 

σύμαχος" χφυσοχοήσονεας οἴει τούςδε νῦν ἐνθάδε ἀφῖ- 
χϑαι, ἀλλ ov λόγων ἀκουσομένους; iNal, εἶπον, με- 

τρίων γε. Métgov δὲ 7, ἔφη, [5] Σώκρατες, ὃ Τλαύ- 

κων, τοιούτων λόγων ἀκούειν ὅλος ὃ βίος »οῦν ἔχου- 
cw. ἀλλὰ τὸ μὲν ἡμέτερον ἔα: σὺ δὲ περὶ ὧν ἐρωτῶ- 
μὲν μηδαμῶς ἀποκάμῃς, 4 σοι δοκεῖ διεξιών, alo ἢ ' 
κοινωνία τοῖς φύλαξιν ἡ ̂u παίδων T6 πέρι χαὶ γυναι- 

χῶν ἔσται καὶ τροφῆς γέων ἔτει ὄντων τῆς ἐν τῷ με- 
ταξὺ χφόνῳ γιγνομένης γενέσεώς τε καὶ παιδείας, ἣ δὴ 
ἐπιπονωτάτη δοκεῖ εἶναι. πειρῶ οὖν εἰπεῖν, τίνα τρό- 
πον δεῖ γίγνεσϑαι αὐτήν. Οὐ ῥάδιον, € ῶ εὔδαιμον, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, διολϑεῖν" πολλὰς γὰρ ἀπιστίας ἔχει ἔτι μᾶλ- 
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λον τῶν ἔμπιροσϑεν. ὧν διήλϑομεν. καὶ γὰρ ὡς δυνατὰ 
λέγεται, ἀπιστοῖτ᾽ ἂν, καὶ εἰ ὃ τι μάλιστα γένοιτο, ὡς 
ἄριστ᾽ ἄν εἴη ταῦτα, καὶ ! ταύτῃ ἀπιστήσεται. διὸ δὴ 
καὶ ὄκνος τις αὐτῶν ἅπτεσϑαι, μὴ εὐχὴ δοκῇ εἶναι. ὃ 
λόγος, ὦ φίλε ἑταῖρε. Μηδέν, ἡ 9 ὅς, Oxvet οὔτε 
γὰρ ἀγνώμονες οὔτε ἄπιστοι οὔτ δύςνοι οἵ ἀκουσό- 
μενοι. Καὶ ἐγὼ εἶπον" Ὦ, ἄριστε, A που βουλόμενός 
ue παραϑαῤῥύνειν, λέγεις; "Eyay , ἔφη. Πᾶν τοΐνυν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, τοὐναντίον ποιεῖς. πιστεύοντος μὲν γὰρ ἐμοῦ 
ἐμοὶ εἰδέναι ἃ λέγω, καλῶς εἶχεν ἡ 7 παραμυϑία" ἐν γὰρ 

! φρονίμοις τα καὶ φίλοις περὶ τῶν μεγίστων τε καὶ 
φίλων τἀληϑῆ εἰδότα λέγειν ἀσφαλὲς καὶ ϑαῤῥαλέον, 
ἀπιστοῦντα δὲ καὶ ζητοῦντα ἅμα τοὺς λόγους ποιεῖ- 
σϑαι, ὃ δὴ ἐγὼ δρῶ, φοβερόν vs καὶ σφαλερόν, oU τι 
γέλωτα » ὀφλεῖν - παιδικὸν γὰρ τοῦτό dgeq- Ὁ ἀλλὰ 
μὴ σφαλεὶς τῆς ἀληϑείας οὐ μόνον αὐτὸς ἀλλὰ καὶ 

τοὺς φίλους ξυνεπισπασάμενος κείσομαι περὶ ἃ ipa- 
στα δεῖ σφάλλεσϑαι. προςκυνῶ δὲ ᾿Αδράστειαν, a 
Γλαύκων, χάριν. οὗ μέλλω λέγειν" ἐλπίζω γὰρ οὖν ἔλατ- 

τον ἁμάρτημα ἀκουσίως τινὸς φονέα γενέσθαι ἢ ἀπα- 
τεῶνα καλῶν τε καὶ ἀγαϑῶν καὶ δικαίων νομίμων πέ- 
Qt. τοῦτο, οὖν τὸ πιδύνευμα, κινδυνεύειν ἐν ἐχϑροῖς 

κρεῖττον ἢ φίλοις, ders ovx εὖ ! us παραμυϑεῖ. Καὶ 
ὃ Γλαύκων γελάσας A, [] “Σώκρατες, ἔφη, ἐάν τι 

πάϑωμεν. πλημμελὲς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἀφίεμέν, σϑ | ὥςπερ 
φόνου καὶ καϑαρὸν εἶναι καὶ μὴ ἀπατεῶνα ἡμῶν. ἀλ- 

λὰ ϑαῤῥήσας λέγϑ. ᾿Αλλὰ μέντοι; εἶπον; καϑαρός 78 

xol ἐχεῖ ὁ ἀφεϑείς, ὡς ὃ »όμος λέγει" εἰκὸς δὲ 78). si- 

περ ἐκεῖ, χανϑαδε. ym τοίνυν, ἔφη», τούτου y tye- 

xa. «“έγειν δή, ἔφην ἐγώ, χρὴ ἀνάπαλιν αὖ vir, ἃ 
τότε ἴσως ἔδει ἐφεξῆς λέγειν. τάχα δὲ οὕτως ἂν ! ὁρ- 
ϑῶς ἔχοι, μετὰ ἀνδρεῖον δρᾶμα παντελῶς διαπερανϑὲν 
τὸ γυναικεῖον αὖ περαίνειν, ἄλλως T8 καὶ ἐπειδὴ σὺ 
οὕτω προκαλεῖ. ΠΙ. ᾿ἀνϑρώποις γὰρ φῦσι καὶ παι- 

δευϑεῖσιν ὡς ἡμεῖς διήλθομεν κατ ἐμὴν δόξαν οὐκ 
ἔστ᾽ ἄλλη ὀρϑὴ παΐδων τὸ καὶ γυναικῶν κτῆσίς τε καὶ 
χρεία, ἢ κατ᾽ ἐκείνην τὴν δρμὴν ἰοῦσιν, ἥνπερ τὸ πρῶ- 
τον ὡρμήσαμεν. ἐπεχειρήσαμεν δὲ που ὡς ἀγέλης φύ- 
λακας τοὺς ἄνδρας χαϑιστάναι τῷ λόγῳ. Ναί. ᾿άχκο- 

λουϑῶμεν ' τοίνυν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τροφὴν τος 
πλησίαν ἀποδιδόντες, καὶ σκοπῶμεν, εἰ ἡμῖν πρέπει ἢ 
οὐ. Πῶς; ἔφη. Ὧδε. τὰς ϑηλείας τῶν φυλάκων χυ- 

γῶν πότερα ξυμφυλάττειν οἰόμεϑα δεῖν ἅπερ ἂν ol 
ἄῤῥενες φυλάττωσι καὶ ξυνϑηρεύειν καὶ τάλλα κοινῇ 
πράττειν, ἢ τὰς μὲν οἰχουρεῖν ἔνδον ὡς ἀδυνάτους διὰ 

τὸν τῶν σκυλάχων τόκον τε καὶ τροφήν, τοὺς δὲ πο- 

γεῖν τὲ xol πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἔχειν περὶ τὰ ποίμνια; 
Κοινῇ, ἔφη; πάντα" πλὴν ὡς ἀσϑενεστέραις ! χφώμε- 
Sa, τοῖς δὲ ὡς ἰσχυροτέροις. Οἷόν T οὖν, ἔφην ἐγώ, 
ἐπὶ τὰ αὐτὰ χρῆσϑαϊΐ τινι ζώῳ, ἂν μὴ τὴν αὐτὴν τρο- 
qu» τὸ καὶ παιδείαν ἀποδιδῷς; Οὐχ οἷόν rs. Εἰ ἄρα 
ταῖς γυναιξὶν ἐπὶ ταὐτὰ χρησόμεϑα καὶ τοῖς ἀνδράσι, 
ταὐτὰ καὶ διδακτέον αὐτάς. * Ναί. Μουσικὴ μὲν 
ἐχείνοις τε καὶ γυμναστικὴ ἐδόϑη. Ναὶ. Καὶ ταῖς 
γυναιξὶν ἄρα τούτω τὼ τέχνα καὶ τὰ περὶ τὸν πόλε- 
μον ἀποδοτέον καὶ χφηστέον κατὰ ταὐτά. Εἰκὸς ἐξ 
ὧν λέγεις, ἔφη. Ἴσως δή, εἶπον, παρὰ τὸ ἔϑος ye- 

λοῖα ἂν φαίνοιτο πολλὰ περὶ τὰ νῦν λεγόμενα, εἰ πρά- 

Fera ἧ λέγεται. Καὶ μάλα, ἔφη. Τί, ἦν δ᾽ ἐγώ, γ8- 
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λοιότατον αὐτῶν δρᾷς; ἢ δῆλα δή, ὅτι γυμνὰς τὰς γυ- - 
γαΐῖκας ἐν ταῖς παλαίστραις γυμναζομένας μετὰ τῶν 
ἀνδρῶν, ! οὐ μόνον τὰς νέας, ἀλλὰ καὶ ἢδὴ τὰς us 
σβυτέρας, ὥςπερ τοὺς γέροντας ἐν τοῖς γυμνασίοις, 
ὅταν ῥυσοὶ καὶ μὴ ἡδεῖς τὴν ὄψιν ὅμως. φιλογυμνα- 

στῶσιν; Νὴ τὸν Δία, ἔφη ̓ γελοῖον “γὰρ ἂν, ὡς m ἐν 
τῷ παρεστῶτι, φανείη. Mose»; ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐπείπερ 
ὡρμήσαμεν λέγειν, ov φοβητέον τὰ τῶν χαριέντων 
σκώμματα, ὅσα καὶ οἷα ἂν εἴποιεν εἰς τὴν τοιαύτην 
μεταβολὴν γενομένην καὶ περὶ τὰ γυμνάσια ! καὶ περὶ 
μουσικὴν καὶ οὐκ ἐλάχιστα περὶ τὴν τῶν ὅπλων σχέ- 
σιν καὶ ἵππων ὀχήσεις. Ὀρϑῶς, ἔφη, λέγεις. AM. 

ἐπείπερ λέγειν ἠρξάμεϑα, πορευτέον πρὸς τὸ τραχὺ 

τοῦ νόμου, δεηϑεῖσί τε τούτων μὴ τὰ αὐτῶν πράττειν 
ἀλλὰ σπουδάζειν, καὶ ὑπομνήσασιν. ὅτι οὐ πολὺς χρό- 

voc, ἐξ ov τοῖς Ἕλλησιν ἐδόκει αἰσχρὰ εἶναι καὶ ye- 

λοῖα ἅπερ γὺν τοῖς πολλοῖς τῶν βαρβάρων, γυμνοὺς 
ἄνδρας ὁρᾶσϑαι. καὶ ὃτε ἤρχοντο τῶν γυμνασίων 
πρῶτοι μὲν Κρῆτες, ! ἔπδιτα “Ἀακεδαιμόνιοι, ἐξῆν τοῖς 
τότϑ ἀστείοις πάντα ταῦτα κωμῳδεῖν. ἢ οὐκ οἶδε; Ἔ- 
yoys. ᾿Αλλ ἐπειδή, οἶμαι, χρωμένοις. ἄμεινον τὸ ἀπο- 
δύεσϑαι τοῦ συγκαλύπτειν πάντα τὰ τοιαῦτα, ἐφάνη, 

καὶ τὸ ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς δὴ γελοῖον ἐξεθῥύη ὑπὸ τοῦ 
ἐν τοῖς λόγοις μηνυϑέντος ἀρίστου, καὶ τοῦτο ἐνεδεί- 

ξατο, ὅτι μάταιος ὃς γελοῖον ἄλλο τι ἡγεῖται ἢ τὸ κα- 
κόν, καὶ ὃ γελωτοποιεῖν ἐπιχειρῶν πρὸς ἄλλην τινὰ 
ὄψιν ἀποβλέπων ὡς γελοίου ἢ τὴν ! τοῦ ἀφρονός τϑ 
καὶ κακοῦ, ἢ σπουδάζει πρὸς ἄλλον τινὰ σκοπὸν στη- 
σάμενος ἢ τὸν τοῦ ἀγαϑοῦ. Παντάπασι μὲν QU», 
ἔφη. IV. "4p οὖν οὐ πρῶτον μὲν τοῦτο περὶ αὐτῶν 

ἀνομολογητέον, εἰ δυνατὰ ἢ οὗ, καὶ δοτέον ἀμφιςβήτη- 
σιν εἴτ τις DU εἴτ σπουδαστικὸς ἐϑέλει 
ἀμφιςβητῆσαι, πότερον δυνατὴ φύσις ἢ ἀνϑρωπίνη * ἡ 
ϑήλεια τῇ τοῦ ἀῤῥενος γένους κοινωνῆσαι εἰς ἅπαντα 
τὰ ἔργα ἢ οὐδ᾽ εἰς ἕν, 7 εἰς τὰ μὲν οἵα T8, εἰς δὲ τὰ 
οὔ, καὶ τοῦτο δὴ τὸ περὶ τὸν πόλεμον ποτέρων ἐστίν; 
αρ᾽ οὐχ οὕτως ἄν καλλιστά τις ἀρχόμενος, ὡς τὸ εἰ- 

κός, καὶ καλλιστα τελευτήσειεν; “Πολύ re ἔφη. Βού- 

λει οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡμεῖς πρὸς ἡμὰς αὐτοὺς ὑπὲρ τῶν 
ἄλλων ἀμφιςβητήσωμεν, ἵνα μὴ ἔρημα τὰ τοῦ ἑτέρου 

λόγου πολιορκῆται; ! Οὐδέν, ἔφη, κωλύει. “έγωμεν δὴ 

ὑπὲρ, αὐτῶν ὅτι Ὦ, Σώκρατές τε καὶ Γλαύκων, οὐδὲν 

δεῖ ὑμῖν ἄλλους ἀμφιςβητεῖν: αὐτοὶ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς 

κατοικίσεως, ἣν φκίζοτα πόλιν, ὡμολογεῖτε δεῖν κατὰ 

φύσιν ἕκαστον ἕνα ἕν τὸ αὑτοῦ πράττει». Ὡμολογή- 
σαμεν, οἶμαι" πῶς γὰρ οὔ; Ἔστιν οὖν ὅπως οὐ πάμ- 
πολυ διαφέρει γυνὴ ἀνδρὸς τὴν φύσιν; Πῶς δ᾽ οὐ δια- 
φέρει; Οὐκοῦν ἀλλο καὶ ἔργον ἑκατέρῳ προςήκϑι προς- 
τάττει» τὸ κατὰ τὴν αὑτοῦ ! φύσιν; Τί μήν; Πῶς οὖν 
οὐχ ἁμαρτάνετε vU» καὶ ταναντία 9 ὑμῖν αὐτοῖς λέγετε, 
φάσκοντες αὖ τοὺς ἄνδρας χαὶ τὰς γυναῖκας δεῖν τὰ 

αὐτὰ πράττειν πλεῖστον κεχωρισμένην φύσιν ἔχοντας; 
Ἕξεις τι, ὦ ϑαυμάσιε, πρὸς ταῦτ᾽ ἀπολογεῖσϑαι; Ὡς 
μὲν ἐξαίφνης, ἔφη, οὐ πάνυ ῥάδιον" ἀλλὰ σοῦ δεήσο- 
uot τε καὶ δέομαι καὶ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν “λόγον, ὅςτις 

ποτ ἔστιν, ἑρμηνεῦσαι. Ταῦτ᾽ ἐστίν, T δ᾽ ἐγώ, ὦ 

Γλαύκων, καὶ ἀλλα πολλὰ τοιαῦτα, ἃ ἐγὼ πάλαι ! 

προορῶν ἐφοβούμην 18 καὶ ὠχκνουν ἅπτεσϑαι τοῦ νό- 
μου τοῦ περὶ τὴν τῶν γυναικῶν καὶ παίδων κτῆσιν καὶ 
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τροφή» Ov μὰ τὸν Δία, ἔφη, οὐ γὰρ εὐχόλῳ ἔοικεν. 
Οὐ γάρ, εἶπον. ἀλλὰ δὴ ὧδ᾽ ἔχει: ἂν τὲ τις εἰς κο- 

λυμβήϑραν μικρὰν ἐμπέσῃ ἂν ve εἰς τὸ μέγιστον πέ- 
λαγος μέσον, ὅμως 78 νεῖ οὐδὲν ἧττον. Πάνυ μὲν 
οὖν. Οὐκοῦν καὶ ἡμῖν γευστέον καὶ πειρατέον σώξε- 
σϑαι ἐκ τοῦ λόγου, ἤτοι δολῳῖνά τινα ἐλπίζοντας ἡμᾶς 

E ὑπολαβεῖν ἃ ἄν ἢ τινα ἄλλην ἄπορον σωτηρίαν. ! Ἔοι- 
xs», ἔφη. Φέρε δή, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐάν πῃ εὕρωμεν τὴν 
ἔξοδον. ὡμολογοῦμεν γὰρ δὴ ἀλλὴν φύσιν ἀλλο δεῖ» 
ἐπιτηδεύειν, 7υναικὸς δὲ χαὶ ἀνδρὸς ἄλλην εἶναι" τὰς 

δὲ ἄλλας φύσεις τὰ αὐτά φαμεν νῦν δεῖν ἐπιτηδεῦσαι. 

ταῦτα ἡμῶν ROnogertas Κομιδῇ 78. Ἦ γενναΐα, ἢν 

δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, * ἡ δύναμις τῆς ἀντιλογικῆς τέ- 

χνης. Τί δή; Ὅτι, εἶπον, δοκοῦσί μοι εἰς αὐτὴν καὶ 

ἄκοντες πολλοὶ ἐμπίπτειν καὶ oteg dau. οὐκ ἐρίζειν ἀλλὰ 
διαλέγεσϑαι, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι κατ᾽ εἴδη διαιρούμε- 
γοι τὸ λεγόμενον ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ xar αὐτὸ τὸ ὄνο- 
μα διώκειν τοῦ λεχϑέντος τὴν ἐναντίωσιν, ἔριδι, οὐ 
διαλέκτῳ πρὸς ἀλλήλους χρώμενοι. Ἔστι γὰρ δή, ἔφη, 
περὶ πολλοὺς τοῦτο τὸ πάϑος" ἀλλὰ μῶν καὶ πρὸς 

Β ἡμᾶς τοῦτο τεῖνδβι ἐν τῷ παρόντι; “Παντάπασι ! μὲν 

οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ: κινδυνεύομεν γοῦν ἄκοντες ἀντιλογίας 
ἅπτεσϑαι. Πῶς; Τὸ μὴ τὴν αὐτὴν φύσιν ὅτι οὐ τῶν 
αὐτῶν δεῖ ἐπιτηδευμάτων τυγχάνειν πάνυ ἀνδρείως τὸ 
καὶ ἐριστικῶς κατὰ τὸ ὄνομα διώκομεν, ἐπεσχεψάμεϑα 
δὲ οὐδ᾽ ὁπῃοῦν, τί εἶδος τὸ τῆς ἑτέρας τὸ καὶ τῆς αὐ- 

τῆς φύσεως καὶ πρὸς τὶ τεῖνον ὡριζόμεϑα τότε, ὅτε 
τὰ ἐπιτηδεύματα ἄλλῃ quas ἄλλα, τῇ δὲ αὐτῇ τὰ 
αὐτὰ ἀπεδίδομεν. Οὐ γὰρ οὔν, ἔφη, ἐπεσκεψάμεϑα. 

c! Τοιγάρτοι, δἴπον, ἔξεστιν ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἀνερωτᾶν 

ἡμᾶς αὐτούς, & 1j αὐτὴ φύσις φαλακρῶν καὶ κομητῶν 
καὶ οὐχ ἢ ἐναντία, καὶ ἐπειδὰν ὁμολογῶμεν ἐγαντίαν 
εἶναι, ἐὰν φαλακροὶ σκυτοτομῶσι, μὴ ἐᾶν κομήτας, ἐὰν 
δ᾽ αὐ κομῆται, μὴ τοὺς ἑτέρους. Γελοῖον μέντ᾽ ἂν εἴη, 
ἔφη. “Ἄρα x«t ἀλλο τι, εἶπον ἐγώ, γελοῖον, ἢ 7 ὅτι τό- 

18 οὐ πάντως τὴν αὐτὴν καὶ τὴν ἑτέραν φύσιν ἐτιϑέ- 
μεϑα, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο τὸ εἶδος τῆς ἀλλοιώσεώς c8 καὶ 

D ὁμοιώσεως μόνον ὃν ! ἐφυλάττομεν, τὸ πρὸς αὐτὰ τεῖ- 
νον τὰ ἐπιτηδεύματα; οἷον ἰατρικὸν μὲν καὶ ἰατρικὸν 
τὴν ψυχὴν ὄντα τὴν αὐτὴν φύσιν ἔχειν ἐλέγομεν. ἢ 
οὐκ οἴξι; "Eyoye. Ἰατρυιὸν δὲ καὶ πεχτονικὸν ἄλλην; 

Πάντως που. V. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, xai τὸ τῶν ἀν- 

δρῶν καὶ τὸ τῶν γυναικῶν γένος, ἐὰν μὲν πρὸς τέχνην 

τινὰ ἢ ἄλλο ἐπιτήδευμα διαφέρον φαίνηται, τοῦτο δὴ 
φήσομεν ἑκατέρῳ δεῖν ἀποδιδόναι" ἐὰν δ᾽ αὐτῷ τούτῳ 
φαίνηται διαφέρειν, τῷ τὸ μὲν ϑῆλυ τίκτειν, τὸ δὲ ἀῤ- 

E óev ὀχεύειν, οὐδὲν αἱ ! πῷ φήσομεν μᾶλλον ἀποδεδεῖ- 
χϑαι ὡς πρὸς ὃ ἡμεῖς λέγομεν διαφέρει γυνὴ ἀνδρός, 
ἀλλ ἔτι οἰησόμεϑα δεῖν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τούς τὸ 

φύλακας ἡμῖν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν. Καὶ ὀρϑῶς, 
ἔφη. Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο κελεύομεν τὸν τὰ ἐναντία 
λέγοντα τοῦτο αὐτὸ διδάσκειν * ἡμᾶς, πρὸς τίνα τέ- 

my 5 τί ἐπιτήδευμα τῶν περὶ πόλεως κατασκδυὴν οὐχ 
q αὐτή, ἀλλὰ ἑτέρα φύσις χυναικός T8 καὶ ἀνδρός; 
Δίκαιον γοῦν. Τάχα τοίνυν ἂν, ὅπερ σὺ ὀλίγον πρό- 
τερον ἔλεγες, εἴποι ἄν καὶ ἄλλος, ὅτι ἐν μὲν τῷ παρα- 

χρῆμα ἱκανῶς εἰπεῖν οὐ ῥάδιον, ἐπισκεψαμένῳ δὲ οὐ- 
δὲν χαλεπόν. Εἴποι γὰρ ἂν. Βούλοι οὖν δεώμεϑα 

B τοῦ τὰ τοιαῦτα ἀντιλέγοντος ἀχολουϑῆσαι ἡμῖν, ! ἐάν 
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πως ἡμεῖς Éxeivo) ἐγδειξώμεϑα, ὅτι οὐδὲν ἐστιν ἐπιτή- 

δευμα ἔδιον γυναικὶ πρὸς διοίκησιν πόλεως; Πάνυ 78. 

1ϑι δή, φήσομεν πρὸς αὐτόν, “ἀποκρίνου. ἄρα οὕτως 
ἔλεγες τὸν μὲν εὐφυῆ πρός τι εἶναι, τὸν δὲ ἀφυῆ, ἐν 
o ὃ μὲν ῥᾳδίως τι μανϑάνοι, ὃ δὲ χαλεπῶς; καὶ ὁ μὲν 
ἀπὸ βραχείας μαϑήσεως ἐπὶ πολὺ εὑρετικὸς δἴη οὗ 
ἔμαϑεν, 0 δὲ πολλῆς μαϑήσεως τυχὼν καὶ μελέτης 
μηδ᾽ ᾶ ἔμαϑε σώζοιτο; καὶ τῷ μὲν τὰ τοῦ σώματος 

ἱκανῶς ! ὑπηρετοῖ τῇ διανοίᾳ, τῷ δὲ ἐναντιοῖτο; dp 

ἀλλ ἄττα ἐστὶν ἢ ταῦτα, οἷς τὸν εὐφυῆ πρὸς ἕκαστα 

καὶ τὸν μὴ. ὡρίζου; Οὐδείς, ἡ δ᾽ ὅς, ἄλλα φήσει. Οἷ- 

σϑά τι οὖν ὑπὸ ᾿ἀνϑρώπων μελετώμενον, ἐν ᾧ οὐ 

πάντα ταῦτα τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος διαφερόντως ἐ ἔχει ἢ 
τὸ τῶν γυναικῶν; ἢ ἢ μακρολογῶμεν τήν T8 ὑφαντικὴν 
λέγοντες καὶ τὴν τῶν ποπάνων TB καὶ ἑψημάτων ϑε- 
ραπϑίαν, ἐν οἷς δή τι δοκεῖ ! τὸ γυναικεῖον γένος 8ἷ- 

γαι, οὗ καὶ καταγελαστύτατόν ἐστι πάντων ἡττώμε- 
γον; ληϑῆ, ἔφη, λέγεις, ὅτι πολὺ κρατεῖται ἐν ἅπα- 
σιν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τὸ γένος τοῦ γένους. γυναῖκες 

μέντοι πολλαὶ πολλῶν ἀνδρῶν βελτίους εἰς πολλά" τὸ 
δὲ ὅλον ἔχει ὡς σὺ λέγεις. Οὐδὲν ἄρα ἐστίν, [7 φίλε, 
ἐπιτήδευμα τῶν πόλιν διοικούντων γυναικὸς διότι γυνή, 
οὐδ᾽ ἀνδρὸς διότι ἀνήρ, αλλ ὁμοίως διδσπαρμέναι αἵ 
φύσεις ἐν ἀμφοῖν τοῖν ζώοιν, καὶ πάντων μὲν μετέχει 
γυνὴ ἐπιτηδευμάτων κατὰ φύσιν, πάντων δὲ ' ἀνήρ, 
ἐπὶ πᾶσι δὲ ἀσϑενέστερον γυνὴ ἀνδρός. Πάνυ γε. Ἢ 
οὖν ἀνδράσι πάντα προςτάξομεν, γυναικὶ δὲ οὐδέν; 

Καὶ πῶς; Ἀλλ ἔστι γάρ, οἶμαι, ὡς φήσομεν, xoi γυνὴ 

ἰατρική, ἡ 9 ov, καὶ μουσική, 5 δ᾽ ἄμουσος pus 
Ti μῆν; Καὶ γυμναστικὴ ἄρα xal πολεμική, * 7 δὲ 

ἀπόλεμος καὶ οὐ φιλογυμναστική; Οἶμαι ἔγωγε. Τί δέ; 
φιλόσοφός τε καὶ μισόσοφος; καὶ ϑυμοειδής, ἡ δ᾽ 

ἄϑυμος; Ἔστι καὶ ταῦτας, Ἔστιν ἄρα καὶ φυλακικὴ 
γυνή, ἡ δ᾽ οὐ. ἢ οὐ τοιαύτην καὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν 
φυλακικῶν φύσιν ἐξελεξάμεϑα; Τοιαύτην μὲν ovy. Καὶ 

γυναικὸς ἄρα καὶ ἀνδρὸς ἢ αὐτὴ φύσις εἰς φυλακὴν 
πόλεως, πλὴν» ὅσα ἀσϑενεστέρα, ἢ δὲ ἰσχυροτέρα ἐστὶν. 
Φαίνεται. — VE. Καὶ γυναῖκες ἄρα αἵ τοιαῦται τοῖς ! 

τοιούτοις ἀνδράσιν ἐχλεχτέαι ξυνοικεῖν T8 καὶ ξυμφυ- 

λάττειν, ἐπείπερ εἰσὶν ἱκαναὶ καὶ ξυγγενεῖς αὐτοῖς τὴν 
φυσιν. Πάνυ Te. Τὰ δ᾽ ἐπιτηδεύματα οὐ τὰ αὐτὰ 
ἀποδοτέα ταῖς αὐταῖς φύσεσιν; Τὰ αὐτά. Ἥκομεν 
ἄρα εἰς τὰ πρότερα περιφερόμενοι, καὶ ὁμολογοῦμεν 
μὴ παρὰ φύσι» εἶναι ταῖς τῶν φυλάκων γυναιξὶ μου- 
σικήν e καὶ γυμναστικὴν ἀποδιδόναι. Παντάπασι μὲν 

οὗν. 
μοϑετοῦμεν, ἐπείπερ κατὰ φύσιν ἐτίϑεμεν τὸν νόμον" 
ἀλλὰ τὰ νῦν παρὰ ταῦτα γιγνόμενα παρὰ φύσιν μᾶλ- 

λον, ὡς ἔοικε, γίγνεται. "Eoixsy. Οὐχοῦν 1 ἐπίσκεψις 

ἡμῖν ἤν, δἰ δυνατά ys καὶ βέλτιστα λέγοιμεν; Ἢν γάρ. 
Καὶ ὅτι μὲν δὴ δυνατά, διωμολόγηται; Ναί. Ὅτι δὲ 
δὴ βέλτιστα, τὸ μετὰ τοῦτο δεῖ διομολογηϑῆναι; 4η- 
λον. Οὐκοῦν πρός 78 τὸ φυλακικὴν γυναῖκα γενέσϑαι, 

οὐκ ἀλλη μὲν ἡμῖν ἄνδρας ποιήσει παιδεία, aAA δὲ 
γυναῖκας, ἄλλως τε καὶ ! τὴν αὐτὴν φύσιν παραλαβοῦ- 

σα; Οὐκ ἄλλη. Πῶς ovv ἔχεις δόξης τοῦ τοιοῦδε πέ- 

e Τίνος δή; Tov ὑπολαμβάνειν παρὰ σεαυτῷ τὸν μὲν 
ἀμείνω ἄνδρα, τὸν δὲ χείρω. ἢ πάντας ὁμοίους ἡγεῖ; 
Οὐδαμῶς. Ἔν οὖν τῇ πόλει, ἣν ᾧκίζομεν, πότερον οἴξι 
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ἡμῖν ἀμείνους ἄνδρας ἐξειργάσϑαι τοὺς φύλακας, τυ- 

χόντας ἧς διήλϑομεν παιδείας, ἢ τοὺς σκυτοτόμους, τῇ 
σπυτισῇ παιδευθέντας; Τελοῖον, ἔφη, ἐρωτᾷς. Μα»- 
ϑάνω, ἔφην. τὲ δέ; τῶν ἄλλων πολιτῶν ' οὐχ οὗτοι 

ἄριστοι; Πολύ ys. Τί δέ; ai γυναῖκες τῶν γυναικῶν 

οὐχ αὗται ἔσονται βέλπισται; Koi τοῦτο, ἔφη, πολύ. 
Ἔστι δέ τι πόλει ἄμεινον ἢ γυναῖκάς τε καὶ ἄνδρας ὡς 
ἀρίστους ἐγγίγνεσθαι; Οὐκ ἔστιν. Τοῦτο δὲ μουσική 
τε xal γυμναστικὴ παφαγιγνόμεναι, ὡς ἡμεῖς * διήλϑο- 
μὲν, ἀπεργάσονται; Πῶς δ᾽ 0v; Ov μόνον «ga δυνα- 

10», ἀλλὰ καὶ ἄριστον πόλει νόμιμον ἐτίθεμεν. — Ov- 

τως. ποδυτέον δὴ ταῖς τῶν φυλάκων γυναιξίν, ἐ ἐπεί- 

περ ἀρϑτὴν ἀντὺ ἱματίων ἀμφιέσονται, καὶ κοινωνητέον 
πολέμου τὸ καὶ τῆς ἄλλης φυλακῆς τῆς περὶ τὴν πό- 
Aw, καὶ οὐκ ἄλλα πρακτέον" τούτων δ᾽ αὐτῶν τὰ ἐλα- 
φρότερα ταῖς γυναιξὶν ἢ τοῖς ἀνδράσι δοτέον διὰ τὴν 
τοῦ γέρους ! ἀσϑένειαν. ὃ δὲ γελῶν ἀνὴρ ἐπὶ γυμναῖς 

γυναιξὶ, τοῦ βελτίστου ἕνεκα γυμναζομέναις, ἀτελῆ τοῦ 

γελοίου σοφίας δρέπον καρπόν, σὐδὲν οἶδεν, ὡς 
ἔθεχδν; ἐφ᾽ ᾧ γελᾷ οὐδ᾽ O τι πράττει" κάλλιστα γὰρ δὴ 
τοῦτο καὶ Aderat xol λελέξεται, ὅτε τὸ μὲν ὠφέλιμον 
καλόν, τὸ δὲ βλαβερὸν αἰσχρόν. “Παντάπασι μὲν οὐν. 
VH. Tovro μὲν τοίνυν ἕν ὥεπερ χῦμα φῶμεν διαφεύ- 
7γειν τοῦ γυναικείου πέρε νόμου ROT ὥςτε μὴ παν- 
τἄάπασι καταχλυσϑῆναι, τιϑέντας ' ὡς δεῖ κοινῇ πάντα 
ἐπιτηδεύειν τούς τὸ φύλακας ἡμῖν xal τὰς φυλακίδας, 
ἀλλά πῃ τὸν λόγον αὐτὸν αὑτῷ ὡμολογῆσϑαι, ὡς δυ- 
νατά τὸ καὶ ὠφέλιμα λέγει; Καὲ μάλα, ἔφη, οὐ σμι- 
πρὸν sua διαφεύγεις. φήσεις ye ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ μέγα 
αὐτὸ εἶναι, ὅταν τὸ μετὰ τοῦτο ἰδῃς. Aye δή, ἴδω, 
ἔφη. Τούτῳ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἕπϑται νόμος καὶ τοῖς ἔμ- 
προῦϑεν τοῖς ἄλλοις, ὡς ἔγῴμαι, 00s. Τίς; Τὰς γυ- 

yefixag ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων πάντων πάσας εἷ- 
γαὶ κυινάς, ἰδίᾳ δὲ ! under μηδεμίαν συγνοικϑὶν" παὺ 
τοὺς παῖδας αὖ κοινούς, καὶ μήτε γονέα ἔκγονον εἰδέ- 

yai τὸν αὑτοῦ μήτε παῖδα γονέα. Πολύ, ἔφη; τοῦτο 
ἐχείνσυ μεϊζον πρὸς ἀπιστίαν καὶ τοῦ δυνατοῦ πέρι καὶ 
τοῦ ὠφελίμου. Ovx οἶμαι, ἦν δ᾽ spo, περὶ ye τοῦ 
ὠφελίμου ἀμφιςβητεῖσϑαι ἄν, ὡς οὐ μέγιστον ἀγαθὸν 
χοινὰς μὲν τὰς γυναῖκας εἶναι, κοινοὺς δὲ τοὺς παῖδας, 

εἴπερ οἷόν ve' ἀλλ οἶμαι περὶ τοῦ εἰ δυνατὸν ἢ μὴ 
πλείστην ἀμφιςβήτησιν γενέσϑαι. ^ Περὶ ἀμφοτέρων, " 
δ᾽ ὅς, εὖ μάλ ἂν ἀμφιςβητηϑείη. A£yeis, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

λόγων ξύστασιγ" ἐγὼ δ᾽ ᾧμην ἔχ γε τοῦ ἑτέρου ἀπο- 
δράσεσϑαι, εἴ σοι δόξϑιεν ὠφέλιμον εἶναι, λοιπὸν δὲ 
δή Lot ἔσεσϑαι περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ μή. MÀ ovx 
ἔλαϑες, ἦ δ᾽ ὅς, ἀποδιδράσκων, ἀλλ ἀμφοτέρων πέρε 

δίδου λόγον. "Ygerréov, ἣν δ᾽ ἐγώ, δίκην. τοσόνδε 
μέντοι χάρισαὶ μοι ἔασόν us * ἑορτάσαι, ὥςπερ οἵ 
ἀργοὶ τὴν διάνοιαν εἰώϑασιν ἑστιᾶσϑαι ὑφ᾽ ἑαυτῶν, 

ὅταν μόνοι πορδύωνται. καὶ γὰρ οἵ τοιοῦτοἱ που, πρὶν 
ἐξευρεῖν, τίνα τρόπον ἔσται τε ὧν ἐπιϑυμοῦσι, τοῦτο 

παρέντες, ἵνα μὴ κάμνωσι βουλευόμενοι περὶ τοῦ δυ- 
γατοῦ καὶ μή, ϑέντες ὡς ὑπάρχον εἶναι ὃ βούλονται; 

ἤδη τὰ λοιπὰ διατάττουσι καὶ χαίρουσι διεξιόντες οἷα 
δράσουσι γενομένου; ἀργὸν καὶ ἄλλως ψυχὴν ἔτι ἀρ- 
γοτέραν ποιοῦντες. ἤδη οὖν ! καὶ αὐτὸς uai asl ζομαι; 
καὶ ἐκεῖνα μὲν ἐπιϑυμῶ ἀναβαλέσϑαι καὶ ὕστερον ἐπι- 
σχέψασϑαι, ἡ δυνατά, νῦν δὲ ὡς δυνατῶν ὄντων ϑεὶς 
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| σκέψομαι, ἂν uot παριῇς, πῶς διατάξουσιν αὐτὰ οἱ 

ἄρχοντες γιγνόμενα, καὶ ὅτι πάντων ξυμφορώτατ ἄν 
εἴη πραχϑέντα τῇ τε πόλει καὶ τοῖς φύλαξι. ταῦτα 
πειράσομαΐ σοι πρότερα συνδιασκοπιεῖσϑαι, ὕστερα δ᾽ 
ἐχεῖνα, Binto παρίης. Ἀλλὰ παρίημι, ἔφη, καὶ σκόπει. 

Οἶμαι τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, Sirep ἔσονται οἱ ἄρχοντος 
ἄξισι τούτου ! τοῦ ὀνόματος, οἵ τε τούτοις ἐπίκουροι 

κατὰ ταὐτά, τοὺς μὲν ἐθελήσειν ποιεῖν τὰ ἐπιταττό- 
μενα, τοὺς δὲ ἐπιτάξειν, τὰ μὲν αὐτοὺς πειϑομένους 
TOig νόμοις, τὰ δὲ καὶ μιμουμένους ὅσα ἂν ἐκείνοις 
ἐπιτρέψωμεν. Εἰκός, ἔφη. Σὺ μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
ὃ »ομοϑέτης αὐτοῖς, ὥςπερ τοὺς ἄνδρας ἐξέλεξας, ov- 

τῶ καὶ τὰς γυναῖκας ἐχλέξας παραδώσεις χαϑ' ὅσον 

οἷόν τε ὁμοφυδῖς" οἱ δέ, Gre οἰκίας τε καὶ ξυσσίτια 

κοινῇ ἔχοντες, ἰδίᾳ δὲ οὐδενὸς οὐδὲν τοιοῦτο κεκτημέ- 
γου, ὁμοῦ δὴ! ἔσονται, ὁμοῦ δὲ à ἀναμεμιγμένων καὶ ἐν 
be. καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ τροφῇ ὑπ᾽ ἀνάγκης, οἶμαι, 

τῆς ἐμφύτου ἄξονται πρὸς τὴν ἀλλήλων μῖξιν. LE 09x 

ἀναγκαῖά σοι δοκῶ λέγειν; Ov γεωμετρικαῖς γε, ἢ δ᾽ 
ὅς, ἀλλ ἐρωτικαῖς ἀνάγκαις, αἵ κινδυνεύουσιν ἐκείνων 
δριμύτεραι εἶναι πρὸς τὸ πεύϑειν ve καὶ ἕλκειν τὸν 
πολὺν λεών.  VHL Καὶ μάλα, εἶπον, ἀλλὰ μετὰ δὴ 
ταῦτα, ὦ Τλαύκων, ἀτάχτως μὲν μίγνυσϑαι ἀλλήλοις 

ἢ! ἄλλο ὅτιοῦν ποιεῖν οὔτε ὅσιον ἐν εὐδαιμόνων πό- 
x οὔτ ἐάσουσιν Oi ἄρχοντες. Ov γὰρ δίκαιον, ἔφη. 

Δῆλον δή, ὅτι γάμους τὸ μετὰ τοῦτο ποιήσομεν. ig- 
govc sig δύναμιν ὃ τι μάλιστα" siev δ᾽ ἂν ἱεροὶ οἵ 
ὠφελιμώτατοι. Παντάπασι μὲν οὖν. * Πῶς οὖν δὴ 
ὠφελεμώτατοι ἔσονται, τόδε μοι λέγε, ὦ Γλαύκων" ὁρῶ 

γάρ cov ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ κύνας ϑηρευτικοὺς καὶ τῶν 
γενναίων ὀρνίϑων μάλα συχνούς" do οὖν, ὦ πρὸς 
Διός, προςέσχηκάς τι τοῖς τούτων γάμοις τε καὶ παι- 

-δοποιέαις; Τὸ ποῖον, ἔφη; “Πρῶτον Ἂν αὐτῶν τούτων, 

καίπερ ὄντων γενναίων, dg οὐκ εἰσὶ Tuvec καὶ γίγνον- 
ται ἄριστοι; Εἰσίν. Πότερον ovy ἐξ ἁπάντων ὁμοίως 
γεννᾷς, ἢ προϑυμεῖ 0 τι μάλιστα ἐκ τῶν ἀρίστων; "Ex 

τῶν ἀρίστων. ! Ti δ᾽; ἐκ τῶν νεωτάτων ἢ ἐκ τῶν ye- 
ραιτάτων ἢ ἐξ ἀκμαζόντων ὅ τι μάλιστα; EE Gxua- 
ζόντων. Καὶ ἐὰν μὴ οὕτω γεννᾶται, πολύ σοι ἡγεῖ 

χεῖρον ἔσεσϑαι τό τε τῶν ὀρνίϑων καὶ τὸ τῶν κυνῶν 
γένος; "Eyay ; ἔφη. Τὶ δὲ inno oit, ἦν δ᾽ ἐγώ, xai 
τῶν ἄλλων ζώων; 5 ἄλλῃ πῃ ἔχϑιν; "ἄτοπον μέντ᾽ ἄν, 
ἦ δ᾽ ὅς, εἴη. Bafai, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, ἑταῖρε, ὡς 
ἄρα σφόδρα ἡμῖν δεῖ ἄχρων δἶναι τῶν ἀρχόντων, εἴπερ 
καὶ περὶ τὸ τῶν ἀνϑρώπων 7ἔσος ὡςφαύτως ἔχει. ^ MÀ- 
λὰ μὲν δὴ ἔχει, ἔφη" ἀλλὰ τὶ δή; Ὅτι ἀνάγκη αὐτοῖς, 
ἢν δ᾽ ἐγώ, φαρμάκοις πολλοῖς χρῆσϑαι. ἰατρὸν δέ 
που μὴ δεομένοις μὲν σώμασι φαρμάκων, ἀλλὰ διαΐτῃ 
ἐθελόντων ὑπακούειν, καὶ φαυλότερον ἐξαρκεῖν ἡγσύ- 
μεϑα εἶναι" ὅταν δὲ δὴ καὶ φαρμακεύειν δέη, ἴσμεν 
ὅτι ἀνδρειοτέρου δεῖ τοῦ ἰατροῦ. 9s ἀλλὰ πρὸς 
τὶ λέγεις; Πρὸς τόδε, ἦν δ᾽ ἐγώ: συχνῷ τῷ ψεύδει καὶ 
τῇ ἀπάτῃ κινδυνεύει ἡμῖν δεήσϑιν χρῆσϑαι τοὺς dg- 
χοντὰς ' ἐπὶ ὠφελείᾳ τῶν ἀρχομένων. ἔφαμεν δέ που 
ἐν φαρμάκου εἴδει πάντα τὰ τοιαῦτα χφήσιμα βἶναι. 
Καὶ ὀρϑῶς ye ἔφη. Ἔν τοῖς γάμοις τοίνυν καὶ παι- 

δοποιίαις ἔοικα τὸ ὀρϑὸν τοῦτο γίγνεσϑαι οὐκ ἐλάχι- 
στον. Πῶς δή; Δεῖ μὲν, εἶπον, ἐκ τῶν ὡμολογημέ- 
γὼν τοὺς ἀρίστους ταῖς ἀρίσταις συγγίγνοσϑαι ὡς 
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πιλϑιστάκις, τοὺς δὲ φαυλοτάτους ταὶς φαυλοτάταις 

τοὐναντίον, καὶ τῶν μὲν τὰ ἔκγονα τρέφειν, ! τῶν δὲ 
μή» εἰ μέλλει τὸ ποίμνιον 0 τὶ ἀκρότατον εἶναι" καὶ 
ταῦτα πάντα γιγνόμενα λανϑάνϑιν τιλὴν αὐτοὺς τοὺς 

ἄρχοντας, εἰ αὖ ἢ ἀγέλη τῶν φυλάκων ὅ τι μάλιστα 

ἀστασίαστος ἔσται. Ὀρϑύτατα, ἔφη. Οὐκοῦν δὴ 

ἑορταί τινες νομοϑετητέαι ἔσονται, ἐν αἷς ξυναάξομδν 

τὰς τῷ νύμφας καὶ τοὺς νυμφίους, καὶ ϑυσίαι καὶ 
ὕμνοι ποιητέοι τοῖς ἡμδτέροις ποιηταῖς ᾿πρότοχαθο, ^ 

τοῖς χιγνομένοις γάμοις" τὸ δὲ πλῆϑος τῶν γάμων ἐπὶ 
τοῖς ἄρχουσι ποιήσομεν, iv ὡς μάλιστα διασώζωσι τὸν 
αὐτὸν ἀριϑμὸν τῶν ἀνδρῶν, πρὸς πολέμους 18 καὶ νό- 
σους καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἀποσκοποῦντες, καὺ μήτο 
μεγάλη ἡμῖν ἡ πόλις κατὰ τὸ δυνατὸν μήτε σμιχρὰ γί- 
γνηται. Ὀρϑῶς, ἔφη. Κλῆροι δή τινες, οἶμαι, ποιη- 
τέοι κομψοίΐ, ὥςτε τὸν φαῦλον éxsivov αἰτιᾶσϑαι ἐφ᾿ 
ἑκάστης συνέρξεως τύχην, ἀλλὰ μὴ τοὺς ἄρχοντας. 
Καὶ μάλα, ἔφη. ΙΧ. Καὶ τοῖς ' ἀγαϑοῖς γέ που τῶν 
γέων ἐν πολέμῳ ἢ ἀλλοϑί που γέρα δοτέον καὶ ἀϑλα 
ἄλλα τε καὶ ἀφϑονεστέρα ἡ ἐξουσία τῆς τῶν γυναικῶν 
ξυγκοιμήσεως, ἵνα καὶ ἅμα μετὰ προφάσεως ὡς πλεῖ- 

στοι τῶν παίδων ἐκ τῶν τοιούτων σπείρωνται. Ὄρ- 
ϑῶς. Οὐκοῦν καὶ τὰ ἀδὶ γιγνόμενα ἔμγονα παραλαμ- 
βάνουσαι αἱ ἐπὶ τούτων ἐφεστηκυῖαι ἀρχαὶ εἴτε ἀνδρῶν 
δἴτϑ γυναικῶν εἴτε ἀμφότερα ---, κοιναὶ μὲν γάρ ποῦ 
καὶ ἀρχαὶ γυναιξὶ τε καὶ ἀνδράσιν. Nob. ' Τὰ μὲν δὴ 
τῶν ἀγαθῶν, δοκῶ, λαβοῦσαι εἰς τὸν σηκὸν οἴσουσι 
παρά τινὰς τροφούς, χωρὶς οἰκούσας ἔν τινι μέρει τῆς 
πόλεως" τὰ δὲ τῶν χειρόνων, καὶ ἐάν τι τῶν ἑτέρων 
ἀνάπηρον γίγνηται, ἐν ἀποῤῥήτῳ τὸ καὶ ἀδήλῳ κατα- 
κρύψουσιν ὡς πρέπει. Εἴπερ μέλλει, i ἔφη, καϑαρὸν τὸ 

γένος τῶν φυλάκων ἔσεσϑαι. Οὐκοῦν καὶ τροφῆς οὐ- 

τοι ἐπιμελήσονται, τάς τᾶ μητέρας ἐπὶ τὸν σηκὸν ἄγον- 
τες, ὅταν σπαργῶσι, πᾶσαν μηχανὴν “μηχανώμενοι 
ὅπως μηδεμία ' τὸ αὑτῆς αἰσϑήσεται, καὶ ἀλλὰς γάλα 
ἐχούσας ἐκπορίζοντες, ἐὰν μὴ αὐταὶ ἱκαναὶ ὦσι, καὶ 
αὐτῶν τούτων ἐπιμελήσονται, ὅπως μέτριον χρόνον 
ϑηλάσονται, ἀγρυπνίας δὲ καὶ τὸν ἄλλον πόνον τίτ- 
ϑαις τὸ καὶ τροφοῖς παραδώσουσιν; “Πολλὴν ῥᾳστώ- 
γὴν, ἔφη, λέγεις τῆς παιδοποιίας ταῖς τῶν φυλάχων 

γυναιξίν. “Πρέπει γάρ, ἢν δ᾽ ἐγώ. τὸ δ᾽ ἐφεξῆς διέλ- 

ϑῶωμεν, ὃ προϑυμούμεϑα. ἔφαμεν γὰρ δὴ ἐξ ἀχμαζόν- 

των δεῖν τὰ ἔχγονα γίγνεσϑαι. oii. ! 4g οὖν 

σοι ξυνδοκεῖ μέτριος χρόνος ἀκμῆς τὰ εἴκοσιν ἔτη n- 
youxt , ἀνδρὶ δὲ τὰ τριάκοντα; Τὰ ποῖα αὐτῶν; ἔφη. 

Τυναικὶ μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀρξαμένῃ ἀπὸ εἰκοσιέτιδος μέ- 
X9. τοτταραχονταέτιδος τίκτειν τῇ πόλει" ἀνδρὶ δέ, 

ἐποιδὰν τὴν ὀξυτάτην δρόμου ἀχμὴν παρῇ, τὸ ἀπὸ 
τούτου γεννᾶν τῇ πόλδι μέχρι πεντεκαιπεντηκονταέτους. 
᾿μφοτέρων * γοῦν, ἔφη, αὕτη ἀκμὴ σώματός τὸ καὶ 
φρονήσεως. Οὐκοῦν ἐὰν τὸ πρεσβύτερος τούτων ἐάν 

τὸ νεώτερος τῶν εἰς τὸ κοιγὸν γεννήσθων ἅψηται, οὔτε 
ὅσιον οὔτε δίκαιον φήσομεν τὸ ἁμάρτημα, ὡς παῖδα 
φιτύοντος τῇ πόλει, ὅς, ἂν λάϑῃ, χεννήσδται οὐχ ὑπὸ 

ϑυσιῶν οὐδ᾽ ὑπὸ εὐχῶν φύς, ἃς ép ἑκάστοις τοῖς γά- 

μοις βὔξονται καὶ ἱέρειαι καὶ ἱερεῖς καὶ ξύμπασα ἡ πό- 
Aug ἐξ ἀγαϑῶν ἀμείνους καὶ ἐξ een ὠφελιμωτέ- 
φους ἀεὶ τοὺς ἐκγόνους γίγνεσϑαι, ! ἀλλ᾿ ὑπὸ σκότου 
μοτὰ δεινῆς ἀκρατείας γεγονώς. Ὀρϑῶς, ἔφη. 'O αὐ- 
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τὸς δέ γ᾽, εἶπον, νόμος, ἐάν τις τῶν ἔτι γεννώντων μὴ 

ξυνέρξαντος ἄρχοντος ἅπτηται τῶν ἐν ἡλικίᾳ γυναικῶν" 
γόϑον γὰρ καὶ ἀνέγγυον καὶ ἀνίερον φήσομεν αὐτὸν 
παῖδα τῇ πόλει καϑιστάναι. Ὀρϑύτατα, ἔφη. Ὅταν 

δὲ δή, οἶμαι, αἵ τὸ χυναῖκες καὶ οἱ ἀνδρες τοῦ γεννᾶν 
ἐκβῶσι τὴν ἡλοίίαν, ἀφήσομέν που ἐλευϑέρους αὐτοὺς 
συγγίγνεσθαι [7 ἂν ἐθέλωσι, πλὴν ̓ ϑυγατρὶ καὶ 1 μη- 

19i καὶ ταῖς τῶν ϑυγατέρων παισὶ καὶ ταῖς ἄνω μη- 
τρός, καὶ γυναῖκας αὖ πλὴν υἱεῖ καὶ πατρὶ καὶ τοῖς 
τούτων εἰς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω, καὶ ταῦτά y ἤδη 
πάντα διακολευσόμενοι προϑυμεῖσϑαι μάλιστα μὲν 
μηδ᾽ εἰς φῶς ἐκφέρειν κύημα μηδὲ δι ἕν, ἐὰν γένηται, 
ἐὰν δέ τὸ βιάσηται, οὕτω τιϑέναι, ὡς οὐκ οὔσης τρο- 
qus τῷ τοιούτῳ. Καὶ ταῦτα μέν γ᾽, ἔφη», μετρίως λέ- 
γϑται" πατέρας δὲ καὶ ϑυχατέρας καὶ ἃ νῦν δὴ ἔλεγες 
! πῶς διαγνώσονται ἀλλήλων; Οὐδαμῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

ἀλλ᾿ ἀφ᾿ ἧς ἂν ἡμέρας τις αὐτῶν νυμφίος γένηται, μετ᾽ 
ἐχείνην δεκάτῳ μηνὲ καὶ ἑβδόμῳ δὴ ἃ ἂν γένηται ἔκ- 
γονα, ταῦτα πάντα προφερδῖ τὰ μὲν ἀῤῥενα υἱεῖς, τὰ 
δὲ ϑήλδα ϑυχατέρας, καὶ ἐκεῖνα ἐκεῖνον πατέρα καὶ 
οὕτω δὴ τὰ τούτων ἔκγονα, παΐδων παῖδας, καὶ ἐκεῖνα 

αὖ ἐκείνους πάππους ze καὶ τηϑᾶς, τὰ δ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ 
χρόνῳ γεγονότα, ἐν ᾧ αὖ μητέρες καὶ oi πατέρες 
τῶν ἐγέννων, ἀδελφάς τὸ καὶ ἀδελφούς, ὥςτε, O ! νῦν 

δὴ ἐλέγομεν, ἀλλήλων μὴ ἅπτεσϑαι. ἀδελφοὺς δὲ καὶ 

ἀδελφὰς δώσει ὁ νόμος συνοικεῖν, ἐὰν ὃ κλῆρος ταύτῃ 
vint xoi ἡ Ilvio προθαναιρῇ. ᾿ὀρϑύτατα, ἡ δ᾽ 

0c. X. H μὲν δὴ κοινωνία, ὦ Γλαύκων, αὕτη τὸ καὶ 

τοιαύτη γυναικῶν τ καὶ παίδων τοῖς φύλαξί σοι τῆς 

πόλεως" ὡς δὲ ἑπομένη τε τῇ ἄλλῃ πολιτείᾳ καὶ μα- 

κρῷ βελτίστη, δεῖ. δὴ τὸ μετὰ τοῦτο᾽ βεβαιώσασϑαι 
joa τοῦ λόγου. ἢ πῶς ποιῶμεν; * Οὕτω νὴ Δία, ἡ 

δ᾽ 4p οὖν οὐχ 30s ἀρχὴ τῆς ὁμολογίας, ἐρέσϑαι 

HEN αὐτούς, τί ποτϑ τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν ἔχομεν εἰ- 
πεῖν δὶς πόλεως κατασχευήν, οὗ δεῖ στοχαζόμενον τὸν 

νομοϑέτην τιϑέναι τοὺς »όμους, καὶ τί μέγιστον κα- 
κόν, sire ἐπισκέψασθαι, ἄρα ἃ νῦν δὴ διήλϑομεν εἰς 

μὲν τὸ τοῦ ἀγαϑοῦ ἴχνος ἡμῖν ἁρμόττει, τῷ δὲ τοῦ 
κακοῦ ἀναρμοστεῖ; Πάντων μάλιστα, ἔφη. Ἔχομεν 
QUY τι μεῖξον κακὸν πόλδι ἢ E ἐκεῖνο, ὃ ἂν αὐτὴν δια- 

σπᾷ καὶ ποιῇ ' πολλὰς avri μιᾶς; ἢ μεῖζον ἀγαϑὸν 
τοῦ ὃ ἂν ξυνδῇ ve καὶ ποιῇ μίαν; Οὐκ ἔχομεν. Οὐκ- 

ovr T μὲν ἡδονῆς τε καὶ λύπης κοινωνία ξυνδεῖ, ὅταν 
ὃ τι μάλιστα πάντες οἱ πολῖται τῶν αὐτῶν γιγνομένων 
Te καὶ ἀπολλυμένων παραπλησίως χαΐίρωσι καὶ λυπῶν- 

ται; Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Ἢ δὲ ye τῶν τοιού- 
των ἰδίωσις διαλύει, ὅταν οἱ μὲν περιαλγεῖς, oL δὲ πε- 

Qu x gels γίγνωνται ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς παϑήμασι ! τῆς 
πόλδώς T8 καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει; τί δ᾽ οὐ; ᾿4ρ᾽ οὖν ἐκ 
τοῦδε TO 010708 χίρθκαι: ὅταν “μὴ ἅμα φϑέγγωνται 
ἐν τῇ πόλει τὰ τοιάδε ῥήματα, τό 1B ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ 
ἐμόν; καὶ περὶ τοῦ ἀλλοτρίου κατὰ ταὐτά; Κομιδῇ μὲν 

Ἔν ἧτινι δὴ πόλει πλεῖστοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ 
ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι τὸ ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν, αὕτη 
ἄριστα διοικεῖται; Πολύ γ8. Καὶ ἥτις δὴ ἐγγύτατα 

ἑνὸς ἀνθρώπου ἔχϑι, οἷον ὅταν που ἡμῶν δακτυλός 
του πληγῇ» πᾶσα 1 κοινωνία ἣ κατὰ τὸ σῶμα πρὸς 
τὴν ψυχὴν τεταμένη εἰς μίαν σύνταξιν τὴν ' τοῦ ἀρ- 

| χοντος iv αὐτῇ ἤσϑετό τὸ καὶ πᾶσα ἅμα ξυνήλγησϑ 
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μέρους πονήσαντος ὅλη, xol οὕτω δὴ λέγομεν ὅτι ὁ 
ἄνϑρωπος τὸν δάκτυλον ἀλγεῖ: καὶ περὶ ἄλλου ὁτου- 

οὖν τῶν τοῦ ἀνϑρώπου ὃ αὐτὸς λόγος, πϑρί 18 λύπης 

πονοῦντος μέρους καὶ περὶ ἡδονῆς ῥαΐζοντος. Ὁ av- 
τὸς γάρ, ἔφη" καὶ τοῦτο ὃ ἐρωτᾷς, τοῦ τοιούτου q- 
γύτατα ἡ ἄριστα πολιτευομένη πόλις οἰκεῖ. Ἑνὸς δή, 
οἶμαι, πάσχοντος τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν ἢ ἀγαϑὸν ἢ ἢ κα- 
κὸν ἡ τοιαύτη πόλις μαλιστά ! 18 φήσει ἑαυτῆς δῖναι 

τὸ πάσχον, καὶ ἢ ξυνησϑήσεται ἅπασα ἢ ξυλλυπήσε- 
ται. Ἀνάγκη, ἔφη, τήν ys εὔνομον. ΧΙ. Ὥρα ἂν εἴη, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐπανιέναι ἡμῖν ἐπὶ τὴν ἡμετέραν πόλιν, καὶ 
τὰ τοῦ λόγου ὁμολογήματα σκοπεῖν ἐν αὐτῇ, εἰ αὐτὴ 
μάλιστ᾽ ἔχει εἴτε καὶ ἀλλὴ τις μᾶλλον. Οὐκοῦν χρή, 
ἔφη. Τί οὐν; ἔστι μέν * που καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πό- 

λεσιν ἀρχοντές τε καὶ δῆμος, ἔσιι δὲ καὶ ἐν αὐτῇ; 

Ἔστιν. Πολίτας μὲν δὴ πάντες οὗτοι ἀλλήλους προς- 
βροῦσιν; Πῶς δ᾽ οὔ; Ἀλλὰ πρὸς τῷ πολίτας τί 0 ἐν 
ταῖς ἄλλαις δῆμος τοὺς ἄρχοντας προζαγορδύει; Ἔν 

μὲν ταῖς πολλαῖς δεσπότας, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατουμέ- 

γαις αὐτὸ τοὔνομα τοῦτο, ἄρχοντας. Τί δ᾽ ὃ ἐν τῇ 
ἡμετέρᾳ. δῆμος; πρὸς τῷ πολίτας τὶ τοὺς ἀρχοντάς 
φησιν εἶναι; “Σωτῆρᾶς ! τὸ καὶ ἐπικούρους, ἔφη. Τί δ᾽ 

οὗτοι τὸν δῆμον; Μισϑοδότας τὸ χαὶ τροφέας. Οἱ δ᾽ 
ἐν ταῖς ἄλλαις ἄρχοντες τοὺς δήμους; Δούλους, ἔφη. 
Ti δ᾽ οἵ ἄρχοντες ἀλλήλους; Ξυνάρχοντας, ἔφη. Τί δ᾽ 

oi ἡμέτεροι; Ξυμφύλακας. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν τῶν ἀρ- 
χόντων τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, εἴ τίς τινα ἔχει 

προςειπεῖν τῶν ξυναρχόντων τὸν μὲν ὡς οἰκεῖον, τὸν 

δ᾽ ὡς ἀλλότριον; Καὶ πολλούς γε. Οὐκοῦν τὸν μὲν 
οἰκεῖον ὡς ἑαυτοῦ νομίζει 8 καὶ λέγδι, ! τὸν δ᾽ ἀλλό- 

τριον ὡς οὐχ ἑαυτοῦ; Οὕτως. Τί δὲ oi παρὰ σοὶ 
φύλακες; ἔσϑ᾽ ὅςτις αὐτῶν ἔχοι ἄν τῶν ξυμφυλάχων 

γ»ομίσαι τινὰ ἢ pria ὡς ἀλλότριον; Οὐδαμῶς, 
ἔφη" παντὶ γάρ, ᾧ ἂν ἐντυγχάνῃ τι, ἢ ὡς ἀδελφῷ ἢ 
ὡς ἀδελφῇ 7 ὡς πατρὶ ἢ ὡς μητρὶ ἢ υἱεῖ ἢ ϑυγατρὶ 
ἢ τούτων ἐκγόνοις ἢ προγόνοις »ομιεῖ ἐντυγχάνειν. 
Κάλλιστα, ἣν δ᾽ ἐγώ, λέγεις" ἀλλ ἔτι καὶ τόδε εἰπέ" 

πότερον αὐτοῖς τὰ ὀνόματα, μόνον οἰχδῖα γομοϑετή- 
σεις, ἢ καὶ τὰς πράξεις πάσας ! κατὰ τὰ ὀνόματα 
πράττειν, περὶ τὰ τοὺς πατέρας, ὅσα »όμος περὶ πα- 
τέρας αἰδοῦς τϑ πέρι καὶ κηδεμονίας καὶ τοῦ ὑπήκοον 
δεῖν εἶναι τῶν γονέων, ἢ μήτϑ πρὸς ϑεῶν μήτε πρὸς 
ἀνϑρώπων αὐτῷ ἄμεινον ἔσεσϑαι, ὡς οὔτε ὅσια οὔτ 

δίκαια πράττοντος. ἂν, εἰ ἀλλα πράττοι ἢ ταῦτα; αὑ- 
ταὶ σοι ἢ ἄλλαι φῆμαι & ἁπάντων τῶν πολιτῶν ὑ ὑμνή- 
σουσιν ev óc περὶ τὰ τῶν παίδων ὦτα καὶ περὶ πα- 
τέρων, οὖς ἂν αὐτοῖς τις ἀποφήνῃ, καὶ περὶ τῶν ἀλ- 
λων ξυγγενῶν; ! ἁ{ὅται, ἔφη" γελοῖον γὰρ ἄν εἴη, εἰ 

&yev ἔργων οἰκεῖα ὀνόματα διὰ τῶν στομάτων μόνον 
φϑέγγοιντο. Πασῶν ἄρα πόλδων μάλιστα ἐν αὐτῇ 
ξυμφωνήσουσιν ἑνός τινος ἢ εὖ ἢ κακῶς πράττοντος, 

ὃ viv δὴ ἐλέγομεν τὸ ῥῆμα, τὸ ὅτι τὸ ἐμὸν εὖ ix 
τϑι ἢ ὅτι τὸ ἐμὸν κακῶς. ἀληθέστατα, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκ- 
οὖν μετὰ * τούτου τοῦ δύγματός v8 καὶ je ἔφα- 
μὲν ξυνακολουϑεῖν τάς ra ἡδονὰς καὶ τὰς λύπας κοι- 

"n Koi ὀρϑῶς γ8 ἔφαμεν. Οὐκοῦν μάλιστα τοῦ αὐ- 
τοῦ κοινωνήσουσιν ἡμῖν oi πολῖται; ὃ δὴ ἐμὸν ὀνομά- 
σουσι; τούτου δὲ κοινωνοῦντες οὕτω δὴ λύπης τε καὶ 
ἡδονῆς μάλιστα κοινωνίαν ἕξουσιν; Πολύ 78. "Ap οὐν 
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τούτων αἰτία πρὸς τῇ ἄλλῃ καταστάσει 7] τῶν γυναι- 
κῶν τ καὶ παίδων κοινωνία τοῖς φύλαξιν; Πολὺ μὲν 

οὖν μάλιστα, i ἔφη. ΧΙ. ἀλλὰ μὴν μέγιστόν 78} πό- 

λει αὐτὸ ὡμολογήσαμεν ἀγαϑόν, ἀπεικάζοντες εὖ oi- 
κουμένην πόλιν σώματι πρὸς μέρος αὑτοῦ λύπης v8 
πέρι χαὶ ἡδονῆς ὡς ἔχϑι. Καὶ ὀρϑῶς Y. ἔφη, ὦμολο- 

γήσαμεν. Τοῦ «μεγίστου ἄρα ἀγαϑοῦ τῇ πόλει αἰτία 
ἡμῖν πέφανται ἡ κοινωνία τοῖς ἐπικούροις τῶν TB παΐ- 
δων καὶ τῶν γυναικῶν. Καὶ uc, ἔφη. 
καὶ τοῖς πρόσϑεν γε ὁμολογοῦμεν" ἔφαμεν, γάρ που 
οὔτε οἰκίας τούτοις ἰδίας δεῖν εἶναι οὔτε γῆν ovre τι 
κτῆμα, ἀλλὰ παρὰ τῶν ! ἄλλων τροφὴν λαμβάνοντας, 

μισϑὸν τῆς φυλακῆς, κοινῇ πάντας ἀναλίσκειν, εἰ μέλ- 
λοιδν ὄντως φύλακες εἶναι. Ὀρϑῶς, ἔφη. E οὖν 
οὐχ, ὅπερ λέγω, τά τῷ πρόσϑεν εἰρημένα καὶ τὰ νῦν 
λεγόμενα ἔτι μᾶλλον ἀπεργάζεται αὐτοὺς ἀληϑινοὺς 
φύλακας, καὶ ποιεῖ μὴ διασπᾶν τὴν πόλιν τὸ ἐμὸν 
ὀνομάζοντας μὴ τὸ αὐτὸ ἀλλ ἄλλον ἄλλο, τὸν μὲν εἰς 

τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἕλκοντα O0 τι ἄν δύνηται χωρὶς τῶν 
ἄλλων κτήσασϑαι, τὸν δὲ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἑτέραν ! οὖ- 

σαν, καὶ γυναῖκά τὸ καὶ παῖδας ἑτέρους, ἡδονάς τὸ καὶ 
ἀλγηδόνας ἐμποιοῦντας ἰδίων ὄντων ἰδίας, ἀλλ᾽ ἑνὶ δό- 

γματι τοῦ oixelov πέρι ἐπὶ τὸ αὐτὸ τείνοντας πάντας 
εἰς τὸ δυνατὸν ὁμοπαϑεῖς λύπης τ καὶ ἡδονῆς εἶναι; 

Κομιδῇ μὲν ovv, ἔφη. Τὶ δὲ; δίκαι τα καὶ ἐγκλήματα 
πρὸς ἀλλήλους οὐκ οἰχήσεται ἐξ αὐτῶν, ὡς ἔπος εἰ- 
πεῖν, διὰ τὸ μηδένα ἴδιον ἐχτῆσϑαι πλὴν τὸ σῶμα, τὰ 
δ᾽ ἀλλὰ κοινά; ὅϑεν δὴ ὑπάρχει τούτοις ἀστασιάστοις 
εἶναι, ὅσα ' ys διὰ χρημάτων ἢ παΐδων καὶ Evry &- 
γῶν χτῆσιν ἀγϑρωποι στασιάζουσιν; “Πολλὴ ἀνάγκη, 

ἔφη, ἀπηλλάχϑαι. Καὶ μὴν οὐδὲ βιαίων ys οὐδ᾽ αἰ- 
κίας δίκαι δικαίως ἂν εἶεν ἐν αὐτοῖς. ἡλιξι μὲν γὰρ 

ἥλικας ἀμύνεσϑαι καλὸν καὶ δίκαιόν που φήσομεν, 

ἀνάγκην σωμάτων ἐπιμελείᾳ τιϑέντες. Ὀρϑῶς, ἔφη. 

Καὶ γὰρ τόδε ὀρϑὸν * ἔχει, qv δ᾽ ἐγώ, οὗτος ὁ νό- 
μος" εἴ πού τίς τῳ ϑυμοῖτο, ἐν τῷ τοιούτῳ πληρῶν 
τὸν ϑυμὸν ἧττον ἐπὶ μείζους ἂν ἴοι στάσεις. Πάνυ 
μὲν οὖν. Πρεσβυτέρῳ μὴν νεωτέρων πάντων ἄρχειν τ 
καὶ κολάζειν προςτετάξεται. δῆλον. Καὶ μὴν ὅτι γ8 

»βώτερος πρεσβύτερον, ἂν μὴ oi ἄρχοντες προςτάττω- 
σιν, οὔτε ἀλλο βιάζεσϑαι ἐπιχειρήσει ποτὲ οὔτε τύ- 

στδιν, ὡς τὸ εἰκός. οἶμαι δ᾽ οὐδὲ ἄλλως ἀτιμάσει" 

ἱκανὼ γὰρ τὼ φύλακϑ ! κωλύοντϑ, δέος τ καὶ αἰδώς, 
αἰδὼς μὲν ὡς γονέων μὴ ἅπτεσϑαι εἴργουσα, δέος δὲ 

τὸ τῷ πάσχοντι τοὺς ἄλλους βοηϑεῖν, τοὺς μὲν ὡς 
υἱεῖς, τοὺς δὲ ὡς ἀδελφούς, τοὺς δὲ ὡς πατέρας. Ξυμ- 
βαίνει γὰρ οὕτως, ἔφη. Πανταχῇ δὴ ἐκ τῶν νόμων 
εἰρήνην πρὸς ἀλλήλους oí ἀνδρες ἀξουσιν; Πολλήν ye. 
Τούτων μὴν ἐν ἑαυτοῖς μὴ στασιαζόντων οὐδὲν δεινὸν 
μή ποτε ἡ ἄλλη πόλις πρὸς τούτους ἢ πρὸς ἀλλήλους 
διχοστατήσῃ. οὐ γὰρ οὐν. T« γε μὴν! σμικρότατα 

τῶν κακῶν Oi ἀπρέπειαν ὀκνῶ καὶ λέγειν, ὧν ἀπηλλα- 
γμένοι ἂν &i&v, κολακείας 18 πλουσίων [πένητες], ἀπο- 
ρίας r& καὶ ἀλγηδόνας, ὅσας ἐν παιδοτροφίαις καὶ 

χρηματισμοῖς διὰ τροφὴν οἰκετῶν ἀναγκαίαν ἴσχουσι, 
τὰ μὲν δανειζόμενοι, τὰ δ᾽ ἐξαρνούμενοι, τὰ δὲ πάν- 

τως πορισάμενοι ϑέμενοι παρὰ γυναῖκάς τε καὶ οἰκέ- 
τας, ταμιδύειν παραδόντες, ὅσα v8, ὦ φίλε, περὶ αὐτὰ 
καὶ οἷα πάσχουσι, δειλά τε δὴ καὶ ἀγεννῆ καὶ οὐκ 

Καὶ μὲν δὴ 
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ἄξια ! λέγειν. XII. 4ῆλα γάρ, ἔφη, καὶ τυφλῷ. Πάν- 

τῶν τῷ δὴ τούτων ἀπαλλάξονται, ζήσουσί τε τοῦ μα- 

καριστοῦ βίου, ὃν oi ὀλυμπιονῖκαι ζῶσι, μακαριώτερον. 

πῇ; “Διὰ σμικρόν που μέρος δὐδαιμονίζονται ἐκεῖνοι 
ὧν τούτοις ὑπάρχει. 7| τε γὰρ τῶνδε »ixn καλλίων, 7 
T ἐκ τοῦ δημοσίου τροφὴ τελεωτέρα. νίκην 18 γὰρ vi- 
κῶσι ξυμπάσης τῆς πόλεως σωτηρίαν, τροφῇ T8 καὶ 
τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, ὅσων βίος δεῖται, αὐτοί τε καὶ παῖ- 

δες ἀναδοῦνται καὶ γέρα δέχονται ! παρὰ τῆς αὑτῶν 

πόλεως ζῶντές τ καὶ τελευτήσαντες ταφῆς ἀξίας με- 

τέχουσιν. Καὶ μάλα, ἔφη, καλά. Μέμνησαι οὖν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, ὅτι ἐν τοῖς πρόσϑεν οὐκ οἷδα ὅτου λόγος 

ἡμῖν ἐπέπληξεν, ὅτι τοὺς φύλακας οὐκ εὐδαίμονας * 

ποιοῖμεν, οἷς ἐξὸν πάντα ἔχειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲν 

ἔχοιεν; ἡμεῖς δὲ που εἴπομεν, ὅτι τοῦτο μέν, Si που 
παραπίπτοι, εἰφξαῦϑις σκεψόμεϑα, νῦν δὲ τοὺς μὲν φύ- 
λακας φύλακας ποιοῦμεν, τὴν δὲ πόλιν ὡς οἷοί T εἷ- 

μεν εὐδαιμονεστάτην, αλλ ovx sig ἕν ἔϑνος ἀποβλέ- 

ποντες ἐν αὐτῇ τοῦτο εὔδαιμον πλάττοιμεν; Mp, 
ἔφη. Ti οὖν; vvv ἡμῖν ὁ τῶν ἐπικούρων βίος, εἴπερ 
τοῦ γε τῶν ὀλυμπιονικῶν πολύ τε EYES καὶ ἀμεί- 

γων φαίνεται, μή πῃ ' κατὰ τὸν τῶν σκυτοτόμων φαί- 

γεται βίον ἢ ἢ τινων ἄλλων δημιουργῶν ἢ ἢ τὸν τῶν γϑῶρ- 
γῶν; Οὔ μοι δοκεῖ, & ἔφη. Ἀλλὰ μέντοι, ὅ vs χαὶ ἐκεῖ 

ἔλεγον» δίκαιον καὶ ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὅτι, 8L οὕτως ὁ 

φύλαξ ἐπιχειρήσει. δὐδαίμων. γίγνεσϑαι, ὥςτε μηδὲ φύ- 
λαξ εἶναι, μηδ᾽ ἀρκέσει αὐτῷ βίος οὕτω μέτριος καὶ 

βέβαιος καὶ ὡς ἡμεῖς φαμὲν ἄριστος, αλλ ἀνόητός. T8 
xal μειρακιώδης δόξα ἐμπεσοῦσα εὐδαιμονίας πέρι óg- 

μήσει αὐτὸν διὰ δύναμιν ἐπὶ τὸ ἅπαντα ! τὰ ἐν τῇ 
πόλει οἰκδιοῦσϑαι, γνώσεται τὸν Ἡσίοδον, ὅτι τῷ ὃν- 
τι ἢν σοφὸς λέγων πλέον εἶναί πως ἥμισυ παντός. 

Ἐμοὶ μέν, ἔφη, ξυμβούλῳ χρώμενος μενεῖ ἐπὶ τούτῳ τῷ 
βίῳ. “Συγχωρεῖς ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὴν τῶν γυναικῶν 
χοινωνίαν τοῖς ἀνδράσιν, ἢ ἣν διεληλύϑαμεν, παιδείας τε 

πέρι καὶ παίδων καὶ φυλακῆς τῶν ἄλλων πολιτῶν, κα- 
τά τε πόλιν μενούσας εἰς πόλεμόν T8 ἰούσας καὶ ξυμ- 
φυλάττειν, δεῖν καὶ ξυνϑηρεύειν ὥςπερ κύνας, χαὶ o! 

πάντα πάντῃ χατὰ τὸ δυνατὸν κοινωνεῖν, καὶ ταῦτα 
πραττούσας τά τε βέλπιστα πράξειν καὶ οὐ παρὰ φύ- 
σιν τὴν τοῦ ϑήλεος πρὸς τὸ ἀῤῥεν, H πεφύκατον πρὸς 
ἀλλήλω κοινωνεῖν; Συγχωρῶ, ἔφη. XIV. Οὐκοῦν, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, ἐκεῖνο λοιπὸν διελέσθαι, εἰ ἄρα καὶ ἐν ἀν- 

ϑρώποις δυνατόν, ὥςπερ καὶ ἐν ἄλλοις ζώοις, ταύτην 
τὴν κοιγωγίαν. ἐγγενέσϑαι, καὶ ὅπῃ δυνατόν; Ἔφϑης, 

ἔφη, εἰπὼν ἡ ἔμελλον ὑπολήψεσϑαι. Περὶ μὲν pis 

τῶν ἐν τῷ πολέμῳ οἶμαι, ! ἔφην, δῆλον, ὃν τρόπον 

πολεμήσουσι»: Πῶς; ἡ δ᾽ ὅς. Ὅτι κοινῇ στρατεύ- 
σονται, καὶ πρός 7ε ἄξουσι τῶν παίδων sig τὸν πόλε- 

μον. ὅσοι ἁδροὶ, iy ὥςπερ oi τῶν ἄλλων δημιουργῶν 
ϑεῶνται ταῦτα, ἃ τελεωϑέντας δεήσει δημιουργεῖν" 
πρὸς δὲ τῇ ϑέᾳ διακονεῖν καὶ * ὑπηρετεῖν πάντα τὰ 

περὶ τὸν πόλεμον, καὶ ϑεραπεύειν. πατέρας τε καὶ μη- 
τέρας. ἢ ovx ἤσϑησαι τὰ περὶ τὰς τέχνας, οἷον τοὺς 
τῶν κεραμέων. παῖδας, ὡς πολὺν χρόνον διακονοῦντες 

“ϑεωροῦσι, πρὶν ἅπτεσϑαι τοῦ χεραμεύειν; Καὶ μάλα. 

Ἦ οὖν ἐκείνοις ἐπιμελέστερον παιδευτέον ἢ τοῖς φύλα- 
ἔξι τοὺς αὑτῶν ἐμπειρίᾳ τε xoi ϑέᾳ τῶν προςηκόντων; 

ΜΚαταγέλαστον μέντ᾽ ay, ἔφη, εἴη. λλὰ μὴν καὶ μα- 

RSESPEUPBUDSERGOAS E Y.B- V: 335 

χεῖταὶί 75 πᾶν ζῶον διαφερόντως ! παρόντων ὧν ἄν 
τέκη. Ἔστιν οὕτω. χίνδυνος δέ, ὦ ὦ Σώκρατες, οὐ σμι- 
κρὸς σφαλεῖσιν, οἷα δὴ ἐν πολέμῳ quist, πρὸς ἑαυτοῖς 

παῖδας ἀπολέσαντας ποιῆσαι καὶ τὴν. ἄλλην πόλιν 

ἀδύνατον ἀγαλαβεῖν. ᾿Ἀληϑῆ, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. ἀλλὰ 

σὺ πρῶτον μὲν ἡγεῖ παρασκευαστέον τὸ μή ποτδ κι- 
δυνεῦσαι; Οὐδαμῶς. Τὶ δ᾽; εἴ που κινδυνευτέον, οὐκ 

ἐν à βελτίους ἔσονται κατορϑοῦντες; 4ῆλον δή. ! 
λλὰ σμικρὸν οἴξι διαφέρειν καὶ οὐκ ἄξιον κινδύνου 
ϑεωρεῖν ἢ μὴ τὰ περὶ τὸν πόλεμον παῖδας τοὺς ἀν- 

ὃρας πολεμικοὺς ἐσομένους; Οὔκ, ἀλλὰ διαφέρει πρὸς 
ὃ λέγεις. Tovro μὲν ἄρα ὑπαρχτέον, ϑεωροὺς πολέ- 

μου τοὺς παῖδας ποιεῖν, προςμηχανᾶσϑαι δ᾽ αὐτοῖς 
ἀσφάλειαν, χαὶ καλῶς fec " γάρ; Ναί. Οὐκοῦν, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, πρῶτον μὲν αὐτῶν οἵ πατέρες, ὅσα ἄγϑρωποι, 
ovx ἀμαϑεῖς ἔσονται ἀλλὰ γνωμονικοὶ τῶν στρατειῶν 

ὅσαι ! 18 καὶ μὴ ἐπικίνδυνοι; Εἰχός, ἔφη. Εἰς μὲν 
ἄρα τὰς ἄξουσιν, εἰς δὲ τὰς εὐλαβήσονται. ᾿Ὀρϑῶς. 

Καὶ ἄρχοντάς γέ που, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐ τοὺς φαυλοτά- 
τους αὐτοῖς ἐπιστήσουσιν, ἀλλὰ τοὺς ἐμπειρίᾳ τε καὶ 

ἡλικίᾳ ἱκανοὺς ἡγεμόνας τε καὶ παιδαγωγοὺς εἶναι. 
Πρέπει γάρ. Ἀλλὰ γάρ, φήσομεν, καὶ παρὰ δόξαν 

πολλὰ πολλοῖς. δὴ ἐγένετο. Καὶ “μάλα. Πρὸς τοΐνυν 
τὰ τοιαῦτα, [ φίλε, πτεροῦν χρὴ παιδία ὄντα εὐϑύς, 
iy, ἂν τι δέῃ, πετόμενοι ἀποφεύγωσιν. ! Πῶς λέγεις; 
ἔφη. Ἐπὶ τοὺς ἵππους, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀναβιβαστέον ὡς 

»εωτάτους, καὶ διδαξομένους ὃ ἱππεύειν ἐφ᾽ ἵππων ἀκτέον 

ἐπὶ τὴν ϑέαν, μὴ ϑυμοειδῶν μηδὲ “Καχητικῶν, ἀλλ 
τι ποδωκεστάτων καὶ εὐηνιωτάτων. οὕτω γὰρ τις 
στά τὸ ϑεάσονται τὸ αὑτῶν ἔργον, καὶ ἀσφαλέστατα, 
ἄν τι δέη, σωθήσονται μετὰ πρεσβυτέρων ἡγεμόνων 
ἑπόμενοι. ᾿Ὀρϑῶς, ἔφη, μοι δοκεῖς * λέγειν. τί δὲ 

δή, εἶπον, τὰ περὶ τὸν πόλεμον: πῶς ἕχτέον σοι τοὺς 
στρατιώτας πρὸς αὑτούς τὸ καὶ τοὺς πολεμίους: dg 
ὀρϑῶς μοι καταφαίνεται ἢ οὔ; 4ἐγ, ἔφη, ποῖ ἂν. 
αὐτῶν μέν, εἶπον, τὸν λυτόντα τάξιν ἢ ὅπλα ἀποβα- 

λόντα 5 τι τῶν τοιούτων ποιήσαντα διὰ κάκην ἄρα οὐ 
δημιουργόν τινα δεῖ καϑιστάναι ἢ γεωργόν; Πάνυ μὲν 
οὖν. Τὸν δὲ ζῶντα εἰς τοὺς πολεμίους ἁλόντα ap οὐ 

δωρεὰν διδόναι τοῖς ϑέλουσι χρῆσϑαι τῇ ἄγρᾳ ὃ τι 
ἄν ! βούλωνται; Κομιδῇ ye. 
xa εὐδοκιμήσαντα οὐ πρῶτον μὲν ἐπὶ στρατείας ὑπὸ 
τῶν συστρατευομένων μειρακίων 18 καὶ παίδων ἐν μέ- 
ge ὑπὸ ἑκάστου δοκεῖ got χρῆναι στεφανωθῆναι; ἢ 
οὐ; "Euone. - Ti δέ; δεξιωϑῆναι; Καὶ τοῦτο. ἤλλὰ 

τόδ᾽, οἶμαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐχέτι σοι δοκεῖ. Τὸ ποῖον; 

Τὸ φιλῆσαΐ τε καὶ φιληϑῆναι ὑπὸ ἑκάστου. “Πάντων, 

ἔφη, μάλιστα" καὶ προςτίϑημὶ qe τῷ νόμῳ, ἕως ἂν ἐπὶ 

ταύτης ὦσι τῆς στρατείας, ! καὶ μηδενὶ ἐξεῖναι ἀπαρνη- 
ϑῆναι, ὃν. ἄν βούληται φιλεῖν, ἵνα καί, ἐάν τὶς του τύ- 

xu ἐρῶν ἢ ἄῤῥενος ἢ ϑηλείας, προϑυμότερος ü πρὸς 
τὸ τἀριστεῖα φέρει». Καλῶς, zy» δ᾽ ἐγώ. ὅτι μὲν γὰρ 
ἀγαϑῷ ὄντι γάμοι τε ἕτοιμοι πλείους ἢ τοῖς ἄλλοις 

χαὶ αἱρέσεις τῶν τοιούτων πολλάκις παρὰ τοὺς ἄλλους 

ἔσονται, ἵν ὃ τι πλεῖστοι ἐκ τοῦ τοιούτου γίγνωνται, 
εἴρηται ἤδη. Εἴπομεν γάρ, ἔφη. XV. Ἀλλὰ μὴν καὶ 
xc9' Ὅμηρον τοῖς τοιοῖςδε δίκαιον τιμᾶν τῶν νέων 

ὅσοι ἀγαϑοί. καὶ ! γὰρ Ὅμηρος τὸν εὐδοκιμήσαντα 

ἐν τῷ πολέμῳ νώτοισιν Αἴαντα ἔφη διηνεκέεσσι γεραΐ- 

fUr it. ; : 
Τὸν δὲ ἀριστεύσαντα T8 
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θεσϑαι, ὡς ταύτην οἰκείαν οὖσαν τιμὴν τῷ ἡβῶντί τὸ 
καὶ ἀνδρείῳ, ἐξ ἧς ἅμα TO τιμᾶσϑαι καὶ τὴν ἰσχὺν 

αὐξήσει. ᾿ὀρϑότατα, ἔφη. Πεισόμεϑα ἄρα, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, ταῦτά ve Ὁμήρῳ. καὶ γὰρ ἡμεῖς ἔν τε ϑυσίαις 
καὶ τοῖς τοιούτοις πᾶσι τοὺς ἀγαϑούς, xcÜ' ὅσον ἂν 
ἀγαϑοὲ φαίνωνται, καὶ ὕμνοις καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν 

τιμήσομεν, πρὸς δὲ τούτοις ἕδραις τε ! καὶ κρέασιν 
ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν, ἵνα ἅμα τῷ τιμᾶν ἀσχῶ- 

uev τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. Καλλι- 
στα, ἔφη, λέγεις. Εἶεν: τῶν δὲ δὴ ἀποϑανόντων ἐπὶ 

στρατείας ὃς &y εὐδοκιμήσας τελευτήσῃ &Q οὐ πρῶτον 

μὲν φήσομεν τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι; Πάντων γε 
μάλιστα. Ἀλλ᾽ οὐ πεισόμεϑα Ἡσιόδῳ, ἐπειδάν τινες 

πον τοιούτου γένους τελευτήσωσιν, ὡς ἄρα 

* οἱ μὲν δαίμονες &y voi ἐπιχϑόνιοι, τελέϑουοιν, 
ἐσϑλοί, ἀλ εξέκακοι, φύλακες μερόπων dnBgund; 

Πεισόμεϑα μὲν ow». “ιαπυϑόμενοι ἄρα τοῦ ϑεοῦ, 

πῶς χρὴ τοὺς δαιμονίους τε καὶ ϑείους τιϑέναι καὶ 

τίνι διαφόρῳ, οὕτω καὶ ταύτῃ ϑήσομεν, ἡ ἂν ἐξηγῆ- 

ται; Τί δ᾽ οὐ μέλλομεν; Καὶ τὸν λοιπὸν δὴ χρόνον ὡς 

δαιμόνων, οὕτω ϑεραπεύσομέν τε καὶ προςκυνήσομεξν 
αὐτῶν ! τὰς ϑήκας; ταὐτὰ δὲ ταῦτα νομιοῦμεν, ὅταν 

τις γήρᾳ ἢ τινι ἄλλῳ τρόπῳ τελθυτήσῃ τῶν ὅσοι ἂν 
διαφερόντως ἐν τῷ βίῳ ἀγαϑοὶ κριϑῶσιν; “ίκαιον 
γοῦν, ἔφη. Τί δές πρὸς τοὺς πολεμίους πῶς ποιήσου- 
σιν ἡμῖν oi στρατιῶται; Τὸ ποῖον δή; Πρῶτον μὲν 

ἀνδραποδισμοῦ πέρι, δοκεῖ δίκαιον Ἕλληνας Ἑλληνίδας 
πόλεις ἀνδραποδίζεσϑαι, ἢ μηδ᾽ ἄλλῃ ἐπιτρέπειν κατὰ 
τὸ δυνατὸν καὶ τοῦτο ἐϑίζειν, τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους 

φείδεσθαι, εὐλαβουμένους ! τὴν ὑπὸ τῶν βαρβάρων 
δουλείαν; Ὅλῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ φείδεσϑαι. 

"Μηδὲ Ἕλληνα ἄρα δοῦλον ἐχτῆσϑαι μήτε αὐτούς, τοῖς 

τὸ ἄλλοις Ἕλλησιν, οὕτω ξυμβουλεύειν; Πάνυ μὲν ow», 

ign μᾶλλόν y ἂν οὖν οὕτω πρὸς τοὺς βαρβάρους 
τρέποιντο, ἑαυτῶν δ᾽ ἀπέχοιντο. Τὶ δὲ; σκυλεύειν», ἤν 
δ᾽ ἐγώ, τοὺς τελευτήσαντας πλὴν ὅπλων», ἐπειδὰν νική- 

God, 7 xalog i ἔχεις; ἢ οὐ πρόφασιν μὲν τοῖς δειλοῖς 
ἔχει μὴ πρὸς τὸν ! μαχόμεν Ὁ» ἱέναι, ὡς τι τῶν δεόν- 
τῶν δρῶντας, ὅταν περὶ τὸν τεϑνεῶτα κυπταζωσι, 
πολλὰ δὲ ἤδη στρατόπεδα διὰ τὴν τοιαύτην ἁρπαγὴν 
ἀπώλετο; Καὶ μάλα. Ἠνελεύϑερον δὲ οὐ δοκεῖ καὶ 
φιλοχρήματον ψεχρὸν συλᾶν, καὶ γυναικείας ve καὶ 

σμικρᾶς διανοίας τὸ πολέμιον vont τὸ σῶμα τοῦ 

τεϑνεῶτος ἀποπταμένου τοῦ ἐχϑροῦ, λελοιπότος δὲ ᾧ 
ἐπολέμει; ἢ οἴει τι διάφορον δρᾶν τοὺς ! τοῦτο ποι- 
οὔντας τῶν κυνῶν, «t τοῖς λίϑοις, οἷς ἂν βληϑῶσι, 

χαλεπαίνουσι τοῦ βαλόντος, οὐχ ἁπτόμεναι; Οὐδὲ σμι- 
πρόν, ἔφη. ᾿Ἑατέον ἄρα τὰς »εκροσυλίας. καὶ τὰς τῶν 
ἀναιρέσεων διακωλύσεις; Ἑατέον μέντοι, ἔφην νὴ Δία. 

XVL Οὐδὲ μήν που πρὸς i& ἱερὰ τὰ ὅπλα οἴσομεν 
ὡς ἀναϑήσοντες, ἄλλως τὸ καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων, ἐάν 

τι ἡμῖν μέλῃ τῆς πρὸς τοὺς * ἄλλους Ἕλληνας εὐνοίας" 
μᾶλλον δὲ καὶ φοβησόμεϑα μή τι μίασμα Π πρὸς δ- 
φὸν τὰ τοιαῦτα ἀπὸ τῶν οἰκείων φέρειν, ἐὰν μή τι δὴ 
0 ϑεὸς ἄλλο λέγῃς. Ὀρϑότατα, ἔφη. Τί δέ; γῆς τὸ 
τμήσεως τῆς Ἑλληνικῆς καὶ οἰκιῶν ἐμπρήσεως ποῖόν τὶ 

σοι δράσουσιν οἵ “στρατιῶται πρὸς τοὺς πολεμίους; 
Σοῦ, ἔφη, δόξαν ἀποφαινομένου ἡδέως ὦ ἄν ἀκούσαιμι. 

"Euoi μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, δοκεῖ τούτων ! μηδέτερα 

Ρ. ΤΟΝ ΘΒ 

| ποιεῖν, ἀλλὰ τὸν ἐπέτειον καρπὸν ἀφαιρεῖσϑαι. καὶ ὧν 

ἕψεκα, βούλει σοι λέγω: Πάνυ 78. Φαίνεταί μου ὡς- 

περ καὶ ὀνομάζεται δύο ταῦτα ὀνόματα, πόλεμός T6 
καὶ στάσις, οὕτω καὶ εἶναι δύο, ὄντα ἐπὲ δυοῖν δια- 

φοραῖν. λέγω δὲ τὰ δύο τὸ μὲν οἰχεῖον καὶ ξυγγενές, 
τὸ δὲ ἀλλότριον καὶ ὀϑνεῖον. ἐπὶ μὲν τῆ τοῦ οἰκείου 
ἔχϑρᾳ στάσις κέκληται, émi δὲ τῇ τοῦ ἀλλοτρίου πό- 
λεμος. Καὶ οὐδὲν 7; ἔφη, ἄπο τρόπου n Ὅρα 
δὴ καὶ, εἰ τόδε ! πρὸς τρόπου λέγω. φημὶ γὰρ τὸ μὲν 
Ἑλληνικὸν γῶος αὐτὸ αὑτῷ οἰκεῖον εἶναι καὶ ξυγγενές, 
τῷ δὲ βαρβαρικῷ ὀϑνεῖόν τε καὶ ἀλλότριον. Καλῶς 
γε, ἔφη. Ἕλληνας uiv ἄρα βαρβάροις καὶ βαρβάρους 
Ἕλλησι πολεμεῖν μαχομένους τε φήσομεν καὶ πολεμίους 
φύσει εἶναι, καὶ πόλεμον τὴν ἔχϑραν ταύτην πλητέον" 

Ἕλληνας δὲ Ἕλλησιν, ὅταν τι τοιοῦτο δρῶσι, φύσει μὲν 
φίλους εἶναι, νοσεῖν δ᾽ ἐν τῷ τοιούτῳ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
στασιάζειν, ! καὶ στάσιν τὴν τοιαύτην ἔχϑραν κλητέον. 
Ἐγὼ μέν, ἔφη, ξυγχωρῶ οὕτω νομίζειν. Σκόπει δή, 
εἶπον, ὅτι ἐν τῇ νῦν ὁμολογουμένῃ στάσει, ὅπου ἂν 
τι τοιοῦτον γένηται καὶ διαστῇ πόλις, ἐὰν ἑκάτεροι 
ἑχατέρων τέμνωσιν ἀγροὺς καὶ οἰκίας ἐμπιπρῶσιν, ὡς 

ἀλιτηριώδης τε δοκεῖ ἡ στάσις εἶναι xol οὐδέτεροι αὖ- 
τῶν φιλοπιόλιδες" ov γὰρ ἂν ποτε ἐτόλμων τὴν τροφόν 
τε χαὶ μητέρα κείρειν. ἀλλὰ μέτριον εἶναι τοὺς καρ- 
ποὺς ἀφαιρεῖσϑαι τοῖς ! κρατοῦσι τῶν κρατουμένων, 
καὶ διανοεῖσϑαι ὡς διαλλαγησομένων xoi ovx ἀεὶ πο- 
λεμησόντων. Πολὺ γάρ, ἔφη, ἡμερωτέρων αὕτη ἡ διά- 
»oux ἐχείνης. Τί δὲ δή; ἔφην" ἣν σὺ πόλον οἰκίζεις, 
οὐχ Ἑλληνὶς ἔσται; Δεῖ y αὐτήν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ 
ἀγαϑοὶ τε καὶ ἥμεροι ἔσονται; Σφόδρα re AA ov 
φιλέλληνες; οὐδὲ οἰκείαν τὴν Ἑλλάδα ἡγήσονται, οὐδὲ 
κοινωνήσουσιν ὧνπερ οἱ ἄλλοι ἱερῶν; Καὶ σφόδρα 75. 

Οὐκοῦν τὴν πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαφοράν, * ὡς oi- 
κείους, στάσιν ἡγήσονται καὶ οὐδὲ ὀνομάσουσι πόλε- 
μον; Οὐ γάρ. Καὶ ὡς διαλλαγησόμενοι ἄρα διοίσον- 

ται; Πάνυ μὲν οὐν. Εὐμενῶς δὴ σωφρονιοῦσιν, οὐκ 
ἐπὶ δουλείᾳ κολάζοντες οὐδ᾽ ἐπὶ ὀλέϑρῳ, σωφρονισταὶ 
ὄντες, οὐ πολέμιοι. Οὕτως, ἔφη. Οὐδ᾽ ἄρα τὴν Ἑλ- 

λάδα Ἕλληνες ὄντες κεροῦσιν, οὐδὲ οἰκήσεις ἐμπρήσου- 
σιν, οὐδὲ ὁμολογήσουσιν ἐν ἑκάστῃ πόλει πάντας ἐχ- 
ϑροὺς αὑτοῖς εἶναι, καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ παῖ- 

δας, ἀλλ ὀλίγους ἀεὶ ἐχϑροὺς ! τοὺς αἰτίους τῆς δια- 

φορᾶς. χαὶ διὰ ταῦτα πάντα οὔτε τὴν γῆν ἐϑελήσουσι 
κείρειν αὑτῶν, ὡς φίλων τῶν πολλῶν, οὔτε οἰκίας ἀνα- 

1génam" ἀλλὰ μέχρι τούτου ποιήσονται τὴν διαφοράν, V 

μέχρι οὗ ἂν oi αἴτιοι ἀναγκασϑῶσιν ὑπὸ τῶν ἄναι- 
τίων ἀλγούντων δοῦναι δίσην. Ἐγὼ μέν, ἔφη, ὁμολο- 
γῶ οὕτω δεῖν πρὸς τοὺς ἐναντίους τοὺς ἡμετέρους πο- 
Aras προςφέρεσϑαι" πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους, ὡς ver 
oi Ἕλληνες πρὸς ἀλλήλους. Τιϑῶμεν δὴ καὶ τοῦτον 
τὸν »όμον τοῖς φύλαξι, ! μήτε γῆν τέμνειν pire « οἰκέας 
ἐμπιπράναι; Θῶμεν, ἔφη, καὶ ἔχειν 78 καλῶς ταῦτά τε 

καὶ τὰ πρόσϑεν. XVI. Ἀλλὰ γάρ μοι δοκεῖς, ὦ Σώ- 
xgarec, ἐάν τίς σοι τὰ τοιαῦτα ἐπιτρέπῃ λέγειν, οὐδέ- 
ποτὲ μνησϑήσεσϑαι ὃ ἐν τῷ πρόσϑεν παρωσάμενος 
πάντα ταῦτα εἴρηκας, τὸ ὡς δυνατὴ αὕτη ἡ πολιτεία 
γενέσϑαι καὶ τίνα ἰρόπον ποτὲ δυνατή; ἐπεὶ ὅτι ye 

εἰ γένοιτο, πάντ ἂν eim ἀγαϑὰ πόλει ἧ γένοιτο, καί 
— & gv Tta oaketzreue ἐγὼ λέγω — ὅτι καὶ τοῖς πο- 
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λεμίοις ἀριστ ! ἄν μάχοιντο τῷ ἥκιστα ἀπολϑίπειν 
ἀλλήλους, ̓ 7ιγνώσκοντές τε καὶ ἀνακαλοῦντες ταῦτα τὰ 

ὀνόματα ἑαυτούς, ἀδελφούς, πατέρας, iic εἰ δὲ καὶ 

τὸ ϑῆλυ συστρατεύοιτο, site καὶ ἐν τῇ αὐτῇ τάξει εἴ- 

τ καὶ ὄπισϑεν ἐπιτεταγμένον, φόβων τε ἕνδκα τοῖς 
ἐχϑροῖς καὶ εἴ ποτὲ τις ἀνάγκη βοηϑείας γένοιτο; οἷδ᾽ 

ὅτι ταύτῃ πάντῃ ἄμαχοι ἂν sis» καὶ οἴκοι 78 ἃ πα- 
ραλδίσιδται ἀγαϑά, ὅσα ἂν δἴη αὐτοῖς, ὁρῶ" ἀλλ᾽ ὡς 

ἐμοῦ ! ὁμολογοῦντος πάντα ταῦτα ὅτι δἴη ἂν καὶ ἀλ- 
λα 78 μυρία, εἰ γένοιτο 7 πολιτεία αὕτη, “ηκέτι πλείω 

περὶ αὐτῆς λέγε, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἤδη πειρώμεϑα 
ἡμᾶς αὐτοὺς πείϑειν, ὡς δυνατὸν καὶ ἡ δυνατόν, τὰ 
δ᾽ ἀλλα χαΐρειν ἐῶμεν. * ᾿Εξαίφνης γε σύ, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ὥςπερ. "καταδρομὴν ἐποιήσω ἐπὶ τὸν λόγον μου, καὶ οὐ 
συγγιγνώσκεις στραγγϑυομένῳ. ἔσως γὰρ οὐκ οἶσϑα, 
ὅτι μόγις μοι τὼ δύω κύματε ἐιφυγόντι γῦν τὸ uéyi- 
στον καὶ χαλεπώτατον τῆς τρικυμίας ἐπάγεις, 0 ἐπει- 
δὰν ἴδῃς τε καὶ ἀκούσῃς, πάνυ συγγνώμην ἕξεις, ὅτι 
δἰκότως ἄρα ὥκνουν τὸ καὶ ἐδεδοίκη ovro παράδοξον 

λόγον λέγειν τε καὶ ἐπιχειρεῖν διασκοπεῖν. Ὅσῳ ἂν, 
ἔφη, τοιαῦτα πλείω λέγῃς, ἧττον ἀφεϑήσει ὑφ᾽ ἡμῶν " 

πρὸς TO μὴ εἰπεῖν, πῇ δυνατὴ γίγνεσϑαι αὕτη ἢ πο- 
λιτεία. ἀλλὰ λέγε καὶ μὴ διάτριβε. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
πρῶτον μὲν τόδε χρὴ ἀναμνησϑῆναι, ὅτι ἡμεῖς ζητοῦν- 
τες δικαιοσύνην, οἷόν ἐστι, καὶ 'ἀδικίαν δεῦρο ἥκομεν. 

Χρή᾽ ἀλλὰ τί τοῦτό y ; ἔφη. Οὐδέν. ἀλλ᾿ ἐὰν οὕρω- 
μδν οἷόν ἐστι δικαιοσύνη, ἄρα καὶ ἄνδρα τὸν δίκαιον 
ἀξιώσομεν μηδὲν δεῖν. αὐτῆς edes διαφέρειν, ἀλλὰ 
πανταχῇ τοιοῦτον εἶναι, οἷον ! δικαιοσύνη ἐστίν; ἢ 
ἀγοσιήσομϑν, ἐὰν 0 τι ἐγγύτατα αὐτῆς ἢ καὶ πλεῖστα 
τῶν ἄλλων ἐκδίνης μετέχῃ; Οὕτως, ἔφη" ἀγαπήσομεν. 

Παραδείγματος ἄρα ἕνεκα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐζητοῦμεν αὐτό 

τϑ8 δικαιοσύνην οἷόν ἐστι, καὶ ἄνδρα, τὸν τελέως δί- 
καίον, εἰ γόνοιτο καὶ οἷος ἂν εἴη γενόμενος, καὶ ἀδι- 
xay αὖ καὶ TOY : ἀδικώτατον, ἵνα εἰς ἐκείνους ἀποβλέ- 

ποῦτες, οἷοι ἂν ἡμῖν φαίνωνται εὐδαιμονίας τε πέρι 
καὶ τοῦ ἐναντίου, ἀναγκαζώμεϑα καὶ περὶ ἡμῶν αὖ- 
τῶν ὁμολογεῖν, ὃς ἂν ! ἐκείνοις ὃ τι ὁμοιότατος ἢ» 
τὴν ἐκθίνοις μοῖραν ὁμοιοτάτην ἕξειν, ἀλλ᾽ οὐ τούτου 

ἕνδκα, ἵν ἀποδείξωμεν, ὡς δυνατὰ ταῦτα γίγνεσϑαι. 

Τοῦτο μέν, ἔφη, ἀληϑὲς λέγεις. Οἷξι ἄν οὖν ἧττόν 

τι ἀγαϑὸν ζωγράφον δἶναι, ὃς ἂν γράψας παράδει- 

γμα, οἷον ἂν εἴη ὃ κάλλιστος ἄνθρωπος, καὶ πάντα 

εἰς τὸ γράμμα ἱκανῶς ἀποδοὺς μὴ ἔχη ἀποδεῖξαι, ὡς 

καὶ δυνατὸν γενέσϑαι τοιοῦτον ἄνδρα; Μὰ AU οὐκ 
ἔγωγ᾽, ἔφη. Τὶ ovv; οὐ καὶ ἡμεῖς, φαμέν, παράδειγμα 
! ἐποιοῦμεν λόγῳ ἀγαϑῆς πόλεως; Πάνυ 78: "Hitróv 
τι οὖν oie. ἡμᾶς εὖ λέγειν τούτου ἕνεκα, ἐὰν μὴ ἔχω- 
μὲν ἀποδεῖξαι, ὡς δυνατὸν οὕτω πόλιν οἰκῆσαι, ὡς 

ἐλέγετο; Ov δῆτα, ἔφη. Τὸ μὲν τοίνυν ἀληϑές, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, οὕτως" εἰ δὲ δὴ καὶ τοῦτο προϑυμηϑῆναι δεῖ σὴν 
χάριν, ἀποδεῖξαι πῇ μάλιστα xol κατὰ τί δυνατώτατ᾽ 
ἂν BU], πάλιν μοι πρὸς τὴν τοιαύτην ἀπόδειξιν τὰ αὖ- 

Τὰ ποῖα; "Ag οἷόν τέ τι * πρᾶ- 
χϑῆναι ὡς λέγεται, ἢ φύσιν ἔχει πρᾶξιν λέξεως ἧττον 

ἀληϑείας ἐφάπτεσϑαι, x&v εἰ μή τῷ δοκεῖ; ἀλλὰ σὺ 
πότερον ὁμολογεῖς οὕτως ἢ οὔ; Ὁμολογῶ, ἔφη. Τοῦτο 
μὲν δὴ μὴ ἀνάγκαζέ pue; οἷα τῷ λόγῳ διήλθομεν, TOL- 

αὗτα παντάπασι καὶ τῷ ἔργῳ δὴ γιγνόμενα ἀποφαΐ- 

τὰ διομολοόγησαι. 
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ver ἀλλ᾽, ἐὰν οἷοί re γενώμεϑα ἐὑρεῖν, ὡς ἄν ἐγγύ- 

vero τῶν εἰρημένων πόλις οἰκήσειε, φάναι ἡμᾶς ἐξεὺ- 
ρηκέναι, ὡς δυνατὰ ταῦτα γίξνεσϑαι, ἃ σὺ ἐπιτάττεϊς. 

! ἢ οὐκ ἀγαπήσεις τούτων τυγχάνων; ἐγὼ μὲν γὰρ ἂν 
ἀγαπῴην. Καὶ γὰρ ἐγώ, ἔφη.  XVHI. Τὸ δὲ 07 με- 
τὰ τοῦτο, ὡς foie, πειρώμθοϑα ζητεῖν τ καὶ ἀποδει- 
κνύναι, τί ποτε γῦν 'καπῶς ἐν ταῖς πὔλεσι πράττεται, 

δι 0 οὐχ οὕτως οἰκοῦνται, καὶ τίνος üv σμικροτάτου 

μεταβαλύντος ἔλϑοι εἰς τοῦτον τὸν τρύπον τῆς πολι- 

τείας πόλις, μάλιστα μὲν ἑνός, eL δὲ μή, δυοῖν, ei δὲ 

μή, ὃ τι θλιγίστων τὸν ἀριϑμὸν καὶ 'σμικροτάτων τὴν 
δύναμιν. Παντάπασι ! μὲν οὖν, ἔφη. Ἑνὸς μὲν τοί- 

yv), ἣν δ᾽ ἐγώ, μεταβαλόντος δοκουμὲν 'μοι ἔχειν δεῖ- 
ξαι, ὅτι μεταπέσοι ἄν, οὐ μέντοι σμικροῦ je οὐδὲ ἐὅᾳ- 
δίου, δυνατοῦ δέ. Τίνος; ἔφη. Ἐπὶ αὐτὸ δή, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, εἶμι, '0 τῷ μεγίστῳ προςεικάζομεν πύματι. εἰρή- 
σεται δ᾽ οὖν, ᾿εἰ καὶ μέλλει γέλωτί τε ἀτεχνῶς δόπερ 

κῦμα ἐχγελῶν καὶ ἀδοξίᾳ κατακλύσειν. σκόπει δὲ ὃ 

μέλλω λέγειν. “έγε, ἔφη. Ἐὰν μή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ οἱ 

φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς ' πόλεσιν ἢ "οἱ βασι- 
λῆς ve νῦν λεγόμενοι ταὶ δυνάσται φιλοσοψφήσωσι γγη- 
σίως τὸ καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν ξυμπέση, 

δύναμίς vs πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ γὺν πὸ- 
θευομένων χωρὶς ἐφ᾽ ἑκάτερον αἵ πολλαὶ φύσεις ἐξ 

ἀνάγκης ἀποπλεισϑῶσιν, οὐκ ἔστι καχῶν παῦλα, ὦ φί- 

Àe Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοχῶ δ᾽ οὐδὲ τῷ ἀνϑρωπίνῳ 

γένει; οὐδὲ αὕτη ἢ πολιτεία μήποτε πρότερον φυῇ ! 
τε εἰς τὸ δυνατὸν καὶ qas ἡλίου ἴδῃ, ἣν γῦν λόγῳ 

διεληλύϑαμεν. ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν, ὃ ἐμοὲ πάλαι ὄκνὸν 
e λέγαιν, “δρῶντι ὡς πολὺ παρὰ δόξαν δηϑήσε- 

v χαλεπὸν γὰρ ἰδεῖν, ὅτι οὐχ ἂν ἄλλη τις εὐδαιμο- 
icit οὔτε ἰδίᾳ ovre δημοσίᾳ. “Καὶ ὅς, Ὦ Σώχρα- 
τες, ἔφη, τοιοῦτον ἐχβέβληκας ῥῆμά τὰ καὶ λόγον, ὃν 
εἰσιὼν ἡγοῦ ἐπὶ δὲ πάνυ πολλούς τε καὶ οὐ φαύλους 
yir οὕτως, οἷον ὀόψαντας τὰ ἱμάτια, * γυμνοὺς λα- 
βόντας ὃ τι ἑκάστῳ παρέτυχδν. ὅπλον, Dev διατεταμέ- 

γοὺς ὡς ϑαυμάσια ἐργασομένους" οὗς εἰ μὴ ἀμυνεῖ 
τῷ λόγῳ καὶ ἐχφεύξει, τῷ ὄντι τωϑαζόμενος δώσεις 

δίκην. Οὐκοῦν σύ μοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, τούτων αἰτιὸς; 

Καλὼς Y» ἔφη», ἐγὼ ποιῶν. ἀλλά τοί O8 οὐ προδώσω, 

ἀλλ᾿ ἀμυνῶ οἷς δύναμαι: δύναμαι δὲ εὐνοίᾳ Te καὶ τῷ 
παρακελεύεσϑαι, καὶ ἴσως ἂν ἄλλου τοῦ ἐμμελέστερον 

σοι ! ἀποκχρινοίμην. ἀλλ ὡς ἔχων τοιοῦτον βοηϑὸν 
πειρῶ τοῖς ἀπιστοῦσιν ἐνδείξασϑαι, ὅτι ἔχει ἣ σὺ À&- 

yes. Ilgtgortzov , ἦν δ᾽ ἐγώ, € ἐπειδὴ xat σὺ οὕτω μὲ: 

γάλην ξυμμαχίαν παρέχϑι. ἀναγκαῖον οὖν uot δοκεῖ, δὲ 

μέλλομέν πῃ ἐκφεύξεσϑαι oUc λέγεις, διορίδασϑαι πρὸς 
αὐτοὺς τοὺς φιλοσόφους, τίνας λέγοντες τολμῶμεν φά- 

νᾶι δεῖν ἄρχειν, ἵνα διαδήλων γενομένων δύνηταί τις 
ἀμύνεσϑαι, ἐνδεικνύμενος ὅτι τοῖς μὲν πιῤοξήκει φύσει 
ἅπτεσϑαίΐ τὸ ! φιλοσοφίας ἡγεμονδύδιν T. ἐν πόλει, τοῖς 
δ᾽ cÀkow μήτε ἅπτεσθαι ἀκολουϑεῖν τὲ τῷ ἡγουμένῳ. 
Ὥρα ἂν ei, ἔφη; δρίξεσϑαι. Ἴϑι δή, ἀλολούϑησόν 
μοι τῇδε, ἐὰν αὐτὸ ἁμῇ γέ ^n ἱκαγῶς ἐξηγησώμεϑα. 
"Aye, ἔφη. Ὡναμιμνήσκειν, οὖν 08, ἣν δ᾽ ἐγώ, δεήσει, 

ἢ μέμνησαι, ὅτι, ὃν ἂν φῶμεν φιλεῖν τι, δεῖ φανῆναι 
αὐτόν, ἐὰν ὀρϑῶς λέγηται, οὐ τὸ μὲν φιλοῦντα ἐκεί- 
νοῦ, τὸ δὲ μή, ἀλλὰ πᾶν στέργοντα; ΧΙΧ. ἤγναμι- 

μνήσκεξιν, ἔφη, ὡς tome, δεῖ οὐ γὰρ ' πάνυ γε ἐννοῶ. 
48 
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"Alio, εἶπον, ἔπρεπεν, ὦ Γλαύκων, λέγειν ἃ λέγεις". 

ἐν doc τὸν φιλόπαιδα καὶ ἐρωτικὸν ἁμῇ γέ πῃ δά- 
xvovgi 18 καὶ κινοῦσι, Doxatas ἄξιοι εἶναι ἐπιμελείας 
τε xol τοῦ ἀσπάζεσϑαι. ἢ οὐχ οὕτω ποιεῖτδ πρὸς 

τοὺς καλούς; ὁ μέν, ὅτι σιμός, ἐπίχαρις κληϑεὶς ἐπαι- 
γεϑήσεται ὑφ ὑμῶν, τοῦ δὲ τὸ γρυπὸν βασιλικόν φα- 
τε εἶναι, τὸν δὲ δὴ διὰ μέσου τούτων ἐμμετρότατα 
ἔχειν, ! μέλανας δὲ ἀνδρικοὺς ἰδεῖν, λευκοὺς δὲ ϑεῶν 

παῖδας εἶναι" μελιχλώρους δὲ καὶ τοὔνομα οἴει τίνος 

ἄλλου ποίημα εἶναι ἢ ἐραστοῦ ὑποκοριζομένου τε xai 

εὐχερῶς φέροντος τὴν ὠχρότητα, ἐὰν ἐπὶ ὥρᾳ p; καὶ 
ἑνὶ λόγῳ πάσας προφάσεις προφασίζεσϑέ τ * καὶ 
πάσας φωνὰς ἀφίετε, ὥςτε μηδένα ἀποβάλλειν τῶν 
ἀνϑούντων ἐν ὥρᾳ. Εἰ βούλει, ἔφη, ἐπὶ ἐμοῦ λέγειν 

περὶ TOY ἐρωτικῶν, ὅτι οὕτω ποιοῦσι, συγχωρῶ τοῦ 
λόγου χάριν. Ti δαί; ἥν δ᾽ ἐγώ: τοὺς φιλοίνους οὐ 
τὰ αὐτὰ ταῦτα ποιοῦντας ὁρᾷς, πάντα οἶνον ἐπὶ πά- 
σης προφάσεως, ἀσπαζομένους; Καὶ μάλα. Καὶ μὴν 
φιλοτίμους γε, ὡς ἐγῳμαι, καϑορᾷς, ὅτι, ἄν μὴ στρα- 
τηγῆσαι δύνωνται, τριττυαρχοῦσι, κἄν μὴ ὑπὸ μειζό- 
γων καὶ σεμνοτέρων ' τιμῶνται, ὑπὸ σμικροτέρων καὶ 
φαυλοτέρων τιμώμενοι ἀγαπῶσιν, ὡς ὅλως τιμῆς ἐπι- 
ϑυμηταὶ « ὄντες. Κομιδῇ μὲν ovv. Τοῦτο δὴ φάϑι ἢ 
μή" ag ὃ ἂν τινος ἐπιϑυμητικὸν λέγωμεν, παντὸς τοῦ 
εἴδους τούτου φήσομεν ἐπυϑυμεῖν, ἢ τοῦ μέν, τοῦ δὲ 

οὔ; Παντός, ἔφη. Οὐκοῦν. καὶ τὸν φιλόσοφον. σο- 

φίας φήσομεν ἐπιϑυμητὴν εἶναι, οὐ τῆς μέν, τῆς δ᾽ 

οὔ, ἀλλὰ πάσης; Ἠληϑῆ. Τὸν ἄρα περὶ τὰ ! μαϑή- 
ματα δυςχοραίνοντα, ἄλλως T8 καὶ νέον ὄντα καὶ μή- 

πῶ λόγον ἔχοντα τὶ 18 χρηστὸν καὶ μή, οὐ φήσομεν 
φιλομαϑῆ οὐδὲ φιλόσοφον εἶναι, ὥςπερ τὸν περὶ τὰ 

σιτία δυςχερῆ οὔτε πεινῆν φαμὲν οὔτ᾽  ἐπιϑυμεῖν σι- 
τίων, οὐδὲ φιλόσιτον ἀλλὰ κακόσιτον εἶναι. Καὶ ὁρ- 

e γε φήσομεν. Τὸν δὲ δὴ εὐχερῶς ἐθέλοντα παν- 
ὃς $ μαϑήματος γεύεσϑαι καὶ ἀσμένως ἐπὶ τὸ μαν- 
Pea ἰόντα καὶ ἀπλήστως i ἔχοντα, τοῦτον δ᾽ ἐν δίκῃ 
φήσομεν φιλόσοφον. ἡ γάρ; Καὶ ὃ Γλαύκων ἔφη" 

Πολλοὶ ἄρα καὶ ἄτοποι ! ἔσονταί σοι τοιοῦτοι" 
γὰρ φιλοϑεάμονες πάντες ἔμοιγε δοκοῦσι τῷ κατα- 

μανϑάνειν “χαίροντες τοιοῦτοι. εἶναι, ot τε φιλήκοοι 

ἀτοπώτατοϊΐ τινὲς εἰσιν, ὡς T ἐν φιλοσόφοις τιϑέναι, 

οἵ πρὸς μὲν λόγους καὶ τοιαύτην διατριβὴν ἑχόντες 

ovx ἂν ἐθέλοιεν ἐλϑεῖν, ὥςπερ δὲ ἀπομεμισϑωκότες 
τὰ ὦτα ἐπακοῦσαι πάντων χορῶν περιϑέουσι τοῖς 
Διονυσίοις οὔτε τῶν κατὰ πόλεις οὔτε τῶν κατὰ κώ- 
μας ἀπολειπόμενοι. τούτους οὖν πάντας καὶ ἄλλους 
τοιούτων τινῶν ! μαϑητικοὺς καὶ τοὺς τῶν τεχνυδρίων 
φιλοσόφους φήσομεν; Οὐδαμῶς, εἶπον, ἀλλ᾽ ὁμοίους 
μὲν φιλοσόφοις. ΧΧ. Τοὺς δὲ ἀληϑινούς, ἔφη, τίνας 
λέγεις; Τοὺς τῆς ἀληϑείας, ἣν δ᾽ ἐγώ, φιλοϑεάμονας. 
Καὶ τοῦτο μέν "m ἔφη; ὀρϑῶς" ἀλλὰ πῶς αὐτὸ λέ- 

γεις; Οὐδαμῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, ῥᾳδίως πρός γ8 ἄλλον" σὲ 
δὲ οἶμαι ὁμολογήσειν μοι τὸ τοιόνδε. Τὸ ποῖον; 

Ἐπειδή ἐστιν ἐναντίον καλὸν αἰσχρῷ, δύο αὐτὼ * εἷ- 
ναι. Πῶς δ᾽ ov; Οὐκοῦν ἐπειδὴ δύο, καὶ ἕν ἑκάτε- 

ρον; Καὶ τοῦτο. Καὶ περὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ 
ἀγαϑοῦ καὶ κακοῦ καὶ πάντων τῶν εἰδῶν πέρι ὁ αὖ- 
τὸς λόγος, αὐτὸ μὲν ἕν ἕχαστον εἶναι, τῇ δὲ τῶν πρά- 
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Eco» xai σωμάτων καὶ αλληλῶν χοινωνίᾳ πανταχοῦ 

ἀνδρὶ δ᾽ ἐρωτικῷ οὐ πρέπει ἀμνημονεῖν, ὅτι πάντες οἵ | φανταζόμενα πολλὰ φαίνεσϑαι ἕκαστον. ᾿Ορϑῶς, ἔφη, 

λέγεις. Ταύτῃ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, διαιρῶ, χωρὶς μὲν 
οὺς νῦν δὴ ἔλεγες φιλοϑεάμονάς τε καὶ «φιλοτέχνους 

καὶ πρακτικούς, καὶ χωρὶς αὖ ! περὶ ὧν ὃ λόγος, οὗς 
μόνους ἂν τις ὀρϑῶς προςείποι φιλοσόφους. Πῶς, 
ἔφη, λέγεις; Οἱ μέν mov, ἦν δ᾽ ἐγώ, φιλήκοοι καὶ φι- 

λοϑεάμονες τάς τε καλὰς φωνὰς ἀσπάζονται καὶ χρόας 

καὶ σχήματα καὶ πάντα τὰ ἐκ τῶν τοιούτων δημιουρ- 
γούμενα, αὐτοῦ δὲ τοῦ καλοῦ ἀδύνατος αὐτῶν ἡ διά- 

γοια τὴν φύσιν ἰδεῖν τε καὶ ἀσπάσασϑαι. Ἔχει γὰρ 
οὖν δή, ἔφη, οὕτως. Οἱ δὲ δὴ ἐπὶ αὐτὸ τὸ καλὸν 

δυνατοὶ ἰέναι τε καὶ ὁρᾶν καϑ' αὑτὸ ἄρα οὐ σπάνιοι 
ἄν ! εἶεν; Καὶ μάλα. Ὁ οὖν pon μὲν πράγματα 
γομίξων, αὐτὸ δὲ κάλλος μήτε νομίζων μήτε, ἂν τις 
ἡγῆται. ἐπὶ τὴν γνῶσιν αὐτοῦ, δυνάμενος, ἕπεσϑαι, 
ὄναρ ἢ ὕπαρ δοκεῖ σοι ζῆν; σχόπει δέ. τὸ ὀνειρώττειν 
ἄρα οὐ τόδε ἐστίν, ἐάν τε ἐν ὕπνῳ τις ἐάν. Te ἐγρη- 
γορὼς τὸ ὅμοιόν τῷ μὴ ὅμοιον Prem ἡγῆται εἷ- 
γαι ᾧ ἔοικεν; Ἐγὼ γοῦν ἂν, E δ᾽ ὃς, φαίην ὀνβιρώτ- 
τειν τὸν τοιοῦτον. Τὶ δέ; ὁ τἀναντία τούτων ἡγού- 
μενός τέ τι αὐτὸ καλὸν καὶ δυνάμενος, ' καϑορᾶν καὶ 

αὐτὸ καὶ τὰ ἐκείνου μετέχοντα, καὶ οὔτε τὰ μετέχον- 
τα αὐτὸ οὔτϑ αὐτὸ τὰ μετέχοντα ἡγούμενος, ὕπαρ ἢ 
ὄναρ αὖ καὶ οὗτος δοκεῖ σοι wi Kai μάλα, ἔφη, 
ὕπαρ. Οὐκοῦν τούτου μὲν τὴν διάνοιαν ὡς γηνώ- 

σχοντος γνώμην ἄν ὀρϑῶς φαῖμεν εἶναι, τοῦ δὲ δόξαν 
ὡς δοξάζοντος; Πάνυ μὲν οὖν. Τὶ οὖν, ἐὰν ἡμῖν χα- 
λεπαίνῃ οὗτος, ὃν φαμεν δοξαζειν ἀλλ᾽ οὐ γιγνώσκειν, 

καὶ ἀμφιςβητῇ ὡς ovx ἀληϑῆ λέγομεν, ἕξομέν τι πα- 
θαμυϑεῖσϑαι ! αὐτὸν καὶ πείϑειν ἠρέμα, ἐπικρυπτό- 

μενοι ὅτι οὐχ ὑγιαίνει; Δεῖ γὲ τοι δή, ἔφη ξφη. Ἶϑι δή, 

σχόπει τί ἐροῦμεν πρὸς αὐτόν. ἢ βούλει ὧδε πυνϑα- 
γώμεϑα παρ᾽ αὐτοῦ, λέγοντες ὡς, &t τι οἶδεν, οὐδεὶς 

αὐτῷ φϑόνος, ἀλλ᾿ ἄσμενοι ἂν ἴδοιμεν εἰδότα τι. ἀλλ 
ἡμῖν εἰπὲ τόδε. ὃ γιγνώσκων γιγνώσκει τὶ ἢ οὐδέν: 
σὺ οὖν μοι ὑπὲρ ἐχείνου ἀποκρίνου. Ἀποκρινοῦμαι, 

ἔφη, ὅτι γιγνώσκει τί. Πότερον ὃν ἢ ovx ὃν; Ὅν" 
πῶς γὰρ * ἂν μὴ ὃν γέ τι γνωσϑαίη; Ἱκανῶς οὖν 

τοῦτο ἔχομεν, xay εἰ πλεοναχῇ σκοποῖμεν, ὅτι τὸ μὲν 
παντελῶς ὃν παντελῶς 7ρωστόν, μὴ ὃν δὲ μηδαμῇ 
πάντῃ ἄγνωστον; ἱκανώτατα. Εἶεν" εἰ δὲ δή τι οὕ- 

τῶς ἔχει, ὡς εἶναί 18 καὶ μὴ εἶναι, οὐ μεταξὺ ἂν κέοι- 
TO τοῦ εἰλικρινῶς ὄντος καὶ τοῦ αὖ μηδαμῇ ὄντος: 
“Μεταξύ. Οὐκοῦν ἐπὶ μὲν τῷ ὄντι γνῶσις ἥν, ἀγνω- 
σία δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τῷ μὴ ὄντι" ἐπὶ δὲ τῷ μεταξὺ 
τούτῳ ! μεταξύ τι καὶ ζητητέον» ἀγνοίας re καὶ ἐπι- 
στήμης, εἴ τι τυγχάνει ὃν τοιοῦτον: Πάνυ μὲν οὖν. 
"4g οὖν λέγομέν τι δόξαν εἶναι; Πῶς γὰρ οὖ; Πότε- 

ee ἄλλην δύναμιν ἐπιστήμης ἢ τὴν αὐτήν; Ἄλλην. 
ἄλλῳ ἄρα τέτακται δόξα καὶ ém ἄλλῳ ἐπιστήμη, 

xara τὴν [αὐτὴν] δύναμιν ὁκατέρα τὴν αὑτῆς. οὕ- 
τως. Οὐκοῦν ἐπιστήμη μὲν éni τῷ ὄντι πέφυκε, γνῶ- 

ναι, ὡς ἔστι τὸ ὃν; μᾶλλον δὲ ὧδέ μοι δοκεῖ πρότε- 
gov ἀναγκαῖον εἶναι διελέσϑαι. Πῶς; ΧΧΙ. Φήσο- 
μὲν ' δυνάμεις εἶναι γένος τι τῶν ὄντων, αἷς δὴ καὶ 
ἡμεῖς δυνάμεϑα ἃ δυνάμεϑα, καὶ ἄλλο πᾶν ὅ Ti περ 
ἂν δύνηται; οἷον λέγω ὄψιν xol ἀκοὴν τῶν δυνάμεων 
εἶναι, δἰ ἄρα μανϑάνεις ὃ βούλομαι λέγειν τὸ εἶδος. 
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Ἀλλὰ μανϑάνω, ἔφη. ᾿ἄκουσον δὴ ὃ μοι φαίνεται 
περὶ αὐτῶν. δυνάμεως γὰρ ἐγὼ οὔτ τινὰ χρόαν ὁρῶ 
οὔτε σχῆμα οὔτε τι τῶν τοιούτων οἷον καὶ ἄλλων 

πολλῶν, πρὸς ἃ ἀποβλέπων ἔνια διορίζομαι τοῖν 

ἐμαυτῷ τὰ μὲν ἄλλα εἶναι, τὰ δὲ ἀλλα. δυνάμεως δ᾽ 

Big ἐκεῖνο μόνον βλέπω, ἐφ᾽ ᾧ τὸ ἔστι καὶ ὃ ἀπεργά- 
ἕοται, καὶ ταύτῃ ἑκάστην αὐτῶν δύναμιν ἐχάλεσα, καὶ 

τὴν μὲν ἐπὶ τῷ αὐτῷ τεταγμένην καὶ τὸ αὐτὸ ἀπερ- 
γαζομένην τὴν αὐτὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ ἑτέρῳ καὶ ἕτε- 
ρον ἀπεργ αζομένην ἄλλην. τί δὲ σύ; πῶς ποιεῖς; Ov- 

τως, ἔφη. Δεῦρο δὴ πάλιν, ἣν δ᾽ ἐγώ, o ἄριστο᾽ 
ἐπιστήμην πότερον δύναμίν τινα φὴς εἶναι αὐτήν, ἢ 
εἰς τί γένος τίϑης; Εἰς ! τοῦτο, ἔφη, πασῶν γ8 δυνά- 

μεῶν ἐῤῥωμενεστάτην. Τί δὲ; δόξαν εἰς δύναμιν ἢ εἰς 

ἄλλο εἶδος οἴσομεν; Οὐδαμῶς, ἔφη" ᾧ γὰρ δοξαζειν 

δυνάμεϑα, οὐκ ἄλλο τι ἢ δόξα ἐστίν. Ἡλλὰ μὲν δὴ 

ὀλίγον γε πρότερον ὡμολόγεις μὴ τὸ αὐτὸ εἶναι ἐπι- 
στήμην 16 καὶ δόξαν. Πῶς γὰρ ἂν, ἔφη, τό γε ἀνα- 
μάρτητον τῷ μὴ ἀναμαρτήτῳ, ταὐτόν ποτέ τις νοῦν 
ἔχων τιϑεῖη; Καλῶς, y» δ᾽ ἐγώ. καὶ δῆλον, ὅτι ἕτερον 

ἐπιστήμης δόξα * ὁμολογεῖται ἡμῖν. Ἕτερον. "Ey ἑτέ- 

ρῳ ἄρα ἕτερόν τι δυναμένη ἑκατέρα αὐτῶν πέφυκεν. 
Ἡνάγκη. Ἐπιστήμη μέν γὲ που ἐπὶ τῷ ὄντι, τὸ ὃν 
γνῶναι ὡς ἔχει; INol. Δόξα δέ, φαμέν, δοξαζειν; 

Nol. Ἢ ταὐτὸν ὅπερ ἐπιστήμη γιγνώσκει; καὶ ἔσται 
γνωστόν τε καὶ δοξαστὸν τὸ αὐτό; ἢ ἀδύνατον; Ηδύ- 

γνατον, ἔφη, ἐκ τῶν ὡμολογημένων, εἴπερ ém ἄλλῳ ἀλ- 
Aq δύναμις πέφυκε, δυνάμεις δὲ ἀμφότεραί ἐστον, δόξα 
τε ! καὶ ἐπιστήμη, ἄλλη δὲ ἑκατέρα, ὡς φαμέν. ἐκ τού- 
τῶν δὴ οὐκ ἐγχωρεῖ γνωστὸν καὶ δοξαστὸν ταὐτὸν εἷ- 
γαι. Οὐκοῦν εἰ τὸ ὃν γνωστόν, ἄλλο τι ἄν δοξαστὸν 

ἢ τὸ ὃν εἴη; "AMo. 4p οὖν τὸ μὴ ὃν δοξάζει; ἢ ἢ 

ἀδύνατον καὶ δοξάσαι τὸ ys μὴ ὃν; ἐννόει δέ. οὐχ ὁ 
δοξάζων ἐπὶ τὶ φέρει τὴν δόξαν; ἢ οἷόν τὸ αὖ δοξά- 

Cav μέν, δοξάζειν δὲ μηδέν; Ἡδύνατον. MAX ἕν ys τι 

δοξάζει 0 δοξάζων; INol. Ἡλλὰ μὴν μὴ ὃν ys οὐχ 

ἕν τι, ἀλλὰ μηδὲν ὀρϑότατ᾽ àv! προςαγορεύοιτο. II«- 

νυ γε. Μὴ ὄντι μὴν ἄγνοιαν ἐξ ἀνάγκης ἀπέδομεν, 
ὄντι δὲ γνῶσιν. Ὀρϑῶς, ἔφη. Οὐκ ἄρα ὃν οὐδὲ μὴ 

ὃν δοξάζει. Οὐ γάρ. Οὔτε ἄρα ἄγνοια οὔτϑ γνῶσις 

δόξα ἂν εἴη. Οὐκ ἔοικεν. "Ao ovy ἐκτὸς τούτων 

ἐστίν, ὑπερβαίνουσα ἢ γνῶσιν σαφηνείᾳ ἢ ἄγνοιαν 

ἀσαφείᾳ; Οὐδέτερα. MAX ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, γνώσεως 

μέν σοι φαίνεται δόξα σκοτωδέστερον, ἀγνοΐας δὲ φα- 

γότερον; Καὶ πολύ γε, pn. Ἐντὸς δ᾽ ! ἀμφοῖν κεῖ- 

ται; Ναί. Μεταξὺ ἀρα ἂν εἴη τούτοιν δόξαι Κο- 

μιδῇ μὲν οὖν. Οὐκοῦν ἔφαμεν ἐν τοῖς πρόσϑεν, εἴ τι 
φανείη οἷον ἅμα Ov r8 καὶ μὴ ὃν, τὸ τοιοῦτον μεταξὺ 
κεῖσϑαι τοῦ εἰλικρινῶς ὄντος τε καὶ τοῦ πάντως μὴ 

ὄντος, καὶ οὔτε ἐπιστήμην OUIE ἄγνοιαν im αὐτῷ ἔσε- 

H 

σϑαι, ἀλλὰ τὸ μεταξὺ αὖ φανὲν ἀγνοίας καὶ ἐπιστή- 

μης; ᾿Ὀρϑῶς. INUv δὲ γε πέφανται μεταξὺ τούτοιν ὃ 

δὴ καλοῦμεν δόξαν. Πέφανται. ΧΧΙΙ. Ἐκεῖνο ' δὴ 
λείποιτ ἄν ἡμῖν εὑρεῖν, ὡς ἔοικε, τὸ ἀμφοτέρων μετέ- 
gov, τοῦ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, καὶ οὐδέτερον εἰλικρι- 

γὲς ὀρϑῶς ἂν προςαγορευύμενον, ἵνα, ἐὰν φανῇ, δο- 
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ξαστὸν αὐτὸ εἶναι ἐν δίκῃ προξαγοφεύωμεν, τοῖς μὲν 

ἄκροις τὰ ἄχρα, τοῖς δὲ μεταξὺ τὰ μεταξὺ ἀποδιδον- 

τες. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτως. Τούτων δὴ ὑποκειμένων 
λεγέτω μοι, φήσω, καὶ ἀποκχρινέσϑω * ὃ χρηστός, ὃς 
αὐτὸ μὲν καλὸν καὶ ἰδέαν τινὰ αὐτοῦ κάλλους μηδε- 

μίαν ἡγεῖται ἀδὲ κατὰ ταὐτὰ ὡςαύτως ἔχουσαν, πολλὰ 

δὲ τὰ καλὰ νομέξει, ἐκεῖνος ὃ φιλοϑεάμων καὶ οὐδαμῇ 

ἀνεχόμενος, ἂν τις ἕν τὸ καλὸν φῇ εἶναι καὶ δίκαιον, 
καὶ τάλλα οὕτω. τούτων γὰρ δή, ὦ ἄριστε, φήσομεν, 

e 
τῶν πολλῶν καλῶν μῶν τι ἔστι», 0 οὐκ αἰσχρὸν φα- 

γήσδται; καὶ τῶν δικαίων, 0 οὐκ ἄδικον; καὶ τῶν 

ὁσίων, 0 οὐκ ἀνόσιον; Ovx, ἀλλ ἀνάγκη, ἔφη, καὶ 

καλά πὼς αὐτὰ ! καὶ αἰσχρὰ φανῆναι, καὶ ὅσα ἀλλα 

ἐρωτᾷς. Τί δέ; τὰ πολλὰ διπλάσια ἧττόν τι ἡμίσεα 
ἢ διπλάσια φαίνεται; Οὐδέν. Καὶ μεγάλα δὴ καὶ σμι- 
κρὰ καὶ κοῦφα καὶ βαρέα μή τι μᾶλλον, ἃ ἂν φήσω- 
per, ταῦτα προςρηϑήσεται ἢ τἀναντία; Οὔκ, ἀλλ᾽ ἀεΐ, 

ἔφη» ἕκαστον ἀμφοτέρων ἕξεται. Πότερον οὖν ἔστι 
μᾶλλον ἢ ἢ ovx ἔστιν ἕκαστον τῶν πολλῶν τοῦτο, ὃ ἂν 

τις φῇ αὐτὸ εἶναι; Τοῖς ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν, ἔφη, ἐπαμ- 
φοτερίξζουσιν ἔοικ, καὶ τῷ ! τῶν παίδων αἰνίγματι τῷ 
περὶ τοῦ εὐνούχου τῆς, βολῆς πέρι τῆς »υκτερίδος, ὦ ὡς καὶ 
Ap οὗ αὐτὸν αὐτὴν αἰνίττονται βαλεῖν" καὶ γὰρ ταῦτα 
ἐπαμφοτερίξειν, καὶ ovr εἶναι οὔτο μὴ εἶναι οὐδὲν αὐτῶν 
δυνατὸν παγίως γοῆσαι, οὔτε ἀμφότερα οὔτε οὐδέτερον. 
Ἔχεις οὖν αὐτοῖς, v δ᾽ ἐγώ, ὃ τι χφήσει, ἢ ὅποι ϑή- 

σεις καλλίω ϑέσιν τῆς μεταξὺ οὐσίας τε καὶ τοῦ μὴ 
δἶναι; οὔτε γάρ σου σχοτωδέστερα μὴ ὄντος πρὸς τὸ 
μᾶλλον͵ μὴ εἶναι φανήσεται, ovt ! φανότερα ὄντος 
πρὸς τὸ μᾶλλον εἶναι. Ἀληϑέστατα, ἔφη. Εὑρήκα- 

μὲν ἄρα, ὡς omma, ὅτι τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμιμα 

καλοῦ T8 πέρι καὶ τῶν ἄλλων μεταξύ που κυλινδοῖται 
τοῦ τ μὴ ὄντος καὶ τοῦ ὄντος εἰλικρινῶς. Εὑρήχα- 
μεν. Προωμολογήσαμεν δὲ γε, εἴ τι τοιοῦτον φανείη, 

δοξαστὸν αὐτό, ἀλλ᾿ οὐ γνωστὸν δεῖν λέγεσϑαι, τῇ με- 

ταξὺ δυνάμει τὸ μεταξὺ πλανητὸν ἁλισκόμενον. Ὥμο- 

λογήκαμεν. Τοὺς ἄρα πολλὰ καλὰ ϑεωμενους; ! αὐτὸ 
δὲ τὸ καλὸν μὴ ὁρῶντας μηδ᾽ ἄλλῳ ἐπὶ αὐτὸ ἄγοντι 

δυναμένους ἕπεσϑαι; καὶ πολλὰ δίκαια, αὐτὸ δὲ τὸ 

δίκαιον μή; καὶ πάντα οὕτω, δοξάζειν φήσομεν ἅπαν- 
τα, γιγνώσκειν δὲ ὧν δοξάζουσιν οὐδέν. Aris ἔφη. 

Τί δὲ αὐ τοὺς αὐτὰ ἕκαστα ϑεωμένους καὶ ἀεὶ κατὰ 
ταὐτὰ ὡςαύτως ὄντα; ag οὐ γιγνώσκειν, ἀλλ᾿ οὐ δο- 

ξάζειν; Ἀνάγκη xal ταῦτα. Οὐκοῦν καὶ ἀσπαζεσϑαὶ 

τὸ καὶ φιλεῖν τούτους μὲν ταῦτα φήσομεν, ἐφ᾽ οἷς 
γνῶσίς ἐστιν, se ἐκείνους δέ, dp οἷς δόξα; ἢ οὐ μνη- 

μονεύομεν, ὅτι φωνάς τε καὶ xeu καλὰς καὶ τὰ τοι- 
αὔτα ἔφαμεν τούτους φιλεῖν τ καὶ ϑεᾶσϑαι, αὐτὸ δὲ 

τὸ καλὸν οὐδ᾽ ἀνέχεσϑαι Oc τι ὃν: Μεμνήμεϑα. Μὴ 

οὖν τι πλημμελήσομεν φιλοδόξους καλοῦντες αὐτοὺς 
μᾶλλον ἢ φιλοσόφους; καὶ ἄρα ἡμῖν σφόδρα χαλεπα- 

γοῦσιν, ἂν οὕτω λέγωμεν; Οὐχ, ἂν p ἐμοὶ πείϑωνται, 

ἔφη: τῷ 7ὰρ ἀληϑεὶ χαλεπαίνειν οὐ ϑέμις. Τοὺς «v- 

τὸ ἄρα ἕχαστον τὸ ὃν ἀσπαζομένους φιλοσόφους, ἀλλ᾽ 

οὐ φιλοδόξους κλητέον; Παντάπασι μὲν ovy. 

———9e& e —— —— 
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1.5.0 μὲν δὴ φιλόσοφοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ΤΓλαύ- 
κων, καὶ oi μὴ διὰ μακροῦ τινος διεξελϑόντος λόγου 
μόγις πὼς ἀνεφάνησαν οἵ εἰσιν ἑκάτεροι. Ἴσως γάρ, 
ἔφη, διὰ βραχέος ov ῥάδιον. Ov φαίνεται, εἶπον. ἐμοὶ 
γοῦν ἔτι δοκεῖ ἂν βελτιόνως φανῆναι, εἰ. περὶ τούτου 
μόνου ἔδει. ῥηϑῆγναι, καὶ μὴ πολλὰ τὰ λοιπὰ διελϑεῖν 

μέλλοντι κατόψεσϑαι, τὶ διαφέρει. ! βίος δίκαιος. αδί- 

κου. Τί ovr, ἔφη, τὸ μετὰ τοῦτο ἡμῖν; Τὶ δ᾽ ἄλλο, 
ἢν δ᾽ ἐγώ, ἢ τὸ ἑξῆς; ἐπειδὴ φιλόσοφοι μὲν οἱ τοῦ 

«BL κατὰ ταὐτὰ ὡξαύτως ἔχοντος δυνάμενοι ἐφάπτε- 
σϑαι, oL δὲ μὴ ἀλλ᾽ ἐν πολλοῖς καὶ πάντως ἴσχουσι 

πλανώμενοι. οὐ φιλόσοφοι, ποτέρους δὴ δεῖ πόλεως 

ἡγεμόνας εἶναι; Πῶς οὖν λέγοντες. ay αὐτύ, fm, με- 
τρίως λέγοιμεν; Ὁπότεροι ἂν, T δ᾽ ἐγώ, δυνατοὶ φαί- 
γωγται, φυλάξαι γόμους T8 καὶ ἐπιτηδεύματα πόλεων, 

τούτους ] καϑιστάναι φύλακας. Ὀρϑῶς, ἔφη. Τόδε, 

av Du ἐχώ, ἄρα δῆλον, ELT8 τυφλὸν sire ὀξὺ ὁρῶντα 

χρὴ φύλακα τηρεῖν: ὁτιοῦν; Καὶ πῶς, ἔφη, οὐ δήλου: 
H οὐν δοκοῦσί τι. τυφλῶν διαφέρειν OL τῷ, ὄντι τοῦ 
ὄντος ἑκάστου ἐστερημένοι τῆς. γνώσεως, καὶ μηδὲν 
ἐναργὲς £y τῇ ψυχῇ ἔχοντες παράδειγμα, μηδὲ δυνά- 
μενοι, Gemeg γραφῆς, sic τὸ ἀληϑέστατον ἀποβλέπον- 
τες κακϑῖσε ἀεὶ. ἀναφέροντές r8. καὶ ϑεώμενοι ὡς οἷόν 
a8. ἀκριβέστατα, ovra, δὴ xol! τὰ ἐνϑάδε νόμιμα κα- 
λῶν τῷ πέρι καὶ δικαίων καὶ ἀγαϑῶν τίϑεσϑαί τε, 
ἐὰν. δέῃ τίϑεσϑαι, καὶ τὰ κρίμενα φυλάττοντες σώ- 
ζειν; Οὐ μὰ τὸν Δία, ἢ δ᾽ ὅς, οὐ πολύ τι διαφέρει. 
Τούτους 0v» μᾶλλον φύλακας στησόμεϑα ἢ, τοὺς ἐγ- 
γχωκότας μὲν ἕχαστον τὸ ὃν, ἐμπειρίᾳ δὲ μηδὲν ἐκείνων 
ἐλλείποντας μηδ᾽ ἐν ἄλλῳ μηδενὶ μέρει. ἀρετῆς ὕστε- 

φοῦντας; “ἄτοπον μέντ᾽ ἄν, ἔφη, εἴη ἄλλους αἱρεῖσϑϑαι, 
εἰ. ys. τάλλα. μὴ ξλλείποιντο" τούτῳ γὰρ. αὐτῷ σχεδόν 

τι τῷ μεγίστῳ ἄν προέχοιεν. * Οὐκοῦν, τοῦτο δὴ λὲέ- 
7ωμεν, τίνα τρόπον oio T ἔσονται oi αὐτοὶ κἀχεῖνα 
χαὶ ταῦτα ἔχειν; Πάνυ. μὲν. οὖν. Ὃ τοίνυν ἀρχόμενοι 
τούτου τοῦ λύγου ἐλέγομεν, τὴν φύσιν αὐτῶν πρῶτον 
δεῖ καταμαϑεῖν. καὶ οἶμαι, ἐὰν ἐχείνην ἱκανῶς ὁμο- 
λογήσωμεν, ὁμολογήσειν καὶ ὅτι οἷοί τε ταῦτα ἔχειν 
οἵ αὐτοί, ὅτι T8 οὐκ ἄλλους πόλεων ἡγεμόνας δεῖ ei- 

vaL ἢ τούτους. Πῶς; 11. Tovro μὲν δὴ τῶν φιλο- 
σύφων φύσεων πέρι ὡμολογήσϑω ἡμῖν, ὅτι μαϑήμα- 

τός 78 ἀεὶ ! ἐρῶσιν, ὃ ἄν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης. τῆς "ἢ 
οὐσίας τῆς ἀεὶ οὔσης καὶ μὴ πλαγωμένης ὑπὸ, qen- 
σεῶς καὶ φϑορᾶς. “Ὡμολογήσϑω, Καὶ μήν», ἦν δ᾽ 
iyd, καὶ ὅτι πάσης αὐτῆς, καὶ οὔτε σμικροῦ οὔτε μεί- 
ζονος οὔτε πιμιωτέρου οὔτε ἀτιμοτέρου μέρους ἑχόντες 
ἀφίενται, ὥρπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν περί 18 TOY φιλοτί- 
μὼν καὶ ἐρωτικῶν διήλθομεν. ὈΟρϑῶς, ἔφη, λέγεις. 

Τόδε τοίνυν μετὰ τοῦτο σκόπει δἰ ἀνάγκη ἔχειμ πρὸς 
τούτῳ ἐν τῇ φύσει Oi ἂν μέλλωσιν ! ἔσεσϑαι οἵους 
ἐλέγομεν. Τὸ ποῖον; Τὴν ἀψεύδειαν χαὶ τὸ ἑκόντας 

εἶναι μηδαμῇ προοδέχεσϑαι τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ μισεῖ, 
τὴν δ᾽ ἀλήϑειαν στέργειν. Εἰκός Y» ἔφη. οὐ μόνον 

Yo r5] φίλε, εἰχός, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἀνάγκη τὸν ἐρώτις 

κῶς του φύσει ἔχοντα πᾶν τὸ ξυγγενὲς T6 καὶ οἰκεῖον 
τῶν. παιδικῶν ἀγαπᾶν. ᾿Ὀρϑῶς, ἔρη. Ἦ οὖν οἰκδιό- 
τερον σοφίᾳ τι ἀληϑείας à ἂν εὕροις; Καὶ πῶς; ἡ δ᾽ ὃς. 

Ἢ οὖν δυνατὸν εἶναι τὴν αὐτὴν φύσιν φιλόσοφόν TE 
xab ! φιλοψευδῆ; Οὐδαμῶς γε. Τὸν ἄρα τῷ ὄντι φι- 
λομαϑὴ πάσης ἀληϑείας δεῖ εὐθὺς ἐκ νέου 0 τι μά- 
λιστα ὀρέγεσϑαι. Παγτελῶς ye. λλὰ μὴν ὅτῳ y6 
εἰς fy τι ai ἐπιϑυμίαι σφόδρα ῥέπουσμι, ἴσμεν που, 
ὅτι εἰς τἄλλα τούτῳ ἀσϑεπέστεραι, ὥςπερ ῥεῦμα. ἐχεῖ- 

σε ἀπωχετευμένο». Τί μήν; Ὧι δὴ σπιρὸς τὰ μαϑή- 
pora καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἐρῥυήκασι, περὶ τὴν τῆς 
ψυχῆς, οἶμαι, ἡδονὴν αὐτῆς xod αὑτὴ εἶεν ἂν, τὰς 
δὲ διὰ τοῦ σώματος ἐκλείποιδν, εἰ μὴ. πεπλασμέκως, 
ἀλλ ἀληϑῶς φιλόσοφός, ! τις εἴη. Μεγάλη ἀνάγρρ. 
Σώφρων. μὴν ὃ γε τοιοῦτος καὶ οὐδαμῇ φιλοχρήματος" 
ὧν γὰρ ἕνεκα χρήματα μετὰ πολλῆς δαπάνης σπουδά- 
ζεται, ἄλλῳ. τινὶ μᾶλλον ἢ τούτῳ προφήκει σπουδάζειν. 
Οὕτως, Καὶ μήν zov καὶ τόδε δεῖ σκοπεῖν... ὅταν 

κρίνει». * μέλλῃς φύσιν φιλόσοφόν 18 καὶ μή. Τὸ 
ποῖον; Μή cs λάϑῃ μετέχουσα ἀνελευϑερίας" ἐνα»- 
τιώτατον γάρ που σμικρολογίᾳ ψυχῇ, μελλούσῃ τοῦ ὅλου 

καὶ παντὸς ἀδὲ ἐπορέξεσϑαι ϑείου τϑ καὶ ἀνϑρωπί- 

yov. ἀληϑέστατα, ἔφη. Ὥι οὖν ὑπάρχει διανοίας 
μεγαλοπρέπεια καὶ ϑεωρία, παντὸς μὲν χρόνου, πάσης 
δὲ οὐσίας, οἷόν τ. οἴδι τούτῳ μέγα τι δοκεῖν εἶναι τὸν 
ἀνθρώπινον βίον; Ἠδύνατον, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ! καὶ 
ϑάνατον οὐ δεινόν τι ἡγήσεται ὁ τοιοῦτος; Ἥκιστά 
γε. Δειλῇ δὴ καὶ ἀνελευϑέρῳ φύσει φιλοσοφίας ἀλη- 
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ϑινῆς, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἂν μδτείη. οὐ μοι δοκεῖ. Τί 

οὖν; ὁ κόσμιος καὶ μὴ φιλοχρήματος μηδ᾽ ἀνελεύϑε- 

ρος μηδ᾽ ἀλαζὼν μηδὲ δειλὸς ἔσϑ᾽ ὅπῃ ἄν δυςξύμβο- 

λος ἢ adios γένοιτο; Ovx ἔστιν. Καὶ τοῦτο δὴ ψυ- 
χὴν σκοπῶν. φιλόσοφον χαὶ μὴ εὐϑὺς véov ὄντος ἐπι- 

σκέψει, εἰ ἄρα δικαία τ καὶ ἥμερος ἢ δυοκοινώνητος 

καὶ ἀγρία. Πάνυ. μὲν οὖν. Qv μὴν. οὐδὲ τόδε πα- 
φαλείψεις, ! ὡς ἐγῴμαι. Τὸ ποῖον; Εὐμαϑὴς ἢ δυς- 
μαϑής. ἢ προςδοκᾷς ποτὲ τινᾷ τι ἱκανῶς, ἂν στέρξαι, 
ὃ πράττων. ἂν ἀλγῶν 18 πράττοι καὶ μόγις, σμικρὸν 
ἀγύτων; Οὐκ &y γένοιτο. τί 9; δἰ. μηδὲν ὧν μάϑοι 

σώζειν δύναιτο, λήϑης ὧν πλέως, ag ἂν οἷός T δἴη 

ἐπιστήμης μὴ κενὸς εἶναι; Καὶ πῶς; νόνητα δὴ πο- 
γῶν QUX, οἶδι, ἀπιαγριασδήσεκου νὰ αὗτόν TE μι- 

σεῖν καὶ τὴν τοιαύτην πρᾶξιν; Πῶς ' δ᾽ ov; Ἐπιλή- 

ὅμονα ἄρα ψυχὴν ἐν ταῖς Li. φιλοσόφοις μή ποτϑ 

ἐχκρίνωμεν, ἀλλὰ μνημονικὴν αὐτὴν ζητῶμϑν δεῖν δῖναι. 

“Παντάπασι μὲν ovr. Ax οὐ μὴν τὸ γ8 τῆς, ἀμού- 
σου. τ καὶ ἀσχήμονος φύσεως ἄλλοσέ ποι ἂν φαῖμεν 

ἕλκειν. ἢ εἰς. ἀμετρίαν. Ti μήν; ᾿λήϑειαν δὲ ἀμετρίᾳ 
ἡγεῖ ξυχγενῆ εἶναι, ἢ ἐμμετρίᾳ; ᾿Ἐμμετρίᾳ. Ἔμμετρον 
ἄρα καὶ εὔχαρι». ζητῶμεν, πρὸς τοῖς ἄλλοις διάνοιαν 

φύσει, ἣν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ἰδέαν ἑκάστου τὸ! αὖ- 
τοφυὲς εὐάγωγον παρέξει. Πῶς δ᾽ οὔ; Τί οὖν; μή 
τ δοκοῦμέν, σοι. οὐκ ἀναγκαῖα ἕχαστα διεληλυϑέναι 
καὶ ἑπόμενα ἀλλ ἥλοις τῇ μελλούσῃ τοῦ ὄντος ἱκανῶς 

τε καὶ τελέως ψυχῇ μεταλήψεσϑαι: ἀναγκαιότατα μὲν 

* οὖν, ἔφη, Ἔστι οὖν ὅπῃ μέμψει τοιοῦτον ἐπιπή- 

δευμα, ὃ. μή. ποτ᾽ ἂν τις οἷός t8 yévouro ἱκανῶς ἐπι- 

τηδεῦσαι, εἰ μὴ φύσει. εἴη μνήμων, εὐμαϑής, μεγαλο- 
πρεπῴς, εὔχαρις, φίλος τε. καὶ ξυχγενὴς ἀληϑείας, δι- 

καιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης; Οὐδ᾽ ἂν ὃ Μῶμος, 

ἔφη, τό. γε τοιοῦτον μέμψαιτο. Ἀλλ, ἦν δ᾽ ἐχώ, 16- 
λειωϑεῖσι τοῖς τοιούτοις παιδείᾳ τ καὶ ἡλικίᾳ ἄρα οὐ 
μόνοις ἂν τὴ» πόλιν ἐπιτρέποις; 11. Καὶ ὃ ᾿δεί- 

μαμεος, Ὥ, Σώκρατες, ἔφη, πρὸς μὲν ! ταῦτα GOL οὐ- 
δεὶς ἄν οἷός τ εἴη ἀντειπεῖν" ἀλλὰ χὰρ τοιόνδε τι πά- 
σχουσιν OL ἀχούοντες ἑκάστοτε ἃ νῦν. λέγεις" ἡγοῦνται 
δι ἀπειρίαν τοῦ ἐρωτᾶν T8 καὶ ἀποκρίνεσϑαι ὑπὸ τοῦ 
λόγου παρ ἕκαστον τὸ ἐρώτημα σμικρὸν παραγόμε- 
»οι, ἀϑροισϑέντων τῶν σμιιρῶν ἐπὲ τελθυτῆς τῶν λό- 

γῶν μέγα τὸ σφάλμα καὶ ἐναντίον τοῖς πρώτοις &xa.- 
φαίνεσϑαι, καὶ ὥςπερ. ὑπὸ τῶν πεττεύειψ. δεινῶν οἱ μὴ 
τελευτῶντες ! ἀποχλείονται καὶ ovx, ἔχουσιν ὃ. τι φέ- 
φῶσι, οὕτω καὶ σφεῖς τελευτῶντες ἀποκλείεσϑαι, καὶ 

οὐκ ἔχειν ὃ τι λέγωσιν ὑπὸ πεττείας αὖ ταύτης τινὸς 
ἑτέρας, οὐκ ἐν ψήφοις, ἀλλ᾿ ἐν λόγοις" ἐπεὶ τό γ8. ἀλη- 
ϑὲς οὐδὲν τι μᾶλλον ταύτῃ ἔχειν. λέγω, δ᾽ εἰς τὸ. πα- 
φὸν ἀποβλέψας. γῦν γὰρ φαίη ἂν τὶς σοι λόγῳ μὲν 
οὐχ ἔχεν xoc ἕκαστοκ τὸ ἐρωτώμενον ἐναντιοῦσϑαι, 
ἔργῳ. δὲ ὁρᾶν, ὅσοι ἄν ἐπὶ φιλοσοφίαν ὁρμήσαντες μὴ 
τοῦ πεπαιδεῦσϑαι ' ἕνεκα ἁψάμεχοι νέοι ὄντες ἀπαλ- 
λάττωνται, ἀλλὰ μακρότερον ἐνδιατρίψωσι, τοὺς μὲν 

πλείστους χαὶ πάνυ αλλοκότους γιγνομένους, ἵνα μὴ 

παμπονήρους εἴπωμεν, τοὺς δ᾽ ἐπιεικδστάτους δοκοῦν- 
τας ὅμως τοῦτό γε ὑπὸ τοῦ ἐπιτηδεύματος οὗ, σὺ 
ἐπαινεῖς πάσχοντας, ἀχρήστους ταῖς πόλεσι. γιχνομέ- 
γους. Καὶ éyo, ἀκούσας, Oii οὔ», εἶπον, τοὺς ταῦτα 
λέχοντας ψεύδεσθαι; Οὐκ οἶδα, ἡ δ᾽ ὅς, ἀλλὰ τὸ σοὶ 
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δοκοῦν ἡδέως ἂν ἀκούοιμι. ' Mxowoig ἄν, ὅτι ἔμοιγε 
φαίνονται τἀληϑῆ λέγειν. Πῶς οὖν, ἔφη, εὖ ἔχει λέ- 
rar, ὅτι οὐ πρότερον κακῶν παύσονται αἵ πόλεις, 
πρὶν ἄν ἐν αὐταῖς οἱ φιλόσοφοι ἄρξωσιν, οὕς ἀχρή- 

στους ὁμολογοῦμεν αὐταῖς δἶναι; ᾿Ερωτᾷς, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
ἐρώτημα δεόμενον ἀποχρίσεως δι εἰκόνος λεγομένης. 
Σὺ δέ γε, ἔφη, οἶμαι, οὐκ εἴωθας δι εἰκόνων λέγειν. 
V. Eie, εἶπον." σκώπτεις ἐμβεβληκώς jua εἰς λόγον οὔ- 
TO) δυςαπόδεικτον; ἄκου δ᾽ οὖν τῆς εἰκόνος, ἵν o* En 
μᾶλλον ἴδῃς, ὡς γλίσχρως εἰκάζω, οὕτω γὰρ χαλεπὸν 

τὸ πάϑος τῶν ἐπιεικεστάτων,, ὃ πρὸς τὰς πόλεις πε- 

πόνϑασιν, ὥςτε οὐδ᾽ ἔστιν ἕν οὐδὲν ἄλλο τοιοῦτον 

πεπονϑός, ἀλλὰ, δεῖ, ἐκ πολλῶν αὐτὸ ξυναγογεῖν εἰκά- 

ζοντα καὶ ἀπολοχούμενον ὑπὲρ αὐτῶν, οἷον οἵ γρα- 
φῆς τραγελάφους καὶ τὰ τοιαῦτα μιγνύντες γφάφουσι. 

νόησον “γὰρ TOLOVIOYL γϑνόμενον εἴτε πολλῶν γεῶν πέρι 
| εἴτε μιᾶς" ναύκληρον μεγέϑει μὲν καὶ ῥώμῃ ὑπὲρ τοὺς 

ἐν τῇ νηὶ πάντας, ' ὑπόκωφον δὲ καὶ ὁρῶντα ὡςαύτως 

βραχύ τι καὶ γιγνώσκοντα περὶ ναυτικῶν ἕτερα τοιαῦ- 
τα, τοὺς δὲ ναύτας στασιάζοντας πρὸς ἀλλήλους περὶ 

τῆς κυβερνήσεως, ἕκαστον οἰόμενον δεῖν κυβορνᾶν, μή- 
τε μαϑόντα πώποτε τὴν τέχνην μήτε ἔχοντα ἀποδεῖς-- 
Bat διδάσκαλον ἑαυτοῦ μηδὲ χρόνον ἐν ᾧ ἐμάνϑανε, 
πρὸς, δὲ τούτοις φάσκοντας μηδὲ διδακτὸν εἶναι, ἀλλὰ 
καὶ τὸν λέγοντα. ὡς διδακτὸν ἑτοίμους ! κατατέμνειν, 

αὐτοὺς δὲ αὐτῷ ἀεὶ τῷ ναυχλήρῳ. περικεχύσϑαι δεο- 
μένους καὶ πάντα ποιοῦντας, ὅπως ἂν σφίσι τὸ πη- 
δάλιον ἐπιτρέψῃ, ἐνίοτε δ᾽ ἂν μὴ πείϑωσιν ἀλλὰ ἀλ- 
λοι μᾶλλον», τοὺς μὲν ἄλλους ἢ ἀποκτινγύντας ἢ ἐχβάλ- 
λοντὰας ἐκ τῆς γεώς, τὸν δὲ γενναῖον ναύκληρον μαν- 

δραγόρᾳ ἢ ἢ μέϑῃ ἢ τινι ἀλλῳ ξυμποδίφαντας τῆς νεὼς 

ἄρχειν χρωμένους τοῖς ἐνοῦσι, καὶ πίνοντάς τε καὶ EU- 
ὠχουμένους πλεῖν ὡς τὸ εἰκὸς τοὺς τοιούτους, πρὸς δὲ 
τούτοις ἐπαινοῦντα ναυτικὸν μὲν καλοῦντας ! καὶ χυ- 

βερνητικὸν καὶ ἐπιστάμενον τὰ κατὰ ναῦν, ὃς ἂν ξυλ- 
λαμβάνειν, δεινὸς ἢ, ὅπως ἄρξουσιν ἢ ἢ πείϑοντες ἢ βια- 

ζόμενοι τὸν γαύκληρον, τὸν δὲ μὴ τοιοῦτον ψέγοντας 
ὡς ἄχρηστον, τοῦ δὲ ἀληϑινοῦ κυβερνήτου πέρι μηδ᾽ 
ἐπαΐοντας, ὅτι, ἀνάγκη. αὐτῷ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι 
ἐνιαυτοῦ καὶ ὡρῶν χαὶ οὐρανοῦ καὶ ἄστρων καὶ zyev- 
μάτων καὶ πάντων τῶν τῇ τέχνῃ προςηκόντων, SL μέλ- 
λει τῷ. ὄντι νεὼς ἀρχικὸς ἔσεσϑαι, ὅπως δὲ κυβερνή- 
gat ἐάν τέ τινες ! βούλωνται ἐάν τε μή, μήτε τέχνην 
τούτου “μήτε μελέτην οἰομένους δυνατὸν εἶναι λαβεῖν 
ἅμα καὶ τὴν κυβερνητυκήν. τοιούτων. δὴ περὶ τὰς ναῦς 
γιχνομένων τὸν ὡς ἀληϑῶς κυβερνητικὸν οὐχ ἡγεῖ ἂν 
τῷ ὄντι μετεωροσχόπον τῷ καὶ ἀδολέσχην καὶ ἀχρη- 
στόν σφισι * χαλεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς οὕτω κατε- 
σχδυασμέναις ναυσὲ πλωτήρων; Καὶ μάλα, ἔφη o0 A- 

δείμαντος. Οὐ δή, ἣν δ᾽ ἐχώ, οἶμαι δεῖσϑαὶί σε ἐξε- 

ταζομένην τὴν εἰκόνα ἰδεῖν, ὅτι ταῖς πόλεσι πρὸς τοὺς 

ἀληϑιιοὺς φιλοσόφους τὴν διάϑεσιν ἔοικεν, ἀλλὰ μαν- 
ϑάνειν 0 λέγω. Καὶ μάλα, ἔφη. Πρῶτον μὲν roí- 
γυν ἐχεῖνον τὸν ϑαυμάζοντα, ὅτι. οἱ φιλόσοφοι οὐ τι- 

μῶνται ἐν ταῖς πόλεσι, δίδασκέ. τε. τὴν εἰχόνα καὶ πει- 
ρῶ. πείϑειν, ὅτι πολὺ, ἂν: ϑαυμαστότερον ἦν, εἰ ! ἐτι- 

μῶντο. λλὰ διδάξω, ἔφη. Καὶ ὅτι. τοίνυν ταληϑῆ 
λέγει, ὡς ἄχρηστοι τοῖς πολλοῖς οἱ ἐπιδικέστατοι. τῶν 

ἐν φιλοσοφίᾳ τῆς μέντοι ἀχρηστιας τοὺς μὴ χρωμέ- 
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yovc x&Àeve αἰτιᾶσϑαι, ἀλλὰ E τοὺς ἐπιεικεῖς. OU γὰρ 

ἔχει φύσιν κυβερνήτην γαυτῶν δεῖσϑαι ἄρχεσϑαι vq 
αὑτοῦ οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων ϑύρας 
! ἰέναι, ἀλλ᾿ ὃ τοῦτο κομψευσάμενος ἐψεύσατο, τὸ δὲ 

ἀληϑὲς πέφυκεν, ἐάν 18 πλούσιος ἐάν τε πένης κάμνῃ, 
ἀναγκαῖον εἶναι ἐπὶ ἰατρῶν ϑύρας ἰέναι καὶ πάντα 
τὸν ἄρχεσϑαι δεόμενον ἐπὶ τὰς τοῦ ἄρχειν δυναμένου, 
οὐ τὸν ἄρχοντα δεῖσθαι τῶν ἀρχομένων ἄρχεσϑαι, 

οὗ ἂν τῇ ἀληϑείᾳ τι ὄφελος. ἢ. ἀλλὰ τοὺς νῦν πολιτι- 

κοὺς ἄρχοντας ἀποικάζων, οἷς ἄρτι ἐλέγομεν γαύταις 
οὐχ ἁμαρτήσει, καὶ τοὺς ὑπὸ τούτων ἀχρήστους λεγο- 
μένους καὶ μετεωρολέσχας τοῖς ὡς ἀληϑῶς πυβερνή- 

ταις. ᾿ὀρϑότατα, ἔφη. Ἔκ τὸ τοίνυν τούτων καὶ ἐν 
τούτοις οὐ ῥάδιον εὐδοκιμεῖν τὸ βέλτιστον ἐπιτήδευμα 
ὑπὸ τῶν ταναντία ἐπιτηδευόντων, ! πολὺ δὲ μεγίστη 

καὶ ἰσχυροτάτη διαβολὴ γίγνεται φιλοσοφίᾳ διὰ τοὺς 
τὰ τοιαῦτα φάσκοντας ἐπιτηδεύειν, ovc δὴ σὺ φὴς τὸν 
ἐγκαλοῦντα τῇ φιλοσοφίᾳ λέγειν ὡς παμπόνηροι οἵ 

πλεῖστοι τῶν ἰόντων ἐπ᾽ αὐτήν, οἵ δὲ ἐπιδικέστατοι 
ἄχρηστοι, καὶ ἐγὼ συνεχώρησα ἀληϑὴ σϑ λέγειν. 7 

γάρ; Ναί. V. Οὐκοῦν τῆς μὲν τῶν ἐπιεικῶν ἀχρη- 
στίας τὴν αἰτίαν duin Dauer; Koi μάλα. Τῆς δὲ 

τῶν πολλῶν πονηρίας τὴν ἀνάγκην βούλει τὸ μετὰ 

τοῦτο διέλϑωμεν, καὶ ὅτι οὐδὲ τούτου φιλοσοφία αἱ- 

τία, ! ἄν δυνώμεϑα, πειραϑῶμεν δεῖξαι; Πάνυ μὲν 

οὖν. Ἡκούωμεν δὴ καὶ λέγωμεν. ἐκεῖϑεν ἀναμνησϑέν- 

τες, ὅϑεν διῇμεν τὴν pu. oiov ἀνάγκη φῦναι τὸν 
καλόν τε κἀγαϑὸν ἐσόμενον. * ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῷ, εἰ νῷ 
ἔχεις, πρῶτον μὲν ἀλήϑεια, ἣν διώκειν αὐτὸν πάντως 
καὶ πάντῃ ἔδει ἢ ἀλαζόνι ὄντι μηδαμῇ μετεῖναι φιλο- 
σοφίας ἀληϑινῆς. "Hy γὰρ οὕτω λεγόμενον. Οὐκοῦν 

ἕν μὲν τοῦτο σφόδρα οὕτω παρὰ δόξαν τοῖς γῦν δο- 

κουμένοις περὶ αὐτοῦ; Καὶ μάλα, ἔφη. ED οὖν δὴ 

οὐ μετρίως ἀπολογησόμεϑα, ὅτι πρὸς τὸ ὃν πεφυκὼς 
εἴη apio dos à ye ὄντως φιλομαϑής, καὶ οὐκ ἐπι- 

ue ἐπὶ τοῖς δοξαξομένοις δἶναι ! πολλοῖς ἑκάστοις, 

ἀλλ᾽ ἴοι καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ᾽ ἀπολήγοι τοῦ ἔρω- 

τος, nie αὐτοῦ 0 ἔστιν ἑκάστου τῆς φύσεως ἅψασϑαι 
ᾧ rgo cnet ψυχῆς ἐφάπτεσϑαι. τοῦ τοιούτου" προφήκει 
δὲ ξυγγενεῖ" ᾧ πλησιάσας καὶ μιγεὶς τῷ ὄντι ὄντως, 

γεννήσας γοῦν καὶ ἀλήϑοιαν, γνοΐη τε καὶ ὙΠῸ: 

ζῴη καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὠδῖνος, πρὶν δ᾽ οὐ 
Ὡς οἷόν v ἔφη, μετριώτατα. Τί ovv; τούτῳ τι με- 

τέσται ψεῦδος ἀγαπᾶν ἢ πᾶν τοὐναντίον μισεῖν; ! Mi- 
σεῖΐν, ἔφη. ἩἩγουμένης, δὴ ἀληϑείας οὐκ ἂν ποτε, οἷ- 

μαι, φαῖμεν αὐτῇ χορὸν καχῶν ἀκολουϑῆσαι. πῶς 
γάρ; MX ὑγιές 16 καὶ δίκαιον ἦἢϑος, ᾧ καὶ σωφροσύ- 

Ὀρϑῶς, ἔφη. Καὶ δὴ τὸν ἄλλον τῆς 
φιλοσόφου φύσεως χορὸν τί δεῖ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἀναγ- 

κάζοντα τάττειν; μέμνησαι γάρ που, ὅτι ξυνέβη προς- 
ἧκον τούτοις ἀνδρεία, μεγαλοπρέπεια, εὐμάϑεια, μνή- 
quj. καὶ σοῦ ἐπιλαβομένου, ὅτι πᾶς μὲν ἀναγκασϑήσε- 
Tou ! ὁμολογεῖν, οἷς λέγομεν, ἐάσας δὲ τοὺς λόγους, 

εἰς αὐτοὺς ἀποβλέψας περὶ ὧν ὁ λόγος, φαΐη ὁρᾶν 
αὐτῶν τοὺς μὲν ἀχρήστους, τοὺς δὲ πολλοὺς κακοὺς 
πᾶσαν κακίαν, τῆς ἤδη διαβολῆς τὴν αἰτίαν ἐπισχο- 
ποῦντες ἐπὶ τούτῳ νῦν γεγόναμεν, τί ποϑ᾽ οἱ πολλοὶ 
κακοί, καὶ τούτου δὴ ἕνεκα πάλιν ἀνδιλήφαμεν τὴν τῶν 
ἀληϑῶς φιλοσόφων φύσιν καὶ ἐξ ἀνάγκης ὡρισάμεϑα. 

»qv ἕπεσϑαι. 

», 
ἔστιν, 

Ἔτι τοίνυν, 
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ἔφη, ' ταῦτα. VL Ταύτης δή, qv δ᾽ ἐγώ, τῆς 
φύσεως δεῖ ϑεάσασϑαι τὰς φϑοράς, ὡς διόλλυται ἐν 

πολλοῖς, σμιχρὸν δέ τι ἐχφεύγει, oUc δὴ καὶ οὐ πονη- 
ρούς, ἀχρήστους δὲ καλοῦσι" 
μιμουμένας ταύτην * καὶ εἰς τὸ ἐπιτήδευμα καϑιστα- 
μένας αὐτῆς, οἷαι οὖσαι φύσεις ψυχῶν εἰς ἀνάξιον 
καὶ μεῖζον ἑαυτῶν ἀφικνούμεναι ἐπιτήδευμα, πολλαχῇ 

πλημμελοῦσαι, πανταχῇ xol ἐπὶ πάντας δόξαν οἵαν 

λέγεις φιλοσοφίᾳ προφῆψαν. Τίνας δὲ, £ ἔφη, τὰς δια- 
φϑορὰς λέγεις; Ἐγώ σοι, εἶπον, ἂν οἷός re γένωμαι, 
πειράσομαι διελϑεῖν. τόδε μὲν οὖν, οἶμαι, πᾶς ἡμῖν 

ὁμολογήσει» τοιαύτην φύσιν καὶ πάντα ἔχουσαν, ὅσα 
προζετάξαμεν. γὺν δή, εἰ τελέως μέλλοι φιλόσοφος ! γ8ε- 

γέσϑαι, ὀλιγάκις ἐν ἀνϑρώποις φύεσϑαι καὶ ὀλίγας. ἢ 

ovx οἴει; Σφόδρα ys. Τούτων δὴ τῶν ὀλίγων σκόπει 
ὡς πολλοὶ ὄλεϑροι xai μεγάλοι. Τίνες δή; Ὃ 

πάντων ϑαυμαστότατον ἀκοῦσαι, ὅτι ἕν ἕκαστον ὧν 
ἐπηνέσαμεν τῆς φύσεως ἀπόλλυσι τὴν ἔχουσαν ψυχὴν 
καὶ ἀποσπᾷ φιλοσοφίας. λέγω δὲ ἀνδρείαν, σωφροσύ- 
γὴν καὶ πάντα, ἃ διήλϑομεν. ᾿άτοπον, ἔφη, ἀκοῦσαι. 

ι ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τούτοις τὰ AeyOueva 

ἀγαϑὰ πάντα φϑείρει καὶ ἀποσπᾷ, κάλλος καὶ πλοῦ- 
τος καὶ ἰσχὺς σώματος καὶ ξυγγένϑια ἐῤῥωμένη ἐν πό- 
λει καὶ πάντα τὰ τούτων οἰκεῖα" ἔχϑις γὰρ τὸν τύπον 
ὧν λέγω. Ἔχω, ἔφη" καὶ ἡδέως γ ἂν ἀκριβέστερον à ἃ 
λέγεις πυϑοίμην. AafloU τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅλου αὐὖ- 
τοῦ ὀρϑῶς, καί σοι εὔδηλόν τε φανεῖται καὶ οὐκ ἅτο- 
πα δόξει τὰ προειρημένα περὶ αὐτῶν. Πῶς οὖν, ἔφη; 
κελούεις; Παντός, ' ἦν δ᾽ ἐγώ, σπέρματος πέρι ἢ φυ- 

τοῦ, εἴτβ ἐγγείων εἴτε τῶν ζώων, ἴσμεν ὅτι τὸ μὴ τυ- 
χὸν τροφῆς ἧς προςήκει ἑκάστῳ μηδ᾽ ὥρας μηδὲ τό- 
που, ὅσῳ ἂν ἐῤῥωμενέστερον ἢ» τοσούτῳ πλειόνων ἐν- 
δεῖ τῶν πρεπόντων᾽ ἀγαϑῷ γάρ που κακὸν ἐναντιώ- 
T&QOY ἢ τῷ “μὴ ἀγαϑῷ. πὼς δ᾽ ov; Ἔχει δή, οἶμαι, 
λόγον τὴν ἀρίστην φύσιν ἐν ἀλλοτριωτέρᾳ οὖσαν τρο- 
φῇ κάκιον ἀπαλλάττειν τῆς φαύλης. Ἔχει. Οὐκοῦν, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, ὼὡ ἀΙδείμαντε, ! καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω φῶμδν 
τὰς εὐφυεστάτας κακῆς παιδαγωγίας τυχούσας διαφε- 
ρόντως κακὰς γίγνεσθαι; ἢ οἴει τὰ μεγάλα ἀδικήματα 
καὶ τὴν ἄκρατον πονηρίαν ἐκ φαύλης, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκ vsa- 
»ικῆς φύσεως τροφῇ διολομένης, “7ίγνεσϑαι, ἀσϑενῆ δὲ 

φύσιν μεγάλων UTE ἀγαϑῶν οὔτε κακῶν αἰτίαν ποτὲ 
ἔσεσϑαι; Οὔκ, ἀλλά, ἡ δ᾽ ὅς, οὕτως. Ἣν τοίνυν 

ἔϑεμεν * τοῦ φιλοσόφου φύσιν, ἄν μέν, οἶμαι, μαϑή- 

σδῶς προφηκούσης τύχῃ, εἰς πᾶσαν ἀρετὴν ἀνάγκη αὖ- 
ξανομένην ἀφικνεῖσϑαι, ἐὰν δὲ μὴ ἐν προφηκούσῃ 

σπαρεῖσά. 16 καὶ φυτουϑεῖσα τρέφηται, εἰς πάντα τά- 
γαντία αὖ, ἐὰν “μή τις αὐτῇ βοηϑήσας ϑεῶν τύχῃ. ἢ 
xal σὺ ἡγεῖ, ὥςπερ οἱ πολλοΐ, διαφϑειρομένους τινὰς 

εἶναι ὑπὸ σοφιστῶν νέους, διαφϑείροντας δέ τινας σο- 
φιστὰς ἰδιωτικούς, 0 τι καὶ ἄξιον λόγου, ἀλλ᾿ ovx αὖ- 

τοὺς τοὺς ταῦτα λέγοντας μεγίστους μὲν ! εἶναι σοφι- 

crac, παιδεύειν δὲ τελεώτατα καὶ ἀπεργάζεσϑαι οἵους 

βούλονται εἶναι καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους καὶ ἀἂν- 
δρας καὶ γυναῖκας; Πότε δή; ἡ δ᾽ ὃς. Ὅταν, εἶπον, 

ξυγκαϑεζόμενοι ἀϑρόοι πολλοὶ εἰς ἐκκλησίας ἢ ἢ εἰς δι- 

καστήρια ἢ ϑέατρα ἢ στρατόπεδα y τινα ἄλλον κοι- 

γὸν πλήϑους ξύλλογον ξὺν πολλῷ ϑορύβῳ τὰ μὲν. ψέ- 
γωσι τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, τὰ δὲ ἐπαινῶσιν. 

καὶ μετὰ τοῦτο αὖ τὰς 
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ὑπερβαλλόντως & ἑκάτερα, καὶ ἐκβοῶντες καὶ κροτοῦντες, 

' πρὸς δ᾽ αὐτοῖς αἵ τὸ πέτραι καὶ ὃ τόπος, ἐν ᾧ ἂν 
ὦσιν, ἐπηχοῦντες διπλάσιον ϑόρυβον παρέχωσι, τοῦ 
ψόγου καὶ ἐπαίνου. ἐν δὴ τῷ τοιούτῳ τὸν »ἕον, τὸ λε- 
γόμενον, τίνα oi&i καρδίαν ἴσχειν; ἢ ποίαν ἄν αὐτῷ 
παιδείαν ἰδιωτικὴν ἀνϑέξειν, ἣν οὐ καταχλυσϑεῖσαν 

ὑπὸ τοῦ τοιούτου ψόγου: ἢ ἐπαίνου οἰχήσεσϑαι φερο- 
μένην κατὰ ῥοῦν ἡ ἄν οὗτος φέρῃ, καὶ φήσειν τε τὰ 
αὐτὰ τούτοις καλὰ καὶ αἰσχρὰ εἶναι, καὶ ἐπιτηδεύσειν 
! ἅπερ ἄν οὗτοι, καὶ ἔσεσϑαι τοιοῦτον; Πολλή, ἡ δ᾽ 
06, ὦ Σώκρατες, ἀνάγκη. VIL Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

οὔπω τὴν μεγίστην ἀνάγκην εἰρήκαμεν. “Ποίαν; ἔφη. 
Ἣν & ἔργῳ τρροτυθευσε λόγῳ μὴ πείϑοντες οὗτοι Oi 

παιδευταὶ r8 καὶ σοφισταί. ἢ οὐκ οἶσϑα, ὅτι τὸν μὴ 
πειϑόμενον ἀτιμίαις τε καὶ χρήμασι καὶ ϑανάτοις κο- 
λάζουσιν; Καὶ μάλα, ἔφη, σφόδρα. Τίνα οὖν ἄλλον 

σοφιστὴν oli ἢ ποίους ἰδιωτικοὺς λόγους ἐναντία τού- 

τοις ! τείνοντας κρατήσειν; Οἶμαι μὲν οὐδένα, 7 δ᾽ δὰ 
Ov γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν πολλὴ à 
γοια. οὔτε γὰρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν μὴ 
γένηται ἀλλοῖον ἦϑος πρὸς ἀρετὴν παρὰ τὴν τούτων 
παιδείαν πεπαιδευμένον, ΠΟΤ τα ὦ ἑταῖρε, ϑεῖον 

μέντοι κατὰ τὴν παροιμίαν ἐξαιρῶμεν λόγου. εὖ γὰρ 
χρὴ εἰδέναι, 0 τὶ περ ἄν σωϑῇ τε καὶ γένηται οἷον 
δεῖ £y τοιαύτῃ καταστάσει πολιτδιῶν, * ϑεοῦ μοῖραν 
αὐτὸ σῶσαι λέγων οὐ κακῶς ἐρεῖς. Οὐδ᾽ ἐμοὶ ἄλλως, 

ἔφη, δοκεῖ. Ἔτι τοίνυν σοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τούτοις 

xai τόδε δοξάτω. Τὸ ποῖον: Ἕκαστος τῶν μισϑαρ- 

γούντων ἰδιωτῶν, οὺς δὴ οὗτοι σοφιστὰς καλοῦσι καὶ 
A ἀντιτέχνους ἡγοῦνται, μὴ ἄλλα παιδεύειν ἢ ταῦτα τὰ 

τῶν πολλῶν δόγματα, ἃ δοξάζουσιν ὅταν ἀϑροισϑῶ- 

σι, καὶ σοφίαν ταύτην καλεῖν, οἷόνπερ ἄν εἰ ϑρέμμα- 
τος μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ τρεφομένου τὰς ὀργάς τις 
καὶ ἐπιϑυμίας κατεμάνϑανεν, ! ὅπῃ TB προςελϑεῖν X9 

καὶ ὅπῃ ἅψασϑαι αὐτοῦ, καὶ ὁπότε τααλαπώξικτονι ἢ ἢ 
πραότατον καὶ ἐκ τίνων γίγνεται, καὶ φωνὰς δή, ἃς 
ἐφ᾽ οἷς ἕκαστος εἴωϑε φϑέγγεσϑαι; καὶ οἵας αὖ ἀλ- 

lov φϑεγγομένου 3, ἡμερουταί τε καὶ ἀγφιαίνει, χαταμα- 
ϑὼν δὲ ταῦτα πάντα ξυγουσίᾳ τε καὶ χρόνου τριβὴ 

σοφίαν τε καλέσει καὶ ὡς τέχνην συστησάμενος ἐπὶ 
διδασκαλίαν τρέποιτο, μηδὲν εἰδὼς τῇ ἀληϑείᾳ τούτων 
τῶν δογμάτων re καὶ ἐπιϑυμιῶν, 0 τι καλὸν ἢ αἰσχρὸν 
ἢ ἀγαϑὸν ἢ κακὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ' ὀνομάζοι δὲ 

πάντα ταῦτα ἐπὶ ταῖς τοῦ μεγάλου ζώου δύξαις, οἷς 

μὲν χαίροι ἐκεῖνο ἀγαϑὰ καλῶν, οἷς δὲ ἄχϑοιτο κακά, 
ἄλλον δὲ μηδένα ἔχοι λόγον περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ τάναγ- 
καῖα δίκαια καλοῖ καὶ καλά, τὴν δὲ τοῦ ἀναγκαίου καὶ 
ἀγαϑοῦ φύσιν, ὅσον διαφέρει τῷ ὄντι, μήτε ἑωρακὼς 
εἴη μήτε ἄλλῳ δυνατὸς δεῖξαι. τοιοῦτος δὴ ὦν πρὸς 

Διὸς οὐκ ἄτοπος ἂν σοι δοκεῖ εἶναι παιδευτής; Ἔ- 
μοιγ᾽, ἔφη. Ἦ οὖν τι τούτου δοκεῖ διαφέρειν ὁ ὃ τὴν 
τῶν πολλῶν καὶ παντοδαπῶν ! ξυνιόντων ὀργὴν καὶ 
ἡδονὰς κατανενοηκέναι σοφίαν ἡγούμενος, εἴτ᾽ ἐν γ9α- 

( φικῇ εἴτ ἐν μουσικῇ εἴτε δὴ ἐν πολιτικῇ; ὅτι μὲν γάρ, 
ἐάν τις τούτοις ὁμιλῇ ἐπιδεικνύμενος ἢ ποίησιν ἢ τινὰ 
ἄλλην δημιουργίαν ἢ ἢ πόλει διακονίαν, κυρίους αὑτοῦ 
ποιῶν τοὺς πολλοὺς πέρα τῶν ἀναγκαίων, ἢ 4ιομή- 

δεια λεγομένη ἀνάγκη ποιεῖν αὐτῷ ταῦτα ἃ ἄν οὗτοι 
ἐπαινῶσιν" ὡς δὲ καὶ ἀγαϑὰ καὶ καλὰ ταῦτα τῇ cÀa- 

493 

343 

n , : ἘΣ ; 
ϑείᾳ, ἤδη πώποτέ του ἤκουσας αὐτῶν λόγον διδόντος 

οὐ καταγέλαστον; Οἶμαι δὲ 7ε, " δ᾽ ὅς, ' οὐδ᾽ axov- 

σομαι. — VIII. 

ἀναμνήσϑητι" 
L9 ir e M * D m » o 

λά, ἢ αὑτὸ τι ἕκαστον, καὶ μὴ τὰ πολλὰ ἕκαστα, tg 

Ταῦτα τοίνυν πάντα ἐννοήσας ἐχεῖνο 

αὐτὸ τὸ καλόν, ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ χκα- 

ὅπως * πλῆϑος ἀνέξεται ἢ ἡγήσεται εἶναι; Ἥκιστά y, 

ἔφη. Φιλόσοφον μὲν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, πλῆϑος ἀδύ- 
varo» εἶνα. Ἡδύνατον. Καὶ τοὺς φιλοσοφοῦντας 

ἄρα ἀνάγκη ψέ“εσϑαι vx αὐτῶν. Ἡνάγκη. Καὶ ὑπὸ 

τούτων δὴ τῶν ἰδιωτῶν, ὅσοι προςομιλοῦντες ὄχλῳ 

ἀρέσκειν αὐτῷ ἐπιϑυμοῦσιν. 4ῆλον. Ἔκ δὴ τούτων 

τίνα ὁρᾷς σωτηρίαν φιλοσόφῳ φύσει, Ocr ἐν τῷ ἐπι- 
τηδεύματι μείνασαν πρὸς τέλος ἐλϑεῖν; ἐννόει δ᾽ 
τῶν ἔμπροσϑεν. ! ὡμολόγηται γὰρ δὴ ἡμῖν εὐμάϑεια 
καὶ μνήμη καὶ ἀνδρεία καὶ μεγαλοπρέπεια ταύτης ei- 
vaL τῆς φύσεως. Ναί. Οὐχοῦν εὐϑὺς ἐν παισὶν ὁ 
τοιοῦτος πρῶτος ἔσται ἐν ἅπασιν, ἄλλως τε καὶ ἐὰν 

τὸ σῶμα φυῇ προςφερὴς τῇ ψυχῇ; Ti δ᾽ οὐ μέλλει; 
ἔφη. ΞΒουλήσονται δή, οἶμαι, αὐτῷ χρῆσϑαι, ἐπειδὰν 
πρεσβύτερος γίγνηται, ἐπὶ τὰ αὑτῶν πράγματα οἵ τε 
οἰκεῖοι καὶ οἵ πολῖται. Πῶς δ᾽ οὔ; Ὑποκεΐσονται ! 

ἄρα δεόμενοι καὶ τιμῶντες, προκαταλαμβάνοντες καὶ 

προκολακεύοντες τὴν μέλλουσαν αὐτοῦ δύναμιν. duisi 

γοῦν, ἔφη, οὕτω γίγνεσϑαι. Ti οὖν οἴει, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

τὸν τοιοῦτον ἐν τοῖς τοιούτοις ποιήσειν, ἄλλως τε καὶ 

ἐὰν τύχῃ μεγάλης πόλεως ὧν καὶ ἐν ταύτῃ πλούσιός 

τε καὶ γενναῖος, καὶ ἔτι εὐειδὴς καὶ μέγας; ag οὐ 
πληρωϑήσεσϑαι ἀμηχάνου ἐλπίδος, ἡγούμενον καὶ τὰ 

τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ τῶν 

πράττειν, ! καὶ ἐπὶ τούτοις ὑψηλὸν ἐξαίρειν αὑτόν, 
σχηματισμοῦ καὶ φρονήματος κενοῦ ἀνεῦ νοῦ ἐμπιπλά- 
μενον; Καὶ u&A, ἔφη. Τῷ δὴ οὕτω διατιϑεμένῳ ἐάν 
τις ἠρέμα προςελϑὼν ταἀληϑῆ λέγῃ», ὅτι νοῦς ovx ἔἕνε- 
στιν αὐτῷ, δεῖται δέ, τὸ δὲ οὐ κτητὸν μὴ δουλεύσαντι 

τῆ κτήσει αὐτοῦ, [73 εὐπετὲς οἴξι εἶναι εἰςακοῦσαι διὰ 

τοσούτων χαχῶνγ; Πολλοῦ ys δεῖ, ἡ δ᾽ ὅς. Env δ᾽ οὖν, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, διὰ τὸ εὖ πεφυκέναι, καὶ τὸ ξυγγενὲς τῶν 
λόγων διαισϑάνηταί TÉ ! Τῇ καὶ κάμπτηται καὶ ἕλκη- 

ται πρὸς φιλοσοφίαν, τὲ οἰόμεϑα δράσειν ἐχείνους 

τοὺς ἡγουμένους. ἀπολλύναι αὐτοῦ τὴν χρείαν τε καὶ 
ἑταιρείαν; οὐ πᾶν μὲν ἔργον, πᾶν δ᾽ ἔτος λέγοντάς τε 
xci πράττοντας καὶ περὶ αὐτόν, ὅπως ἂν μὴ πεισϑῇ, 
καὶ περὶ τὸν πείϑοντα, ὅπως ἄν μὴ οἷός τ b xci 

ἰδίᾳ ἐπιβουλεύοντας καὶ δημοσίᾳ εἰς ἀγῶνας. καϑι- 
στάντας; * Πολλή, ἡ δ᾽ ὃς, ἀνάγκη. Ἔστιν οὖν ὅπως 

ὃ τοιοῦτος φιλοσοφήσει; Οὐ πάνυ. ΙΧ. Ὁρᾷς οὔν, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, ὅτι οὐ κακῶς ἐλέγομεν, ὡς ἃ ἄρα χαὶ αὐτὰ τὰ 

τῆς φιλοσόφου φύσεως μέρη, ὅταν ἐν καχῇ τροφῇ γέ- 
γηται, αἴτια τρόπον τινὰ τοῦ ἐχπεσεῖν ἐκ τοῦ ἐπιτη- 
δεύματος; καὶ τὰ λεγόμενα ἀγαϑά, zÀovroí τε καὶ 
πᾶσα ἢ τοικύτη. παρασκευή; Ov γάρ, ἀλλ᾽ ὀρϑῶς, 

ign, tiit Οὗτος δή, εἶπον, ὦ ϑαυμάσιε, ὀλεϑρός 

τε καὶ διαφϑορὰ τοσαύτη τε ! καὶ τοιαύτη τῆς βελτί- 
στης φύσεως εἰς τὸ ἄριστον ἐπιτήδευμα, ὀλίγης καὶ 
ἄλλως γιγνομένης, ὡς ἡμεῖς φαμέν. καὶ ἐκ τούτων δὴ 

τῶν ἀνδρῶν καὶ οἱ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργαζόμενοι τὰς 
πόλεις γίγνονται καὶ τοὺς ἰδιώτας, καὶ oi τἀγαϑά, οἵ 

ἄν ταύτῃ τύχωσι ῥυέντες" σμικρὰ δὲ φύσις οὐδὲν μέγα 

οὐδέποτα οὐδένα οὔτε ἰδιώτην οὔτε πόλιν δρᾷ. Ἄλη- 

βαρβάρων ἱκανὸν ἔσεσϑαι 
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ϑέστατα, E] δ᾽ ὅς. 

οἷς μάλιστα, ! προςήκει, ἔρημον καὶ ἀτελῆ φιλοσοφίαν 

λείποντες αὐτοΐ Te βίον οὐ προςζήκοντα οὐδ᾽ αληϑῆ 

ζῶσι, τὴν δέ, ὥςπερ ὀρφανὴν ξυγγενῶν, ἄλλοι ἐπειξελ- 

ϑόντες ἀνάξιοι ἤσχυνάν τα καὶ ὀνείδη περιῆψαν, οἷα 

καὶ σὺ φὴς ὀνειδίζειν τοὺς ὀνειδίζοντας, ὡς οἵ ξυνόν- 

τες αὐτῇ οἵἱ μὲν οὐδενός, οἵ δὲ πολλοὶ πολλῶν καχῶν 

ἀξιοΐ εἰσιν. Καὶ γὰρ 0v», ἔφη, τά γε λεγόμενα ταῦ- 

τα. Ei Ἰχότως γέ» ἦν δ᾽ ἐγώ, λεγόμενα. καϑορῶντες 
γὰρ αὖ ἄλλοι ἀνϑρωπίσκοι κενὴν τὴν χώραν ταύτην 
γιγνομένην, καλῶν δὲ ὀνομάτων καὶ προσχημάτων ' 
μεστήν, ὥςπερ οἵ ἐκ τῶν εἱργμῶν εἰς τὰ ἱερὰ ἀποδι- 
δράσκοντδς, ἄσμενοι καὶ οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν ἔχπη- 

δῶσιν εἰς τὴν φιλοσοφίαν, ot ἂν κομψότατοι ὄντες 

τυγχάνωσι περὶ τὸ αὑτῶν τεχνΐον. ὅμως γὰρ δὴ πρός 

js τὰς ἄλλας τέχνας καίπερ οὕτω πραττούσης φιλόσο- 

φίας τὸ ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται, οὗ δὴ 

ἐφιέμενοι πολλοὶ ἀτελεῖς μὲν τὰς φύσεις, ὑπὸ δὲ τῶν 

τεχνῶν τε καὶ δημιουργιῶν ὥςπερ τὰ σώματα λελώ- 

βηνται, οὕτω καὶ τὰς ! ψυχὰς ξυγκεκλασμένοι τὸ καὶ 

ἀποτεϑρυμμένοι διὰ τὰς βαναυσίας τυγχάνουσι». ἢ οὐκ 

ἀνάγκη; Καὶ μάλα, ἔφη. Δοκεῖς οὖν τι, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

διαφέρειν αὐτοὺς ἰδεῖν ἀργύριον κτησαμένου χαλκέως 

φαλακροῦ zai σμικροῦ, γεωστὶ μὲν ἐκ δεσμῶν Relage- 

vov, ἐν βαλανείῳ δὲ Askovusvov, νεουργὸν ἱμάτιον 

ἔχοντος, ὡς γυμφίου παρεσκευασμένου, διὰ πενίαν καὶ 

ἐρημίαν τοῦ δεσπότου τὴν ϑυγατέρα μέλλοντος γαμεῖν; 

Ov * πάνυ, ἔφη, διαφέρει. Ποῖ ἅττα oV» εἰκὸς yEY- 

γᾶν τοὺς τοιούτους; οὐ νόϑα καὶ φαῦλα; Πολλὴ 

ἀνάγκη. Τὶ δὲ; τοὺς ἀναξίους παιδεύσεως, ὅταν αὖ- 

τῇ πλησιάζοντες ὁμιλῶσι μὴ χατ ἀξίαν, ποῖ᾽ ἅττα 

φῶμεν γεννᾶν. διανοήματά τὸ καὶ δόξας; ag οὐχ ὡς 

ἀληϑῶς προφήκοντα ἀκοῦσαι σοφίσματα, καὶ οὐδὲν 

γνήσιον οὐδὲ φρονήσεως [ἀξιο»] ἀληϑινῆς ἐχόμενον: 

“Παντελῶς μὲν οὖν, ἔφη. Χ. Πάνσμικρον δή τι, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, [5] Ἀδείμαντε, λείπεται τῶν κατ ' ἀξίαν ὁμιλούν- 

τῶν φιλοσοφίᾳ, ἢ mov ὑπὸ φυγῆς καταληφϑὲν 7εν- 

ναῖον καὶ εὖ ποϑραμμένον ἦϑος, ἀπορίᾳ τῶν διαφϑε- 

φούντων κατὰ φύσιν μεῖναν ἐπ αὐτῇ, ἢ ἐν cuoi πό- 

λει ὅταν μεγάλη ψυχὴ φυῇ καὶ ἀτιμάσασα τὰ τῆς πῦ- 

λεὼς ὑπερίδῃ" βραχὺ δὲ πού τι καὶ ἀπ᾿ ἄλλης τέχνης 

δικαίως ἀτιμάσαν εὐφυὲς ἐπ᾿ αὐτὴν ἂν ἔλϑοι. εἴη δ᾽ 

ἄν καὶ ὃ τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου Θεάγους χαλινὸς οἷος 

κατασχεῖν" καὶ γὰρ Θεάγει τὰ μὲν ἄλλα πάντα παρε- 

σκεύκσται πρὸς τὸ ! ἐκπεσεῖν φιλοσοφίας, ἡ δὲ τοῦ 

σώματος νοσοτροφία ἀπείργουσα αὐτὸν τῶν πολιτικῶν 

κατέχει. τὸ δ᾽ ἡμέτερον οὐχ ἄξιον, λέγειν, τὸ δαιμόνιον 

σημεῖον" ἢ γάρ πού τινι ἄλλῳ ἢ οὐδενὲ τῶν ἔμπρο- 

σϑεν γέγονε. καὶ τούτων δὴ τῶν ὀλίγων οἵ γενόμενοι 

καὶ γευσάμενοι ὡς ἡδὺ xal μακάριον τὸ »τῆμα, xci 

τῶν πολλῶν αὖ ἱκανῶς ἰδόντες τὴν μανίαν» καὶ ὅτι 

οὐδεὶς οὐδὲν ὑγιὲς ὡς ἔπος εἰπεῖν περὶ τὰ τῶν πόλεων 

πράττει οὐδ᾽ ἔστι ξύμμαχος μ8ϑ᾽ ὅτου τις ἰὼν ἐπὶ ! 

τὴν τῶν δικαίων βοήϑειαν ctor ἄν, ἀλλ᾿ ὥςπερ εἰς 

ϑηρία ἄνθρωπος ἐμπτεσών, οὔτε ξυναδικεῖν ἐθέλων οὔ- 
τε ἱκανὸς ὧν εἷς, πᾶσιν ἀγρίοις ἀντέχειν, πρὶν τι τὴν 
πόλιν ἢ φίλους ὀνῆσαι προαπολύμενος, ἀνωφελὴς αὑτῷ 

τὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄν γένοιτο, — ταῦτα πάντα λογι- 

σμῷ λαβὼν ἡσυχίαν ἔχων καὶ τὰ αὑτοῦ πράττων, οἷον 

ΡΙΓΑΤΟΝΡΘ 

Οὗτοι μὲν δὴ οὕτως ἐκπίπτοντες, | | ἐν χειμῶνι κονιορτοῦ καὶ ζάλης ὑπὸ πνεύματος φερο- 

μένου ὑπὸ τειχίον ἀποστάς, ὑρῶν τοὺς ἄλλους κατα- 

πιμπλαμένους ἀνομίας, ἀγαπᾷ, εἴ πῃ αὐτὸς καϑαρὸς 
ἀδικίας τε ! καὶ ἀνοσίων ἔργων. τόν τὲ ἐνθάδε βίον 
βιώσεται καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ μετὰ καλῆς ἐλπεῖ- 

δὸς ἵλεώς τε καὶ εὐμενὴς ἀπαλλάξεται. MAG τοι, ἢ 
δ᾽ ὅς, οὐ τὰ ἐλάχιστα ἂν * διαπραξάμενος ἀπαλλάτ- 
roro. Οὐδὲ re εἶπον, τὰ μέγιστα, μὴ τυχὼν πολι- 
τείας προςηχούσης" ἐν γὰρ προςηκούσῃ αὐτός τε μᾶλ- 
lov αὐξήσεται καὶ μετὰ τῶν ἰδίων τὰ κοινὰ σώσει. 
Xt. Τὸ pi οὖν τῆς φιλοσοφίας; ὧν ἕνεκα διαβολὴν 

εἴληφε καὶ ὅτι οὐ δικαίως, fuoi μὲν δοκεῖ μετρίως εἰ- 
φῆσϑαι, εἰ μὴ ἔτ᾽ ἄλλο λέγεις τι σύ. Ηλλ οὐδέν, ἡ 
δ᾽ ὅς, ἔτι λέγω περὶ τούτου" ἀλλὰ τὴν προςήχουσαν 
αὐτῇ τίνα τῶν νῦν λέγεις πολιτειῶν; Οὐδ᾽ ! ἡντιναοῦν, 

εἶπον, ἀλλὰ τοῦτο καὶ ἐπαιτιῶμαι, μηδεμίαν ἀξίαν εἷ- 
vot τῶν viv κατάστασιν πόλεως φιλοσόφου φύσεως" 
διὸ καὶ στρέφεσϑαί e καὶ ἀλλοιοῦσϑαι αὐτήν, ὥςπερ 
ξενικὸν σπέρμα ἐν γῇ ἄλλῃ σπειρόμενον ἐξίτηλον εἷς 

τὸ ἐπιχώριον φιλεῖ κρατούμενον ἰέναι, οὕτω καὶ τοῦτο 
τὸ γένος γῦν μὲν ovx ἔσχεν τὴν αὑτοῦ δύναμιν, ἀλλ 

εἰς ἀλλότριον εἶδος ἐκπίπτειν" εἰ δὲ λήψεται τὴν ἀρί- 
στὴν πολιτείαν, ' ὥςπερ xai αὐτὸ ἄριστόν ἐστι, τότε 

δηλώσει, ὅτι τοῦτο μὲν τῷ ὄντι ϑεῖον ἦν, τὰ δὲ ἀλλα 
ἀγϑρώπινα, τά τε τῶν φύσεων χαὶ τῶν ,ἐπιτηδευμά- 
τῶν. δῆλος δὴ οὖν εἶ, ὅτι μετὰ τοῦτο ἐρήσει, τὶς αὕ- 
τὴ ἢ πολιτεία. Οὐκ ἔγνως, ἔφη" οὐ γὰρ τοῦτο ἔμελ- 
λον, ἀλλ εἰ αὕτη, ἣν ἡμεῖς διεληλύϑαμεν. οἰκίζοντες τὴν 

πόλιν, ἢ ἄλλη. Τὰ μὲν ἄλλα, ἣν δ᾽ ἐγώ, αὕτη" τοῦτο 

δὲ αὐτὸ ἐῤῥήϑη μὲν καὶ τότε, ὅτι δεήσοι τι ἀεὶ ἐνεῖ- 
vut ἐν τῇ πόλει λόγον ἔχον ' τῆς πολιτείας τὸν αὐτόν, 

ὅνπδρ καὶ σὺ ὃ νομοϑέτης ἔχων τοὺς νόμους ἐτέϑεις. 
᾿Ερῥήϑη γάρ, ἔφη. Ἡλλ οὐχ ἱκανῶς, εἶπον, ἐδηλώϑη, 
φόβῳ "ὧν ὑμεῖς ἀντιλαμβανόμενοι δεδηλώκατε μαχρὰν 
καὶ χαλεπὴν αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν: ἐπεὶ καὶ τὸ λοιπὸν 

οὐ πάντως ῥᾷστον διελϑεῖν. Τὸ ποῖον; Τίνα τρύπον 

μεταχειριζομένη πόλις φιλοσοφίαν οὐ διολεῖται. τὰ γὰρ 
δὴ μεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ, καὶ, τὸ λεγόμενον, τὰ κα- 

λὰ τῷ ὄντι χαλεπά. A ὅμως, ! ἔφη, λαβέτω τέλος 
7 ἀπόδειξις τούτου φιοεροῦ 7 μένου: Οὐ τὸ μὴ 

βούλεσθαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, αλλ εἴπερ, τὸ μὴ δύνασϑαι 

διακωλύσει: παρὼν δὲ τήν y ἐμὴν προϑυμίαν εἴσει. 
σκόπει δὲ καὶ νῦν, ὡς προϑύμως καὶ παρακινδυνευτι- 

κῶς μέλλω λέγειν, ὅτι τοὐναντίον ἢ νῦν δεῖ τοῦ ἐπιτη- 

δεύματος, τούτου πόλιν ἅπτεσϑαι. Πῶς; Νῦν μέν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, οἵ καὶ ἁπτόμενοι μειράκια ὄντα ἄρτι * ἐκ 
παΐδων τὸ μεταξὺ οἰκονομίας καὶ χρηματισμοῦ πλη- 
σιάσαντες αὐτοῦ τῷ χαλεπωτάτῳ ἀπαλλάττονται, οἵ 
φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι —— λέγω δὲ χαλεπώτατον 
τὸ περὶ τοὺς λόγους — ἐν δὲ τῷ ἔπειτα, ἐὰν καὶ 
ἄλλων τοῦτο πραττόντων παρακαλούμενοι ἐϑέλωσιν 
ἀχροαταὶ γίγνεσϑαι, μεγάλα ἡγοῦνται, πάρεργον οἰό- 
μενοι αὐτὸ δεῖν πράττειν" πρὸς δὲ τὸ γῆρας, ἐκτὸς δή 

τινῶν ὀλίγων, ἀποσβέννυνται πολὺ μᾶλλον τοῦ Ἥρα- 
xisurelov ἡλίου, ! ὅσον αὖϑις οὐκ ἐξάπτονται. Δεῖ δὲ 

πῶς; ἔφη. Πᾶν τοὐναντίον μειράκια μὲν ὄντα καὶ 
παῖδας μειρακιώδη παιδείαν καὶ φιλοσοφίαν μεταχειρῖ- 
Geo De, τῶν τε σωμάτων, ἐν ᾧ βλαστάνει τε καὶ ἀν- 

δροῦται, εὖ μάλα ἐπιμελεῖσθαι, ὑπηρεσίαν φιλοσοφίᾳ 
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χκτωμένους᾽ προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας, ἐν ἡ ἡ ψυχὴ το- 
λεοῦσϑαι ἄρχεται, ἐπιτείνειν τὰ ἐκδίνης γυμνάσια. 

ὅταν δὲ λήγῃ μὲν ἢ ῥώμη, πολιτικῶν ! δὲ καὶ στρα- 
τειῶν ἐχτὸς γίγνηται; τότε ἤδη ἀφέτους γέμεσϑαι χαὶ 
μηδὲν ἀλλο πράττειν, 0 τι μὴ πάρεργον, τοὺς μέλλον- 
τας εὐδαιμόνως βιώσεσϑαι καὶ τολευτήσαντας τῷ βίῳ 
τῷ βεβιωμένῳ τὴν ἐκεῖ μοῖραν ἐπιστήσει» πρέπουσαν. 
XII. Ὡς ἀληϑῶς μοι δοκεῖς, ἢ ἔφη, λέγειν» y8 προϑύμως, 
ὦ Σώκρατες" οἶμαι μέντοι τοὺς πολλοὺς τῶν ἀκουόν- 
τῶν προϑυμότερον ἔτι ἀντιτείνειν οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν πϑι- 
σομένους, ἀπὸ Θρασυμάχου ἀρξαμένους. Μὴ διάβαλ- 
Ae, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐμὲ καὶ Θρασύμαχον ! ἄρτι φίλους γε- 
γονότας, οὐδὲ πρὸ τοῦ ἐχϑροὺς ὄντας. πείρας γὰρ 

οὐδὲν ἀνήσομεν, ἕως ἄν ἢ πείσωμεν καὶ τοῦτον καὶ 
τοὺς ἄλλους, ἢ προύργου ii ποιήσωμεν εἰς ἐκεῖνον τὸν 
βίον, ὅταν αὖϑις γενόμενοι τοῖς τοιούτοις ἐντύχωσι 

λόγοις. Εἷς σμικρόν y, ἔφη, χρόνον εἴρηκας. Εἰς 
οὐδὲν μὲν ovr, ἔφην, ὡς ys πρὸς τὸν ἅπαντα. τὸ μέν- 
τοι μὴ πείϑεσϑαι τοῖς λεγομένοις τοὺς πολλοὺς ϑαῦ- 

μα οὐδέν᾽ οὐ γὰρ πώποτε εἶδον γενόμενον τὸ νῦν Às- 
γόμενον;, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ! τοιαῦτ᾽ ἅττα ῥήματα 

ἐξεπίτηδες ἀλλήλοις ὡμοιωμένα, ἀλλ᾿ οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐ- 
τομάτου, ὥπερ γῦν, ξυμπεσόντα" ἄνδρα δὲ ἀρετῇ πα- 

φισωμένον καὶ ὡμοιωμένον μέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέως 
ἔργῳ T6 καὶ "λόγῳ, δυναστεύοντα ἐν πόλει ὅτέρᾳ τοι- 
αὕτῃ, οὐ πώποτϑ * ἑωράκασιν, οὔτε ἕνα οὔτε πλείους. 
ἢ οἷδι; Οὐδαμῶς ye. Οὐδὲ ye αὖ λόγων, a μακάριε, 
λαλῶν τὸ καὶ ἐλευϑέρων ἱκανῶς ἐπήκοοι γεγόνασιν, 
οἵων ζητεῖν μὲν τὸ ἀληϑὲς ξυντοταμένως ἐκ παντὸς 
τρόπου τοῦ γνῶναι χάριν, τὰ δὲ κομψά vs καὶ ἐριστι- 
κὰ καὶ μηδαμόσε aÀÀocs τείνοντα ἢ πρὸς δόξαν καὶ 

ἔριν καὶ ἐν δίχαις καὶ ἐν ἰδίαις συνουσίαις πόθῥωϑεν 
ἀσπαζομένων. Οὐδὲ τούτων, ἔφη. Τούτων ! τοὶ χά- 
Qo, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ταῦτα “προορώμενοι ἡμεῖς τότε καὶ 
δεδιότες ὅμως ἐλέγομδν, ὑπὸ ταληϑοὺς ἠναγκασμένοι, 

ὅτι οὔτε πόλις οὔτε πολιτεία οὐδέ y ἀνὴρ ὁμοίως μή 
πότε γένηται τέλεος, πρὶν ἂν τοῖς φιλοσόφοις τούτοις 
τοῖς ὀλίγοις καὶ οὐ πονηροῖς, ἀχρήστοις δὲ νῦν κεκλη- 
μένοις, ἀνάγκη τις ἐκ τύχης παραβάλῃ, εἴτε βούλονται 

εἴτε quj, πόλεως ἐπιμεληϑῆναι καὶ τῇ πόλει κατήκοοι 

γενέσϑαι, ἢ τῶν νῦν ἐν δυναστείαις ἢ βασιλείαις ὃ»- 
τῶν υἱέσιν ἢ αὐτοῖς ἔχ τινος ϑείας ἐπιπνοίας ' ἀλη- 
ϑινῆς φιλοσοφίας ἀληϑινὸς ἔρως ἐμπέση. τούτων δὲ 
πότερα γενέσϑαι ἢ ἀμφότερα ὡς ἄρα ἐστὶν ἀδύνατον, 
ἐγὼ μὲν οὐδένα φημὶ ἔχειν λόγον. οὕτω γὰρ ἂν ἡμεῖς 
δικαίως καταγελῴμεϑα; ὡς ἄλλως εὐχαῖς ὅμοια λέγον- 
τος. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτως. Εἰ τοίνυν ἄκροις εἰς φι- 

λοσοφίαν πόλεώς τις ἀνάγκη ἐπιμεληϑῆναι ἢ γέγονεν 
ἐν τῷ ἀπείρῳ τῷ παρεληλυϑότι χρόνῳ ἢ καὶ νῦν ἔστιν 
ἔν τινι βαρβαρικῷ τόπῳ, πόῤῥω που ἐκτὸς ὄντι τῆς ' 
ἡμετέρας ἐπόψεως, ἢ καὶ ἔπειτα γενήσεται, περὶ τού- 

τοῦ ἕτοιμοι τῷ λόγῳ διαμάχεσϑαι, ὡς γέγονεν D εἰρη- 
μένη πολιτεία καὶ ἔστι καὶ γενήσεταί 78: ὅταν αὕτη ἢ 

Μοῦσα πόλεως ἐγκρατὴς γένηται. οὐ γὰρ ἀδύνατος 
γενέσϑαι, οὐδ᾽ ἡμεῖς ἀδύνατα λέγομεν" χαλεπὰ δὲ καὶ 
παρ ἡμῶν ὁμολογεῖται. Καὶ ἐμοί, ἐφὴ, οὕτω δοκεῖ. 
Τοῖς δὲ πολλοῖς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι οὐκ αὖ δοκεῖ, ἐρεῖς; 

Ἴσως, ἔφη. Ὦ μακάριε, ἣν δ᾽ ἐγώ, ' μὴ πάνυ οὕτω 

τῶν πολλῶν κατηγόρει. ἀλλοίαν vot δόξαν ἕξουσιν, 
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ἐὰν αὐτοῖς μὴ φιλονδικῶν ἀλλὰ παραμυϑούμενος καὶ 
ἀπολυύμενος τὴν τῆς φιλομαϑείας διαβολὴν ἐνδεικνύῃ, 
ος λέγεις τοὺς φιλοσόφους, καὶ διορίζη demeo ἄρτι 
τήν 18 φύσιν αὐτῶν καὶ τὴν * ἐπιτήδευσιν, ἵνα μὴ 
ἡγῶνταί σε λέγειν ovc αὐτοὶ οἴονται. ἢ καὶ ἐὰν οὕτω 
ϑεῶνται, ἀλλοίαν τοὶ φήσεις αὐτοὺς δόξαν λήψεσϑαι 

καὶ ἀλλα ἀποκρινεῖσθαι; ἢ οἴει τινὰ χαλεπαίνειν τῷ 
μὴ χαλεπῷ ἢ φϑονοεῖν τῷ μὴ φϑονερῷ ἀφϑονόν 18 
καὶ πρᾶον ὄντα; iro μὲν γάρ σε προφϑάσας λέγω, 
ὅτι ἐν ὀλίγοις τισὲν ἡγοῦμαι; ἀλλ οὐκ ἐν τῷ πλήϑει, 

χαλεπὴν οὕτω φύσιν γίγνεσϑαι. Καὶ ἐγὼ ἀμέλοι, ἕφη, 
ξυνοίομαϊ. ! Οὐχοῦν καὶ αὐτὸ τοῦτο ξυνοίει, τοῦ χα- 

Aende πρὸς φιλοσοφίαν τοὺς πολλοὺς διακεῖσϑαι ἐκεί- 
vovg αἰτίους εἶναι τοὺς ἔξωϑεν οὐ τιροςῆκον ἐπειοκδ- 
κωμακότας, λοιδορουμένους τὸ αὑτοῖς καὶ φιλαπε- 
χϑημόνως ἔχοντας καὶ ἀεὶ περὶ ἀνϑρώπων τοὺς λό- 
γους ποιουμένους, ἥκιστα φιλοσοφίᾳ, πρέποντα ποι- 
οὔντας; Πολύ 7: ἔφη. ΧΠΙ. Οὐδὲ γάρ ποῦ, ὠ Αδεί- 

μαντε, σχολὴ τῷ 78 ὡς ἀληϑῶς. πρὸς τοῖς οὖσι τὴν 

διάνοιαν ἔχοντι κάτω βλέπειν εἰς ἀνϑρώπων ! πρα- 
γματείας, καὶ μαχόμενον αὐτοῖς qOovov re xal Óvc- 

μενείας ἐμπίπλασϑαι, ἀλλ᾽ εἰς τεταγμένα ἄττα καὶ κα- 

τὰ ταὐτὰ ἀεὶ ἔχοντα δρῶντας καὶ ϑεωμένους οὔτ᾽ 
ἀδικοῦντα ovr ἀδικούμενα vm ἀλλήλων, κόσμῳ δὲ 
πάντα καὶ κατὰ λόγον ἔχοντα, ταῦτα μιμεῖσϑαί te καὶ 
ὅ τὶ μάλιστα ἀφομοιοῦσϑαι. ἢ οἴει τινὰ μηχανὴν ei- 
vot, ὅτῳ τις ὁμιλεῖ ἀγάμενος, μὴ μιμεῖσϑαι ἐκεῖνο; 
δύνατον, i ἔφη. Θείῳ δὴ χαὶ κοσμίῳ ὃ γ8 φιλόσοφος 
ὁμιλῶν κόσμιός T8 ! xol θεῖος εἰς τὸ δυνατὸν ἀνϑρώ- 
πῷ γίγνεται" διαβολὴ δ᾽ ἐν πᾶσι πολλή. Παντάπασι 
μὲν οὖν. Ἂν οὖν τις, βἶπον, αὐτῷ ἀνάγκη, γένηται ἃ 
ἐκεῖ ὁρᾷ μελετῆσαι εἰς “ἀνθρώπων. ἤϑη καὶ ἰδίᾳ κὰὶ 

δημοσίᾳ τιϑέναι καὶ μὴ μόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἄρα 
κακὸν δημιουργὸν αὐτὸν oit γενήσεσϑαι σωφροσύνης 
Té καὶ δικαιοσύνης καὶ ξυμπάσης τῆς δημοτικῆς ἀρε- 
τῆς; Ἥκιστα ys, 7 δ᾽ ὅς. Ηλλ' ἐὰν δὴ αἴσϑωνται oi 
πολλοί, ὅτι ἀληϑῆ περὶ αὐτοῦ λέγομεν, " χαλεπανοῦσι 
δὴ τοῖς φιλοσόφοις καὶ ἀπιστήσουσιν ἡμῖν λέγουσιν, 
ὡς οὐκ ἂν ποτϑ ἄλλως εὐδαιμόνήσειδ πόλις, εἰ μὴ αὖ- 

τὴν διαγράψειαν oi τῷ ϑείῳ rise ute χρώμενοι 
ζωγράφοι; Οὐ χαλεπανοῦσιν, ἡ δ᾽ ὅς, ἐάνπερ αἰσϑων- 
ται. ἀλλὰ δὴ τίνα * 2έγεις τρύπον τῆς διαγραφῆς; 
«Παβόντες, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὥςπερ πίνακα πόλιν τὸ καὶ ἤϑη 
ἀνϑρώπων; πρῶτον μὲν καϑαρὰν ποιήσειαν ἄν. 0 ov 
πάνυ δάδιον" ἀλλ᾽ οὖν olc9 ὅτι τούτῳ ἂν εὐθὺς τῶν 
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ἄλλων διενέγκοιδν, τῷ μήτε ἰδιώτου μήτε πόλεως ἐϑε- | 
λῆσαι ἂν ἅψασϑαι μηδὲ γράφειν νόμους, πρὶν ἢ πα- 
ραλαβεῖν καϑαρὰν ἢ αὐτοὶ ποιῆσαι. Καὶ ὀρϑῶς Y» 

ἔφη. Οὐκοῦν μετὰ ταῦτα οἶβι ὑπογράψασϑαι ἂν τὸ 
σχῆμα τῆς πολιτείας; Τί μήν; Ἔπειτα, ' οἶμαι, ἀπερ- 
γαζόμονοι πυκνὰ ἂν ὁκατέρωσ' ἀποβλέποιεν πρός τὸ τὸ 
φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον καὶ πάντα τὰ 
τοιαῦτα καὶ πρὸς ἐχεῖνο αὖ τὸ ἐν τοῖς ἀνϑρὥποις, 
ἐμποιοῖεν ξυμμίγνύντες T8 καὶ κεραννύντες ἐκ τῶν ἐπί- 
τηδευμάτων τὸ ἀνδρδίκελον, ἀπ᾽ éxelvov τεκμαιρόμενοι, 
9 δὴ καὶ Ὅμηρος ἐκάλεσεν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐγγι- 
γνόμενον ϑεοειδὲς τὸ καὶ ϑεοδίκελον. Ορϑῶς, ἔφη. 
Καὶ τὸ μὲν ἄν, οἶμαι, ἐξαλείφοιεν, τὸ δὲ πάλιν ἐγ- 

᾿γράφοιεν, ! ἕως 0 τι μάλιστα ἀνθρώπεια ἤϑη εἰς 
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ὅσον ἐνδέχεται ϑεοφιλῆ ποιήσειαν. Καλλίστη γοῦν 
&y, ἔφη; 7j rog γένοιτο. "4g οὖν, ἦν δ ἐγώ, πεῖΐ- 
ϑομέν πῇ ἐκείνους, οὺς διατεταμένους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔφη- 
σϑα ἰέναι, ὡς τοιοῦτός ἐστι πολιτειῶν ζωγράφος, ὃν 
TOT ἐπῃνοῦμεν πρὸς αὐτούς, δὶ ὃν ἐκεῖνοι ἐχαλέπαι- 
yov, ὅτι τὰς πόλεις αὐτῷ ,παρεδίδομεν, καὶ τι μᾶλλον 

αὐτὸ νῦν ἀκούοντες πραὕνονται; Kol πολύ ye, 5 δ᾽ 
ὅς, εἰ. σωφρονοῦσιν. πῇ! γὰρ δὴ ἕξουσιν ἀμφιςβη- 
τῆσαι; , πότερον μὴ τοῦ ὄντος τε καὶ ἀληϑείας ἐρα- 
στὰς εἶναι τοὺς φιλοσόφους; "Aromov μέντ᾽ ἂν, ἔφη, 
εἴη. Ἡλλὰ μὴ τὴν φύσιν αὐτῶν οἰκείαν εἶναι τοῦ ἀρί- 
στου, ἣν ἡμεῖς διήλϑομεν; Οὐδὲ τοῦτο. Τὶ δέ; τὴν 
τοιαύτην τυχοῦσαν τῶν προςηκόντων ἐπιτηδευμάτων 
οὐκ ἀγαϑὴν τελέως ἔσεσϑαι καὶ φιλόσοφον, εἴπερ τι- 

νὰ ἄλλην; ἢ ἐκείνους φήσειν μᾶλλον, οὺς 7j ἡμεῖς ἀφω- 
ρίσαμεν; ! Οὐ δήπου. Ἔτι οὖν ἀγριανοῦσι λεγόντων 

ἡμῶν, ὅτι, πρὶν ἂν πόλεως τὸ φιλόσοφον γένος g- 
κρατὲς γένηται, οὔτε πόλει ovre πολίταις κακῶν παῦ- 
λα ἔσται, οὐδὲ 7 πολιτεία, ἣν μυϑολογοῦμεν λόγῳ, 

ἔργῳ τέλος λήψεται; Ἴσως, ἔφη, ἧττον. Βούλει οὖν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ ἧττον φῶμεν αὐτοὺς ἀλλὰ παντάπασι 

πράους γεγονέναι xoi πεπεῖσϑαι, ἵνα, * εἰ μή τι ἀλ- 

n Sio Hi ὁμολογήσωσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

. Οὗτοι μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦτο πεπεισμένοι 
ἔστων" τοῦδε δὲ πέρι τις ἀμφιςβητήσει, ὡς οὐκ ἂν τύ- 
χοιδν γενόμενοι βασιλέων ἔχγονοι ἢ δυναστῶν τὰς φύ- 
σεις φιλόσοφοι; Οὐδ᾽ ἄν εἷς, ἔφη. Τοιούτους δὲ ye- 
»ομένους ὡς πολλὴ ἀνάγκη διαφϑαρῆναι, ἔχει τις λέ- 
7ειν; ὡς μὲν γὰρ χαλεπὸν σωϑῆναι, χαὶ ἡμεῖς ξυγχω- 
φοῦμεν" ὡς δὲ ἐν παντὶ τῷ ! χρόνῳ τῶν πάντων οὐδέ- 
ποτ᾿ οὐδ᾽ ἂν εἷς σωϑείη, to ὅςτις ἀμφιςβητήσει; 
Καὶ πῶς; Ἀλλὰ μήν, ἣν δ᾽ ἐχώ, εἷς ἱκανὸς γενόμενος, 
πόλιν € ἔχων πειϑομένην, πάντ᾽ ἐπιτελέσαι: τὰ νῦν ἀπι- 
στούμενα. Ἱκανὸς γάρ, ἔφη. [ἄρχοντος γάρ που, ἣν 
δ ἐγώ, τιϑέντος τοὺς γόμους καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, 
ἃ διεληλύϑαμεν, οὐ δήπου ἀδύνατον ἐϑέλειν ποιεῖν 
τοὺς πολίτας. Οὐδ᾽ ὑπωςτιοῦν. Ἀλλὰ δὴ ἅπερ ἡμῖν 
δοκεῖ, δόξαι καὶ ἄλλοις ϑαυμαστόν τι καὶ ἀδύνατον; 

Ovx. οἶμαι ἔ ἔγωγ, " ἦ δ᾽ ὅς. Καὶ μὴν ὅτι 7ε βέλτιστα, 
εἴπερ δυνατά, ἱκανῶς ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν, ὡς ἐγῴμαι, 
διήλϑομεν. Ἱκανῶς γάρ. Νῦν δή, ὡς ἔοικε, ξυμβαί- 
yet ἡμῖν, περὶ τῆς νομοϑεσίας ἄριστα μὲν εἶναι ἃ λέ- 
γομεν, εἰ γένοιτο, χαλεπὰ δὲ γενέσϑαι, οὐ μέντοι ἀδύ- 

νατά 7ε. Ξυμβαίνει γάρ, ἔφη. XV. Οὐκοῦν ἐπειδὴ 
τοῦτο μόγις τέλος ἔσχε, τὰ ἐπίλοιπα δὴ μετὰ τοῦτο 
λεκτέον, τίνα ! τρόπον ἡμῖν xal ἐκ τίνων μαϑημάτων 
τε καὶ ἐπιτηδευμάτων oi σωτῆρες ἐνέσονται τῆς πολι- 
τείας, καὶ κατὰ ποίας ἡλικίας ἕκαστοι ἑκάστων ἅἁπτό- 

μβνοι; "Aext&ov μέντοι, ἔφη. Οὐδέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ 

σοφόν μοι ἐγένετο τήν 18 τῶν γυναικῶν τῆς κτήσεως 
δυρχέρειαν ἐν τῷ πρόσϑεν παραλιπόντι xoi παιδογο- 
νίαν καὶ τὴν τῶν ἀρχόντων κατάστασιν, εἰδότι ὡς 
ἐπίφϑονός Te xal χαλεπὴ γίχνεσϑαι 7 παντελῶς ἀλη- 
Oc νῦν γὰρ οὐδὲν ἡ ἧττον joe τὸ δεῖν ! αὐτὰ διελ- 
ϑεῖν. καὶ τὰ μὲν δὴ τῶν γυναικῶν τε καὶ παίδων πε- 

πέρανται, τὸ δὲ τῶν ἀρχόντων ὥςπερ ἐξ ἀρχῆς μετελ- 

ϑεῖν δεῖ. ἐλέγομεν δ᾽, εἰ μνημονεύεις, δεῖν αὐτοὺς φι- 
λοπόλιδας * τὸ φαίνεσϑαι, βασανιζομένους ἐν ἡδοναῖς 
τε καὶ λύπαις, καὶ τὸ δόγμα τοῦτο μήτ᾽ ἐν πόνοις 
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μήτ᾽ ἐν φόβοις μήτ᾽ ἐν ἄλλῃ μηδεμιᾷ μεταβολῇ φαίνε- 

σϑαι ἐκβάλλοντας, ἢ ἢ τὸν ἀδυνατοῦντα ἀποκριτέον, τὸν 

δὲ πανταχοῦ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα, ὥςπερ χρυσὸν ἐν 
πυρὶ βασανιζόμενον, στατέον ἄρχοντα καὶ χέρα. δοτέον 
καὶ ζῶντι καὶ τελευτήσαντι καὶ ἀϑλα. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἣν 

τὰ λεγόμενα παρεξιόντος καὶ παρακαλυπτομένου τοῦ 
λόγου, ! πεφοβημένου κινεῖν τὸ νῦν παρόν. ,"tini- 
στατα, ἔφη» λέγεις" μέμνημαι γάρ. dM γάρ, ἔφην, 
ὦ φίλε, ἐγώ, εἰπεῖν τὰ νῦν ἀποτετολμημένα" νῦν δὲ 
τοῦτο μὲν τετολμήσϑω εἰπεῖν, ὅτι τοὺς ἀχριβεστάτους 
φύλακας φιλοσόφους δεῖ καϑιστάναι. Εἰρήσϑω γάρ, 

ἔφη. ΝΥόησον δή, ὡς εἰκότως ὀλίγοι ἕ ἔσονταί σοι. ἣν 
γὰρ διήλϑομεν φύσιν δεῖν ὑπάρχειν αὐτοῖς, εἰς ταὐτὸ 

ξυμφύεσϑαι αὐτῆς τὰ μέρη ὀλιγάκις ἐθέλει, τὰ πολλὰ 
δὲ διεσπασμένη φύεται. ' Πῶς, ἔφη, λέγεις; Εὐμαϑεῖς 
καὶ μνήμονες καὶ ἀγχίνοι καὶ ὀξεῖς καὶ ὅσα ἄλλα τού- 
τοις ἕπεται οἶσϑ᾽ ὅτι οὐκ ἐθέλουσιν ἅμα φύεσϑαι, 

καὶ γεαγικοὶ τὸ καὶ μεγαλοπρεπεῖς τὰς διανοίας "καὶ" 
οἷοι κοσμίως μετὰ ἡσυχίας καὶ βεβαιότητος ἐθέλειν 
ζῆν, ἀλλ᾿ οἵ τοιοῦτοι ὑπὸ ὀξύτητος φέρονται ὅπῃ ἄν 

τύχωσι, καὶ τὸ βέβαιον ἅ ἅπαν αὐτῶν ἐξοίχεται. Ἄλη- 
ϑῆ, ἔφη, λέγεις. Οὐκοῦν τὰ βέβαια αὐ ταῦτα ἤϑη καὶ 
οὐκ δὐμετάβολα, οἷς ἂν τις μᾶλλον ὡς πιστοῖς ! χρή- 

σατο, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ πρὸς τοὺς φύβους δυςχίνητα 
ὄντα, πρὸς τὰς μαϑήσεις αὖ ποιεῖ ταὐτόν, δυρκινήτως 
ἔχει καὶ δυρμαϑῶς, ὥςπερ ἀπονεναρκωμένα καὶ ὕπνου 
τε καὶ χάσμης ἐμπείπλανται, ὅταν τι δέῃ τοιοῦτον δια- 
πονεῖν. Ἔστι ταῦτα, ἔφη. Ἡμεῖς δὲ y ἔφαμεν ἀμ- 
φοτέρων δεῖν εὖ τ xol καλῶς μετέχειν, ἢ μήτε παι- 
δείας τῆς ἀκριβεστάτης δεῖν αὐτῷ μεταδιδόναι μήτε τι- 
μῆς μήτε ἀρχῆς. ᾿Ὀρϑῶς, ἡ δ᾽ Oc. Οὐκοῦν σπάνιον 

αὐτὸ oie. ἔσεσϑαι; Πῶς δ᾽ ov; Βασανιστέον δὴ ἕν τε 
! οἷς τότε ἐλέγομεν πόνοις τὸ καὶ φόβοις καὶ ἡδοναῖς, 
καὶ ἔτι δή, ὃ τότε παρεῖμεν, γῦν λέγομεν, ὅτι καὶ ἐν 

μαϑήμασι πολλοῖς γυμνάζειν δεῖ, σκοποῦντας, Si καὶ 

τὰ μέγιστα μαϑήματα δυνατὴ ἔ ἔσται ἐνεγκεῖν, εἶτε καὶ 
* ἀποδειλιάσει, ὥςπερ oi ἐν τοῖς ἄλλοις ἀποδειλιῶντες. 

Πρέπει γὲ τοι δή, ἔφη, οὕτω σκοπεῖν. ἀλλὰ ποῖα δὴ 
λέγεις μαϑήματα μέγιστα; XVI. ᾿Μνημονεύεις μὲν Ttov, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι τριττὰ εἴδη ψυχῆς διαστησάμενοι ξυ»- 

εβιβάζομεν δικαιοσύνης τε πέρι καὶ σωφροσύνης xai 
ἀνδρείας καὶ σοφίας ὃ ἕκαστον εἴη. Μὴ γὰρ μνημο- 
»βύων, ἔφη, τὰ λοιπὰ ἂν εἴην δίκαιος μὴ ἀκούειν. Ἦ 
xai τὸ προῤῥηθὲν αὐτῶν; ! Τὸ ποῖον δή; Ἐλέγομέν 

που, ὅτι ὡς μὲν δυνατὸν ἦν κάλλιστα αὐτὰ κατιδεῖν 

ἄλλη μακροτέρα εἴη περίοδος, ἣν περιενϑόντι uique 

»ἢ γίγνοιτο, τῶν μέντοι ἔμπροσϑεν προειρημένων ἑπο- 
μένας ἀποδείξεις οἷόν T εἴη προφάψαι. χαὶ ὑμεῖς ἐξαρ- 
χεῖν ἔφατε, καὶ οὕτω δὴ ἐῤῥήϑη τὰ τότε τῆς μὲν ἄχρι- 
βείας, ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο, ἐλλιπῆ, εἰ δὲ ὑ ὑμῖν ἀρεσκόν- 

TOC, ὑμεῖς ἄν τοῦτο εἴποιτε. Ἀλλ᾽ ἔμοιγε, ἔφη, us- 

τρίως" ἐφαίνετο μὴν. xot τοῖς ἄλλοις. ' Ἀλλ, ὦ φίλε, 

ἦν. δ᾽ ἐγώ, μέτρον τῶν τοιούτων ἀπολεῖπον καὶ ὁτιοῦν 
τοῦ ὄντος οὐ πάνυ μετρίως γίγνεται" ἀτελὲς γὰρ οὐ- 
δὲν οὐδενὸς μέτρον. δοκεῖ δ᾽ ἐγίοτέ τισιν ἱκανῶς ἤδη 
ἔχειν καὶ οὐδὲν δεῖν περαιτέρω ζητεῖν. Καὶ ud, ἔφη, 
συχνοὶ πάσχουσιν αὐτὸ διὰ ῥᾳθυμίαν. Τούτου δὲ ro 
ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦ “παϑήματος ἥκιστα προςδεῖ φύλακι πό- 

λεώς T8 καὶ νόμων. Εἰκός, ἡ δ᾽ Oc. Τὴν μακροτέ- 
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gar τοίνυν, ὦ ἑταῖρε, ἔφην, περιϊτέον ! τῷ τοιούτῳ, 
καὶ οὐχ ἧττον μανϑάνοντι: πογητέον ἢ γυμναζομένῳ᾽ 
ἢ, 0 νῦν δὴ ἐλέγομεν, τοῦ μεγίστου t6 καὶ μάλιστα 

προφήκοντος ᾿μαϑήματος ἐπὶ τέλος οὔποτε ἥξει. Οὐ 
γὰρ ταῦτα, ἔφη; μέγιστα, ἀλλ᾽ ἔτι τι μεῖξον δικαιοσύ- 
νης 18 καὶ ὧν διήλϑομεν; Καὶ μεῖζον, ἦν δ᾽ ἐγώ: χαὶ 
αὐτῶν τούτων οὐχ ὑπογραφὴν δεῖ, ὥσπερ »ῦν, ϑεά- 
σασϑαι, ἀλλὰ τὴν τελεωτάτην ἀπεργασίαν μὴ παριέ- 

yai. ἢ οὐ γελοῖον ἐπὶ μὲν ἄλλοις σμικροῦ ἀξίοις πᾶν 

ποιδῖν ! συντεινομέγνους, ὅπως ὃ τι ἀχριβέστατα καὶ 

καϑαρώτατα ἕξει, τῶν δὲ μεγίστων μὴ μεγίστας ἀξι- 

οὖν εἶναι καὶ τὰς ἀκριβείας; Καὶ μάλα, ἔφη, ἄξιον τὸ 
διανόημα. ὃ μέντοι μέγιστον “μάϑημα καὶ περὶ ὃ τι 
αὐτὸ λέγοις, οἴδι τιν᾽ ἂν G8, ἔφη, ἀφεῖναι μὴ ἐρωτή- 
σαντα τί ἐστιν; οὐ πάνυ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ σὺ 

ἐρώτα. πάντως αὐτὸ οὐκ ὀλιγάκις ἀκήκοας, γὺν δὲ ἢ 

ovx ἐννοεῖς ἢ αὐ διανοεῖ ἐμοὶ πράγματα * παρέχειν 
ἀντιλαμβανόμενος. οἶμαι δὲ τοῦτο μᾶλλον" ἐπεὶ ὅτι ye 
ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέα μέγιστον μάϑημα, πολλάκις ἀκή- 

κοας, j καὶ δίκαια καὶ τάλλα προςχρησάμενα χρήσιμα 
καὶ ὠφέλιμα γίγνεται. καὶ νῦν σχεδὸν ole ὅτι μέλ- 
Ào τοῦτο λέγειν, καὶ πρὸς τούτῳ ὅτι αὐτὴν οὐχ ixa- 
γῶς ἴσμεν" εἰ δὲ μὴ ἴσμεν, ἄνευ δὲ ταύτης εἰ 0 τι μά- 
λιστα radio ἐπισταίμεϑα, olo ὅτι οὐδὲν ἡ ἡμῖν ὄφε- 
λος, ὥςπερ οὐδ᾽ εἰ ! κεχτήμεϑά τι ἄνευ τοῦ ἀγαϑοῦ. 

ἢ oi& τι πλέον εἶναι πᾶσαν κτῆσιν ἐχτῆσϑαι, μὴ μέν- 
τοι ἀγαϑήν; ἢ πάντα τἄλλα φρονεῖν [ἄνευ τοῦ aya- 
Sov], καλὸν δὲ καὶ ἀγαϑὸν μηδὲν φρονεῖν; Mc AU 
ovx ἔγωγ, ἔφη.  XVIL. MAÀ« μὴν καὶ τόδε ys οἶσϑα, 
ὅτι τοῖς μὲν πολλοῖς ἡδονὴ δοκεῖ εἶναι τὸ ἀγαϑόν, 
τοῖς δὲ κομψοτέροις φρόνησις. Πῶς δ᾽ ov; Καὶ ὅτι 

re ὦ φίλε, οἱ τοῦτο ἡγούμενοι οὐκ ἔχουσι δεῖξαι ἡ ἥτις 
φρόνησις, ἀλλ᾽ ἀναγκάζονται τελευτῶντες τὴν τοῦ ἀγα- 

ϑοῦ φάναι. Καὶ μάλα, ἔφη, γελοίως. Πῶς γὰρ οὐ- 

χί, ἦν δ᾽ do, εἰ ὀνειδίζοντες γ8, ὅτι οὐκ ἴσμεν τὸ 
ἀγαϑόν, λέγουσι πάλιν ὡς εἰδόσι; φρόνησιν γὰρ αὐτό 

φασιν εἶναι ἀγαϑοῦ, ὡς αὖ ξυνιέντων ἡμῶν ὃ τι λέ- 
γουσιν, ἐπειδὰν τὸ τοῦ ἀγαϑοὺ φϑέγξωνται ὄνομα. 
ληϑέστατα, ἔφη. Τί δαΐ; οἱ τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν 
ὁριζόμενοι μῶν μή τι ἐλάττονος πλάνης ἔμπλεοι τῶν 

ἑτέρων; ἢ οὐ καὶ οὗτοι ἀναγκάζονται ὁμολογεῖν ἦδο- 
γὰς εἶναι κακάς; Σφόδρα 78. Ξυμβαίνει, δὴ αὐτοῖς, 
οἶμαι, ὁμολογεῖν ' Spada εἶναι xol κακὰ ταὐτά. ἢ 
γάρ; Τί μήν; Οὐκοῦν ὅτι μὲν μεγάλαι καὶ πολλαὶ ἀμ- 
φιςβητήσεις περὶ αὐτοῦ, φανερόν; Πῶς γὰρ ov; Tl 

ul; 008 ov φανερόν, ὡς δίκαια μὲν καὶ καλὰ πολλοὶ 
ἄν ἕλοιντο τὰ δοκοῦντα, κἂν μὴ L^ ὅμως ταῦτα πρατ- 

τεῖν καὶ κεχτῆσϑαι καὶ δοκεῖν, ἀγαϑὰ δὲ οὐδενὶ ἔτι 

ἀρκεῖ τὰ δοκοῦντα κτᾶσϑαι, ἀλλὰ τὰ ὄντα ζητοῦσι, 

τὴν δὲ δόξαν ἐνταῦϑα ἤδη πᾶς ἀτιμάζει; Καὶ μάλα, 
ἔφη. Ὃ δὴ διώκει ! “μὲν ἅπασα ψυχὴ xal τούτου ἕνε- 
χα πάντα πράττει, ἀπομαντευομένη τι εἶναι, ἀποροῦ- 
σα δὲ καὶ οὐκ ἔχουσα λαβεῖν ἱκανῶς, τί ποτ᾽ ἐστίν, 

οὐδὲ πίστει χρήσασϑαι μονίμῳ, οἵᾳ καὶ περὶ τἄλλα, 
διὰ τοῦτο δὲ ἀποτυγχάνει καὶ τῶν ἄλλων, ei τι üge- 
Aog ἤν, περὶ δὴ τὸ τοιοῦτον καὶ τοσοῦτον * οὕτω φῶ- 
μὲν δεῖν ἐσχοτῶσϑαι καὶ ἐκείνους τοὺς βελτίστους ἐν 

τῇ πόλει, οἷς πάντα ἐγχειριοῦμεν; Ἥκιστα y, ἔφη. 

Οἶμαι γοῦν, εἶπον, δίκαιά τὸ καὶ καλὰ ἀγνοούμενα ὅπῃ 
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ποτὲ ἀγαϑά ἐστιν, οὐ πολλοῦ τινος ἄξιον φύλακα χε- 

χτῆσϑαι ἂν ἑαυτῶν τὸν τοῦτο ἀγνοοῦντα. “μαντεύομαι 
δὲ μηδένα αὐτὰ πρότορον γνώσεσϑαι ἱχανῶς. Καλῶς 

γάρ, ἔφη, μαντεύει. Οὐκοῦν ἡμῖν à πολιτεία τελέως ! 
κεκοσμήσεται, ἐὰν ὃ τοιοῦτος αὐτὴν ἐπισκοπῇ φύλαξ, 

ὸ τούτων ἐπιστήμων: XVIII. Ἀνάγκη, ἔφη. ἀλλὰ σὺ 

δή, o Σώκρατες, πότερον ἐπιστήμην τὸ ἀγαϑὸν φὴς 
εἶναι ἢ ἡδονήν; ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα; Οὗτος, qw δ᾽ 

ἐγώ, ἀνήρ! καλὸς ἦσϑα καὶ πάλαι καταφανής, ὅτι σοι 

οὐκ ἀποχρήσοι τὸ τοῖς ἄλλοις δοκοῦν περὶ αὐτῶν. 
Οὐδὲ γὰρ δίκαιόν μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, φαίνεται τὰ 

τῶν ἄλλων μὲν ἔχειν εἰπεῖν δόγματα, τὸ δ᾽ αὑτοῦ μή, 

τοσοῦτον ρων περὶ ταῦτα πραγματευόμενον». Τί 
δ᾽; ἣν δ᾽ ἐγώ" ! δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι, περὶ ὧν τις 

μὴ οἶδε, λέγειν ὡς εἰδότα; Οὐδαμῶς T ἔφη, ὡς 

εἰδότα, ὡς μέντοι οἰόμενον ταῦϑ', ἃ οἴδται ἐθέλειν λὲ- 

yes. Τὶ δέ; δἶπον" οὐκ ἤσϑησαι τὰς aysv ἐπιστή- 
ung δόξας, ὡς πᾶσαι αἰσχραΐί; ὧν αἵ βέλτισται τυ- 

φλαί: ἢ δοκοῦσί τί σοι τυφλῶν διαφέρειν ὁδὸν ὀρϑῶς 
πορϑυομένων οἵ ἄνευ γοῦ ἀληϑές τι δοξάζοντες; Οὐ- 

δέν, ἔφη. Βούλει οὖν αἰσχρὰ ϑεάσασϑαι, τυφλά 18 καὶ 

σκολιά, ἐξὸν ! mag ἄλλων ἀκούειν φανά T8 καὶ κα- 
λά; Μὴ πρὸς Διός, " δ᾽ ὃς, o Σώκρατες, ὃ Τλαύ- 

κῶν, ὥςπερ ἐπὶ τέλει ὧν ἀποστῇς. ἀρκέσει γὰρ ἡμῖν, 
κἂν ὥςπερ δικαιοσύνης πέρι χαὶ σωφροσύνης καὶ τῶν 
ἄλλων διῆλϑες, οὕτω καὶ περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ διέλϑῃς. 

Kai γὰρ ἐμοὶ, ἦν δ᾽ ἐγώ, o éraige; καὶ μάλα ἀρκέ- 
ge ἀλλ᾽ ὅπως μὴ οὐχ οἷός T ἔσομαι, προϑυμούμε- 
γος δὲ ἀσχημονῶν ξέ στα ὀφλήσω. ἀλλ᾽, ὦ μακάριοι, 

αὐτὸ μὲν τί ποτ᾽ ἐστὶ τἀγαϑόν, ἐάσωμεν τὸ ! γνὺν ei- 
voi. πλέον γάρ μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν παροῦσαν 
δρμὴν ἐφικέσϑαι τοῦ γ8 δοκοῦντος ἐμοὶ τὰ vU» ὃς δὲ 

ἔκγονός T8 τοῦ ἀγαϑοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιότατος éxel.- 
»0, λέγειν ἐθέλω, εἰ καὶ ὑμῖν φίλον, si δὲ μή, ἐᾶν. 

AM, ἔφη, λέγδ᾽ εἰςαῦϑις γὰρ τοῦ πατρὸς ἀποτίσεις 

τὴν διήγησιν. Βουλοίμην. ἂν, εἶπον, ἐμέ v8 δύνασϑαι 

αὐτὴν * ἀποδοῦναι καὶ ὑμᾶς κομίσασϑαι, ἀλλὰ μή, 

ὥςπερ νῦν, τοὺς τόκους μόνον. τοῦτον δὲ δὴ οὖν τὸν 

τόχον T& καὶ ἔκγονον. αὐτοῦ τοῦ ἀγαϑοῦ κομίσασϑε. 
εὐλαβεῖσϑε μέντοι, μή πῃ ἐξαπατήσω ὑμᾶς ἄχων, xi- 
βδηλον ἀποδιδοὺς τὸν λόγον τοῦ τόκου. Εὐλαβησό- 
usa, ἔφη; κατὰ δύναμιν" ἀλλὰ μόνον λέγε. 4ιομο- 

λογησάμενός f. ἔφην ἐγώ, καὶ ἀναμνήσας ὑμᾶς τά 
T ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ῥηθέντα καὶ ines ἤδη πολ- 

λάκις εἰρημένα. Τὰ ' ποῖα; ἡ δ᾽ Πολλὰ καλά, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ πολλὰ ἀγαϑά, καὶ ἕκαστα οὕτως εἷ- 

γαΐ φαμέν T8 καὶ διορίζομεν τῷ λόγῳ. Φαμὲν γάρ. 
Καὶ αὐτὸ δὴ καλὸν καὶ αὐτὸ ἀγαϑόν, καὶ οὕτω περὶ 

πάντων, ἃ τότε ὡς πολλὰ ἐτίϑεμεν, πάλιν αὖ κατ 

ἰδέαν μίαν ἑκάστου ὡς μιᾶς οὔσης τιϑέντες, O ἔστιν 

ἕκαστον προςαγορεύομεν. Ἔστι ταῦτα. Καὶ τὰ μὲν 
δὴ ὁρᾶσϑαϊί φαμεν, γοεῖσϑαι δ᾽ οὔ, τὰς δ᾽ αὖ ἰδέας 

γοεῖσϑαι μέν, ! ὁρᾶσϑαι. δ᾽ ov. Παντάπασι μὲν QU. 

Τῷ ovv ὁρῶμεν ἡμῶν αὐτῶν τὰ ὁρώμενα; “Τῇ ὄψει, 
ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀκοῇ τὰ ἀκουόμενα, 

καὶ ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσι πᾶντα τὰ αἰσϑητά; τί 

μήν; "4p οὖν, ἡν δ᾽ ἐγώ, ἐννενόηκας τὸν τῶν αἰσϑή- 

σεων δημιουργὸν ὅσῳ πολυτελεστάτην τὴν τοῦ ὁρᾶν 
τὸ καὶ ὁρᾶσϑαι δύναμιν ἐδημιούργησεν; Οὐ πάνυ, 
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ἔφη. MAX cs σκόπει. ἔστιν ὃ τι προςδεῖ ἀκοῇ καὶ 
φωνῇ γένους ἄλλου εἰς τὸ τὴν μὲν ἀκούδιν, τὴν δὲ 
ἀκούεσϑαι, à ἐὰν μὴ παραγένηται ! τρίτον, 7] μὲν οὐκ 
ἀκούσεται, 7| δὲ οὐκ ἀκουσϑήσεται; Οὐδενός, ἔφη. 

Οἶμαι δὲ ye ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐδ᾽ ἄλλαις πολλαῖς, i ἵνα μὴ 
εἴπω ὅτι οὐδεμιᾷ, τοιούτου προςδεῖ οὐδενός. ἢ σύ τινα 
ἔχεις εἰπεῖν; Οὐκ ἔγωγϑ, ἡ δ᾽ ὅς. Τὴν δὲ τῆς ὄψεως 

καὶ τοῦ ὁρατοῦ οὐκ ἐννοεῖς ὅτι προρδεῖται; Πῶς; 
᾿ἸΕνούσης που ἐν ὄμμασιν ὄψεως καὶ ἐπιχειροῦντος τοῦ 
ἔχοντος χρῆσϑαι αὐτῇ: παρούσης δὲ χφόας ἐν αὐτοῖς, 
ἐὰν μὴ παραγένηται 7ένος τρίτον ἰδίᾳ ! & αὐτὸ τοῦ- 
τὸ πεφυκός, οἶσϑα ὅτι ἥ 16 ὄψις οὐδὲν ὄψεται, τώ τὸ 
χφώματα ἔσται ἀόρατα. Τίνος δὴ λέγεις, ἔφη; τού- 
του; Ὃ δὴ σὺ καλεῖς, ἢν δ᾽ ἐγώ, φῶς. “᾿ληϑη, ἔφη, 
λέγεις. Οὐ σμικρὰ ἄρα ἰδέα, ἢ τοῦ ὁρᾶν αἴσϑησις 

καὶ ἡ τοῦ ἁρᾶσϑαι δύναμις, * τῶν ἄλλων ξυζεύξεων 

τιμιωτέρῳ ζυγῷ ἐζύγησαν, εἴπερ μὴ ἄτιμον τὸ φῶς. 
Ἀλλὰ μήν, ἔφη; πολλοῦ γ8 δεῖ ἄτιμον εἶναι. ΧΙΧ. 

Τίνα οὖν ἔχεις αἰτιάσασϑαι τῶν ἐν οὐραγῷ ϑεῶν τού- 
του κύριον, οὗ ἡμῖν τὸ φῶς ὄψιν τε ποιεὲ δρᾶν. ὃ τι 
κάλλιστα καὶ τὰ ὁρώμενα ὁρᾶσϑαι; Ὅνπερ καὶ σύ, 

ἔφη, καὶ oi ἄλλοι: τὸν ἥλιον γὰρ δῆλον ὅτι ἐρωτᾷς. 

4p οὖν ὧδε πέφυχεν ὄψις. πρὸς τοῦτον τὸν ϑεόν; 
πῶς; Οὐκ ἔστιν ἥλιος 5 ὄψις οὔτ αὐτὴ οὔτϑ ἐν ᾧ 
ἐγγίγνεται, ὃ δὴ καλοῦμεν ! ὄμμα. Οὐ γὰρ οὖν. MM 
ἡλιοειδέστατόν ye οἶμαι τῶν περὶ τὰς αἰσϑήσεις 0g- 
γάνων. Πολύ ys. Οὐκοῦν καὶ τὴν δύναμιν, ἣν ἔχει, 
ἐκ τούτου ταμιευομένην ὥςπερ ἐπίῤῥντον κέκτηται; 
Ilavv μὲν ovv. 4g οὖν οὐ καὶ ὁ ἥλιος ὄψις μὲν οὐκ 

ἔστι», αἴτιος δ᾽ ὦν αὐτῆς ὁρᾶται ὑπ᾽ αὐτῆς ταύτης; 
Οὕτως, ἡ δ᾽ ὅς. Τοῦτον τοΐνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, φάναι 

μ8 λέγϑιν τὸν τοῦ ἀγαϑοῦ ixyavov, 0 ὃν τἀγαϑὸν ἐγέν- 

»ησεν ἀνάλογον ! ἑαυτῷ" αὐτὸ ἐν τῷ νοητῷ 
τόπῳ πρός 18 νοῦν καὶ τὰ “οούμενα, τοῦτο τοῦτον ἐν 
τῷ ὁρατῷ πρός τε ὄψιν χαὶ τὰ ὁρώμενα. Πῶς; ἕφη" 

ἔτι δίελϑὲέ μοι. Ὀφϑαλμοί, ἣν δ᾽ ἐγώ, oic d ὅτι, 

ὅταν μηκέτι ἐπὶ ἐκεῖνά τις αὐτοὺς τρέπῃ, ὧν ἂν τὰς 
χρόας τὸ ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ, ἀλλὰ ὧν νυκτερινὰ φέγ- 
T" ἀμβλυώττουσί 18 καὲ ἐγγὺς φαίνονται τυφλῶν, ὡς- 
περ οὐκ ἐνούσης καϑαρᾶς ὄψεως; Καὶ μάλα, ἔφη. 

Ὅταν δὲ 7: οἶμαι, ὧν ὃ ἥλιος ! καταλάμπει, σαφῶς 
ὁρῶσι, καὶ τοῖς αὐτοῖς τούτοις ὄμμασιν ἐνοῦσα φαί- 
γεται. Τί μήν; Οὕτω τοίνυν καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ὧδε 
γόει" ὅταν μέν, οὗ καταλάμπει ἀλήϑειά τε καὶ τὸ ὃν, 

εἰς τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέ τε καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ 
γοῦν ἔχειν φαίνεται" ὅταν δὲ εἰς τὸ τῷ σχότῳ κεχρα- 
μένον, τὸ γιγνόμενόν T6 καὶ ἀπολλύμενον, ΠΕ ἃ τε 

καὶ ἀμβλυώττει ἄνω καὶ κάτω τὰς δόξας μεταβάλλον, 

καὶ ἔοικεν αὖ νοῦν οὐκ ἔχοντι. Ἔοικε γάρ. Τοῦτο 

τοίνυν τὸ ! τὴν ἀλήϑειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις 
καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ 
ἀγαϑοῦ ἰδέαν φάϑι εἶναι, αἰτίαν [9] ἐπιστήμης οὖ- 

σαν καὶ ἀληϑείας" [ὡς γιγνωσκομένης μὲν διανοοῦ, 
οὕτω δὲ καλῶν ἀμφοτέρων ὄντων, γνώσεώς 78 xal 

ἀληϑείας, ἀλλο καὶ κάλλιον ἔτι τούτων ἡγούμενος αὖ- 

10 ορϑῶς ἡγήσει]" ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀλήϑειαν, ὥςπερ 
ἐχεῖ φῶς τε * καὶ ὄψιν ἡλιοειδῆ μὲν »ομίξοιν ὀρϑόν, 
ἥλιον δὲ ἡγεῖσϑαι οὐκ ὀρϑῶς ἔχει, οὕτω xoi ἐνταῦ- 
ϑα ἀγαϑοειδὴ μὲν νομίζειν ταῦτ ἀμφύτερα ὀρϑόν, 
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ἀγαϑὸν δὲ ἡγεῖσϑαι ὁπότερην αὐτῶν οὐκ ὀρϑόν, ἀλλ 

ἔτι μειζόνως τιμητέον τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἕξιν. Ἀμήχα- 
Yo» κάλλος, ἔφη; λέγεις, 8L ἐπιστήμην μὲν καὶ ἀλή- 

ϑειαν παρέχει, αὐτὸ δ᾽ ὑπὲρ ταῦτα κάλλει ἐστίν" οὐ 

γὰρ δήπου σύ γε ἡδονὴν αὐτὸ λέγεις. Εὐφήμει, ἣν 
δ᾽ ἐγώ: ἀλλ᾿ ὧδε μᾶλλον τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἔτι ἐπι- 
σκόπει. ! πῶς; Τὸν ἥλιαν τοῖς δρωμένοις οὐ μόνον, 

οἶμαι, τὴν τοῦ ὁρᾶσϑαι δύναμιν παρέχειν φήσεις, ἀλ- 
λὰ καὶ τὴν γένεσιν καὶ αὔξην καὶ τροφήν, οὐ γένεσιν 
αὐτὸν ὄντα. Πῶς γάρ; Καὶ τοῖς γιγνωσκομένοις τοί- 

νυν μὴ μόνον τὸ γιγνώσκεσϑαι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναί τὸ καὶ τὴν οὐσίαν 
ὑπ᾽ ἐκείνου αὐτοῖς προςεῖναι, οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ 
ἀγαϑοῦ, ἀλλ᾽ ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ 

δυνάμει ὑπερέχοντος. ! XX. Καὶ ὁ Γλαύκων μάλα re- 
λοίως, "Anoiior, ἔφη, δαιμονίας ὑπερβολῆς! Σὺ γάρ, 

ἢν δ᾽ ἐγώ, αἴτιος, ἀναγκάζων τὰ ἐμοὶ δοκοῦντα περὶ 
αὐτοῦ λέγειν. Καὶ μηδαμῶς f: ἔφη, παύσῃ, εἰ μή 
τι, ἀλλὰ τὴν περὶ τὸν ἥλιον ὁμοιότητα, αὖ διεξιών, εἴ 

πῇ ἀπολείπει. Ἀλλὰ μήν, εἶπον, συχνά ye ἀπολείπω. 

Μηδὲ «μικρὸν τοίνυν, € ἔφη» παραλίπῃς. Οἶμαι, μέν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ πολύ" ὅμως δέ, ὅσα y ἐν τῷ παρόντι δυ- 
YO, ἑκὼν οὐκ ἀπολείψω. Μὴ ydp, ἔφη. ! Νόησον 

τοίνυν, av δ᾽ ἐγώ, ὥςπερ λέγομεν, δύω αὐτὼ εἶναι, 

καὶ βασιλεύειν τὸ μὲν νοητοῦ γένους τε καὶ τύπου, τὸ 
δ᾽ αὖ ὁρατοῦ, ἵνα “μὴ οὐρανοῦ εἰπὼν δόξω σοι σοφὶ- 

ὥσϑαι περὶ τὸ ὄνομα. GÀÀ οὖν ἔχεις ταῦτα διττὰ 

εἴδη, ὁρατόν, γρητόν; Ἔχω. Ὥςπερ τοίνυν γραμμὴν 

δίχα τετμημένην λαβὼν ἄνισα τμήματα πάλιν τέμνε 

ἑκάτερον τὸ τμῆμα ἀγὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τό τὰ τοῦ 
ὁρωμένου γένους καὶ τὸ τοῦ νοουμένου, καί σοι ἔσται 
σαφηνεΐᾳ καὶ ἀσαφείᾳ πιρὸς ἀλληλα ἐν μὲν τῷ óga- 
μένῳ τὸ μὲν ἕτδρον τμῆμα ! εἰκόνες. λέγω δὲ τὰς εἰ- 
κόνας πρῶτον μὲν * τὰς σχιάς, ἔπειτα τὰ ἐν τοῖς 

ὕδασι φαντάσματα καὶ ἐν τοῖς ὅσα πυκνά τϑ καὶ λεῖα 
καὶ φανὰ ξυνέστηχε, καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον, εἰ κατα- 

γοεῖς. λλὰ κατανοῶ. Τὸ τοίνυν ἕτερον τίϑει o 
τοῦτο ἔοικε, τά T6 negl ἡμᾶς ζῶα καὶ πᾶν τὸ Ἐν 
τευτὸν καὶ τὸ σχευαστὸν ὅλον χένος, }ίϑημι, ἔφ 
Ἦ καὶ ἐϑέλοις ἄν αὐτὸ φάναι, ἣν δ᾽ ἐγώ, Ret 

ἀλχηϑείᾳ τὸ καὶ μή, ὡς τὸ δοξαστὸν πρὸς τὸ yva- 
στόν, οὕτω τὸ ὁμοιωϑὲν πρὸς τὰ ᾧ ὡμοιώϑη; "Eyoy , 
! ἔφη, καὶ μάλα. Σχόπει δὴ cv καὶ τὴν τοῦ γοητοῦ' 
τομὴν 4 τμητέον. πῇ; Ἧι τὸ μὲν αὐτοῦ τοῖς TOTS 
τμηϑεῖσιν ὡς εἰκόσι χρωμένη “Ψυχὴ ζητεῖν ἀναγεάζε- 
ται ἐξ ὑποϑέσεων, οὐκ ém ἀρχὴν πορευομένη, ἀλλ 
ἐπὶ τελευτήν, τὸ δ᾽ αὖ ἕ ἕτερον [τὸ] em ἀρχὴν ἀνυ- 
πόϑετον ἐξ ὑποϑέσεως ἰοῦσα καὶ ἄνευ τῶν περὶ ἐκεῖ- 

γο εἰκόνων, αὐτοῖς εἴδεσι δ αὐτῶν τὴν μέϑοδον ποι- 
ουμένη. Ταῦτ, ἔφη, ἃ λέγεις, οὐχ, ἱκανῶς ἔμαϑον. 

Ἀλλ αὖϑις, ἣν δ᾽ ré ῥᾷον ! γὰρ τούτων προϑιρῃ- 
μένων μαϑήσει᾽ οἶμαι γάρ c8 εἰδέναι, ὅτι οἱ περὶ 
τὰς γϑωμετρίας τε καὶ λογισμοὺς καὶ τὰ τοιαῦτα πρα- 
γματευόμενοι, ὑποϑέμενοι τό τε περιττὸν καὶ τὸ ἄρ- 
τιον καὶ τὰ σχήματα καὶ γωνιῶν τριττὰ εἰδὴ καὶ ἀλ- 
λα τούτων ἀδελφὰ καϑ' ἑκάστην μέθοδον, ταῦτα μὲν 
ὡς εἰδότες, ποιησάμενοι ὑποϑέσεις αὐτά, οὐδένα λό- 

γον οὔτε αὑτοῖς οὔτε ἀλλοὶς ἔτι ἀξιοῦσι περὲ αὐτῶν 

διδόναι ὡς παντὶ φανερῶν, ἐκ τούτων δ᾽ ἀρχόμενοι 
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! τὰ λοιπὰ ἤδη διεξιόντες τελευτῶσιν ὁμολογουμένως 

ἐπὶ τοῦτο, οὗ à» ἐπὶ σκέψιν» ὁρμήσωσιν. Πάνυ μὲν 
οὖν, ἔφη, τοῦτό γ8 οἶδα. Οὐκοῦν καὶ ὅτι τοῖς ὁρω- 
μένοις εἴδεσι προςχρῶνται καὶ τοὺς λόγους περὶ αὖ- 
τῶν ποιοῦνται; οὐ περὶ τούτων διανοούμενοι, ἀλλ᾽ 

ἐχείνων πέρι, οἷς ταῦτα ἔοικε, τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ 
ἕνεκα τοὺς λόγους ποιούμενοι καὶ διαμέτρου αὐτῆς, 
ἀλλ᾽ οὐ ταύτης, ἣν γράφουσι, καὶ τάλλα οὕτως, ̓ ! αὖ- 

τὰ μὲν ταῦτα, ἃ πλαάττουσί T8 καὶ γφάφουσιν, ὧν καὶ 
σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εἰκόνες εἰσί, τούτοις μὲν ὡς εἰ- 
κόσιν αὖ χρώμενοι, ζητοῦντές, τε αὐτὰ ἐχεῖνα ἰδεῖν, ἃ 
οὐκ ἄν ἄλλως ἰδοι τις * ἢ τῇ διανοίᾳ. ληϑῆ, ἔφη, 
λέγεις. XXI. Toro τοίνυν νοητὸν μὲν τὸ εἶδος ἔλ6- 
rov, ὑποϑέσεσι δ᾽ ἀναγκαζομένην ψυχὴν χρῆσϑαι πε- 

ρὲ τὴν ζήτησιν αὐτοῦ, οὐκ ἐπ᾽ ἀρχὴν ἰοῦσαν, ὡς οὐ 

δυναμένην τῶν ὑποϑέσεων ἀνωτέρω ἐκβαίνειν, εἰκόσι 
δὲ χρωμένην αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν κάτω ἀπεικασϑεῖσι 
καὶ ἐκείνοις πρὸς ἐκεῖνα ὡς ἐναργέσι δεδοξασμένοις 
τε καὶ τετιμημένοις. Μανϑάνω, ἔφη, 0r. τὸ ὑπὸ ! 
ταῖς γεωμδτρίαις τε καὶ ταῖς ταύτης ἀδελφαῖς τέχναις 
λέγεις. Τὸ τοίνυν ἕτερον, μάγϑανε τμῆμα, τοῦ γοη- 
τοῦ λέγοντά μὲ τοῦτο, οὗ αὐτὸς ἃ λόγος ἅπτεται τῇ 
τοῦ διαλέγεσϑαι δυνάμει, τὰς ὑποϑέσεις ποιούμενος | 

οὐκ ἀρχάς, ἀλλὰ τῷ ὄντι ὑποϑέσεις, οἷον ἐπιβάσεις 

T8 καὶ ἁρμάς, ἵνα μέχρι τοῦ ἀνυποϑέτον ἐπὶ τὴν τοῦ 
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παντὸς ἀρχὴν ἰών, ἁψάμενος αὐτῆς, πάλιν αὐ ἐχόμε- 
γος τῶν ἐκείνης ἐχομένων, οὕτως ἐπὶ τελευτὴν κατα- 
βαίνῃ αἰσϑητῷ παντάπασιν οὐδενὶ προςχρώμενος, ! 

24 o» 3S 3 eae 1 37, 3 - 
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εἰς εἴδη. Μανϑάνω, ἔφη, ἱκανῶς μὲν oU — δοκδῖς 
γάρ μοι συχνὸν ἔργον λέγειν — ὅτι μέντοι βούλει 
διορίζειν σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγε- 

σϑαι ἐπιστήμης τοῦ ὄντος τε χαὶ νοητοῦ “ϑεωρούμε- 

γον ἢ τὸ ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλουμένων, αἷς αἵ ὑπο- 
ϑέσεις ἀρχαὶ καὶ διανοίᾳ μὲν ἀναγκάζονται ἀλλὰ μὴ 
S dots Sp: UE SET 

αἰσϑήσεσιν αὐτὰ ϑεᾶσϑαι οἵ ϑεώμενοι, διὰ δὲ ! τὸ 
μὴ. ἐπ᾽ ἀρχὴν ἀνελϑόντες σκοπεῖν, ἀλλ ἐξ ὑποϑέσεων, 

γοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ δοκοῦσί σοι, καίτοι γοη- 
τῶν ὄντων μετὰ ἀρχῆς. διάνοιαν δὲ καλεῖν μοι δοκεῖς 
τὴν τῶν γεωμετρικῶν τ καὶ τὴν τῶν τοιούτων ἕξιν, 
ἀλλ οὐ gown, ὡς μεταξύ τι δόξης 18 καὶ νοῦ τὴν διαά- 

YOLXY οὖσαν. Ἱκανώτατα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀπεδέξω. χαί 

μοι ἐπὶ τοῖς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταῦτα παϑή- 
ματα ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μὲν ἐπὶ τῷ 
ἀνωτάτω, ! διάνοιαν δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ δὲ 

| πίστιν ἀπόδος καὶ τῷ τελευταίῳ εἰκασίαν, καὶ τάξον 

αὐτὰ ἀνὰ λόγον, ὥςπερ ép οἷς ἔστιν ἀληϑείας με- 

τέχϑιν, οὕτω ταῦτα σαφηνείας ἡγησάμϑνος μετέχειν. 

Μανϑάγω, ἔφη, καὶ ξυγχωρῶ καὶ τάττω ὡς λέγεις. 

----“ϑϑϑοοο----- 
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I* Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ 
πάϑει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τὸ πέρι καὶ ἀπαι- 

δευσίας" ἰδὲ χὰρ ἀνϑρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰχήσει 

σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴξοδον 
ἐχούσῃ μακρὰν παρ᾽ ἅπαν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐξ 
παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχέ- 
νας, ὥςτα μένειν T8 αὐτοὺς εἴς τε ! τὸ πρόσϑεν μόνον 
ὁρᾶν, κύχλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνά- 
τους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωϑεν καὶ πόῤ- 

éd καόμεγον ὄπισϑεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς 

καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ ἣν ἰδὲ τειχίον 

παρῳκοδομημένον, ὥοπερ τοῖς ϑαυματοποιοῖς πρὸ τῶν 

ἀνϑρώπων πρύκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ 
ϑαύματα δεικνύασιν. Ὁρῶ, ἔφη x Ὅρα τοίνυν παρὰ 

τοῦτο τὸ τϑιχίον φέροντας ἀγθρώπους σκεύη τε παν- 
τοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας * καὶ 

ἄλλα ζῶα λέϑινά τὸ καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμέ- 
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να, οἷον εἰκός, τοὺς μὲν φϑεχγομένους, τοὺς δὲ σι- 
γῶντας τῶν παραφερόντων.  "Aromov, ἔφη, λέγεις εἰ- 

χόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. Ὁμαίους ἡμῖν, ἡν δ᾽ 

ἐγώ: τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ 

ἀλλήλων οἶδι ἂν τι ἑωρακέναι ἄλλο, πλὴν τὰς σκιὰς 
τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπη- 
λαΐου προςπιπτούσας; πῶς γάρ, ἔφη, 8L ἀκινήτους γ8ε 

τὰς κεφαλὰς & ἔχειν ἠναγεασμένοι ! eisy διὰ βίου; Τί δὲ 
τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν τοῦτο; Τί μήν; Εἰ 
οὖν διαλέγεσϑαι, οἷοί T elev πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα 

ἡγεῖ ἂν τὰ παρόντα αὐτοὺς γ»ομέξειν ὀνομάζειν, ἅπερ 
0pQev; Ἀνάγκη. Τί δ᾽; si καὶ ἠχὼ τὸ lequansigur 
ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔχοι, ὁπότε τις τῶν παριόντων 
φϑέγξαιτο, αἶδι ἄν ἀλλο τι αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι τὸ φϑεγ- 

γόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; Μὰ AP οὐκ ἔγωγ᾽, 

ἔφη. Παντάπασι δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἱ ! τοιοῦτοι οὐκ ἄν 
ἄλλο τι γομίζοιεν τὸ ἀληϑὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν 
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σκιάς. Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. Σκόπει δή, qv δ᾽ ἐγώ, 

αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἴασιν τῶν δεσμῶν καὶ τῆς ἀφρο- 

σύνης, οἵα τις ἂν εἴη, εἰ φύσει τοιάδε ξυμβαίνοι αὐ- 
τοῖς" ὁπότϑ τις λυϑείη καὶ ἀναγκάζοιτο ἐξαίφνης ἀνί- 

στασϑαΐ ve καὶ περιάγειν τὸν αὐχένα καὶ βαδίζειν καὶ 
πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν, πάντα δὲ ταῦτα ποιῶν ἀλ- 

γοῖΐ τε καὶ διὰ τὰς “μαρμαρυγὰς ἀδυνατοῖ καϑορᾶν 
ἐκεῖνα, ὧν ! τότε τὰς σκιὰς ἑώρα, τί ἂν oit, αὐτὸν 
εἰπεῖν, εἴ τις αὐτῷ λέγοι, ὅτι τότε μὲν ἑώρα φλυαρίας, 
γὺν δὲ μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος καὶ πρὸς μᾶλλον 
ὄντα τετραμμένος ὀρϑότερα βλέποι, καὶ δὴ καὶ ἕκα- 

στον τῶν παριόντων δεικνὺς αὐτῷ ἀναγκάζοι ἐρωτῶν 
ἀποχρίνεσϑαι 0 τι ἔστιν; οὐκ οἶδι αὐτὸν ἀπορεῖν τε 
&y καὶ ἡγεῖσϑαι τὰ τότ ὁρώμενα ἀληϑέστερα ἢ τὰ 
γὺν δεικνύμενα; Πολύ 7; ἔφη. IL Οὐκοῦν κἂν εἰ 

πρὸς αὐτὸ τὸ φῶς ἀναγκάζοι ! αὐτὸν βλέπειν, ἀλγεῖν 
t8 ἂν τὰ ὄμματα καὶ φεύγειν ἀποστρεφόμενον πρὸς 
ἐκεῖνα, ἃ δύναται καϑορᾶν, καὶ vouliew ταῦτα τῷ 

ὄντι σαφέστερα τῶν δεικνυμένων; Οὕτως, ἔφη. Εἰ δέ, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐντεῦϑεν ἕλκοι τις αὐτὸν βίᾳ διὰ τραχείας 
τῆς ἀναβάσεως καὶ ἀνάντους, καὶ μὴ ,ἀνείη, πρὶν ébeÀ- 

κύσειϑν εἰς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, ἄρα οὐχὶ ὀδυνᾶσϑαί τὸ 
ἄν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόμενον, καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸ φῶς 
* ἔχϑοι, αὐγῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὄμματα μεστὰ ὁρᾶν οὐδ᾽ 

ἂν ἕν δύνασϑαι τῶν νῦν λεγομένων ἀληϑῶν; Οὐ γὰρ 

ἄν, ἔφη, ἐξαίφνης pe. Συνηϑείας δή, οἶμαι, δέοιτ᾽ ἂν, 
εἰ μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσϑαι" καὶ πρῶτον μὲν τὰς σκιὰς 

ἄν ῥᾷστα καϑορῴη, καὶ μετὰ τοῦτο ἐν τοῖς ὕδασι τά 
18 τῶν ἀνϑρώπων καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἴδωλα, ὕστερον 

δὲ αὐτὰ ἐκ δὲ τούτων τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ αὐτὸν 
τὸν οὐρανὸν νύκτωρ ἂν ῥᾷον ϑεάσαιτο, προςβλέπων 
τὸ τῶν ἄστρων re καὶ σελήνης ! φῶς, ἢ μ8ϑ᾽ ἡμέραν 
τὸν ἥλιόν 18 καὶ τὸ τοῦ ἡλίου. Πῶς δ᾽ οὔ; Τελευταῖ- 
ov δή, οἶμαι, τὸν ἥλιον, οὐκ ἐν ὕδασιν οὐδ᾽ ἐν ἀλλο- 
τρίᾳ ἕδρᾳ φαντάσματα αὐτοῦ, ἀλλ᾿ αὐτὸν καϑ᾽ αὑτὸν 
ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ δύναιτ᾽ ἂν κατιδεῖν καὶ ϑεάσασϑαι 
οἷός ἐστιν. ναγκαῖον, ἔφη. Καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἂν ἤδη 
συλλογίζοιτο περὶ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸς ὃ τάς TB ὥρας 
παρέχων καὶ ἐνιαυτοὺς καὶ πάντα ἐπιτροπεύων τὰ ἐν 
τῷ ὁρωμένῳ τόπῳ, καὶ ἐκείνων ὧν ! σφεῖς ἑώρων τρό- 
πον τινὰ πάντων αἴτιος. 4ῆλον, ἔφη, ὅτι ἐπὶ ταῦτα 
ἂν uer ἐκεῖνα ἔλϑοι. Τί οὐν; ἀναμιμνησκόμενον αὖ- 

τὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας καὶ τῶν 
1016 ξυνδεσμωτῶν οὐκ ἂν οἴει ἑαυτὸν μὲν εὐδαιμονίζειν 

τῆς μεταβολῆς, τοὺς δὲ ἐλεεῖν; Καὶ μάλα. Τιμαὶ δὲ 
καὶ ἔπαινοι Bi τινες αὐτοῖς ἦσαν τότε παρ᾿ ἀλλήλων 

καὶ γέρα τῷ ὀξύτατα καϑορῶντι τὰ παριόντα, καὶ 
μνημονδύοντι μάλιστα ὅσα T8 πρότερα αὐτῶν καὶ ! 
ὕστερα εἰώϑει καὶ ἅμα πορεύεσϑαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ 
δυνατώτατα ἀπομαντευομένῳ τὸ μέλλον ἥξειν, δοκεῖς 

ἄν αὐτὸν ἐπιϑυμητικῶς αὐτῶν ἔχειν καὶ ζηλοῦν τοὺς 

παρ᾿ ἐκείνοις τιμωμένους τε καὶ ἐνδυναστεύοντας, ἢ τὸ 

τοῦ Ὁμήρου ἂν ποπονϑέναι καὶ σφόδρα βούλεσϑαι 
ἐπάρουρον ἐόντα ϑητδυέμεν ἄλλῳ ἀνδρὶ παρ 
ἀκλήρῳ καὶ ὁτιοῦν ἂν πεπονϑέναι μᾶλλον ἢ ᾿κεῖνά 
1& δοξαζειν καὶ ἐκείνως ζῆν; Οὕτως, ! ἔφη, ἔγωγ8 οἷ- 

μαι, πᾶν μᾶλλον πεπονϑέναι ἂν. δέξασϑαι ἢ Gv ἐκεί- 

voc. Koi τόδε δὴ ἐννόησον, ἣν δ᾽ ἐγώ. &i πάλιν͵ ὁ 

τοιοῦτος καταβὰς εἰς τὸν αὐτὸν ϑᾶχον καϑίζοιτο, ἀρ᾽ 

ATONIS 

ov σκότους ἀνάπλεως σχοίη τοὺς ὀφϑαλμούς, ἐξαίφῳ- 

γης ἥκων ἐκ τοῦ ἡλίου; Καὶ μάλα y, ἔφη. Τὰς δὲ 
δὴ σκιὰς ἐκείνας πάλιν εἰ δέοι αὐτὸν γνωματεύοντα 
διαμιλλᾶσϑαι τοῖς ἀεὶ δεσμώταις ἐκείνοις, ἐν ᾧ ἀμβλυ- 
ὥττϑι, * πρὶν καταστῆναι τὰ ὄμματα, οὗτος δ᾽ ὃ χρό- 
voc μὴ πᾶνυ ὀλίγος δἴῃ τῆς συγηϑείας; do οὐ γέλωτ᾽ 

ἄν παράσχοι, καὶ λέγοιτο, ἂν περὶ αὐτοῦ, ὡς ἀναβὰς 
ἄνω διεφϑαρμένος 3 ἦκϑι τὰ ὄμματα, καὶ ὅτι οὐκ ἀξιον 

οὐδὲ πειρᾶσϑαι ἄνω ἰέναι; καὶ τὸν ἐπιχειροῦντα λύειν 
T6 καὶ ἀνάγειν, εἴ πως ἐν ταῖς χερσὶ δύναιντο λαβεῖν 
καὶ ἀποκτείνειν, ἀποκτιννύναι ἂν; Σφόδρα po ἔφη. 
HL Ταύτην τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὴν εἰκόνα, ὦ φίλα Γλαύ- 

κῶν, προςαπτέον ἅπασαν τοῖς ἔμπροσϑεν ! “λεγομένοις, 
τὴν μὲν δὶ ὄψεως φαινομένην ἕδραν τῇ τοῦ δεσμωτη- 
ρίου οἰκήσει ἀφομοιοῦντα, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ 
φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει" τὴν δὲ ἄνω ἀνάβασιν καὶ 
ϑέαν τῶν ἄνω τὴν εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς 
ἄνοδον τιϑεὶς οὐχ ἁμαρτήσει τῆς y ἐμῆς ἐλπίδος, ἐπϑι- 
δὴ ταύτης ἐπιϑυμεῖς ἀκούειν" ϑεὸς δέ που οἶδεν, εἰ 
ἀληϑὴς οὐσα τυγχάνει. τὰ δ᾽ οὖν ἐμοὶ φαινόμενα 
οὕτω parar ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγα- 

ϑοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσϑαι, ὀφϑεῖσα δὲ 1 συλλογι- 
στέα εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρϑῶν Te καὶ 
καλῶν αἰτία, ἔν τὸ ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον 
τεκοῦσα, ἔν ve νοητῷ αὐτὴ κυρία ἀλήϑειαν καὶ νοῦν 
παρασχομένη, καὶ ὅτι δεῖ, ταύτην ἐδεῖν τὸν μέλλοντα 
ἐμφρόνως πράξειν ἢ 7 ἰδίᾳ ἢ ἢ δημοσίᾳ. Ξυνοίομαι, € ἔφη, 
καὶ ἐγώ, ὃν ye δὴ τρόπον δύναμαι. Ἴϑι τοΐνυν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, καὶ τόδε ξυνοιήϑητι καὶ μὴ ϑαυμάσῃς, ὅτι oi 

ἐνταῦϑα ἐλϑόντες οὐκ ἐθέλουσι τὰ τῶν ἀνϑρώπων 
πράττειν, ἀλλ ἄνω ἀεὶ ἐπείγονται ! αὐτῶν αἵ ψυχαὶ 

διατρίβειν" εἰκὸς γάρ που οὕτως, εἴπερ αὖ κατὰ τὴν 
προϑιρημένην βἰκόνα τοῦτ᾽ ἔχει. Εἰκὸς μέντοι, ἔφη. 
Ti δέ; 1008 οἶδι τι ϑαυμαστόν, εἰ ἀπὸ ϑείων, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, ϑεωριῶν ἐπὶ τὰ ἀνθϑρώπειά τις ἐλθὼν κακὰ ἀ- 
σχημονεῖ 18 καὶ φαίνεται σφόδρα γελοῖος ἔτι ἀμβλυώτ- 
τῶν καὶ πρὶν ἱκανῶς συνήϑης γενέσϑαι τῷ παρόντι 

σκότῳ ἀναγκαζόμενος ἐν δικαστηρίοις ἢ ἀλλοϑὲ που 

ἀγωνίζεσϑαι περὶ τῶν τοῦ δικαίου σκιῶν ἢ ἀγαλμά- 
των, ὧν αἱ σκιαΐ, καὶ διαμιλλᾶσϑαι περὶ τούτου, ὅπῃ 

ποτὲ ! ὑπολαμβάνεται ταῦτα ὑπὸ τῶν αὐτὴν δικαιο- 
σύνην μὴ πώποτε ἰδόντων; Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ϑαυμα- 

, » », as i3 - n τ δ σοῦ, 
στόν, ἔφη. Ἀλλ᾽ εἰ νοῦν ys ἔχοι τις, * ἣν Ó ἐγώ, 

μέμνητ᾽ ἂν, ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπι- 
ταράξεις ὁ ὄμμασιν, ἔκ 18 φωτὸς εἰς σκότος μεϑισταμέ- 
vov καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς. ταὐτὰ δὲ ταῦτα νομίσας 
γίγνεσθαι καὶ περὶ ψυχήν, ὁπότε ἴδοι ϑορυβουμένην 

τινὰ καὶ ἀδυνατοῦσάν τι καϑορᾶν, οὐκ ἂν ἀλογίστως 
γελῴη, ἀλλ᾿ ἐπισκοποίη ἄν, πότερον ἐκ φανοτέρου βίου 
ἥκουσα ὑπὸ ἀηϑείας ἐσκότωται ἢ ἐξ ἀμαϑίας πλεῖο- 
vog εἰς φανότερον ! ἰοῦσα ὑπὸ λαμπροτέρου μαρμαρυ- 
γῆς ἐμπέπλησται, καὶ οὕτω δὴ τὴν μὲν εὐδαιμονίσδιεν 
ἂν τοῦ πάϑους τε καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειε, καὶ εἰ 
γελᾶν ἐπ᾿ αὐτῇ βούλοιτο, ἧττον ἂν καταγέλαστος ὃ 
γέλως αὐτῷ εἴη ἢ ὁ ἐπὶ τῇ ἄνωϑεν ἐκ φωτὸς ἡκούσῃ. 
Καὶ μάλα, ἔφη, μετρίως λέγεις. ιν. Δεῖ δή, εἶπον, 
ἡμὰς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ᾽ ann, τὴν 
παιδείαν, οὐχ οἵαν τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι; 

τοιαύτην καὶ εἶναι. φασὶ δὲ που οὐχ ἐνούσης ! ἐν τῇ 
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ψυχῆ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιϑέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφϑαλ- 
μοῖς ὄψιν ἐργτιϑέντες. Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. Ὁ δὲ γ8 
γὺν λόγος, ἣν δ᾽ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν 

ἑχάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον, ᾧ xa- 
ταμανϑάνει. ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἢ " ἀλ- 
λως ἢ ξὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ 

τοῦ ἜΠΕΣΙΝ οὕτω ξὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ. ἐκ τοῦ γνο- 

μένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἄν εἰς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὃν- 
τος τὸ φανότατον δυνατὴ qms ἀνασχέσϑαι ϑεω- 
μένη" τοῦτο δ᾽ εἶναί φαμεν ' τἀγαϑόν. ἡ ἢ Ἶ γάρ; ἸΝαί. 
Τούτου τοίνυν, ἤν. δ᾽ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἄν εἴη, τῆς πε- 
ριαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά 18 καὶ ὶ ἀνυσιμώτατα 
μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, 
ἀλλ᾿ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, ovx ὀρϑῶς δὲ τετραμμένῳ 
οὐδὲ βλέποντι οἱ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασϑαι. Ἔοι- 
χε γάρ, ἔφη. 4i μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι 
ψυχῆς κιυδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος" 
τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον. ' ἐμποιεῖ- 
σϑαι ἔϑεσί τε καὶ ἀσκήσεσιν᾽ ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι 

παντὸς μᾶλλον ϑειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, 

οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ 
τῆς περιαγωγῆς χρήσιμον καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον 
αὖ * καὶ βλαβερὸν γίγνεται. ἢ οὕπω ἐννενόηκας, τῶν 
λεγομένων πονηρῶν μέν, σοφῶν δέ, ὡς δριμὺ μὲν βλέ- 

πει τὸ ψυχάριον. καὶ ὀξέως διορᾷ ταῦτα, ἐφ ἃ , Térga- 
πται, ὡς οὐ φαύλην ἔχον τὴν ὄψιν, κακίᾳ δ᾽ ἡναγκα- 
σμένον ὑπηρετεῖν, Gere ὅσῳ ἄν ὀξύτερον βλέπῃ, το- 
σούτῳ πλείω καχὰ ἐργαζόμενον: Πάνυ “μὲν QU», ἔφη. 

Τοῦτο μέντοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ τῆς τοιαύτης φύσεως εἰ 
ἐκ παιδὸς εὐθὺς κοπτόμενον περιεχόπη τὰς τῆς γενέ- 
σεως ξυγγενεῖς ὥςπερ μολυβδίδας, ! αἵ δὴ ἐδωδαῖς τα 

καὶ τοιούτων ἡδοναῖς τε καὶ λιχνείαις προςφυεῖς γι- 
γνόμεναι περὶ τὰ κάτω στρέφουσι τὴν τῆς ψυχῆς ὄψιν" 
ὧν εἰ ἀπαλλαγὲν περιεστρέφετο εἰς τἀληϑῆ, καὶ ἐχεῖνα 

ἄν τὸ αὐτὸ τοῦτο τῶν αὐτῶν ἀνϑρώπων ὀξύτατα ἑώ- 

ρα, ὥςπερ καὶ p ἃ νῦν τέτραπται. Εἰ ixóc re ἔφη. 
τὶ δαί; τόδε οὐκ εἰκός, ἤν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν 

προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληϑείας 

ἀπείρους ἱκανῶς &» ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, ! μήτε 
τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς 

μέν, ὅτι σχοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, ov στο- 
χαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν, ἃ ἂν πράττωσιν 
ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δέ, ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πρά- 

ξουσιν ἡγούμενοι. ἐν μακάρων γήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳ- 
sica; 2297, ἔφη "Huétegoy δὴ ü ἔργον, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
τῶν οἰκιστῶν τάς T6 felalatac φύσεις ἀναγκάσαι agi- 
κέσϑαι πρὸς 10 μάϑημα, 0 ἐν τῷ πρόσϑεν ἔφαμεν 
εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαϑὸν ! χαὶ ἀναβῆναι 

ἐχείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς 
ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ vir ἐπιτρέπεται. Τὸ 
ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἣν δ᾽ qu. καταμένειν καὶ μὴ 
ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ᾽ ἐκείνους τοὺς δεσμώ- 

τας μηδὲ μετέχειν τῶν mag ἐχείνοις πόνων τα καὶ τι- 
μῶν, εἴτε φαυλότεραι, εἴτε σπουδαιότεραι. c 
ἔφη; ἀδικήσομεν, αὐτούς, χαὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, 
δυνατὸν αὐτοῖς Ov ἄμεινον; V. Ἐπελάϑου, ! ἦν δ᾽ 

ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν 

τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, αλλ ἐν ὅλῃ 
τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσϑαι, ξυναρμόττων 
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τοὺς πολίτας πειϑοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδό- 
γαι ἀλλήλοις τῆς ὠφελείας, ἣν ἄν ἕκαστοι τὸ κοινὸν * 

δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν, xai αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους 
ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσϑαι ὁ ὅπῃ £a- 
gros βούλεται, ἀλλ᾿ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ 

τὸν ξύνδεσμον τῆς πόλεως. Ἀληϑῆ, ip ign ἐπελαϑόμην 

γάρ. Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ᾽ αδι- 
κήσομεν τοὺς mag ἡμῖν φιλοσόφους iP adis ἀλλὰ 

δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προφαναγκάζοντες τῶν 
ἄλλων ἐπιμελεῖσϑαί τε καὶ φυλάττει». ἐροῦμεν, γάρ, 

ὅτι ol μὲν ! dy ταῖς ἀλλαις πόλεσι τοιοῦτοι γιγνόμενοι 
εἰκότως οὐ μετέχουσι τῶν ἐν αὐταῖς πόνων" αὐτόμα- 
τοι γὰρ ἐμφύονται ἀκούσης τῆς ἐν ἑκάστῃ πολιτείας, 
δίκην δ᾽ ἔχει τό γε αὐτοφυὲς μηδενὶ τροφὴν ὀφεῖλον 
μηδ᾽ ἐκτίνειν τῳ προϑυμεῖσϑαι τὰ τροφεῖα" ὑμᾶς δ᾽ 

ἡμεῖς ὑμῖν τε αὐτοῖς τῇ τε ἀλλῃ πόλει ὥςπερ ἐν σμή- 
γεσιν ἡγεμόνας τε καὶ βασιλέας ἐγεννήσαμεν, ἄμεινόν 
τε καὶ τελεώτερον ἐχείνων πεπαιδευμένους ! καὶ μᾶλλον 
δυνατοὺς ἀμφοτέρων μετέχειν. καταβατέον οὖν ἐν μέρει 
ἑχάστῳ εἰς τὴν τῶν ἄλλων ξυνοΐκησιν καὶ ξυνεϑιστέον 
τὰ σκοτεινὰ ϑεάσασϑαι ξυνεϑιζόμενοι γὰρ μυρίῳ 
βέλτιον. ὄψεσϑε τῶν ἐχεῖ καὶ γνώσεσϑε ἕκαστα τὰ εἴς- 
δωλα ἅττα ἐστὶ καὶ ὧν, διὰ τὸ τἀληϑῆ ἑωρακέναι, χα- 

λῶν τε καὶ δικαίων καὶ ἀγαϑῶν πέρι. καὶ οὕτως ὕπαρ 
ἡμῖν καὶ ὑμῖν ü πόλις οἰκήσεται, ἘΣ οὐχ ὄναρ, ὡς 

vU» αἵ πολλαὶ ὑπὸ σκιαμαχούντων t8 πρὸς ἀλλήλους 

καὶ στασιαζόντων ' περὶ τοῦ ἄρχειν οἰκοῦνται, ὡς με- 
γάλου τινὸς ἀγαϑοῦ ὄντος. τὸ δὲ που ἀληϑὲς ὧδ᾽ 

Eid ἐν πόλει, ἢ ἥκιστα πρόϑυμοι ἄρχειν οἵ μέλλοντες 

ἄρξειν, ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη oi- 
χεῖσϑαι, τὴν δ᾽ ἐναντίους ἄρχοντας σχοῦσαν ἐναντίως. 
Πάνυ μὲν οὔν, ἔφη. ᾿ἰπειϑήσουσιν "οὖν ἢ ἡμῖν, oie, 

oi τρόφιμοι ταῦτ ἀπούοντες, καὶ οὐκ ἐθελήσουσι ξυμ- 
πονδῖν ἐν τῇ πόλει ἕκαστοι ἐν μέρει, τὸν δὲ πολὺν 
χρόνον μετ᾽ ἀλλήλων οἰχεῖν ἐν τῷ pedo; ἀδύνατον, 
ἔφη" δίκαια ! γὰρ δὴ δικαίοις ἐπιτάξομεν. παντὸς μὴν 
μᾶλλον ὡς ἐπὶ ἀναγκαῖον αὐτῶν ἕκαστος εἶσι τὸ ἀρ- 
χειν, τοὐναντίον τῶν vvv ἐν ἑκάστῃ πόλει αὐχόκερα, 
Οὕτω γὰρ ἔχει, ἤν. δ᾽ ἐγώ, ὦ ἑταῖρε. εἰ μὲν βίον ἐξευ- 
ρήσεις ἀμείνω τοῦ ἄρχειν τοῖς * μέλλουσιν ἄρξειν, 

ἔστι σοι δυνατὴ γενέσϑαι πόλις εὖ οἰκουμένη᾽ & μό- 
"ü γὰρ αὐτῇ ἄρξουσιν οἵ τῷ ὅντι πλούσιοι, οὐ χρυ- 
σίου, ἀλλ οὗ δεῖ τὸν εὐδαίμονα πλουτεῖν, ζωῆς ἀγα- 

ϑῆς τε καὶ ἔμφρονος" εἰ δὲ πτωχοὶ καὶ πεινῶντες ἀ- 
γαϑῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσια i ἴασιν, ἐντεῦϑεν οἰόμενοι 
τἀγαϑὸν δεῖν ἁρπάζειν, οὐχ ἔστι" περιμάχητον γὰρ τὸ 
ἄρχειν γιγνόμενον, οἰκεῖος ὧν καὶ ἔνδον ὃ τοιοῦτος 
πόλεμος αὐτούς τε ἀπόλλυσι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν. A- 
ληϑέστατα, ἔφη. Ἔχεις οὗν, ! ἤν δ᾽ ἐχώ, βίον ἄλλον 
τινὰ πολιτικῶν ἀρχῶν καταφρονοῦντα E τὸν τῆς ἀλη- 
ϑινῆς φιλοσοφίας; Οὐ μὰ τὸν 4o, " δ᾽ ὃς. Aa 
μέντοι δεῖ 78 μὴ ἐραστὰς τοῦ ἄρχειν ἰέναι ἐπὶ αὐτό" 
εἰ δὲ μή, οἵ γε ἀντερασταὶ μαχοῦνται. Πῶς δ᾽ οὔ; 
Τίνας οὖν ἄλλους ἀναγκάσεις ἱέναι ἐπὶ φυλακὴν τῆς 

πόλεως ἢ οἱ περὶ τούτων τε φρονιμώτατοι δι ὧν agi- 
στα πόλις οἰκεῖται ἔχουσί τε τιμὰς ἄλλας καὶ βίον 

ἀμείνω τοῦ πολιτικοῦ; Οὐδένας ἄλλους, ἔφη. VL ! 

Βούλει οὖν τοῦτ ἤδη σκοπῶμεν, τίνα τρόπον oi τοι- 
οὗτοι ἐγγενήσονται καὶ πῶς τις ἀνάξει αὐτοὺς εἰς φῶς, 
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ὥςπερ ἐξ Ἅιδου λέγονται δή τιῦδς εἷς ϑεοὺς ἀνελϑεῖν; 
Πῶς 7ὰρ οὐ βούλομαι; ἔφη. Τοῦτο δή, ὡς ἔοιάδν, 

οὐκ ὀστράχδυ ἂν " εἴη πὲρισέροφή, ἀλλὰ ψυχῆς πϑριᾶ- 
γωγὴ & γυχτεριγῆς τινὸξ ἡμέρας εἰς ἀληϑινὴν τοῦ ον- 
toc οὐσαν ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληϑῆ φήσο- 
psy εἶναι. Πάνυ μὲν ov». Οὐκοῦν δεῖ σχοπεῖσϑαι, 
τὶ τῶν μαϑημάτῶν ἔχει τοιαύτην ; δύναμιν; Πῶς γὰρ 

οὔ; Ti ἂν ov» εἴη, ὦ Τλαύχων, μάϑημα ψυχῆς ὁλκὸν 

ἀπὸ τοῦ γιγνομένου ἐπὶ τὸ ὃν; τόδὲ δ᾽ ἐγγοῶ λέγων 
ἅμα" οὐκ ἀϑλητὰς μέντοι πολέμου ἔφαμεν τοὔτους 
ἀναγκαῖον εἶναὶ γέους ὄντας; Ἔφαμεν γάρ. Ag ἄρα 

καὶ τοῦτο πἰφοξέχειν τὸ μάϑημα, 0 ζητοῦμεν πρὸς 
ἐχείνῳ. Τὸ ποῖον; Μὴ ἄχρηστον πολεμιχοῖς ἀνδρά- 
σιν εἶναι. 4 ϊ βέντδὶ;, ἔφη, εἴπερ οἷόν té. Γυβμγὰ- 
στικῇ ̓  μὴν καὶ μουσικῇ ἔν ys τῷ πρόσϑεν ἐπαιδεύ- 
οντὸ ἡμῖν. "Hy ταῦτα, ἔφη. Τυμναστικὴ μέν που 
περὶ γιγνόμενον xal ἀπολλύμενον. τετεύτακε᾽ σώματὸς 

γὰρ ove καὶ (MINUS ἐπιστατεῖ. Φαίνεται. Τοῦτο 

μὲν δὴ οὐκ ἂν εἴη ὃ ζητοῦμεν μάϑημα. * Οὐ γάρ. 

ἀλλ aga μουσική, ὅσην τὸ πρότερον διήλϑομεν; Ἀλλ 

ἦν ἐκείνη y , ἔφη; ἀντίστροφος τῆς γυμναστικῆς, εἰ μὲ- 
ura, ἔϑεσι παϊδεύουσα τοὺς φύλακας, κατὰ T8 ἂρ- 
μονίαν δὐαρμοδτίαν τινά, δὺκ ἐπιστήμην, παραδιδοῦσα, 
καὶ κατὰ ῥυθμὸν εὐρυϑμίαν, ἕν 16 τοῖς λόγοις ἕτερα 

τούτων ἀδελιρά, ἢ ἔφη, ἀττὰ ἔχουσα, καὶ ὅσοι μυϑώδεις 

τῶν λόγων. καὶ ὅσοι ἀληϑινώτεροι ἦσαν" μάϑημα δὲ 
πρὸς τοιοῦτόν τι ἀγαϑόν, οἷον σὺ γῦν ξητεῖς, οὐδὲν 
ἢν ἐν! αὐτῇ. ᾿κριβέστατα, 3» δ᾽ ἐγώ, ἀγαμιμνήσκεις 
μι8᾽ τῷ γὰρ ὄντι τοιοῦτον οὐδὲν εἴχὲν. ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνι 

Tossa», τί ἂν εἴη τοιοῦτον; αἵ TB γὰρ τέχναι βάναυ- 
Gol που ἅπασαι ἔδοξαν εἶνα. Πῶς δ᾽ δῦ; xol μὴν 
al ἔτ ἄλλο λείπεται μάϑημα, μουσικῆς ai γυμναστι- 
κῆς καὶ τῶν τεχνῶν κεχωρισμένον»; Φέρε, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἴ 
μηδὲν 8 ἔτι ἐκτὸς τούτων ἔχομεν λαβεῖν, τῶν ἐπὶ πᾶντα 

τεινόντων. τι λάβωμεν. Τὸ ποῖον; ' Οἷον τοῦτο τὸ 
κοινόν, ᾧ πᾶσαι πρὸόςχρῶνται τέχναι τὸ καὶ διάνοιαι 
καὶ ἐπιστῆμαι, ὃ καὶ παντὶ ἐν πρώτοις ἀνάγκη μαῦ- 
ϑάνειν. Ποῖον; ἔφη. Τὸ φαῦλον τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
τὸ ἕν 18 καὶ τὰ δύο καὶ τὰ τρία διαγιγγώσχει»" “λέγω 
δὲ αὐτὸ ἐν δεφαλαίῳ ἀριϑμόν TB καὶ λογισμόν. ἢ οὐχ 
οὕτω περὶ τούτων ἔχει, ὡς πᾶσα τἐχνὴ τ8 καὶ ἐπιστή- 
μὴ ἀναγκάζεται e αὐτῶν μέτοχος γίγνεσϑαι; Καὶ μάλα, 

gn. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, xol 7 πολεμική; Ioh, 

ἔφη, ἀνάγκη. Παγγέλοιον γοῦν, ἔφην, ! στρατηγὸν 
Ἀγαμέμνονα ἐν ταῖς τραγῳδίαις Παλαμήδης ἑκάστοτε 
ἀποφαίνει. ἢ ox ἐνγεγόηκας, ὅτι φὴσὶν ἀριϑμὸν &U- 
ga» 1c τὸ τάξεις τῷ στρατοπέδῳ καταστῆσαι ἐν "Dio 
καὶ ἐξαριϑμῆσαι yos τε καὶ τάλλα πάντα, ὡς πρὸ 

τοῦ ἀναριϑμήτων νέων καὶ τοῦ “γαμέμνονος, ὡς ἕοι- 
Ἀν), οὐδ᾽ ὅσους πόδας εἶχεν εἰδότος, nd ἀριϑμεῖν 

μὴ ἠπίστατο; καίτοι ποῖόν Tw αὐτὸν Οἶδι σὲρατηγὸν 
εἶναι; "Arómo» CHE, tg, fyoye, εἰ ἦν τοῦτ᾽ ἀληϑές. 

VIL. 4240 τι ov», ! ἦν δ᾽ ἐγώ, μάϑημα ἀναγκαῖον πο- 

λεμικῷ ἀνδρὶ ϑήδομεν, λογίξεσϑαὶ τὸ καὶ ἀριϑμεῖν 

δύνασϑαι; Πάντων y, ἔφη, μάλιστα, εἰ καὶ ὁτιοῦν 
μέλλει ταξεῶν ἐπαΐϑιν, μᾶλλὸν δ᾽ εἰ καὶ ἀνϑρωπὸς 

ἔσεσϑαι. Ἐν δεῖς οὖν, εἶπον, περὶ τοῦτο τὸ μαϑὴ- 
μά, ὅπερ ἐγώ; Τὸ ΠΟΙΌΣ: Κινδυνεύδι τῶν πρὸς τὴν 

γόησιν ἀγόντων * Φύσϑι εἶναι ὧν ζητοῦμεν, χρῆσϑαι 
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δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ὀρϑῶς, ἑλχατικῷ ὄντι παντάπασι πρὸ; 

οὐσίαν. Πῶς, ἔφη, λέγεις; Ἐχὼ πειράσομαι, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, τό y ἐμοὶ δοκοῦν δηλῶσαι. ἃ γὰρ eins 
παρ ἐμαυτῷ ἀγωγά τὲ εἶναι, οἱ λέγομεν καὶ μή, ξυ»- 
ϑεατὴς γενόμενος ξύμβῴαθι ἢ ἄπειπε, ἵνα καὶ τοῦτο 

σαφέστερον ἴδωμεν, εἰ ἔστιν οἷον μαντεύομαι. 4Δεΐ- 
κγὺ, ἔφη. Δείλνυμι δή, εἶπον, εἰ καϑορᾷς, τὰ μὲν ἐν 

ταῖς αἰσϑήσεσιν οὐ παρακαλοῦντα ! τὴν νόησιν εἰς 
ἐπίσκεψιν, ὡς ἱκανῶς ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως Χἀρινόμενα, 
τὰ δὲ παντάπασι διακδελευόμεγα ἐκείνην ἐπισκέψασϑαι, 
ὡς τῆς αἰσϑήσεως οὐδὲν ὑγιὲς ποιούσης. Τὰ πόῤῥω- 
Sev, ἔφη, φαινόμδνα δῆλον ὅτι λέγεις καὶ τὰ ἐσκιὰ- 
γραφημένα. Οὐ πάνυ, xv δ᾽ ἐγώ, ἔτυχες οὗ λέγω. 
Ποῖα μήν, ἔφη, λέγεις; Τὰ μὲν οὐ παρακαλοῦντα, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, δσὰ μὴ ἐκβαίνει εἰς ἐναντίαν ! αἴσϑησιν ἅμα" 
τὰ δ᾽ ἐχβαίνοντα ὡς παρακαλοῦντα τίϑημι, ἐπειδὰν ἡ 
αἴσϑησις μηδὲν μᾶλλον τοῦτο ἢ τὸ ἐναντίον δηλοῖ, 
elt ἐγγύϑεν προῤπίπτουσα, δἰ τα πόῤῥωθεν. ds δὲ ἃ 
λεέγὼ σαφέστερον εἴσει. οὗτοι, φαμέν, τρεῖς ἂν εἶδον 
δάκτυλοι, ὃ τὲ σμικρότατος χαὶ ὃ δεύτερος καὶ ὃ μέ- 

coc. Πάνυ 7, ἔφη. Ὥς ἐγγύϑεν τοίνυν ὁρωμένους 

λέγοντός μοὺ διανοοῦ. ἀλλά μοι περὶ αὐτῶν τόδε gxo- 

cte. Τὸ ποῖον; Δάλτυλος μὲν αὐτῶν φαίνδται ὁμοίως 
ἕκαστος, ! καὶ ταὐτῇ γε οὐδὲν διαφέρει, ἐάν τε ἐν μέ- 
cq δρᾶται ἐάν T ἐν ἐσχάτῳ, ἐάν τὸ λευκὸς ἐάν τὸ μέ- 
λας, ἐάν τὲ παχὺς ἐάν τὸ λεπτός, καὶ πᾶν O τι τοιοῦ- 

τὸν. ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις οὐκ ἀναγκάζεται τῶν πολ- 
λῶν ἡ ψυχὴ τὴν »όησιν ἐπερέσϑαι, τὶ mor ἔστι δά- 
κτύλος" οὐδαμοῦ γὰδ ἡ ὄψις αὐτῇ ἅμα ἐσήμη»8 τὸν 
δάκτυλον τοὐναντίον ἢ δάκτυλον εἶναι. Ov 09e ov», 

ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἰκότως 10 γε τοιοῦτον γοή- 
σεως οὐχ ἂν παρακλητικὸν οὐδ᾽ ! ἐγεῤτικὸν εἴη. Εἰ- 
χότως. Τί δὲ δή; τὸ μέγεϑος αὐτῶν καὶ τὴν σμιλρό- 
Tyra ἡ ὄψις do ἱκανῶς ὁρᾷ, καὶ οὐδὲν αὐτῇ διαφέ- 
ge ἐν μέσῳ τὰ αὐτῶν κεῖσϑαι ἢ ἐπὶ ἐσχάτῳ; καὶ 
ὡφαύτως, πάχος καὶ λεπτότητα ἢ 7 μαλακότητα καὶ σχλη- 
θότητα à ἁφή; καὶ αἵ ἀλλαι αἰσϑήσεις dg οὐκ ἐνδεῶς 

τὰ τοιαῦτα δηλοῦσιν; ἢ ὧδε ποιεῖ ἑκάστη αὐτῶν; πρῶ- 
Tov * μὲν ἢ ἐπὶ τῷ σχληρῷ τεταγμένη αἴσϑησις ἦναγ- 
καστᾶι καὶ ἐπὶ τῷ μαλακῷ τοτάχϑαι, καὶ παραγγέλλει 
τῇ ψυχῇ, ὡς ταὐτὸν σαληρόν T6 καὶ μαλακὸν αἶσϑα- 
γοόμένη; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀναγκαῖον 

ἐν τοῖς τοιούτοις αὖ τὴν ψυχὴν ἀπορεῖν, τί ποτα ση- 

μαΐνει αὕτη * αἴσϑησις τὸ σκληρόν, εἴπερ τὸ αὐτὸ 

καὶ μαλακὸν λέγει, καὶ ἡ τοῦ κούφου καὶ ἡ τοῦ βα- 
osos, τί τὸ κοῦφον καὶ βαρύ, εἰ TO T8 βαρὺ κοῦφον 
καὶ τὸ κοῦφον βαρὺ σημαίνει; ! Καὶ γάρ, ἔφη, αὑταὶ 
js como. τῇ ψυχῇ αἵ ἑρμηνδῖαι καὶ ἐπισκέψεως δεό- 
uisyou. Εἰκότως ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐν τοῖς τοιούτοις 
πρῶτον μὲν πϑιρᾶται λογισμόν T8 καὶ »ὀησὶν ψυχὴ 
παρακαλοῦσα ἐπισχοπεϊν, εἴτε ἕν εἶτα δύο ἐστὶν ἕκα- 
στὰ τῶν δἰξαγγελλομένων. Πῶς δ᾽ οὖ; Οὐκοῦν ἐὰν 
δύο φαίνηται, ἕτερόν 18 καὶ ἕν ἑκάτερον φὰίνοται; 

Ναΐ. Εἰ ἄρα ἕν ἑκάτερον, ἀμφότερα δὲ δύο, τά γ8 
δύο πεχωρισμένα »οήσει" οὐ γὰρ ἂν ἀχώριστά ye δύο 
ἐνόδι, ! ἀλλ᾿ ἕν. Ὀρϑῦς. Miyo μὴν καὶ ὄψις καὶ 

σμιιρὸν ἑώρα, pee ἀλλ᾽ ov κεχωρισμένον ἀλλὰ συγ- 
κεχυμένον τι. " γάρ; Not. Διὰ δὲ τὴν rovrov σα- 
φήνειᾶν μέγα αὖ καὶ σμικρὸν ἡ νόησις ἠναγκάσϑη 
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ἰδεῖν, οὐ συγκεχυμένα ἀλλὰ διωρισμένα, τοὐναντίον ἢ 
ἦχείνη. A95. Οἰκοῦν ἐντεῦϑέν ποϑεν πρῶτον ἐπέρ-- 

ζεται ἐρέσϑαι ἡμῖν, τί οὖν ποτ᾽ ἔστι τὸ μέγα αὖ καὶ 
τὸ σμικρόν; Παντάπασι μὲν ov. Καὶ οὕτω δὴ τὸ 
μὲν νοητόν, τὸ δ᾽ δρατὸν ἐκαλέσαμεν. ! Ὀρϑότατ, 

ἔφη. VIL Ταῦτα τοίνυν καὶ ἄρτι ἐπεχείρουν λέγειν, 
ὡς τὰ μὲν παρακλητικὰ τῆς διανοίας ἐστί, τὰ δ᾽ οὔ, 

& μὲν εἰς τὴν αἴσϑησιν ἅμα τοῖς ἐναντίοις ἑαυτοῖς 

ἐμπίπτει, παρακλητικὰ δριζόμενος, ὅσα δὲ μή, οὐκ 
ἐγερτικὰ τῆς γοήσεως. ανϑάνω τοίνυν ἤδη, ἔ ἔφη, καὶ 
δοκεῖ μοι οὕτως. Τί οὖν; ἀριϑμός τε καὶ τὸ ἕν πο- 
τέρων δοκεῖ εἶναι; Οὐ ξυννοῶ, ἔφη. Ἀλλ ἐκ τῶν 
προειρημένων, ἔφην, ἀναλογίζου. BL μὲν γὰρ ἱχανῶς 

αὐτὸ xc αὑτὸ ὁρᾶται ἢ ἄλλῃ τινὶ αἰσϑήσει λαμβά- 

γεται ! τὸ ἕν, οὐκ ἂν OÀxOv εἴη ἐπὶ τὴν οὐσίαν, ὥςπερ 
ἐπὶ τοῦ δακτύλου ἐλέγομεν" εἰ δ᾽ ἀεὶ τι αὐτῷ ἅμα 
δρᾶται ἐναντίωμα, ὥςτε μηδὲν μᾶλλον ἕν ἢ καὶ τοὺ- 
γαντίον φαίνεσϑαι, τοῦ ἐπικρινοῦντος δὴ δέοι ἄν ἤδη 
καὶ ἀναγκάζοιτ᾽ ἄν ἐν αὐτῷ ψυχὴ ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν, 

κινοῦσα ἐν ἑαυτῇ τὴν ἔννοιαν, καὶ ἀνερωτᾶν, τὶ ποτ᾽ 

ἔστιν αὐτὸ τὸ ἕν, καὶ οὕτω τῶν * ἀγωγῶν ἄν εἴη καὶ 
μεταστρεπτικῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ϑέαν 7 περὶ τὸ ἕν 
μάϑησις. ᾿λλὰ μέντοι, ἔφη, τοῦτό T ἔχει οὐχ ἥκιστα 
7 περὶ αὐτὸ ὄψις" ἅμα γὰρ ταὐτὸν ὡς ἕν τε ὁρῶμεν 
χαὶ ὡς ἄπειρα τὸ πλῆϑος. Οὐκοῦν εἴπερ τὸ ἕν, ἤν δ᾽ 
ἐγώ, καὶ ξύμπας ἀριϑμὸς ταὐτὸν πέπονθε τοῦτο; 
Πῶς δ᾽ ov; Ἡλλὰ μὴν λογιστική T8 καὶ ἀριϑμητικὴ 
περὶ ἀριϑμὸν πᾶσα. Καὶ μάλα. Ταῦτα δὲ γ8 φαί- 

γεται ἀγωγὰ o! πρὸς ἀλήϑειαν. Ὑπερφυῶς μὲν ov». 
Ὧν ζητοῦμεν ἄρα, ὡς ἔοικε, μαϑημάτων ἄν εἴη" πο- 
λεμιχῷ μὲν γὰρ διὰ τὰς τάξεις ἃ ἀναγκαῖον μαϑεῖν ταῦ- 

τα, φιλοσόφῳ δὲ διὰ τὸ τῆς οὐσίας ἁπτέον εἶναι γε- 
γέσεως ἐξαναδύντι, ἢ μηδέποτο λογιστικῷ γενέσϑαι. 

Ἔστι ταῦτ᾽, ἔφη. Ὁ δέ γε ἡμέτερος φύλαξ πολεμικός 
τε καὶ φιλόσοφος τυγχάνει ὦν. Τὶ μήν; Προοῆκον δὴ 

τὸ μάϑημα ἂν εἴη, ὦ Γλαύχων, νομοϑετῆσαι καὶ πεί- 
dew τοὺς μέλλοντας ἐν τῇ πόλει τῶν μεγίστων μεϑέ- 
ἕξειν ἐπὶ λογιστικὴν ! ἰέναι καὶ ἀνϑάπτεσϑαι αὐτῆς μὴ 
ἰδιωτικῶς, ἀλλ ἕως ἄν ἐπὶ ϑέαν τῆς τῶν ἀριϑμῶν 

φύσεως ἀφίκωνται τῇ νοήσει αὐτῇ, οὐκ ὠνῆς οὐδὲ 

πράσεως χάριν ὡς ἐμπόρους E καπήλους μελετῶντας, 
aÀk ἕνεκα πολέμου τε καὶ αὐτῆς τῆς ψυχῆς δᾳστώνης 
τε μεταστροφῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπ᾽ ἀλήϑειάν τε καὶ 
οὐσίαν. Κάλλιστ, i ἔφη; λέγεις. Καὶ μήν, qw δ᾽ ἐγώ, 

γῦν xai ἐννοῶ ῥηϑόντος τοῦ περὶ τοὺς λογισμοὺς ! 
μαϑήματος, ὡς κομψόν ἐστι καὶ πολλαχῇ χρήσιμον 
ἡμῖν πρὸς ὃ βουλόμεϑα, ἐὰν τοῦ γνωρίζειν ἕνεκά τις 
αὐτὸ ἐπιτηδεύῃ ἀλλὰ μὴ τοῦ καπηλεύειν. ΠῚ δή; ἔφη 
Τοῦτό γε, 0 νῦν δὴ ἐλέγομεν, ὡς σφύδρα ἄνω ποι 

ἄγει τὴν ψυχὴν καὶ περὶ αὐτῶν τῶν ἀριϑμῶν ἀναγκά- 
ζει διαλέγεσθαι, οὐδαμῇ ἀποδεχόμενον, ἐάν τις αὐτῇ 

ὁρατὰ ἢ ἁπτὰ σώματα ἔχοντας ἀριϑμοὺς προτεινό- 
μενος διαλέγηται. οἶσϑα γάρ ποὺ τοὺς περὶ ταῦτα 
δεινούς, ! ὡς, ἐάν τις αὐτὸ τὸ ἕν ἐπιχειρῇ τῷ λόγῳ 
τέμνειν, καταγελῶσὲ re καὶ οὐκ ἀποδέχονται, ἀλλ᾿ ἐὰν 

σὺ κερματίξης αὐτό, ἐχεῖνοι πολλαπλασιοῦσι», εὐλα- 
βούμενοι, μή ποτε φανῇ τὸ ἕν μὴ ἕν, ἀλλὰ πολλὰ μό- 
ρια. ληϑέστατα, ἔφη, λέγεις. Τί οὖν οἴει, ὦ Γλαύ- 
χων, * εἴ τις ἔροιτο αὐτούς, 2 ϑαυμάσιοι, περὶ ποίων | 
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ἀριϑμῶν διαλέγεσϑε, ἐν οἷς τὸ ἕν οἷον ὑμεῖς ἀξιοῦτέ 

ἐστιν, ἴσον τὸ ἕκαστον πᾶν παντὶ καὶ οὐδὲ σμικρὸν 
διαφέρον, μόριόν 18 ἔχον ἐν ἑαυτῷ οὐδέν; τί ἄν οἴδι 

αὐτοὺς ἀποκρίνασϑαι: Τοῦτο ἔγωγε, ὅτι περὶ τούτων 
λέγουσιν ὧν διανοηϑῆναι μόνον ἐγχωρεῖ, ἄλλως δ᾽ οὐ- 

boe μεταχειρίζεσθαι δυνατόν. Ὁρᾷς ov», ἣν δ᾽ ἐγώ, 
ὦ φίλε, ὅτι τῷ ὄντι ἀναγκαῖον ἡμῖν κινδυνεύει εἶναι τὸ 
μάϑημα, ini, 1 φαίνεταί γε προςαναγκάζον αὐτῇ τῇ 
γοήσει χρῆσϑαι τὴν ψυχὴν ἐπὶ αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν; 
Καὶ μὲν δή, ἔφη, σφόδρα γε ποιεῖ αὐτό. Τὶ δέ; τόδε 
ἤδη ἐπεσκέψω, ὡς οἵ τὸ φύσει λογιστικοὶ εἷς πάντα τὰ 
μαϑήματα, ὡς ἔπος εἰπεῖν, obeic φύονται, οἵ τε βρα- 
δεῖς, ἄν ἐν τούτῳ παιδευϑῶσι καὶ γυμνάσωνται; κἂν 

μηδὲν ἄλλο ὠφεληϑῶσιν, ὅμως εἴς γε τὸ ὀξύτεροι αὖ- 

τοὶ αὑτῶν γίγνεσϑαι πάντες ἐπιδιδόασιν; Ἔστιν, ἔφη, 

οὕτως. Καὶ μήν, ! ὡς ἔγῳμαι, ἅ re μείζω πόνον πα- 
ρέχει μανϑάνοντι καὶ siii οὐχ ἂν ῥᾳδίως οὐδὲ 
πολλὰ ἄν εὕροις ὡς τοῦτο. Οὐ γὰρ ovr. Πάντων δὴ 
ἕνεχα τούτων οὐκ ἀφετέον τὸ ̓ μάϑημα, ἀλλ oi ἄριστοι 

τὰς φύσεις παιδευτέοι ἐν αὐτῷ. Ξύμφημι, 7 aua ὅς. 
ΙΧ. Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἶπον, ἕν ἡμῖν χκείσϑω" δεύτερον 

δὲ τὸ ἐχόμενον τούτου σκεψώμεϑα, ἄρά TL προςήχει 
ἡμῖν. Τὸ ποῖον; ἢ γεωμετρίαν, ἔφη; λέγεις: Αὐτὸ 

τοῦτο, ἦν. δ᾽ ἐγώ. Ὅσον μέν, ἔφη, πρὸς ! τὰ πολε- 
μικὰ αὐτοῦ τείνει, δῆλον ὅτι προοήκει" πρὸς γὰρ τὰς 
στρατοπεδεύσεις καὶ καταλήψεις χωρίων καὶ συναγω- 
γὰς καὶ ἐχτάσεις στρατιᾶς καὶ ὅσα δὴ ἄλλα σχηματῖί- 
ζουσι τὰ στρατόπεδα ἐν αὐταῖς. 18 ταῖς μάχαις. καὶ 

πορείαις διαφέροι ἃ ἄν. αὐτὸς αὑτοῦ γεωμετρικὸς xol μὴ 
ὦν. Ἀλλ᾿ οὖν δή, εἶπον, πρὸς μὲν τὰ τοιαῦτα βραχύ 
τι ἄν ἐξαρκοῖ γεωμετρίας τε xol λογισμῶν μόριον" τὸ 
δὲ πολὺ αὐτῆς xai ποῤῥωτέρω προϊὸν σχοπεῖσϑαι ! 

δεῖ, εἴ τι πρὸς ἐχεῖνο τεΐνει, πρὸς τὸ ποιεῖν κατιδεῖν 

ῥᾷον τὴν τοῦ nd ἰδέαν. τείνει δέ, φαμέν, πάντα 

αὐτόσε, ὅσα ἀναγκάζει ψυχὴν εἰς ἐχεῖνον τὸν τόπον 
μεταστρέφεσϑαι, ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ εὐδαιμονέστατον τοῦ 
ὄντος, ὃ δεῖ αὐτὴν παντὶ τρόπῳ ἰδεῖν. Ὀρϑῶς, ἔφη, 

λέγεις. Οὐχοῦν εἰ πὲν οὐσίαν ἀναγκάζει ϑεάσασϑαι, 

προςφήχει, εἰ δὲ qnom οὐ προςήκει. Φαμέν ys δή. 

οὐ τοίνυν τοῦτο 7ε, Ἐν δ᾽ ἐγώ, ἀμφιςβητήσουσιν 

ἡμῖν ὅσοι καὶ σμικρὰ γεωμετρίας ἔμπειροι, ὅτι αὕτη 
ἡ ἐπιστήμη πᾶν τοὐναντίον ἔχει τοῖς ἐν αὐτῇ λόγοις 
λεγομένοις ὑπὸ τῶν μεταχειριζομένων. Πῶς; ἔφη. 
““ἐγουσι μὲν που μάλα γελοίως τε καὶ ἀναγκαίως" ὡς 
γὰρ πράττοντές τὸ καὶ πράξεως ἕνεκα πάντας τοὺς 
λόγους ποιούμενοι λέγουσι τετραγωνίζειν T8 καὶ πα- 
ρατείνειν καὶ προςτιϑέναι καὶ πάντα οὕτω φϑεγγό- 
μενοι" τὸ δ᾽ ἔστι που πᾶν τὸ μάϑημα γνώσεως 
ἕνεχα ἐπιτηδευόμενον. “Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Qvz- 

οὖν τοῦτο ἔτι διομο fov; Τὸ ποῖον; Ὥς τοῦ ἀεὶ 
ὄντος γνώσεως, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ ποτὲ τι γιγνομένου καὶ 

ἀπολλυμένου. Εὐομολόγητον, ἔφη" τοῦ γὰρ ἀεὶ ὃν- 
τος 7 γεωμετρικὴ γνῶσίς ἐστιν. Ὁλκὸν ἄρα, ὦ γε»- 
γαῖε, ψυχῆς πρὸς ἀλήϑειαν εἴη ἄν καὶ ἀπεργαστικὸν 

φιλοσόφου διανοίας πρὸς τὸ ἄνω σχεῖν ἃ νῦν κά- 
τω οὐ δέον ἔ ἔχομεν. Ὡς οἷόν τε μάλιστα, ἔφη. Ὥς 
οἷόν T ἄρα, T» δ᾽ ι ἐγώ, μάλιστα προςτακτέον, ὅπως 
οἵ ἐν τῇ καλλιπόλει σοι μηδενὶ τρόπῳ γεωμετρίας ἀφέ- 
ξονται. καὶ γὰρ τὰ πάρεργα αὐτοῦ οὐ σμικρά. Ποῖα; 
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ἢ δ᾽ ὅς. Ἅ τε δὴ σὺ εἶπες, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὰ περὶ τὸν 
πόλεμον, καὶ δὴ καὶ πρὸς πάσας μαϑήσεις, ὥςτε καλ- 
λιον ἀποδέχεσϑαι, ἴσμεν που ὅτι τῷ ὅλῳ καὶ παντὲ 
διοίσει ἡμμένος T8 γεωμετρίας καὶ μή. Τῷ παντὶ μέν- 
τοι νὴ 4L, ἔφη. Δεύτερον δὴ τοῦτο τιϑῶμεν μάϑημα 
τοῖς νέοις; Τιϑώμεν, ἔφη. X- .Χὲ δαί; ! τρίτον ϑῶ- 

μεν ἀστρονομίαν; ἢ ἢ ov δοκεῖ; Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη" 10 γὰρ 
περὶ ὥρας εὐαισϑητοτέρως ἔχειν καὶ μηνῶν καὶ ἐγνιαυ- 
τῶν οὐ μόνον γεωργίᾳ οὐδὲ γναυτιλίᾳ προφήκει, ἀλλὰ 
καὶ στρατηγίᾳ οὐχ ἧττον. Ἡδὺς εἶ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι 

ἔοικας δεδιότι τοὺς πολλούς, μὴ δοκῆς ἄχρηστα μαϑή- 
ματα προςτάττειν. τὸ δ᾽ ἔστιν οὐ πάνυ φαῦλον, ἀλλὰ 
χαλεπὸν πιστεῦσαι, ὅτι ἐν τούτοις τοῖς μαϑήμασιν 

ἑκάστου ὄργανόν τι ψυχῆς ἐχκαϑαίρεταί τ καὶ ἀνα- 
ζωπυρεῖται ! ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν 
ἄλλων ἐπιτηδευμάτων», κρεῖττον ὃν σωϑῆναι μυρίων 

ὀμμάτων" μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήϑεια ὁρᾶται. οἷς μὲν 
οὖν ταῦτα ξυνδοκεῖ ἀμηχάνως ὡς εὖ δόξεις λέγειν" 

ὅσοι δὲ τούτου μηδαμῇ ἡσϑημένοι εἰσίν, εἰκότως ἡγή- 
σονταί σε λέγειν οὐδέν: ἄλλην γὰρ ἀπὶ αὐτῶν οὐχ 

ὁρῶσιν ἀξίαν λόγου ὠφέλεια». σχόπει οὖν αὐτόϑεν, 

πρὸς ποτέρους διαλέγει" ἢ, οὐ * πρὸς οὐδετέρους, ἀλ- 
λὰ σαυτοῦ ἕνεκα τὸ μέγιστον ποιδῖ τοὺς λόγους, φϑο- 
vols μὴν οὐδ᾽ ἂν ἄλλῳ, εἴ τίς τι δύναιτο ἀπὶ αὐτῶν 
ὄνασϑαι; Οὕτως, ἔφη, αἱροῦμαι, ἐμαυτοῦ ἕνεκα τὸ 
πλεῖστον λέγειν τϑ καὶ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσϑαι. “- 
γαγ8 τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰς τοὐπίσω" νῦν δὴ γὰρ οὐκ 
ὀρϑῶς τὸ ἑξῆς ἐλάβομεν τῇ γεωμετρίᾳ. πῶς λαβόν- 
τες; ἔφη. “Μετὰ ἐπίπεδον, "o δ᾽ ἐγώ, ἐν περιφορᾷ ὃν 

ἤδη στερεὸν λαβόντες, πρὶν αὐτὸ xc αὑτὸ λαβεῖν" ' 
ὀρϑῶς δὲ ἔχει ἑξῆς μετὰ δευτέραν αὔξην τρίτην λαμ- 
βάνει». ἔστι δὲ που τοῦτο περὶ τὴν τῶν κύβων αὔξην 
καὶ τὸ βάϑους μετέχον. Ἔστι γάρ, ἔφη" ἀλλὰ ταῦτά 
χ8: [5] “Σώκρατες, δοχεῖ οὕπω εὑρῆσϑαι. Διττὰ γάρ, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, τὰ αἴτια ὅτι T8 οὐδεμία πόλις ἐντίμως 

αὐτὰ ἔχει, ἀσϑενῶς ζητεῖται χαλεπὰ ὄντα, ἐπιστάτου 
τε δέονται οἱ ζητοῦντες, ἀνευ οὗ οὐκ ἄν εὕροιεν, ὃν 
πρῶτον μὲν γενέσϑαι χαλεπόν, ἔπειτα καὶ γενομένου, 
ὡς νῦν ἔχει, οὐκ ἄν πείϑοιντο oi περὶ ταῦτα ζητητικοὶ 
μεγαλοφρονούμενοι. NT δὲ πόλις ὅλη ξυγεπιστατοῖ ἐν- 

τίμως ἄγουσα, αὐτά, οὗτοί τε ἂν πείϑοιντο καὶ ξυ»- 

εχῶς τε ἂν καὶ ἐντόνως ζητούμενα ἐκφανῆ γένοιτο ὅπῃ 
ἔχει, ἐπεὶ καὶ Y» ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀτιμαζόμενα καὶ 
χολουύμενα, ὑπὸ δὲ τῶν ζητούντων, λόγον οὐκ ἐχόν- 

τῶν xc$' 0 τι χρήσιμα, ὅμως πρὸς ἅπαντα ταῦτα βίᾳ 
ὑπὸ χάριτος αὐξάνεται, καὶ οὐδὲν ! ϑαυμαστὸν αὐτὰ 

φανῆναι. Καὶ μὲν δή, ἔφη, τό y8 ἐπίχαρι καὶ διαφε- 
φόντως. ἔχει. ἀλλά μοι σαφέστερον εἰπὲ ἃ νῦν δὴ ἔλε- 
γες. τὴν μὲν γάρ που τοῦ ἐπιπέδου πραγματείαν γεω- 
μετρίαν fune. Nol, ἦν δ᾽ ἐγώ. Εἶτά 7: ἔφη, τὸ 

μὲν πρῶτον ἀστρονομίαν “μετὰ ταύτην, ὕστερον δ᾽ 
ἀνεχώρησας. Σπεύδων γάρ, ἔφην, ταχὺ πάντα διεξ- 

ελϑεῖν μᾶλλον βραδύνω" ἑξῆς γὰρ οὖσαν τὴν βάϑους 
αὔξης μέϑοδον, ὅτι τῇ ζητήσει γελοίως ἔχει; ὑπερβὰς 

αὐτὴν μετὰ γεωμετρίαν ἀστρονομίαν ἔλεγον, φορὰν ! 
οὖσαν βάϑους. ᾿Ὀορϑῶς, ἔφη, λέγεις. Τέταρτον τοί- 
γυν, ἦν δ᾽ ἐχώ, τιϑῶμεν μάϑημα ἀστρονομίαν, ὡς 
ὑπαρχούσης τῆς γῦν παραλειπομέχης, ἐὰν αὐτὴν. πόλις 

μετίῃ. Εἰκός, ἡ δ᾽ ὅς. καὶ ὃ γε γὺν δή μοι, ὦ Σώ- 

BEA TQUN 

XQUTEG , ἐτέπληξας περὶ ἀστρονομίας ὡς φορτιχῶς 
ἐπαινοῦντι, νῦν ἡ σὺ μετέρχει ἐπαινῶ. * παντὶ γάρ 

μοι δοκεῖ δῆλον, ὅτι αὕτη γε ἀναγκάζοι ψυχὴν εἰς τὸ 

ἄνω ὁρᾶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐνθένδε ἐκεῖσε ἄγει. Ἴσως, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, παντὶ δῆλον πλὴν fuot ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ 
οὕτως. Ἀλλὰ πῶς; ἔφη. Ὡς μὲν γῦν αὐτὴν μετα- 

χειρίξονται οἵ εἰς φιλοσοφίαν ἀνάγοντες, πάνυ ποιεῖν 
κάτω βλέπειν. Πῶς, ἔφη; λέγεις; Οὐκ ἀγεννῶς μοι 
δοκεῖς, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὴν περὶ τὰ ἄνω μάϑησιν λαμβά- 
γει» παρὰ σαυτῷ ἢ ἐστι" κινδυνεύεις γὰρ ! καὶ &b τις 
ἐν ὁροφῇ ποικίλματα ϑεώμενος ἀνακύπτων καταμαν- 

ϑάνοι τι, ἤγεῖσϑαι ἂν αὐτὸν γοήσει, ἀλλ᾿ ovx ὄμμασι 

ϑεωρεῖν. ἴσως οὖν καλῶς ἡγεῖ, ἐγὼ δ᾽ δὐηϑικῶς. ἐγὼ 

γὰρ αὖ οὐ δύναμαι ἄλλο τι νομίσαι ἄνω ποιοῦν yv- 
χὴν βλέπειν μάϑημα ἢ ἐκεῖνο, ὃ ἄν περὶ τὸ ὃν τὲ ἢ 
καὶ τὸ ἀόρατον, ἐάν τὲ τις ἄνω κεχηνὼς ἢ κάτω συμ- 
μεμυχὼς τῶν αἰσϑητῶν τι ἐπιχειρῇ μανϑάνειν, οὔτε 

pads ay ποτὲ φημι αὐτόν Β- ἐπιστήμην. γὰρ οὐδὲν 
ἔχειν τῶν τοιούτων — οὔτε ἄνω, ἀλλὰ κάτω αὐτοῦ ! 

βλέπειν τὴν ψυχήν, κἂν ἐξ ὑπτίας νέων ἐν γῇ ἢ ἐν ϑα- 
λάττῃ μανϑάνῃ. ΧΙ. Δίκην, ἔφη, ἔχω" ὀρϑῶς γάρ 
μοι ἐπέπληξας. ἀλλὰ πῶς δὴ ἔλεγες δεῖν ἀστρονομίαν 
poro dye παρὰ ἃ νῦν μανϑάνουσιν, & μέλλοιεν ὦφε- 
λίμως πρὸς ἃ λέγομεν μαϑήσεσϑαι; Ὧδε, ἦν δ᾽ ἐγώ. 

ταῦτα μὲν τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, ἐπείπερ ἐν 
ὁρατῷ ποποίκιλται, καλλιστα μὲν. ἡγεῖσϑαι xal ! ἀκρι- 
βέστατα τῶν τοιούτων ἔχειν, aov δὲ ἀληϑινῶν πολὺ 
ἐνδεῖν, ἃς τὸ ὃν τάχος xol ἡ οὖσα βραδυτὴς ἐν τῷ 

ἀληϑινῷ, ἀριϑμῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀληϑέσι: σχήμασι φο- 
Qug τε πρὸς ἄλληλα φέρεται καὶ τὰ ἐνόντα φέρει" ἃ 

δὴ λόγῳ μὲν καὶ διανοίᾳ ληπτά, ὄψει δ᾽ οὐ. ἢ σὺ 
οἴει: Οὐδαμῶς, ἔφη. Οὐκοῦν, εἶπον, τῇ περὶ τὸν οὐ- 
φανὸν ποικιλίᾳ παραδείγμασι χθηστέον τῆς πρὸς ἐκεῖς 
να “μαϑήσεως ἕνεκα, ὁμοίως ὥςπερ ἄν εἴ τις ἐντύχοι 
ὑπὸ Δαιδάλου ἢ ' τινος ἄλλου δημιουργοῦ ἢ T γραφέως 

διαφερόντως γεγθαμμένοις καὶ ἐιπεπονημένοις διαγράμ- 
μασιν. ἤγήσαιτο γὰρ ἂν πού τις ἔμπειρος γεωμετρίας, 
ἰδὼν τὰ ποιαῦτα, κάλλιστα μὲν ἔχειν ἀπεργασίᾳ, γε- 
λοῖον μὴν ἐπισκοπεῖν ταῦτα σπουδὴ ὡς τὴν ἀλήϑειαν 

ἐν αὐτοῖς ληψόμενον ἴσων ἢ διπλασίων * ἢ ἄλλης τι- 
γὸς συμμετρίας. TL O οὐ μέλλει γϑλοῖον εἶναι: ἔφη. 

Τῷ ὄντι δὴ ἀστρονομικόν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὄντα οὐκ οἴξι 
ταυτὸν πείσεσϑαι εἰς τὰς τῶν ἄστρων φορὰς ἀποβλέ- 

ποντα; νομιεῖν μέν, ὡς οἷόν r8 κάλλιστα τὰ τοιαῦτα 
ἔργα συστήσασϑαι, οὕτω ξυνεστάναι τῷ τοῦ οὐρανοῦ 

δημιουργῷ αὐτόν τε καὶ τὰ ἐν αὐτῷ τὴν δὲ γυχτὸς 
πρὸς ἡμέραν ξυμμετρέαν καὶ τούτων πρὸς μῆνα καὶ 

μηνὸς πρὸς ἐνιαυτὸν καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων πρός T8 
ταῦτα ! καὶ πρὸς ἄλληλα, οὐκ ἄτοπον», οἴξι, ἡγήσεται 
τὸν γομίζοντα γίγνεσϑαΐ 18 ταῦτα ἀεὶ ὡςαύτως καὶ 
οὐδαμῇ οὐδὲν παραλλάττειν, σῶμά T8 ἔχοντα καὶ ὁρώ- 
μδνα, καὶ P ζητεῖν παντὶ τρόπῳ τὴν ἀλήϑειαν αὐτῶν λα- 
βεῖν; Ἐμδὶ γοῦν δοκεῖ, ὃ ἔφη, σοῦ yUv ἀκούοντι. IHgo- 
βλήμασιν ἃ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, χφώμενοι, ὥςπερ yeouetglav, 
οὕτω xal ἀστρονομίαν μέτιμεν" τὰ δ᾽ ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἐάσομεν, Bi μέλλομεν ! ὄντως ἀστρονομίας ᾿μεταλαμ- 
βάνοντες χρήσιμον τὸ φύσει φρόνιμον ἐν τῇ ψυχῇ ἐξ 
ἀχρήστου ποιήσειν. Ἦ πολλαπλάσιον, i ἔφη, τὸ ἔργον 
ἢ ὡς νῦν ἀστρονομεῖται προςτάττϑις. Οἶμαι δὲ γε, εἷ- 
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πον, καὶ τἄλλα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. προςτάξειν 

ἡμᾶς, ἐάν τι ἡμῶν ὡς γνομοϑετῶν ὄφελος ἢ. Χιι. MÀ- 

λὰ γὰρ τὶ ἔχοις ὑπομνῆσαι. τῶν προςηκόντων μαϑημά- 

των; Οὐκ ἔχω, ἔφὴ, γῶν y οὑτωσί. Οὐ μὴν ἕν, ἀλλὰ 
πλείω, "a δ᾽ ἐγώ, εἴδη παρέχεται ἡ φορά, ὡς ἐγῴμαι. 
τὰ μὲν οὖν ! πᾶντα ἴσως ὅςτις σοφὸς ἕξει εἰπεῖν" ἃ 

δὲ καὶ ἡμῖν προφανῆ, δύο. Ποῖα δή; Πρὸς τοὕτῳ, 
" δ᾽ ἐγώ, ἀντίστροφον αὐτοῦ. Τὸ ποῖον; Κινδυνδύει, 
ἔφην, ὡς πρὸς ἀστρονομίαν ὄμματα némiyev, ὡς πρὸς 
ἐναρμόνιον φορὰν ὦτα παγῆναι, καὶ αὗται ἀλλήλων 
ἀδελφαὶ τινες αἵ ἐπιστῆμαι εἶναι, ὡς οἵ TB Πυϑαγό- 

φειοΐ. φασι καὶ ἡμεῖς, ὦ Γλαύχων, ξυγχωροῦμεν. ἢ πῶς 

ποιοῦμεν; Οὕτως, ἔφη: Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ 
πολὺ ! τὸ ἔργον, ἐκείνων πευσόμεϑα, πῶς λέγουσι πε- 

[2 αὐτῶν καὶ εἴ τι ἀλλο πρὸς τούτοις" ἡμεῖς δὲ παρὰ 

πάντα ταῦτα φυλάξομεν τὸ ἡμέτερον.  IIoio»; Μή 

ποτ αὐτῶν τι ἀτελὲς ἐπιχειρῶσιν ἡμῖν μανϑάνειν οὔς 
ϑρέψομεν, καὶ οὐκ ibo» ἐκεῖσε cel, οἱ πάντα δεῖ 
ἀφήκειν, οἷον ἄρτι περὶ τῆς ἀστρονομίας ἐλέγομεν. ἢ 
οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι xol περὶ ἁρμονίας ἕτερον * τριοῦτον 

ποιοῦσι; τὰς γὰρ ἀκουομένας αὖ συμφωνίας καὶ φϑόγ- 
γους ἀλλήλοις ἀναμετροῦντες ἀνήνυτα, ὥςπερ οἵ ἀστρο- 
γόμοι;, πονοῦσιν. Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, καὶ γελοίως 

re πυχνώματ᾽ ἄττα ὀνομάζοντες καὶ παραβάλλοντες τὰ 
ὦτα, οἷον ἐκ γειτόνων φωνὴν ϑηρευόμενοι, οἵ μέν φα- 
σιν ἔτι κατακούειν ἐν μέσῳ τινὰ ἠχὴν καὶ σμικρότατον 
εἶναι τοῦτο διάστημα, ᾧ μετρητέον, οἱ δὲ ἀμφιςβὴ- 
τοῦντες ὡς ὅμοιον ἤδη φϑεγγομένων, ἀμφότεροι ore ! 
TOU νοῦ προστησάμενοι. Σὺ μὲν, ἢν δ᾽ ἐγώ, τοὺς 

χφηστοὺς λέγεις τοὺς ταῖς χορδαῖς πράγματα παρέχον- 
τὰς καὶ βασανίζοντας, ἐπὶ τῶν χολλόπων στρεβλοῦν- 

τας. ἵνα δὲ μὴ μαχροτέρα ἢ εἰκὼν 7γίγνηται πλήκτρῳ 
TB πληγῶν. γιγνομένων καὶ κατηγορίας πέρι καὶ ἐξαρ- 
»ἤσεως καὶ ἀλαζονείας χορδῶν, παύομαι τῆς εἰκόνος 
καὶ oU φημι τούτους λέγειν, GÀX ἐχείνους οὗς ἔφαμεν 
γὺν δὴ περὶ ἁρμονίας ἐρήσεσϑαι. ταὐτὸν γὰρ ποιοῦσι 
τοῖς ἐν τῇ ἀστρονομίᾳ" ! τοὺς γὰρ ἐν ταύταις ταῖς 
συμφωνΐαις ταῖς ἀχουομέναις ἀριϑμοὺς ζητοῦσιν, ἀλλ᾽ 

οὐκ εἰς προβλήματα ανίασιν, ἐπισκοπεῖν τίνες ξύμφω- 
voL ἀριϑμοὶ καὶ τίνες οὔ, καὶ διὰ τί ἑχάτεροι. -Δαι- 
μόνιον γάρ, ἔφη, πρᾶγμα λέγεις. Χρήσιμον μὲν οὖν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ τα καὶ ἀγαϑοῦ ζήτη- 
σιν, ἄλλως δὲ μεταδιωκόμενον ἄχρηστον. Εἰ ixoc f» 

ἔφη. xit. Οἶμαι δὲ ys, wv δ᾽ ἐγώ, zol ἡ τούτων 
πάντων ὧν διεληλύϑαμεν μέϑοδος ἐὰν ! μὲν ἐπὶ τὴν 
ἀλλήλων κοινωνίαν ἀφίκηται καὶ ξυγγένοιαν, καὶ ξυλ- 

λογισϑῇ ταῦτα, ἡ ἐστιν ἀλλήλοις οἰχεῖα, φέρειν τι αὐ- 

τῶν εἰς ἃ βουλόμοϑα τὴν πραγματείαν καὶ οὐκ ἀνό- 
»ητὰ πονεῖσϑαι, δἰ δὲ μή, ἀνόνητα. Καὶ ἐγώ, ἔφη; 

οὕτω μαντεύομαι. ἀλλὰ πάμπολυ ἔργον λέγεις, ὦ Σώ- 
πρᾶτες. Τοῦ προοιμίου, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ τίνος λέγεις, ἢ 

οὐκ ἴσμεν, ὅτι πάντα ταῦτα προοίμιά ἐστιν αὐτοῦ τοῦ 
νόμου, ὃν δεῖ μαϑεῖν; οὐ γάρ πὸυ δοκοῦσί γέ σοι oL 
ταῦτα ! δεινοὶ διαλεκτικοὶ εἶναι. Οὐ μὰ τὸν Al, ἔφη, 

i μὴ μάλα γέ τινες ὀλίγοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα. ἀλλ 

EM εἶπον, μὴ δυνατοί τινες ὄντες δοῦναί τὲ καὶ ἀπὸ- 
δέξασϑαι λόγον εἴσεσϑ αἱ ποτὲ Un ὧν φαμὲν δεῖν εἰδέ- 

Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη; τοῦτό yere Οὐκοῦν, εἶπον, à 

Γλαύκων, οὗτος ἤδη αὐτός ἐστιν ὃ νόμος, ὃν τὸ δια- 
rot. 
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λέγεσϑαι περαΐνϑι; ὃν καὶ ὄντα γοητὸν μιμοῖτ᾽ ἄν ἢ 

τῆς ὄψεως δύναμις, ἣν ἐλέγομεν πρὸς αὐτὰ ἤδη τὰ ζῶα 

ἐπιχειρεῖν ἀποβλέπειν καὶ πρὸς αὐτὰ ἄστρα τϑ καὶ τε- 
λευταῖον δὴ πρὸς αὐτὸν τὸν ἥλιον. οὕτω καὶ ὅταν τις 

τῷ διαλέγεσϑαι ἐπιχειρῇ, ἄνευ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων 

διὰ τοῦ λόγου ἐπὶ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἕκαστον δρμᾷ, καὶ μὴ 
ἀποστῇ; πρὶν ἄν αὐτὸ 0 ἔστιν ἀγαϑὸν ! αὐτῇ. »οήσει 
λάβη, ἐπὶ αὐτῷ γίγνεται: τῷ τοῦ »οητοῦ τέλϑι, ὥοπϑρ 

ἐχεῖνος τότα ἐπὶ τῷ τοῦ ὁρατοῦ. Παντάπασι μὲν οὖν, 
ἔφη. Τί οὖν; οὐ διαλεκτικὴν ταύτην τὴν πορείαν xa- 
λεῖς; Τί μήν; 'H δὲ Te ἣν δ᾽ ἐγώ, λύσις 18 ἀπὸ τῶν 

δεσμῶν καὶ μεταστροφὴ ἀπὸ τῶν σκιῶν ἐπὶ τὰ εἴδωλα 
καὶ τὸ φῶς καὶ ἐκ τοῦ καταγείου εἰς τὸν ἥλιον ἐπά- 

νοδος, καὶ ἐκεῖ πρὸς μὲν τὰ ζῶα τὸ καὶ φυτὰ καὶ τὸ 
τοῦ ἡλίου φῶς ἐπὶ ἀδυναμίᾳ βλέπειν, ! πρὸς δὲ τὰ ἐν 
ὕδασι φαντάσματα, ἐνταῦϑα δὲ πρὸς φαντάσματα, 
ϑεῖα καὶ σκιὰς τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ ovx εἰδώλων σχιὰς δι 

Bises τοιούτου φωτὸς ὡς πρὸς ἥλιον κρίνειν ἀποσκια- 
ζομένας, --- πᾶσα αὕτη ἡ πραγματεία τῶν τεχνῶν, ἃς 
διήλϑομεν, ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ἐπαναγωχὴν 

τοῦ βελτίστου ἐν ψυχῇ πρὸς τὴν τοῦ ἀρίστου ἐν τοῖς 
οὖσι ϑέαν, ὥςπερ 1018 τοῦ σαφεστάτου ἐν σώματι 

πρὸς τὴν τοῦ φανοτάτου ἐν τῷ σωματοειδεῖ ' τὸ καὶ 
ὁρατῷ τύπῳ. Ἐγὼ pi», ἔφη», ἀποδέχομαι οὕτω. καὶ 
τοι παντάπασί γέ μοι δοκεῖ χαλεπὰ μὲν ἀποδέχεσϑαι 
εἶναι; ἄλλον δ᾽ αὐ τρόπον χαλεπὰ μὴ ἀποδέχεσϑαι. 

ὅμως δὲ — ov γὰρ ἐν τῷ γὺν παρόντι μόνον ἀκου- 
στέα, ἀλλὰ xol αὐὖϑις πολλάκις ἐπανιτέον — ταῦτα 

ϑέντες ἔχειν ὡς νῦν λέγεται, ἐπὶ αὐτὸν δὴ τὸν νόμον 
ἴωμεν, καὶ διένϑωμεν οὕτως, ὥςπερ. τὸ προοίμιον διήλ- 

ϑόομεν. Aéys οὐν, τίς ὃ τρόπος τῆς τοῦ διαλέγεσθαι 

δυνάμεως, καὶ ! κατὰ ποῖα δὴ εἴδη διέστηκε, xot τίνες 
αὖ ὁδοί. αὗται 780 ἄν ἤδη, ὡς ἔοικεν, oí πρὸς αὐτὸ 

ἄγουσαι εἶεν, oi ἀφικομένῳ ὥςπερ ὁδοῦ ἀνάπαυλα ἄν 
εἴη καὶ τέλος τῆς πορείας. Ovxér , ἣν δ᾽ ἐγώ, ῶ φίλε 

Γλαύκων, οἷός v * ἔσει ἀκολουϑεῖν" ἐπεὶ τό 7! ἐμὸν 

οὐδὲν ἄν προϑυμίας ' ἀπολίποι" οὐδ᾽ εἰκόνα dy ἔτι οὗ 
λέγομεν ἴδοις, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἀληϑές, δ ve δή μοι φαί- 

γβται. εἰ δ᾽ ὄντως ἢ μή, οὐκέτ᾽ ἄξιον τοῦτο δισχυρίς 

ζεσϑαι" ἀλλ᾽ ὅτι μὲν δὴ τοιοῦτόν τι, ἰσχυριστέον. 7| 

γάρ; TÍ μήν; Οὐκοῦν καὶ ὅτι ἡ τοῦ διαλέγεσθαι δύ- 

γαμὶς μόνη ἂν qwe ἐμπείρῳ ὄντι ὧν vOv δὴ διήλ- 

ϑόμεν, ἀλλῃ δὲ οὐδαμῇ δυνατόν; “Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη, 
ἄξιον διϊσχυρίζεσϑαι. Τύδδ γοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐδεὶς 

ἡμῖν ! ἀμφιςβητήσει λέγουσιν, ὡς αὐτοῦ 78 ἑχάστου 
πέρι, ὃ ἔστιν ἕκαστον, οὐκ ἀλλὴ τις ἐπιχειρεῖ μέϑοδος 
ὁδῷ περὶ παντὸς λαμβάνειν" ἀλλ᾽ αἵ μὲν ἄλλαι πᾶσαι 

τέχναι ἢ πρὸς δόξας ἀνθρώπων : καὶ ἐπιϑυμίας εἰσὶν ἢ 

πρὸς γενέσεις 1e καὶ συνθέσεις ἢ πρὸς ϑεραποίαν τῶν 

φυομένων τε καὶ συντιϑεμένων. ἅπασαι τετράφαται᾽ αἵ 

δὲ λοιπαί, ἃς τοῦ ὄντος τι ἔφαμεν ἐπιλαμβάνεσϑαι, 

γεωμετρίαν T8 καὶ τὰς ταύτῃ : ἑπομένας, ὁρῶμεν ὡς 

ὀνειρώττουσι, μὲν περὶ τὸ ὃν, ὕπαρ δὲ ἀδύνατον αὖ- 

ταῖς ἰδεῖν, ἕως ἂν ὑποϑέσεσι χρώμεναι ταύτας ἀκινή- 

τοὺς ἐῶσι, μὴ δυνάμεναι λόγον διδόναι αὐτῶν. ᾧ γὰρ 

ἀρχὴ μὲν ὃ μὴ οἶδε, τελευτὴ, δὲ καὶ τὰ μεταξὺ τὲ οὗ 

μὴ οἶδε συμπέπλεκται, τίς μηχανὴ τὴν τοιαύτην es 
λογίαν ποτὲ ἐπιστήμην γενέσϑαι; Οὐδεμία, ἡ δ᾽ 

Οὐχοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ διαλεκτικὴ μέϑοδος μόνη ea 
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πορεύεται, τὰς ὑποϑέσεις ἀγαιροῦσα ἐπὶ αὐτὴν τὴν 
ἀρχήν, ἵνα βεβαιώσηται, καὶ τῷ ! ὄντι ἐν βορβόρῳ 
βαρβαρικῷ τινι τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα κατορωρυγμένον 
ἠρέμα ἕλκδι καὶ ἀνάγει ἄνω, συνερίϑοις καὶ ee 

guy ὡγοῖς χρωμένη αἷς διήλϑομεν τέχναις" ἃς ἐπιστή- 
μας μὲν πολλάκις προφείπομεν διὰ τὸ ἔϑος, δέονται 

δὲ ὀνόματος ἄλλου, ἐναργεστέρου μὲν ἢ δόξης, ἀμυ- 

δροτέρου δὲ ἢ ἐπιστήμης. διάνοιαν δὲ αὐτὴν ἕν γ8 τῷ 
πρόσϑεν που ὡρισάμεϑα. ἔστι δ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ 
περὶ ὀνόματος ἀμφιςβήτησις, οἷς τοσούτων ' τον σκέ- 
ψις, ὅσων ἡμῖν πρόχειται. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη i - [ἀλλ ὃ 

ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν ἕξιν σαφηνείᾳ, ἃ λέγει ἕν 
ψυχῇ.} XIV. Ἡρέσκει γοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὥςπερ τὸ 
πρότερον, τὴν μὲν πρώτην μοῖραν ἐπιστήμην καλεῖν, 
δευτέραν δὲ διάνοιαν, * τρίτην δὲ πίστιν, καὶ εἰκασίαν 

τετάρτην᾽ καὶ ξυναμφότερα μὲν ταῦτα δόξαν, ξυναμ- 

φότερα δ᾽ ἐχεῖνα νόησιν" 
καὶ ὃ τι οὐσία πρὸς γένεσιν, 

γόησιν πρὸς δόξαν, καὶ 0 τι νόησις πρὸς δόξαν, ἐπι- 
στήμην πρὸς πίστιν καὶ διάνοιαν πρὸς εἰκασίαν. τὴν 
δ᾽ ἐφ᾿ οἷς ταῦτα ἀναλογίαν καὶ διαίρεσιν διχῇ ἑκατέ- 
gov, δοξαστοῦ τε καὶ νοητοῦ, ἐῶμεν, ὦ Γλαύχων, ἵνα 
μὴ ἡμᾶς πολλαπλασίων λόγων ἐμπλήσῃ ἢ 7 ὅσων οἵ πα- 

ρεληλυϑύτες. | Ἀλλὰ μὴν ἔμοιγ, ἔφη» τὰ ye ἄλλα, 

χαϑ' ὅσον δύναμαι ἕπεσϑαι, ξυνδοκεῖ. Ἦ καὶ διαλε- 

χτικὸν καλεῖς τὸν λόγον ἑχάστου λαμβάνοντα τῆς οὐ- 
σίας; καὶ τὸν μὴ ἔχοντα, καϑ' ὅσον ἂν μὴ ἔχῃ λόγον 

αὑτῷ τε καὶ ἄλλῳ διδόναι, κατὰ τοσοῦτον γοῦν περὶ 

τούτου οὐ φήσεις ἔχειν; πῶς γὰρ ἂν, ἡ δ᾽ ὅς, φαίην; 
Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ ὡςαύτως" ὃς ἄν μὴ ἔχη 
διορίσασϑαι τῷ λόγῳ ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων ἀφελὼν 
τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέαν, καὶ " ὥςπερ ἐν μάχῃ διὰ πάν- 
τῶν ἐλέγχων διεξιών, μὴ κατὰ δόξαν, ἀλλὰ xaT οὐ- 

σίαν προϑυμούμενος ἐλέγχειν, ἐν πᾶσι τούτοις ἀπτῶτι 
τῷ λόγῳ διαπορεύηται, οὔτε αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν φήσεις 
ἘΠῚ τὸν οὕτως ἔχοντα οὔτε ἀλλο ἀγαϑὸν οὐδέν, 
ἀλλ᾿ εἴ πῃ εἰδώλου τινὸς ἐφάπτεται, δόξῃ, οὐκ ἐπι- 

στήμῃ ἐφάπτεσϑαι, καὶ τὸν νῦν βίον ὀνειροπολοῦντα 
καὶ ὑπγώττοντα, πρὶν ἐνθάδ᾽ ἐξέγρεσϑαι, εἰς "ido ! 

πρότερον ἀφικόμενον τελέως ἐπικαταδαρϑάνειν; Νὴ 
τὸν 4ἴα, " δ᾽ ὅς, σφόδρα ye πάντα ταῦτα φήσω. Ἄλ- 
λὰ μὴν τούς γε σαυτοῦ παῖδας, οὺς τῷ λόγῳ τρέφεις 
τὸ καὶ παιδεύεις, εἴ ποτε ἔργῳ τρέφοις, οὐκ ἂν ἐάσαις, 
ὡς ἐγῴμαι, ἀλόγους ὄντας ὥςπερ γραμμάς, ἄρχοντας 
ἐν τῇ πόλει κυρίους τῶν μεγίστων εἶναι. Οὐ γὰρ οὗν, 
ἔφη. ἸΝομοϑετήσεις δὴ αὐτοῖς ταύτης μάλιστα τῆς 
παιδείας ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἐξ ἧς ἐρωτᾶν τε χαὶ ἀπο- 
κρίνεσθαι. ἐπιστημονέστατα οἷοί τ᾽ ἔσονται: Νομοϑε- 
τήσω, ! ἔφη» μετά 78 σοῦ. E ovv δοκεῖ σοι, ἔφην 

ἐγώ, ὥςπερ ϑριγκὸς τοῖς μαϑήμασιν ἡ διαλεκτικὴ ἢ ἡμῖν 

ἐπάνω κεῖσθαι, καὶ ovxér ἀλλο τούτου μάϑημα ἀνω- 

τέρω ὀρϑῶς ἂν ἐπιτίϑεσϑαι, ἀλλ᾽ ἔχειν ἤδη τέλος τὰ 

τῶν * , μαϑημάτων; Ἔμοιγ, ἔφη. Χν. ᾿4ιανομὴ τοί- 

γυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ λοισιόν σοι, τίσι ταῦτα τὰ μαϑή- 
ματα δώσομεν καὶ τίνα τρόπον. “ἤλον, ἔφη. Μέ- 
μνησαι οὖν τὴν προτέραν ἐκλογὴν τῶν ἀρχόντων, οἵους 
ἐξελέξαμεν; Πῶς γάς, 7 δ᾽ ὃ ος, οὔ; Τὰ μὲν ἄλλα τοί- 

»υν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐκείνας τὰς φύσεις οἴου δεῖν ἐκλεχτέας, 
εἶναι: τούς τε γὰρ βεβαιοτάτους καὶ τοὺς ἀνδρειοτά- 

x , * by " 

καὶ δόξαν μὲν περὶ γένεσιν, 

γόησιν δὲ περὶ οὐσίαν" 

ΡΊΓΑΙΓΤ ΟὟ 

| τοὺς προαιρετέον, καὶ κατὰ δύναμιν τοὺς εὐειδεστά- 
τοὺς πρὸς δὲ τούτοις ζητητέον ! μὴ μόνον γενναίους 
18 καὶ ᾿βλοσυροὺς τὰ ἤϑη, ἀλλὰ καὶ ἃ τῇδε τῇ παιδείᾳ 
τῆς φύσεως πρόφφορα ἑκτέον αὐτοῖς. Ποῖα δὴ iut 

στέλλει; “φιμύτητα, [] μακάριε, ἔφην, δεῖ αὐτοῖς πρὸς 
τὰ μαϑήματα ὑπάρχειν, καὶ μὴ χαλεπῶς μανϑάνειν 

πολὺ γάρ τοι μᾶλλον ἀποδειλιῶσι ψυχαὶ ἐν ἰσχυροῖς 
μαϑήμασιν ἢ ἐν γυμνασίοις" οἰκδιότερος χὰρ αὐταῖς 
ὃ πόνος, ἴδιος ἀλλ᾿ ov κοινὸς ὧν μετὰ τοῦ σώματος. 
Ἀληϑῆ, ἔφη. Καὶ μνήμονα δὴ xol ἄῤῥατον καὶ ! 

πάντῃ φιλόπονον ζητητέον. ἢ τίνι τρόπῳ οἴει τά T8 
τοῦ σώματος ἐϑελήσειν τινὰ διαπονεῖν καὶ τοσαύτην 

μάϑησίν Te καὶ μελϑτην ἐπιτελεῖν: Οὐδένα, ἢ δ᾽ ὅς, 

ἐὰν μὴ παντάπασί γ᾽ ü εὐφυής. Τὸ γοῦν νῦν ἁμάρ- 
τημα, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἢ ἀτιμία φιλοσοφίᾳ διὰ ταῦτα 
προςπέπτωκεν, 0 καὶ πρότερον εἶπον, ὅτι οὐ xar 
ἀξίαν αὐτῆς ἅπτονται" οὐ γὰρ νόϑους ἔδει ἅπτεσϑαι, 

ἀλλὰ γνησίους. Πῶς; ἔφη. Πρῶτον μέν, εἶπον, φι- 

λοπονίᾳ ! οὐ χωλὸν δεῖ εἶναι τὸν ἁψόμενον, τὰ μὲν 
ἡμίσεα φιλόπονον, τὰ δὲ ἡμίσεα ἄπονον. ἔστι δὲ ποῦ- 

το, ὅταν τις φιλογυμναστὴς μὲν καὶ φιλόϑηρος 2 καὶ 

πάντα τὰ διὰ τοῦ σώματος φιλοπονῇ, φιλομαϑὴς δὲ 

μή, μηδὲ φιλήκοος μηδὲ ζητητικός, ἀλλ᾿ ἐν πᾶσι τού- 

τοις μισοπονῇ" χωλὸς δὲ καὶ ὃ τἀναντία τούτου με- 
ταβεβληκὼς τὴν φιλοπονίαν. Ἡληϑέστατα, ἔφη, λέ- 
γεις. Οὐκοῦν καὶ πρὸς ἀλήϑειαν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ταὐτὸν 
τοῦτο ἀνάπηρον ψυχὴν ϑήσομεν;, ἂν τὸ μὲν ἑχού- 
σιον ψεῦδος μισῃ καὶ χαλεπῶς φέρῃ αὐτή T8 καὶ ὅτέ- 
ρων ψευδομένων v ὑπεραγανακτῇ , τὸ δ᾽ ἀκούσιον εὐκό- 
λως προςδέχηται καὶ ἀμαϑαίνουσά που ἁλισκομένη μὴ 
ἀγανακτῇ, ἀλλ᾽ εὐχερῶς ὥςπερ ϑηρίον à ὕειον ἐν ἀμαϑίᾳ 
μολύνηται; Παντάπασι * μὲν οὖν, ἔφη. Καὶ πρὸς 

σωφροσύνην, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνδρείαν καὶ μεγαλοπρέ- 
zy καὶ πάντα τὰ τῆς ἀρετῆς μέρη οὐχ ἥκιστα δεῖ 
φυλάττειν τὸν νόϑον τὸ καὶ τὸν γνήσιον. ὅταν γάρ 
τις μὴ ἐπίστηται τὰ τοιαῦτα σκοπεῖν καὶ ἰδιώτης καὶ 
πόλις, λανϑάνουσι χωλοὶς τὸ καὶ νόϑοις χφώμενοι 
πρὸς ὃ τι ἂν τύχωσι, τούτων, οἵ μὲν φίλοις, ot δὲ à | dp- 
χουσιν. Καὶ μάλα, ἔφη, οὕτως ἔχει. Ἡμῖν δή, ἦν. δ᾽ 
ἐγώ, πάντα τὰ τοιαῦτα διευλαβητέον, ! ὡς ἐὰν μὲν ἀρ- 
τιμελεῖς Te καὶ ἀρτίφρονας ἐπὶ τοσαύτην μάϑησιν καὶ 
τοσαύτην ἄσκησιν κομίσαντες παιδεύωμεν, ἢ 18 δίκη 
ἡμῖν οὐ μέμψεται αὐτή, τήν τε πόλιν καὶ πολιτείαν 
σώσομεν, ἀλλοίους δὲ ἄγοντες ἐπὶ ταῦτα τἀναντία 

πάντα καὶ πράξομεν καὶ φιλοσοφίας ἔ ἔτι πλείω γέλωτα 
παταντλήσομεν. «Αἰσχρὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, ἢ δ᾽ ὃ 9s. Ha- 

vv μὲν ovv, εἶπον. γελοῖον δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐν τῷ παρόντι 
ἔοικα παϑεῖν. Τὸ ποῖον; ἔφη. Ἐπελαϑόμην, qp 
δ᾽ ἐγώ, ὅτι ἐπαΐζομεν, καὶ μᾶλλον ἐντεινάμενος εἶπον. 
λέγων γὰρ ἅμα ἔβλεψα πρὸς φιλοσοφίαν, καὶ ἰδὼν 

προπεπηλακισμένην ἀναξίως ἀγανακτήσας μοι δοκῶ καὶ 
ὥςπερ ϑυμωϑεὶς τοῖς αἰτίοις σπουδαιότερον εἰπεῖν ἃ 
εἶπον. Οὐ μὰ τὸν AU , ἔφη, οὔκουν ὥς y ἐμοὶ ἀκροα- 

τῇ. Ἀλλ ὡς ἐμοί, ἦν δ᾽ ἐγώ, ῥήτορι. τόδε δὲ μὴ ἐπι- 
λανϑανώμεϑα, ὅτι ἐν μὲν τῇ προτέρᾳ ἐκλογῇ πρεσβύ- 

τας ἐξελέγομεν, ἐν δὲ ταύτῃ ovx ἐγχωρήσει. Σόλωνι! 
γὰρ οὐ πειστέον, ὡς ; γηράσκων τις πολλὰ δυνατὸς μαν- 
ϑάνειν, ἀλλ᾿ ἧττον ἢ τρέχειν, νέων δὲ πάντες ol μεγά- 
λοι καὶ οἱ πολλοὶ πόνοι. Ἠνάγκη, ἔφη. XVL Τὰ μὲν 
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τοίνυν λογισμῶν τε καὶ γεωμετριῶν καὶ πάσης τῆς 
προπαιδείας, ἣν τῆς διαλεκτικῆς δεῖ προπαιδευϑῆναι, 

παισὶν οὖσι χρὴ προβάλλειν, οὐχ ὡς ἐπάναγκες μαϑεῖν 
τὸ σχῆμα τῆς διδαχῆς ποιουμένους. Τὶ δή; Ὅτι, ἣν δ᾽ 

E ἐγώ, οὐδὲν μάϑημα ! μετὰ δουλείας τὸν ἐλεύϑερον χρὴ 
μανϑάνειν. οἵ μὲν γὰρ τοῦ σώματος πόνοι βίᾳ πο- 
γούμενοι χεῖρον οὐδὲν τὸ σῶμα ἀπεργάζονται, ψυχῇ 
δὲ βίαιον οὐδὲν ἢ ἔμμονον μάϑημα. ᾿᾿ληϑῆ, ἔφη. Μὴ 
τοίνυν βίᾳ, εἶπον, ὦ ἄριστε, τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μα- 

537 ϑήμασιν ἀλλὰ παΐξοντας * τρέφε, ἵνα καὶ μᾶλλον οἷός 

τ ἧς καϑορᾶν ἐφ᾽ ὃ ἕχαστος πέφυκεν. Ἔχει ὃ λέγεις, 
ἔφη, λόγον. Οὐκοῦν μνημονεύεις, ἢ jv δ᾽ ἐγώ, ὅτι καὶ 
εἰς τὸν πόλεμον ἔφαμεν τοὺς dar εἶναι ἀκτέον ἐπὶ 
τῶν ἵππων “ϑεωρούς, καὶ ἐάν που ἀσφαλὲς ἡ » προς- 
ακτέον ἐγγὺς καὶ γϑυστέον αἵματος, ὥςπερ τοὺς σκύ- 
λακας; Μέμνημαι, ἔφη. Ἔν πᾶσι δὴ τούτοις, ἤν δ᾽ 
ἐγώ, τοῖς Te πόνοις καὶ μαϑήμασι καὶ φόβοις ὃς ἂν 
ἐντρεχέστατος al φαίνηται, εἰς ἀριϑμόν τινα ἔγκρι- 

B τέον. ! Ἔν τίνι, ἔφη, ἡλικίᾳ; Ἡνίκα, "v δ᾽ ἐγώ, τῶν 

ἀναγκαίων γυμνασίων μεϑίενται. οὗτος γὰρ ὃ χρόνος, 
ἐάν τε δύο ἐάν τε τρία ἔτη γίγνηται, ἀδύνατός τι ἀλ- 
λο πρᾶξαι. κόποι χὰρ καὶ ὕπνοι μαϑήμασι mrolriugr 
καὶ ἅμα μία καὶ αὕτη τῶν βασάνων οὐκ ἐλαχίστη, τίς 
ἕχαστος ἕν τοῖς γυμνασίοις φανεῖται. Πῶς γὰρ ovx; 
ἔφη. Μετὰ δὴ τοῦτον τὸν χφόνον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐκ τῶν 
εἰκοσιδτῶν οἱ προχριϑέντες τιμάς τε μείζους τῶν ἀλ- 

à ; ; z 
C Ao» οἴσονται, τά τε ! χύδην μαϑήματα παισὶν ἐν τῇ 

παιδείᾳ γενόμενα τούτοις συνακτέον εἰς σύνοψιν oi- 

κειότητος ἀλλήλων τῶν μαϑημάτων καὶ τῆς τοῦ ὄντος 

φύσεως. Μόνη γοῦν, εἶπεν, 7 τοιαύτη μάϑησις βε- 

βαιος, ἐν οἷς ἂν ἐγγένηται. Καὶ μεγίστη ye ἦν δ᾽ 

ἐγώ, πεῖρα διαλεχτικῆς φύσεως καὶ μή; ὃ μὲν γὰρ 

itl συγνοπτικὸς διαλεκτικός, ὃ δὲ μὴ οὐ. Ξυνοΐομαι, 5 δ᾽ 

ὃς. Ταῦτα τοίνυν. ἣν δ᾽ ἐγώ, δεήσει ge ἐπισκοποῦν- 

D τα, ! οἵ ἂν μάλιστα τοιοῦτοι ἐν αὐτοῖς ὦσι καὶ μόνι- 

μοι μὲν ἐν ̓ μαϑήμασι, μόνιμοι δ᾽ ἐν πολέμῳ καὶ τοῖς 

ἄλλοις νομίμοις, τούτους αὖ, ἐπειδὰν τὰ τριάκοντα fr] 
ἐκβαΐίνωσιν, ἐκ τῶν προκρίτων προχρινάμενον sig usi- 
ζους τα τιμὰς καϑιστάναι καὶ σκοπεῖν, τῇ τοῦ διαλέ- 

γεσϑαι δυνάμει βασανίζοντα, τὶς ὀμμάτων καὶ τῆς αλ- 

ns αἰσϑήσεως δυνατὸς μεϑιέμενος ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ Ov 
μετ᾽ ἀληϑείας ἰέναι. καὶ ἐνταῦϑα δὴ Rol. φυλακῆς 
ἔργον, ὦ ἑταῖρε. Τὶ μάλιστα; ἡ δ᾽ ὃ Οὐκ ἐννοεῖς, 

E ! ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ νῦν περὶ τὸ DNE καχὸν γιγνό- 

μενον ὅσον γίγνεται; Τὸ ποῖον; ἔφη. Παρανομίας 

που, ἔφην ἐγώ, ἐμπείπλανται. Koi μάλα, ἔφη. Oav- 
μαστὸν οὖν τι οἴει, εἶπον, πάσχειν. αὐτούς, καὶ οὐ 
ξυγγιγνώσχεις; Πῇ μάλιστα; ἔφη. Οἷον, Ἵν δ᾽ ἐγώ, 8t 

τις ὑποβολιμαῖος τραφείη ἐν πολλοῖς μὲν χρήμασι, 

538 πολλῷ δὲ καὶ μεγάλῳ γένει * καὶ κόλαξι πολλοῖς, ἀνὴρ 
δὲ γενόμενος αἴσϑοιτο, ὅτι οὐ τούτων ἐστὶ τῶν φα- 
σκόντων γονέων, τοὺς δὲ τῷ ὄντι γεννήσαντας μὴ εὕ- 
got, τοῦτον ἔχϑις μαντεύσασϑαι, πῶς ἂν διατεϑείη 
πρός τε τοὺς κόλακας καὶ πρὸς τοὺς ὑποβαλομένους 
ἐν ἐχείνῳ 18 τῷ χφόνῳ, ᾧ οὐκ ἤδει τὰ περὶ τῆς ὑπο- 
βολῆς, καὶ ἐν ᾧ αὖ ἤδει; ἢ βούλει ἐμοῦ ἱαγτούομενου 

ἀκοῦσαι; “Βούλομαι, € ἔφη. “Μαντεύομαι. τοίνυν, εἶπον, 

B μᾶλλον αὐτὸν τιμᾶν ἂν τὸν πατέρα καὶ τὴν ! μητέρα 
χαὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους δοκοῦντας ἢ τοὺς χολακεύον - 

ΙΒ. ἘΠῚ: 351 

S τ ὁ 1 » eg » - , * 1 
τας, καὶ ἧττον μὲν av περιϊδεῖν ἐνδεεῖς τινος, ἧττον δὲ 

παράνομόν τι δρᾶσαι 1 εἰπεῖν εἰς αὐτούς, e δὲ 

ἀπειϑεῖν τὰ μεγάλα ἐχείνοις ἢ τοῖς χόλαξιν, ἐν χρο- 

Εἰκὸς, ἔφη. lodi 

τοίνυν τὸ o», μαντεύομαι αὖ περὶ μὲν τούτους ἀνεῖναι 

ἂν τὸ τιμᾶν τε καὶ σπουδάζειν, περὶ δὲ τοὺς κόλακας 

ἐπιτεῖναι, καὶ πεΐϑεσϑαί τε αὐτοῖς διαφερόντως ἢ 

πρότερον ! καὶ ζῆν ἄν ἤδη κατ᾽ ἐκείνους, ξυνόντα αὐ- 

τοῖς ἀπαρακαλύπτως, πατρὸς δὲ ἐκείνου καὶ τῶν ἀλ- 

λων ποιουμένων οἰκείων, εἰ μὴ πάνυ 8ἴη φύσει ἐπιει- 

κής» μέλειν τὸ μηδὲν. 
γένοιτο. ἀλλὰ πῇ πρὸς τοὺς ἁπτομένους τῶν λόγων 

γῳ τὸ ἀληϑὲς μὴ εἰδείη. 

Πάντ᾽, ἔφη, λέγεις οἱάπερ ἄν 

αὕτη φέρει a εἰκών; Τῇδε. ἔστι που ἡμῖν δόγματα ἐχ 

παΐδων περὶ δικαίων καὶ καλῶν, ἐν οἷς ἐκτεϑράμμεϑα 

ὥςπερ, ὑπὸ γονεῦσι, πειϑαρχοῦντές τε καὶ τιμῶντες αὐ- 

Οὐκοῦν καὶ ! 

ἐπιτηδεύματα ἡδονὰς ἔχοντα, ἃ κολακεύει μὲν ἡμῶν 

τὴν ψυχὴν καὶ ἕλκει ἐφ᾿ αὑτά, πείϑει δ᾽ οὐ τοὺς καὶ 
ὁπῃοῦν μετρίους" ἀλλ ἐχεῖνα τιμῶσι τὰ πάτρια χαὶ 

ἐκείνοις πϑιϑαρχοῦσιν. Ti ovr; ἣν δ᾽ 

ἐγώ: ὅταν τὸν οὕτως ἔχοντα ἐλϑὸν ἐρώτημα ἔρηται, τὶ 

ἐστι τὸ καλόν, καὶ ἀποκριναμένου ὃ τοῦ »ομοϑέτου 

, 
TO. ἀλλα ἐναντία τούτων Ἔστι γάρ. 

Ἔστι ταῦτα. 

ἤκουεν ἐξελέγχῃ ὃ λόγος, καὶ πολλάκις καὶ πολλαχῇ 

ἐλέγχων εἰς δόξαν καταβάλῃ, ὡς τοῦτο ! οὐδὲν μᾶλλον 
καλὸν ἢ Ἶ αἰσχρόν, καὶ περὶ δικαίου ὡφαύτως xa ἀγα- 
ϑοῦ καὶ ἃ μάλιστα ἤγεν ἐν τιμῇ, μετὰ τοῦτο τὶ Ol&L 
ποιήσειν αὐτὸν πρὸς αὐτὰ τιμῆς τὸ πέρι xal πειϑαρ- 
χίας; Ὡνάγκη, ἔφη, μήτ τιμᾶν ἔτι ὁμοίως. μήτε πεῖ- 
ϑεσϑαι. Ὅταν ovr, ἣν δ᾽ ἐγώ, μ wire ταῦτα DELE 

τίμια καὶ οἰκεῖα, ὥςπερ πρὸ τοῦ, τά τὸ ἀληϑῆ μὴ εὑ- 
ρίσκῃ, ἔστι πρὸς ὁποῖον * βίον ἄλλον ἢ τὸν κολακεύ- 

οντὰ βἰκότως προςχωρήσϑται; Οὐκ ἔστιν, ἔφη. E 
γομος δή, οἶμαι, δόξει “γεγονέναι ἐκ νομικοῦ. ναγκη. 
XVII. Οὐκοῦν, ἔφην, εἰκὸς τὸ πάϑος τῶν οὕτω λόγων 

ἁπτομένων, xai ὃ ἄρτι ἔλεγον, πολλῆς συγγνώμης 

ἄξιον; Καὶ ἐλέου Y. ἔφη. Οὐκοῦν i ἵνα μὴ γίγνηται ὁ 
ἔλεος οὗτος περὶ τοὺς τριακοντούτας σοι; εὐλαβουμένῳ 
παντὶ τρόπῳ τῶν λόγων ἁπτέον; Καὶ μάλ, " δ᾽ ὅς. 

Aag οὖν οὐ μία μὲν εὐλάβεια αὕτη συχνή, τὸ ! μὴ 
ψέους ὄντας αὐτῶν γεύεσϑαι; οἶμαι γάρ σε οὐ λελη- 

ϑέναι, ὅτι οἵ μειρακίσκοι, ὅταν τὸ πρῶτον λόγων γεύ- 
ὠνταῖ; ὡς παιδιᾷ αὐτοῖς καταχρῶνται, ἀεὶ εἰς ἀντιλο- 
γίαν χρώμενοι, καὶ μιμούμενοι τοὺς ἐξελέγχοντας av- 
τοὶ ἄλλους ἐλέγχουσι, χαίροντες dierreg σκυλάκια τῷ 

ἕλκειν T8 καὶ σπαράττειν τῷ λόγῳ τοὺς πλησίον ἀεί. 

“Ὑπερφυῶς μὲν oU», &pn. Οὐκοῦν ὅταν δὴ πολλοὺς μὲν 
αὐτοὶ ἐλέγξωσιν, ὑπὸ πολλῶν δὲ ἐλεγχϑῶσι, σφόδρα 

καὶ ! ταχὺ ἐμπίπτουσιν εἰς τὸ μηδὲν ἡγοῖσϑαι ὧνπερ 
πρότερον" καὶ ἐκ τούτων δὴ αὐτοί τ καὶ τὸ ὅλον φι- 
λοσοφίας, πέρι εἰς τοὺς ἄλλους διαβέβληνται. Δληϑὲ- 

ἔφη. Ὁ δὲ δὴ πρεσβύτερος, ἦν δ᾽ ἐγώ, τῆς 
μὲν τοιαύτης μανίας οὐκ ἂν ἐθέλοι μετέχειν, τὸν δὲ 
διαλέγεσθαι ἐθέλοντα καὶ σχοπεῖν ταληϑὲς μᾶλλον 
μιμήσεται ἢ τὸν παιδιὰς χάριν παίζοντα καὶ ἀντιλέ- 
γοντα, καὶ αὐτός τῷ μετριώτερος ! ἔσται καὶ τὸ ἐπι- 

τήδευμα τιμιώτερον ἀντὶ ἀτιμοτέρου ποιήσει. Ὀρϑῶς, 

ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὰ προειρημένα τούτου ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ 
πάντα προείρηται, τὸ τὰς φύσεις κοσμίους εἶναι καὶ 
στασίμους οἷς τις μεταδώσει τῶν λόγων, καὶ μὴ ὡς 

στατα, 
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»Uv ὃ τυχὼν καὶ οὐδὲν προςήχων ἔρχεται ἐπ᾿ αὐτό; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ἨἩρκεῖ δὴ ἐπὶ λόγων μεταλήψει 
μεῖναι ἐνδελεχῶς καὶ ξυντόγως μηδὲν ἄλλο πράττοντι, 
ἀλλ᾿ ἀντιστρόφως γυμναζομένῳ τοῖς περὶ τὸ σῶμα γυ- 
μνασίοις, ἔτη διπλάσια ἢ τότε; ! "EE, ἔφη, ἢ τέτταρὰ 
λέγεις; Ἀμέλει, εἶπον, πέντε Sic. μετὰ γὰρ τοῦτο κα- 

ταβιβαστέοι ἔσονταί σοι εἰς τὸ σπήλαιον πάλιν ἐχεῖνο, 

xal ἀναγκαστέοι ἄρχειν τά τε περὶ τὸν πόλεμον καὶ 
ὅσαι γέων ἀρχαί, ἵνα μηδ᾽ ἐμπειρίᾳ ὑστερῶσι τῶν ἀλ- 
λων. καὶ ἔτι χαὶ ἐν τούτοις βασανιστέοι, εἰ ἐμμενοῦ- 

σιν ἑλχόμενοι * πανταχύσε ἢ τι xal παρακιγήσουσιν. 

Χρόνον δέ, ἡ δ᾽ ὅς, πόσον τοῦτον τίϑης; Πεντδκαΐδε- 

κα ἔτη, ἦν δ᾽ ἐγώ. γενομένων δὲ πεντηκοντουτῶν τοὺς 
διασωθέντας καὶ ἀριστεύσαντας πάντα πάντῃ ἐν ἔρ- 
joi& 18 καὶ ἐπιστήμαις πρὸς τέλος ἤδη ἀκτέον, καὶ 

ἀναγκαστέον ἀνακλίναντας τὴν τῆς ψυχῆς αὐγὴν εἰς 
αὐτὸ ἀποβλέψαι τὸ πᾶσι φῶς παρέχον, καὶ ἰδύντὰς τὸ 
ἀγαϑὸν αὐτό, παραδείγματι χρωμένους ἐχείνῳ, καὶ πό- 

λιν χαὶ ἰδιώτας καὶ ἑαυτοὺς ! κοσμεῖν τὸν ἐπίλοιπον 
βίον ἐν μέρει ἑκάστους, τὸ μὲν πολὺ πρὸς φιλοσοφίᾳ 
διατρίβοντας, ὅταν δὲ τὸ μέρος ἥχῃ, πρὸς πολιτικοῖς 

ἐπιταλαιπωροῦντας χαὶ ἄρχοντας ἑκάστους τῆς πόλεως 
ἕνεκα, οὐχ ὡς καλὸν τι, αλλ ὡς ἀναγκαῖον πράττον- 

quc, καὶ οὕτως ἄλλους ἀεὶ παιδεύσαντας τοιούτους, 

ἀντικαταλιπιόντας τῆς πόλεως φύλακας, εἰς μακάρων 
γήσους ἀπιόντας οἰκεῖν" μνημεῖα δ᾽ αὐτοῖς καὶ ϑυσίας 

τὴν πόλιν δημοσίᾳ ' ποιεῖν, ἐὰν καὶ ἡ Πυϑία Evy- 
αναιρῇ, ὡς δαίμοσιν, εἰ δὲ μή, ὡς εὐδαίμοσί τὸ καὶ 

ϑΘείοις. Παγκάλους, ἔφη, τοὺς ἄρχοντας, [5] Σώχρα- 

τες, ὥςπερ ἀνδριαγτοποιὸς ἀπείργασαι. Καὶ τὰς ἀρ- 

P OIAUROO NUES 

χούσας ys, ἤν δ᾽ ἐγώ, ὦ Τλαὔύχων. μηδὲν ydo τι olov 
μὲ περὶ ἀνδρῶν εἰρηκέναι μᾶλλον ἃ εἴρηκα ἢ περὶ γυ- 
γαικῶν, ὅσαὶ ἄν αὐτῶν ἱκαγαὶ τὰς φύσεις ἐγγίγνωνται. 

Ὀρϑῶς, ἔφη, εἴπερ ἔσα ye πάντα τοῖς ἀνδράσι κοινώ- 
»ἡσουσὶν, ὡς διήλϑομεν. Ti! οὖν; ἔφην" ξυγχωρεῖτε 
περὶ τῆς πύλδώς τὰ καὶ πολιτείας μὴ παντάπασιν ἡμᾶς 
εὐχὰς εἰρηκέναι, ἀλλὰ χαλεπὰ μέν, δυνατὰ δὲ πῃ, καὶ 
οὐκ ἀλλῃ ἢ εἴρηται, ὅταν οἱ ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφοι 
δυνάσται, ἢ ἢ πλείους ἢ 7 εἷς, ἐν πόλει γενόμενοι τῶν μὲν 

»ῦν τιμῶν καταφρονήσῶσιν, ἡγησάμενοι ἀνελευϑέρους 
εἶναι καὶ οὐδενὸς ἀξίας, τὸ δὲ ὀρϑὸν περὶ πλείστου 

ποιησάμενοι καὶ τὰς ἀπὸ τούτου τιμάς, ! μέγιστον δὲ 
καὶ ἀναγκαιότατον τὸ δίκαιον, καὶ τούτῳ δὴ ὑπηρε- 
τοῦντες τε xol αὔξοντες αὐτὸ διασχευωρήσωνται τὴν 
ἑαυτῶν πόλιν; Πῶς; ἔφη. Ὅσοι μὲν ἂν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
πρεσβύτεροι τυγχάνωσι δεκετῶν fy τῇ πόλει, πάντας 

ἐχπέμψωσιν εἰς τοὺς * ἀγρούς, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν 
παραλαβόντες ἐχτὸς τῶν νῦν ἡϑῶν, ἃ καὶ oi γονῆς 
ἔχουσι; -ϑρέψωνται ἐν τοῖς σφετέροις τρόποις χαὶ γό- 
μοις, οὐσι» οἵοις διεληλύϑαμεν τότε, zu οὕτω ταχι- 

στά τε χαὶ ῥᾷστα πόλιν τε καὶ πολιτείαν, ἣν ἐλέγο- 

μεν, καταστᾶσαν αὐτήν τε εὐδαιμογήσειν καὶ τὸ ἔϑνος, 
ἐν ᾧ ἂν ἐγγένηται, πλεῖστα ὀγήσειν; Πολύ y, ἔφη" ' 
καὶ ὡς ἂν γένοιτο, δἴπερ ποτὲ γίγγοιτο, δοχεῖς μοι, ὦ 
“Σώκρατες, εὖ εἰρηκέναι. Οὐχοῦν ἅδην ἤδη, εἶπον ἐγώ, 

ἔχουσιν ἡμῖν οἵ λόγοι περὶ τὸ τῆς πόλεως ταύτης, καὶ 
τοῦ ὁμοίου ταύτῃ ἀνδρός; δῆλος γάρ ποὺ καὶ οὗτος, 
οἷον φήσομεν δεῖν αὐτὸν εἶναι. 4ῆλος, ἔφη" καὶ ὅπερ 
ἐρωτᾷς; δοκεῖ μοι τέλος ἔχειν. 

|i tamil on pit id ἘΦ aen race e 

ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ. 

L. " Ei: ταῦτα μὲν δὴ ὡμολόγηται, ὦ Γλαύκων, 
τῇ μελλούσῃ ἄλρως οἰχεὶν πόλει, κοινὰς μὲν γυναῖκας, 
χοινοὺς δὲ παῖδας εἶναι καὶ πᾶσαν παιδείαν, ὡφαύτως 

δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα xou ἐν πολέμῳ τε καὶ εἰρήνη, 
βασιλέας δὲ αὐτῶν εἶναι τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ T8 καὶ 

πρὸς τὸν πόλεμον γεγονότας ἀρίστους. “Ὡμολύγηται, 
ἔφη. Καὶ μὴν καὶ τάδε ! ξυνεχωρήσαμεν, ὡς, ὅταν 
δὴ καταστῶσιν οἵ ἄρχοντες, ἄγοντες τοὺς στρατιώτας 

κατοικιοῦσιν εἰς οἰχήσεις οἵας προείπομεν, ἴδιον μὲν 
οὐδὲν οὐδενὶ ἐχούσας, κοινὰς δὲ πᾶσι. πρὸς δὲ ταῖς 
τοιαύταις οἰχήσεσι καὶ τὰς κτήσεις, δἰ μνημονεύεις, 
διωμολογησάμεϑά ποῦ, οἷαι ἔσονται αὐτοῖς. Ἀλλὰ 

μνημονεύω, ἔφη, ὅτι 78 οὐδὲν οὐδένα φόμεϑα δεῖν xs- 
χκτῆσϑαι ὧν νῦν oi ἄλλοι, ὥςπερ δὲ ἀϑλητάς τε 710- 

λέμου καὶ φύλακας, μισϑὸν τῆς φυλακῆς ! δεχομένους 
εἰς ἐγιαυτὸν τὴν εἰς ταῦτα τροφὴν παρὰ τῶν ἄλλων, 

αὑτῶν τε δεῖν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως ἐπιμελεῖσϑαι. 

᾿Ὀρϑῶς, ἔφην, λέγεις. ἀλλ᾽ ἄγε, ἐπειδὴ ταῦτ᾽ ἀπετελέ- 
σαμεν, ἀναμνησϑῶμεν, πόϑεν δεῦρο ἐξετραπόμεϑᾶ, 
ἵνα πάλιν τὴν αὐτὴν ἴωμεν. Οὐ χαλεπόν, ἔφη. σχέ- 
δὸν γάρ, καϑάπερ vU», ὡς διοληλυϑὼς περὶ τῆς πόλεως 

τοὺς λόγους ἐποιοῦ λέγων ὡς ἀγαϑὴν μὲν τὴν τοιαύ- 
τὴν, οἵαν τότε διῆλϑες, τιϑείης πόλιν, καὶ ἄνδρα ! τὸν 
ἐχδίνῃ ὅμοιον, καὶ ταῦτα, ὡς ἔοικας, καλλίω ἔτι ty 
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εἰπεῖν πόλιν τ καὶ ἄγδρα. ἀλλ" οὖν δὴ τὰς ἄλλας 
ἡμαρτημένας ἔλεγες, εἰ αὕτη ὀρϑή. τῶν δὲ λοιπῶν πολι- 

τειῶν ἔφησϑα, ὡς μνημονεύω, τέτταρα εἴδη εἶναι, ὧν καὶ 
πέρι λόγον. ἄξιον εἴη ἔχειν καὶ ἰδεῖν αὐτῶν τὰ ἅμαρ- 

τήματα καὶ τοὺς ἐχείναις av ὁμοίους, ἵνα πάντας αὖ- 
τοὺς ἰδόντες, καὶ ὁμολογησάμενοι τὸν ἄριστον καὶ τὸν 
κάκιστον ἀνδρα, ἐπισχδψαίμεϑα, si ὃ ἄριστος εὐδαι- 
μονέστατος καὶ ὃ κάκιστος ἀϑλιώτατος, ἢ ἄλλως ἔχοι. 
καὶ ἐμοῦ ἐρομένου, τίνας λέγοις τὰς τέτταρας πολιτεί- 

ας, ! ἐν τούτῳ ὑπέλαβε Πολέμαρχός τὸ καὶ Ἡδείμαν- 

τος, καὶ οὕτω δὴ σὺ ἀναλαβὼν τὸν λόγον δεῦρ ἀφῖ- 
ξαι. ᾿Ὀρϑότατα, εἶπον, ἐμνημόνευσας. Πάλιν τοί- 

νυν, ὥςπερ παλαιστής, τὴν αὐτὴν λαβὴν πάρεχε, καὶ 
τὸ αὐτὸ ἐμοῦ ἐρομένου. πειρῶ εἰπεῖν, ἅπερ τότε ἔμελ- 
λες λέγειν. ᾿άνπερ, ἤν δ᾽ ἐγώ, δύνωμαι. Καὶ μήν, 

ἡ δ᾽ ὅς, ἐπιϑυμῶ καὶ αὐτὸς ἀκοῦσαι, τίνας ἔλεγες τὰς 
τέτταρας πολιτείας. ! Ov χαλεπῶς, ἢν δ᾽ ἐχώ, ἀκού- 

σϑι. εἰσὶ γὰρ ἃς λέγω, αἵπερ καὶ ὀνόματα ἔχουσιν, ἢ 

τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπαινουμένη, ἢ Κρητική 18 καὶ 
“Ἰακωνικὴ αὕτη" καὶ δευτέρα καὶ δευτέρως ἐπαινουμέ- 
Yn: καλουμένη δ᾽ ὀλιγαρχία, συχνῶν γέμουσα κακῶν 

πολιτεία" ἢ τε ταύτῃ διάφορος καὶ ἐφεξῆς γιγνομένη 

δημοκρατία, xci 7 γενναία δὴ τυραννὶς καὶ πασῶν 

τούτων διαφέρουσα, τέταρτόν 18 καὶ ἔσχατον πόλεως 
γόσημα. ἢ τινα ἄλλην ἔχεις ἰδέαν ! πολιτείας, ἥτις καὶ 
ἐν εἰδει διαφανεῖ τινὲ κεῖται; δυναστεῖαι γὰρ καὶ ὠνη- 
ταὶ βασιλεῖαι καὶ τοιαῦταί τινες πολιτεῖαι μεταξύ τι 

τούτων πού εἶσιν, εὕροι δ᾽ ἂν τις αὐτὰς οὐκ ἐλάττους 
περὶ. τοὺς βαρβάρους ἢ τοὺς Ἕλληνας. “Πολλαὶ γοῦν 
xoi ἄτοποι, ἔφη, λέγονται. — M. Οἶσϑ᾽ οὐ», ἤν δ᾽ ἐχώ, 
ὅτι καὶ ἀγϑρώπων εἰδὴ τοσαῦτα ἀνάγκη τρόπων ei- 
γαι, ὅσαπερ καὶ πολιτϑιῶν; ἢ οἴξι ἐκ δρυός ποϑεν ἢ 
ἐκ πέτρας τὰς πολιτείας γίγνεσθαι, ἀλλ οὐχὲ ἐκ τῶν 
ἡϑῶν τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν, ' ἃ ἂν ὥςπερ ῥέψαντα 
τάλλα ἐφολκύσηται; Οὐδαμῶς ἐ ἔγωγ᾽, ἔφη», ἄλλοϑεν ἢ ἢ 

ἐντεῦϑεν. Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν πόλεων πέντε, καὶ oi 
τῶν ἰδιωτῶν κατασκευαὶ τῆς ψυχῆς πέντε ἂν εἶεν. Τί 
μήν; Τὸν μὸν δὴ τῇ ἀριστοκρατίᾳ ὅμοιον διοληλύϑα- 
μὲν ἤδη, ὃν ἀγαϑόν τὰ καὶ δίκαιον ὀρϑῶς. φαμὲν si- 
γαι. * Διεληλύϑαμεν. "Ap οὐν τὸ μετὰ τοῦτο διϊτέον 

τοὺς χείρους, τὸν φιλόνεικόν τε καὶ φιλότιμον, κατὰ 

τὴν Δακωνικὴν ἑστῶτα πολιτείαν, καὶ ὀλιγαρχικὸν αὖ 
xai δημοκρατικὸν καὶ τὸν τυραννικόν, ἵνα τὸν ἀδικώ- 
τατον ἰδόντες ἀντιϑῶμεν τῷ δικαιοτάτῳ καὶ ἡμῖν τε- 
λέα ἡ σκέψις ἢ» πῶς ποτὲ 7| ἄχρατος ἜΣ πρὸς 
! ἀδικίαν τὴν ἄκρατον ἔχει εὐδαιμονίας τὸ πέρι τοῦ 
ἔχοντος καὶ ἀϑλιότητος, iva ἢ Θρασυμάχῳ πευϑόμε- 

vot διώχωμεν ἀδικίαν ἢ τῷ νῦν προφαινομένῳ λόγῳ 
δικαιοσύνην; “Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη, οὕτω ποιητέον. 
Ὧρ ouv ὥρπερ ἠρξάμεϑα ἐν ταῖς πολιτείαις πρότερον 
σκοπεῖν τὰ ἤϑη ἢ ἐν τοῖς ἰδιώταις, ὡς ἐναργέστερον 
ὃν, καὶ νῦν οὕτω πρῶτον μὲν τὴν φιλότιμον σχετιτέον 
πολιτείαν --- ὄνομα γὰρ οὐκ ἔχω λεγόμενον ἄλλο" ἢ 
τιμοκρατίαν 7 τιμαρχίαν αὐτὴν κλητέον τῷ πρὸς δὲ 
ταύτην τὸν τοιοῦτον ἄνδρα σχεψόμεϑα, ἔπειτα ὁλι- 
ζαρχίαν καὶ ! ἄνδρα ὀλιγαρχικόν, αὖϑις δὲ εἰς δημο- 
χρατίαν ἀποβλέψαντες ϑεασόμϑδϑα ἄνδρα δημοχρατι- 
xov, 10 δὲ τέταρτον εἰς τυραγνουμένην πόλιν ἐλϑόντες 

καὶ ἰδόντες, πάλιν εἰς τυραγνικὴν ψυχὴν βλέποντες, 
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ztéLgog Oud o περὶ ὧν προὐϑέμεϑα ἱκανοὶ χριταὶ γε- 

γέσϑαι; Κατὰ λόγον γέ τοι ἂν, ἔφη, οὕτω γίγνοιτο ἥ 
τὸ ϑέα καὶ ἡ κρίσις. ΠΙ. Φέρε τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

πειρο μενα, Myew; τίνα τρόπον τιμοκρατία γένοιτ᾽ ἄν 
ἐξ ἀριστοχρατίας. ἢ τόδε μὲν ' ἁπλοῦν, ὅτι πᾶσα πο- 
λιτεία μεταβάλλει. ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔχοντος τὰς ἀρχᾶς, 

ὅταν ἐν αὐτῷ τούτῳ στάσις ἐγγένηται; ὁμονοοῦντος 
δέ, κἂν πάνυ ὀλίγον , ἀδύνατον κιγηϑῆναι; Ἔστι γὰρ 
οὕτως. Πῶς οὖν δή, εἶπον, ὦ Γλαύκων, 7) πόλις ἡμῖν 
κινηϑήσεται, καὶ πῇ στασιάσουσιν οἱ ἐπίκουροι καὶ οἱ 
ἄρχοντες πρὸς ἀλλήλους τε καὶ πρὸς ἑαυτούς; ἢ βού- 
às, ὥςπερ Ὅμηρος, εὐχώμεϑα. ταῖς Μούσαις εἰπεῖν 

ἡμῖν, ὅπως δὴ πρῶτον στάσις ἔμπεσε, καὶ φῶμεν αὖ- 
τὰς ! τραγικῶς, ὡς πρὸς παῖδας ἡμᾶς παιζούσας καὶ 
ἐρεσχηλούσας, ὡς δὴ σπουδῇ λεγούσας, ὑψηλολογου- 

μένας λέγειν; πῶς; Ὧδέ πως. " χαλεπὸν μὲν κινηϑῆ- 

γαι πόλιν οὕτω ξυστᾶσαν" ἀλλ᾽ ἐπεὶ γενομένῳ. παντὶ 

φϑορά ἐστιν, οὐδ᾽ ἡ τοιαύτη ξύστασις τὸν ἅπαντα 
μενεὶ χθόνον, ἀλλὰ λυϑήσεται. λύσις δὲ ἥδε" οὐ μόνον 

φυτοῖς ἐγγείοις, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιγείοις ζώοις φορὰ xoi 

ἀφορίᾳ ψυχῆς 18 xul σωμάτων χίγνονται, ὅταν περι- 
τροπαὶ ἑκάστοις κύκλων περιφορὰς ξυγάπτωσι, βραχυ- 
βίοις μὲν βραχυπόρους, ἐναντίοις δὲ ἐναντίας. γένους 

δὲ ὑμετέρου εὐγονίας τε καὶ ἀφορίας, καίπερ, ' ὄντες 
σοφοί, ovg ἡγεμόνας πόλεως ἐπαιδεύσασϑε, οὐδὲν 
μᾶλλον λογισμῷ uer αἰσϑήσεως τεύξονται, ἀλλὰ πά- 
θεισιν αὐτοὺς καὶ γεννήσουσι παῖδάς ποτε οὐ δέον. 
ἔστι δὲ ϑείῳ μὲν χεννητῷ περίοδος, ἣν ἀριϑμὸς περι- 
λαμβάνει τέλοιος, ᾿ἀνϑρωπείῳ δέ, ἐν ᾧ πρώτῳ αὐξήσεις 
δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι τρεῖς ἀποστάζεις, 

τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι ὁμοιούντων 16 καὶ ἀνο- 
μοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ φϑινόντων, πάντα, πρρϑ- 
ἤγορα καὶ ' ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀπέφηναν" ὧν ἐπίτρι- 

τος πυϑμὴν πεμπαδι συζυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέχε- 
ται τρὶς αὐξηϑείς, τὴν μὲν ἴσην ἰσάκις, ἑχατὸν τοσαυ- 

τάκις, τὴν δὲ ἰσομήκη μέν, τῇ προμήκη δέ, ἑκατὸν μὲν 
ἀριϑμῶν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πεμπάδος, δεομένων 
Évóg ἑχάστων, ἀῤῥήτων δὲ δυεῖν, ἑκατὸν δὲ κύβων 

τριάδος. ξύμπας δὲ οὗτος ἀριϑμὸς 7εωμετρικός, τοι- 

QUTOU κύριος, ἀμεινόνων 18 καὶ χειρόνων γενέσεων, ἃς 
ὅταν ἀγνοήσαντες ὑμῖν ! oi φύλακες συνοικίζωσι νύμφας 
»υμφίοις παρὰ καιρόν, οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς παῖ- 
δὲς ἔσονται" ὧν καταστήσονται μὲν τοὺς ἀρίστους οἵ 
πρότεροι, ὅμως δὲ ὄντες ἀνάξιοι, εἰς τὰς τῶν πατέ- 
ρων αὖ δυνάμεις ἐλϑόντες, ἡμῶν πρῶτον ἄρξονται 

ἀμελεῖν ψύλαχες ὄντες, παρ ἔλαττον τοῦ δέοντος ἡ Ἴγη- 
σάμενοι τὰ “μουσικῆς, δεύτερον δὲ τὰ γυμναστικῆς" 
ὅϑεν ᾿ἀμουσότεροι χενήσονται ὑμῖν οἵ »έοι. ἐκ δὲ τού- 
τῶν ἄρχοντες οὐ πάνυ φυλακικοὶ καταστήσονται ' πρὸς 
τὸ δοκιμάζειν τὰ Ἡσιόδου * τε χαὶ τὰ παρ᾿ ὑμῖν χἕ- 

γὴν χφυσοῦν 18 χαὶ ἀργυροῦν καὶ χαλκοῦν καὶ σιδη- 
ροῦν». ὁμοῦ δὲ pario, σιδήρου ἀργύρῳ καὶ “χαλκοῦ 
χρυσῷ ἀνομοιότης ἐγχενήσεται καὶ ἀνωμαλία ἀνάρμο- 
στος, ἃ γενόμενα, οὗ ἄν ἐγγένηται, ἀεὶ τίκτει πόλεμον 
καὶ ἔχϑραν. ταύτης τοι γενεᾶς χρὴ φάγαι εἶναι στά- 
σιν, ὅπου ἂν γίγνηται, ἀεί. Καὶ ὀρϑῶς Y» ἔφη, αὐ- 
τὰς ἀποχρίνεσϑαι φήσομεν. Καὶ γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ἀγάγκη Μούσας γε οὔσας. Τί οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, τὸ με- 
τὰ τοῦτο ! λέγουσιν αἱ Μοῦσαι; Στάσεως, ἢν δ᾽ ἐγώ, 
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γενομένης εἱλκέτην ἄρα ἑκατέρω τὼ penes, τὸ μὲν gi- 

δηροῦν καὶ χαλκοῦν ἐπὶ χρηματισμὸν καὶ γῆς κτῆσιν 
καὶ οἰκίας χρυσίου. T8 xal ἀργύρου, τὸ δ᾽ αὐ χρυσοῦν 
τε καὶ ἀργυροῦν, ἅτε οὐ πενομένω, ἀλλὰ φύσει ὄντε 

πλουσίω, τὰς ψυχὰς ἐπὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἀρχαίαν 
κατάστασιν iré. βιαζομένων δὲ xol ἀντιτεινόντων 
ἀλλήλοις, εἰς μέσον ὡμολόγησαν γῆν μὲν καὶ οἰκίας 

κατανειμαμένους ἰδιώσασϑαι, ! τοὺς δὲ πρὶν φυλαττο- 
μένους ὑπ αὐτῶν ὡς ἐλευϑέρους, φίλους τε καὶ τρο- 

φέας, δουλωσάμενοι τότϑ περιοίκους τ καὶ οἰκέτας 
ἔχοντες, αὐτοὶ πολέμου τε καὶ φυλακῆς αὐτῶν ἐπιμε- 

λεῖσϑαι. Δοκεῖ μοι, ἔφη, αὕτη, 7 μετάβασις ἐντεῦϑεν 

γίγνεσϑαι. Οὐκοῦν, ἢν δ᾽ ἐγώ, ἐν μέσῳ τις ἄν si 

ἀριστοχρατίας τὸ καὶ ὀλιγαρχίας αὕτη ἡ πολιτεία; 
Πάνυ μὲν ovy. ΙΝ. Μεταβήσεται μὲν δὴ οὕτω" με- 
ταβᾶσα δὲ πῶς οἰκήσει; ἢ φανερόν, ὅτι ! τὰ μὲν μι- 
μήσεται τὴν προτέραν πολιτείαν, τὰ δὲ τὴν ὀλιγαρ- 

χίαν, ἅτ᾽ ἐν μέσῳ οὖσα, τὸ δὲ τι καὶ αὑτῆς ἕξει ἴδιον; 

Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν τῷ μὲν τιμᾶν τοὺς ἄρχοντας καὶ 
γεωργιῶν ἀπέχεσϑαι τὸ προπολεμοῦν αὐτῆς καὶ χει- 

ροτεχνιῶν καὶ τοῦ ἄλλου χρηματισμοῦ, ξυσσίτια δὲ 
κατεσκευάσϑαι καὶ γυμναστικῆς τε καὶ τῆς τοῦ πολέ- 
μου ἀγωνίας ἐπιμελεῖσϑαι, πᾶσι τοῖς τοιούτοις τὴν 
προτέραν μιμήσεται; Nol Τῷ δέ 78 φοβεῖσϑαι τοὺς 
! σοφοὺς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἄγειν, ἅτε οὐκέτι κεχτημένην 
ἁπλοῦς 18 καὶ ἀτενεῖς τοὺς τοιούτους ἄνδρας ἀλλὰ 

μικτούς, ἐπὶ δὲ τοὺς ϑυμοειδεῖς τε καὶ ἁπλουστέρους 
ἀποκλίνειν, τοὺς πρὸς πόλεμον μᾶλλον πεφυκότας ἢ 
πρὸς εἰρήνην, * xol τοὺς περὶ ταῦτα δόλους τε καὶ 

μηχανὰς ἐντίμως ἔχειν, καὶ “πολεμοῦσα τὸν ἀδὶ χρόνον 
διάγειν, αὐτὴ ἑαυτῇ αὖ τὰ πολλὰ τῶν τοιούτων ἴδια 

ἕξει; INal. ᾿Ἐπιϑυμηταὶ δέ 7ε; ἣν δ᾽ ἐγώ, χρημάτων 
oí τοιοῦτοι ἔσονται, ὥςπερ οἱ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, καὶ 
τιμῶντες ἀγρίως ὑπὸ σκότου χρυσόν τε καὶ ἄργυρον, 

ἅτε κεχτημένοι ταμιεῖα καὶ οἰκείους ϑησαυρούς, οἵ ϑέ- 
μενοι ἂν αὐτὰ κρύψειαν, καὶ αὖ περιβόλους οἰκήσεων, 
ἀτεχνῶς νεοττιὰς ἰδίας, ἐν αἷς ! ἀναλίσκοντες γυναιξί 

18 καὶ οἷς ἐθέλοιεν ἄλλοις πολλὰ ἄν δαπανῷντο. Η- 

ληϑέστατα, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ φειδωλοὶ χρημάτων, ἅτε 
τιμῶντες καὶ οὐ φανερῶς κτώμενοι, φιλαναλωταὶ δὲ 
ἀλλοτρίων δὶ ἐπιϑυμίαν, καὶ λάϑρᾳ τὰς ἡδονὰς καρ- 
πούμενοι, ὥςπερ παῖδες πατέρα, τὸν νόμον ἀποδιδρά- 

σκοντδς, ovy ὑπὸ πειϑοῦς, αλλ ὑπὸ βίας πεπαιδευμέ- 

voi διὰ τὸ τῆς ἀληϑινῆς Μούσης τῆς μετὰ λόγων T8 
καὶ φιλοσοφίας ἡμεληκέναι καὶ ! πρεσβυτέρως 7υμνα- 
στικὴν μουσικῆς τετιμηκόναι. Παντάπασιν, ἔφη, λέ- 
yes μεμιγμένην ᾿ πολιτείαν ἐκ καχοῦ T8 καὶ ἀγαϑοῦ. 

Μέμικται γάφ, ἦν δ᾽ ἐγώ" ̓ διαφανγέστατον δ᾽ ἐν αὐτῇ 
ἐστὶν ἕν τι μόνον ὑπὸ τοῦ ϑυμοειδοῦς κρατοῦντος, 
φιλονεικέαι καὶ φιλοτιμίαι. Σφόδρα 78, " δ᾽ ὃς. Ovx- 
oir, ἣν δ᾽ ἐγώ, αὕτη μὲν 7 πολιτεία οὕτω γεγονυῖα 

καὶ τοιαύτη ἂν τις εἴη, ὡς λόγῳ σχῆμα πολιτείας ιὗπο- 

γράψαντα μὴ ἀκριβῶς ἀπεργάσασϑαι διὰ τὸ ἐξαρκεῖν 
μὲν ἰδεῖν καὶ ἐκ τῆς ὑπογραφῆς τόν T8 δικαιότατον 
καὶ τὸν ἀδικώτατον, ἀμήχανον δὲ μήκει ἔργον εἶναι 
πάσας μὲν πολιτείας, πάντα δὲ ἤϑη μηδὲν παραλι- 
πόντα διελϑεῖν. Καὶ ὀρϑῶς, ἔφη. V. Tíc οὖν ὁ 
κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν ἀνήρ; πῶς Te γενόμενος, 
ποῖός τέ τις ὧν; Οἶμαι μέν, ἔφη ὁ Ἡδείμαντος, ἐγ- 
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γύς τι αὐτὸν Γλαύκωνος τουτουὶ relvew fyexc ye qu 

λονεικίας. | Ἴσως, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦτό ys: ἀλλά μοι δο- 
x8i τάδε οὐ κατὰ τοῦτον πεφυκέναι. Τὰ ποῖα; “ὑ- 
ϑαδέστερόν τὸ δεῖ αὐτόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἶναι καὶ ὑπο- 
αμουσότερον, φιλόμουσον δὲ καὶ φιλήκοον μέν, ᾧπο- 
ρικὸν δ᾽ οὐδαμῶς. καὶ δούλοις * μόν τις ἂν ἄγριος εἴη [so 
ὃ τοιοῦτος, OU καταφρονῶν δούλων, ὥςπερ ὃ ἱκανῶς 
πεπαιδευμένος, ἐλευϑόροις δὲ ἥμερος, ἀρχόντων δὲ 
σφόδρα ὑπήκοος, φίλαρχος δὲ καὶ φιλότιμος, οὐκ ἀπὸ 
τοῦ λέγειν ἀξιῶν ἄρχειν οὐδ᾽ ἀπὸ τοιούτου οὐδενός, 

ἀλλ ἀπὸ ἔργων τῶν τὸ πολεμικῶν καὶ τῶν περὲ τὰ 
πολεμικά, φιλογυμναστής τὸ τις ὧν καὶ φιλόϑηρος. 
Ἔστι γάρ, ἔφη, τοῦτο τὸ 7906. ἐκείνης τῆς πολιτείας. 

Οὐκοῦν καὶ χφημάτων, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὃ τοιοῦτος νέος μὲν 
! ὧν καταφρονοῖ ἂν, ὅσῳ δὲ πρεσβύτερος. γίγνοιτο, 
μᾶλλον ἀξὲ ἀσπάζοιτο ἂν τῷ τε μετέχειν τῆς τοῦ φι- 

λοχρημάτου φύσεως καὶ μὴ εἶναι εἰλικρινὴς πρὸς ἀρε- 
τὴν διὰ τὸ ἀπολειφϑῆναι τοῦ ἀρίστου φύλακος; Ti- 
voc; ἡ δ᾽ ὃς ὃ ᾿δείμαντος. Aóyov, ἦν δ᾽ ἐγώ, μου- 
σικῇ κεχραμένου" ὃς μόνος ἐγγενόμενος σωτὴρ ἀρετῆς 
διὰ βίου ἐνοικεῖ τῷ ἔχοντι. “Καλῶς, & ἔφη, λέγεις. Καὶ 

ἔστι μέν D ἦν δ᾽ ἐγώ, τοιοῦτος ὃ τιμοκρατικὸς γβα- 
γίας, τῇ τοιαύτῃ πόλδι ἐοικώς. Πάνυ μὲν οὖν. Τί- 
γνεται δό jy , εἶπον, ! οὗτος ὧδέ πως, ἐνίοτ πατρὸς 

ἀγαϑοῦ ὧν γέος υἱὸς ἐν πόλϑδι οἰκοῦντος οὐκ BU πο- 
λιτευομένῃ, φεύγοντος τάς τε τιμὰς καὶ ἀρχὰς καὶ δί- 
xac χαὶ τὴν τοιαύτην πᾶσαν φιλοπραγμοσύνην xal 
ἐθέλοντος ἐλαττοῦσϑαι, ὥςτϑ πράγματα μὴ ἔχειν. πῇ 

δή, 8 ἔφη, 7ίγνεται; Ὅταν, m δ᾽ ἐγώ, πρῶτον μὲν τῆς 

μητρὸς ἀκούῃ ἀχϑομένης, ὅτι οὐ τῶν ἀρχόντων ! αὖ- 
τῇ ὃ ἀνήρ ἐστι, καὶ ἐλαττουμένης διὰ ταῦτα ἐν ταῖς 
ἄλλαις γυναιξίν, ἔπειτα ὁρώσης μὴ σφόδρα περὶ χρή- 

ματα σπουδάζοντα μηδὲ μαχόμενον καὶ λοιδορούμενον 

ἰδίᾳ τὲ ἐν δικαστηρίοις καὶ δημοσίᾳ, ἀλλὰ ῥᾳϑύμως 
πάντα τὰ τοιαῦτα φέροντα, καὶ ἑαυτῷ μὲν τὸν νοῦν 

προςέχοντα ἀεὶ αἰσϑάνηται, αὐτὴν δὲ μήτε πάνυ τι- 
μῶντα μήτϑ ἀτιμάζοντα" ἐξ ἁπάντων τούτων ἀχϑομέ- 

γῆς τε καὶ λεγούσης, ὡς ἀνανδρός τὸ αὐτῷ ὃ πατὴρ 
καὶ λίαν ἀνειμένος, καὶ ἄλλα δῆ, ὅσα καὶ οἷα φιλοῦ- 

σιν ! αἵ γυναῖκες περὶ τῶν τοιούτων ὑμνεῖν. Καὶ μάλ, 
ἔφη ὃ ᾿δείμαντος, πολλά τε καὶ ὅμοια ἑαυταῖς. Οἷ- 

σϑα οὗν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι καὶ OL οἰκέται τῶν τοιούτων 

ἐνίοτε λάϑρᾳ πρὸς τοὺς υἱεῖς τοιαῦτα λέγουσιν, οἵ 
δοκοῦντες δύνοι. εἶναι; καὶ ἐάν τινα ἴδωσιν ἢ ἢ ὀφείλον- 
τα χρήματα, ᾧ μὴ ἐπεξέρχεται ὃ πατήρ, ἢ τι ἀλλο 
ἀδικοῦντα, Box ΟΣ ὅπως, ἐπειδὰν ἀνὴρ γένηται, 

τιμωρήσεται πάντας τοὺς * τοιούτους καὶ ἀνὴρ μᾶλ- 

λον ἔσται τοῦ πατρύς. καὶ ἐξιὼν ἕτερα τοιαῦτα ἀκούει 
καὶ ὁρᾷ, τοὺς μὲν τὰ αὑτῶν πράττοντας ἐν τῇ πόλει 
ἡλιϑίους τῷ καλουμένους καὶ ἐν σμικρῷ λόγῳ ὄντας, 

τοὺς δὲ μὴ τὰ αὑτῶν τιμωμένους τε καὶ ἐπαινουμέ- 
γους. τότε δὴ ὃ νέος πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκούων τὸ 
καὶ ὁρῶν, καὶ αὐ τοὺς τοῦ πατρὸς λόγους ἀκούων τε 

καὶ ὁρῶν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐγγύϑεν παρὰ τὰ 
τῶν ἄλλων, ἑλκόμενος vm ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ μὲν 
πατρὸς αὐτοῦ ! τὸ λογιστικὸν ἐν τῇ ψυχῇ ἀρδοντός r8 
καὶ αὔξοντος, τῶν δὲ ἄλλων τό τὸ ἐπιϑυμητικὸν καὶ 
τὸ ϑυμοειδές, διὰ τὸ μὴ κακοῦ ἀνδρὸς εἶναι τὴν φύ- 
σιν, ὁμιλίαις δὲ ταῖς τῶν ἄλλων κακαῖς κεχρῆσϑαι, εἷς 
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τὸ μέσον ἑλκόμενος ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τούτων ἦλθε, καὶ 

τὴν ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν παρέδωκε τῷ μέσῳ τε καὶ quio- 
γεΐίκῳ καὶ ϑυμοειδεῖ, καὶ ἐγένετο ὑψηλόφρων qe καὶ 
φιλότιμος ἀνήρ. Κομιδῇ μοι, ἔφη, δοκεῖς τὴν τούτου 

γένεσιν διεληλυϑέναι. Ἔχομεν ἄρα, ἦν "! δ᾽ ἐγώ, τήν 
τε δευτέραν πολιτείαν καὶ τὸν δεύτερον ἄνδρα. Ἔχο- 
μεν, ἔφη. VL Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, τὸ τοῦ ««ἰσχύλου, 
λέγωμεν, ἄλλον ἄλλῃ πρὸς πόλει τεταγμένον; 

μᾶλλον δὲ κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν προτέραν τὴν πόλιν; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. En ἴη δὲ y ἄν, ὡς ἔγῳμαι, ὀλιγαρ- 

χία ἢ μετὰ τὴν τοιαύτην τ πολιτείαν. ““ἔγεις δέ, ἢ δ᾽ 

ὅς, τὴν ποίαν κατάστασιν ὀλιγαρχίαν; Τὴν ἀπὸ τιμη- 
μάτων, ἢν δ᾽ ἐγώ, πολιτείαν, ἐν ἧ οἱ μὲν πλούσιοι ἄρ- 
χουσι, πένησι ! δὲ οὐ μέτεστιν ἀρχῆς. Μανϑάνω, 7 
δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ὡς μεταβαίνει πρῶτον ἐκ τῆς πιμαρχίας 
εἰς, τὴν ὀλιγαρχίαν, ῥητέον; Ναί. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
xai τυφλῷ 78 δῆλον, ὡς μεταβαίνει. Πῶς; Τὸ τα- 
μιεῖον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐχεῖνο ἑκάστῳ χρυσίου πληρούμενον 
ἀπόλλυσι τὴν τοιαύτην πολιτείαν. πρῶτον μὲν γὰρ 
δαπάνας αὑτοῖς ἐξευρίσχουσι, καὶ τοὺς νόμους ἐπὶ 
τοῦτο παράγουσιν, ἀπειϑοῦντες ! αὐτοί τὸ καὶ γυναῖ- 
χες αὐτῶν. Εἰκός, ἔφη. Ἔπειτά γε, οἶμαι, ἄλλος ἀλ- 

λον ὁρῶν καὶ εἰς ζῆλον ἰὼν τὸ πλῆϑος τοιοῦτο» αὖ- 
τῶν ἀπειργάσαντο. Εἰκός. Τοὐντεῦϑεν τοίνυν, εἶπον, 

προϊόντες εἰς τὸ πρόσϑεν τοῦ χρηματίζεσϑαι, ὅσῳ ἂν 

τοῦτο τιμιώτερον ἡγῶνται, τοσούτῳ ἀρετὴν ἀτιμοτέ- 
go». ἢ οὐχ οὕτω πλούτου ἀρετὴ διέστηκεν, ὥςπερ ἐν 
πλάστιγγι ζυγοῦ κειμένου ἑκατέρου ἀεὶ τοὐναντίον ῥέ- 
ποντθ; Καὶ μάλ, ἔφη. Τιμωμένου δὴ * πλούτου ἐν 
πόλει καὶ τῶν πλουσίων ἀτιμωτέρα ἀρετή τε καὶ οἵ 
ἀγαϑοῖ. Δῆλον. Ἡσκεῖται δὴ τὸ ἀεὶ τιμώμενον, ἀμε- 
λεῖται δὲ τὸ ἀτιμαζόμενον. Οὕτως. Ἀντὶ δὴ φιλονεί- 
xu» καὶ φιλοτίμων ἀνδρῶν φιλοχρηματισταὶ καὶ φιλο- 
χρήματοι τελευτῶντες ἐγένοντο, καὶ τὸν μὲν πλούσιον 
ἐπαινοῦσί τε καὶ ϑαυμάζουσι καὶ εἰς τὰς ἀρχὰς ἀγου- 
σι, τὸν δὲ πένητα ἀτιμάζουσιν. Πάνυ y&. Οὐκοῦν τό- 
τε δὴ νόμον τίϑενται, ὅρον πολιτείας ὀλιγαρχικῆς ! 

ταξάμενοι πλῆϑος “χρημάτων, οὔ μὲν μᾶλλον ὀλιγαρ- 
χία, πλέον, οὗ δ᾽ ἧττον», ἔλαττον, προειπόντες ἀρχῶν 
μὴ μετέχειν, ᾧ ἂν μὴ ἢ οὐσία εἰς τὸ ταχϑὲν τίμημα, 
ταῦτα δὲ ἢ βίᾳ μεϑ'᾽ ὅπλων. διαπράττονται, ἢ ἢ καὶ πρὸ 
τούτου φοβήσαντες κατεστήσαντο; τὴν τοιαύτην πολι- 
τείαν. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτω μὲν ovy. Ἢ μὲν δὴ κατά- 

στασις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, αὕτη.  INoi, ἔφη" ἀλλὰ τίς δὴ 

ὃ τρόπος τῆς πολιτείας; καὶ ποῖά ἐστιν ἃ ἔφαμεν ἜΣ 
τὴν ἁμαρτήματα ] ἔχειν; “ρῶτον μέν, ἔφην, τοῦτο 
αὐτό, ὃ ὅρος αὐτῆς οἷός ἐστιν. ἄϑρει γάρ, εἰ γεῶν 
οὕτω τις ποιοῖτο κυβερνήτας, ἀπὸ τιμημάτων, τῷ δὲ 
πένητι, εἰ καὶ κυβερνητικώτερος εἴη, μὴ ἐπιτρέποι. Πο- 
γηράν, ἢ ἦ ὅς, τὴν ναυτιλίαν αὐτοὺς γαυτίλλεσϑαι. 

Οὐχοῦν καὶ περὶ ἄλλου οὕτως ὁτουοῦν [i τινος] ἀρ- 
χῆς; Οἶμαι ἔγωγε. Πλὴν πόλεως; ἦν δ᾽ ἐγώ: ἢ καὶ 
πόλεως πέρι; Πολύ y; ἔφη, μάλιστα, ὅσῳ χαλεπωτά- 
τὴ καὶ μεγίστη D] ἀρχή. Ἕν μὲν δὴ ! τοῦτο τοσοῦτον 
ὀλιγαρχία ἂν ἔχοι ἁμάρτημα. Φαίνεται. Τὶ δέ; τόδε 
dpa za τούτου ἔλαττον; Τὸ ποῖον; Τὸ μὴ μίαν ἀλλὰ 

δύο ἀνάγκῃ εἶναι τὴν τοιαύτην πόλιν, τὴν μὲν mevi- 
τῶν, τὴν δὲ πλουσίων, οἰκοῦντας | ἐν τῷ αὐτῷ, ἀεὶ ἐπι- 
βουλεύοντας ἀλλήλοις. Οὐδὲν μὰ A, ἔφη, ἔλαττον. 
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Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τόδε καλόν, τὸ ἀδυνάτους εἶναι ἔσως 
πόλεμόν τινα πολεμεῖν διὰ τὸ ἀναγκάζεσϑαι ἢ χρωμέ- 
γους τῷ πλήϑει ὡπλισμένῳ δεδιέναι μᾶλλον ἢ ! τοὺς 
πολεμίους, ἢ E χφθωμένους ὡς ἀληϑῶς ὀλιγαρχικοὺς 

φανῆναι ἐν αὐτῷ τῷ μάχεσϑαι, καὶ ἅμα χρήματα μὴ 
ἐθέλειν εἰςφέρειν, ἅτε φιλοχρημάτους. Θὺ καλόν. Τὶ 

δέ; O0 πάλαι ἐλοιδοροῦμεν, τὸ πολυπραγμονεῖν γεωρ- 
γοῦντας καὶ χφηματιζομένους * καὶ πολεμοῦντας ἅμα 
τοὺς αὐτοὺς ἐν τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ, ἡ δοκεῖ ὀρϑῶς 
ἔχειν; Οὐδ᾽ ὁ ὁπωςτιοῦν. VIL. Ὅρα δή, τούτων πάντων 
τῶν κακῶν εἰ τόδε μέγιστον αὕτη πρώτη παραδέχεται. 
Τὸ ποῖον; Τὸ ἐξεῖναι πάντα τὰ αὑτοῦ ἀποδόσϑαι, 

καὶ ἄλλῳ χκτήσασϑαι τὰ τούτου, καὶ ἀποδόμενον oi- 

κεῖν ἐν τῇ πόλει μηδὲν ὄντα τῶν τῆς πόλεως μερῶν, 
μήτϑ χρηματιστὴν μήτε δημιουργὸν μήτε ἱππέα μήτε 
ὁπλίτην, ἀλλὰ πένητα καὶ ἄπορον κεκλημένον. ' Πρώ- 

τη, ἔφη. Ovxov» διακωλύεταὶ γ8 ἐν ταῖς ὀλιγαρχουμέ- 

γαις τὸ τοιοῦτον" οὐ γὰρ ἄν οἱ uiv ὑπέρπλουτοι ἦσαν, 

οἵ δὲ παντάπασι πένητες. ὈΟρϑῶς. Τόδε δὲ ἀϑρει" 

ἄρα ὅτε πλούσιος ὧν ἀνήλισκεν ὁ τοιοῦτος, μᾶλλόν τι 

τότ᾽ ἦν ὄφελος τῇ πόλει. εἰς ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν; ἢ ἐδό- 
x6&L uiv τῶν ἀρχόντων εἶναι, τῇ δὲ ἀληϑείᾳ οὔτε ἀρ- 
χων οὔτε ὑπηρέτης ἣν αὐτῆς, ἀλλὰ τῶν ἑτοίμων ἀνα- 

λωτής; Οὕτως, ἔφη" ἐδόκει, ἣν δὲ οὐδὲν ' ἄλλο ἢ 
ἀναλωτής. Βούλει οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, φῶμεν αὐτόν, ὡς 

ἐν χηρίῳ κηφὴν ἐγγίγνεται, σμήνους vague, οὕτω καὶ 
τὸν τοιοῦτον ἐν οἰχίᾳ κηφῆνα ἐγγίγνεσϑαι, νόσημα 
πόλεως; Πάνυ μὲν οὔν, ἔφη, a Σώκρατες. Οὐκοῦν, 

a ᾿δείμαντε, τοὺς μὲν πτηνοὺς κηφῆνας πάντας ἀκέν- 
τρους ὃ ϑεὸς πεποίηκε, τοὺς δὲ πεζοὺς τούτους ἐνίους 
μὲν αὐτῶν ἀκέντρους, ἐνίους δὲ δεινὰ κέντρα ἔχοντας; 

καὶ ἐκ μὲν τῶν ἀκέντρων πτωχοὶ πρὸς τὸ γῆρας τε- 
λευτῶσιν, ! ἐκ δὲ τῶν κεκεντρωμένων πάντες, ὅσοι κέ- 

κληνται κακοῦργοι; ληϑέστατα, ἔφη. λον ἄρα, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, ἐν πόλει, οὗ ἂν ἴδης πτωχούς, ὅτι εἰσὶ που ἐν 

τούτῳ τῷ τόπῳ ἀποκεκρυμμένοι χλέπται 18 καὶ βαλαν- 
τιοτόμοι καὶ ἱερόσυλοι καὶ πάντων τῶν τοιούτων κα- 
χῶν δημιουργοί. “Δῆλον, ἔφη. Ti οὖν; ἐν ταῖς ὀλι- 
γαρχουμέναις πόλεσι πτωχοὺς οὐχ ὁρᾷς ἐνόντας; λί- 

yov 7» ἔφη, πάντας τοὺς ἐκτὸς τῶν ἀρχόντων. Μὴ 
ov» οἰόμεϑα, ἔφην ' ἐγώ, καὶ κακούργους πολλοὺς ἐν 
αὐταῖς εἶναι κέντρα ἔχοντας, οὕς ἐπιμελείᾳ βίᾳ κατέ- 
χουσιν ci ἀρχαΐ; Οἰόμεϑα μὲν οὔν, ἔφη. ED οὖν οὐ 

δι ἀπαιδευσίαν καὶ κακὴν τροφὴν καὶ κατάστασιν τῆς 
πολιτείας φήσομεν τοὺς τοιούτους αὐτόϑι ἐγγίγνεσθαι; 

Φήσομεν. Ἠλλ᾽ οὖν δὴ τοιαύτη γέ τις ἂν εἴη ἡ ὁλι- 
γαρχουμένη πόλις καὶ τοσαῦτα κακὰ ἔχουσα, ἴσως δὲ 
καὶ πλείω. Σχεδὸν τι, ἔφη. πειργάσϑω * δὴ ἡμῖν 
καὶ αὕτη, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ πολιτεία, ἣν ὀλιγαρχίαν καλοῦ - 
σιν, ἐκ τιμημάτων ἔχουσα τοὺς ἄρχοντας" τὸν δὲ ταύ- 
τῇ ὅμοιον μετὰ ταῦτα σκοπῶμεν, ὡς τε γίγνεται 0 οἷός 
16 γενόμενος ἔστιν. Πάνυ μὲν ovv, ἔφη. ΨΗΙ. "p 

οὖν ὧδε μάλιστα εἰς ὀλιγαρχικὸν ἐκ τοῦ τιμοκρατικοῦ 
ἐχείνου μεταβάλλει; Πῶς; Ὅταν αὐτοῦ παῖς γενόμενος 

τὸ μὲν πρῶτον ζηλοῖ τε τὸν πατέρα καὶ τὰ ἐκείνου 
ἴχνη διώκῃ, ἔπειτα αὐτὸν ἔδη ἐξαίφνης πταίσαντα ' 
ὥςπερ. πρὸς ἕρματι πρὸς τῇ πόλει, καὶ ἐκχέαντα τά 18 
αὐτοῦ καὶ ἑαυτόν, ἢ στρατηγήσαντα ἢ τιν ἄλλην με- 

γάλην ἀρχὴν ἄρξαντα, εἶτα εἰς δικαστήριον ἐμπεσόντα, 
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βλαπτόμενον ὑπὸ συκοφαντῶν, ἢ ἀποϑανόντα ἢ ἐχπε- 
σόντα ἢ ἀτιμωϑέντα καὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν ἀποβα- 
λόντα. Εἰκός Dm Ἰδὼν δὲ ye, ὦ φίλε, ταῦτα 

xal παϑὼν καὶ ἀπολέσας τὰ ὄντα δείσας, οἶμαι, εὑ- 
ϑὺς ἐπὶ κεφαλὴν ὠϑεῖ ἐκ τοῦ ϑρόνου τοῦ ἐν τῇ ἕαυ- 
τοῦ ψυχῇ ' φιλοτιμίαν T8 καὶ τὸ ϑυμοειδὲς ἐχεῖνο καὶ 
ταπεινωϑεὶς ὑπὸ πενίας πρὸς χρηματισμὸν τραπόμενος 
γλίσχρως καὶ κατὰ σμικρὸν φειδόμενος καὶ ἐργαζόμε- 
vos χφήματα ξυλλέγεται. ap οὐχ οἴει TOY τοιοῦτον 

τότε εἰς μὲν τὸν ϑρόνον ἐχεῖνον τὸ ἐπιϑυμητικόν τα 
καὶ φιλοχρήματον ἐγκαϑίζειν καὶ μέγαν βασιλέα ποιεῖν 
ἐν ἑαυτῷ, τιάρας 18 καὶ στρεπτοὺς καὶ ἀκινάκας πα- 
φαζωννύντα; Ἔχγωγε, ἔφη. Τὸ δὲ γε, οἶμαι, λογιστι- 

κόν T8 καὶ ϑυμοειδὲς ! χαμαὶ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν TD 

χαϑίσας vm ἐχείνῳ xai καταδουλωσάμενος, τὸ μὲν οὐ- 

δὲν ἄλλο ἐᾷ λογίξεσϑαι οὐδὲ σκοπεῖν ἀλλ ἢ ὁπόϑεν 
ἐξ ἐλαττόνων χρημάτων πλείω ἔσται, τὸ δὲ αὐ ϑαυ- 

μάζειν zol τιμᾶν μηδὲν ἀλλο ἢ πλοῦτόν T8 καὶ πλου- 

σίους, xal ,φιλοτιμεῖσϑαι μηδ᾽ ἐφ᾽ ἑνὲ ἄλλῳ ἢ " ἐπὶ χφη- 
μάτων κτήσει καὶ ἐάν τι ἄλλο εἰς τοῦτο φέρῃ. Οὐκ 
ἔστ᾽ ἄλλη, ἔφη, μεταβολὴ οὕτω ταχεῖα τε καὶ ἰσχυρὰ 

ἐχ φιλοτίμου γέου εἰς φιλοχρήματον. ! "4g οὖν οὗτος, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ὀλιγαρχικός ἐστιν; H γοῦν μεταβολὴ αὐτοῦ 
ἐξ ὁμοίου ἀνδρός ἐστι τῇ πολιτείᾳ, ἐξ ἧς ἢ ὀλιγαργ ἕα 

μετέστη. Σκοπῶμεν δή, εἰ ὅμοιος ἄν εἴη. * Σκοπῶ- 

μδν. IX. Οὐκοῦν πρῶτον pi TO χρήματα περὶ πλεί- 

στοῦ ποιεῖσθαι ὅμοιος ἄν εἴη; Πῶς δ᾽ οὔ; Καὶ μὴν 

τῷ γε φειδωλὸς εἶναι καὶ ἐργάτης, τὰς ἀναγκαίους 
ἐπιϑυμίας μόνον τῶν παρ αὑτῷ ἀποπιμπλάς, τὰ δὲ 
ἄλλα ἀναλώματα μὴ παρεχόμενος, ἀλλὰ δουλούμενος 

τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας ὡς ματαίους. Πάνυ μὲν οὐ». 

«Αὐχμηρός γέ τις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὧν καὶ ἀπὸ παντὸς πε- 
ριουσίαν ποιούμενος, -ϑησαυροποιὸς ἀνήρ᾽ οὕς δὴ ! καὶ 
ἐπαινεῖ τὸ πλῆϑος" ἢ οὐχ οὗτος ἄν εἴη ὃ τῇ τοιαύτῃ 
πολιτείᾳ ὅμοιος; Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη, δοκεῖ" ρήματα γοῦν 
μάλιστα ἔντιμα τῇ τε πόλει καὶ παρὰ τῷ τοιούτῳ. 
Οὐ γάρ, οἶμαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, παιδείᾳ ὃ ὃ τοιοῦτος προς- 

ἔσχηκεν. Οὐ δοκῶ, ἔφη: οὐ γὰρ ἂν τυφλὸν ἡγεμόνα 
τοῦ χοροῦ ἐστήσατο καὶ ἐτίμα μάλιστα. — Ev, ἣν δ᾽ 
ἐγώ. τόδε δὲ σκόπει" κηφηνώδεις ἐπιϑυμίας ἐν αὐτῷ 
διὰ τὴν ἀπαιδευσίαν μὴ φῶμεν ἐγγίγνεσϑαι, τὰς μὲν 
πτωχιχάς, ! τὰς δὲ κακούργους, κατεχομένας βίᾳ V ὑπὸ 

τῆς ἄλλης ἐπιμελείας; Καὶ μαλ, & ἔφη. Οἷσϑ'᾽ οὖν, εἷ- 

πον, Oi ἀποβλέψας κατόψει αὐτῶν τὰς κακουργίας; 

Hoi; ἔφη. Εἰς τὰς τῶν ὀρφανῶν ἐπιτροπεύσεις, xci 
εἴ πού τι αὐτοῖς τοιοῦτον ξυμβαίνει, ὥςτε πολλῆς ἐξ- 

ουσίας λαβέσϑαι τοῦ ἀδικεῖν. Ἡληϑῆ. "Ap οὖν OU 

τούτῳ δῆλον, ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις ExufloAadoic Ν ὃ τοιοῦ- 
τος, ἐν οἷς εὐδοκιμεῖ δοχῶν δίκαιος εἶναι, ἐπιεικεῖ τινι 

ἑαυτοῦ βίᾳ κατέχει ἄλλας ! κακὰς ἐπιϑυμίας ἐνούσας, 
οὐ πείϑων ὅτι οὐκ ἄμεινον, οὐδ᾽ ἡμερῶν λόγῳ, ἀλλ 
ἀνάγκῃ καὶ φόβῳ, περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας τρέμων; Καὶ 

πάνυ y, ἔφη. Καὶ "i Ain, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, τοῖς 
πολλοῖς ys αὐτῶν εὑρήσεις, ὅταν δέῃ τὰ ἀλλότρια ἀνα- 
λίσκειν, τὰς τοῦ κηφῆνος ξυγγενεῖς ἐνούσας ἐπιϑυμίας. 
Καὶ μάλα, ἢ δ᾽ ὅς, σφόδρα. Οὐκ àg ἄν εἴη ἀστα- 
σίαστος ὃ τοιοῦτος ἐν ἑαυτῷ, οὐδὲ εἷς, ἀλλὰ διπλοῦς 
τις, ἐπιϑυμίας δὲ ἐπιϑυμιῶν ὡς τὸ ! πολὺ κρατούσας 
ἂν ἔχοι βελτίους χειρόνων. Ἔστιν οὕτως. Διὰ ταῦτα 

ΙΑ TIOSNSISS 

| ὁμονοητικῆς δὲ καὶ ἡρμοσμένης τῆς ψυχῆς ἀληϑὴς ἀρε- 

| δανείζοντες ἔτι πλουσιώτεροΐ τὸ καὶ ἐντιμότεροι γί- 

; 5 : z c. de - Fe 
δή, οἶμαι, εὐσχημονέστερος ἂν πολλῶν ὃ τοιοῦτος εἴη 

τῇ πόῤῥω ποι ἐκφεύγοι ἄν αὐτόν. Δοχεῖ μοι. Καὶ 
μὴν ἀνταγωνιστής 7 ἰδίᾳ ἐν πόλει ὃ φειδωλὸς t φαῦ- 
λος 5 τινος γίκης ἢ ἄλλης φιλοτιμίας τῶν καλῶν, χφή- 

ματά τῷ οὐκ ἐθέλων εὐδοξίας & ἕνεκα καὶ τῶν τοιούτων 

ἀγώνων ἀναλίσκειν, δεδιὼς τὰς ἐπιϑυμίας τὰς ἀναλω- 

τικὰς ἐγείρειν. καὶ ξυμπαρακαλεῖν ἐπὶ ξυμμαχίαν τε καὶ 
φιλονεικίαν, ὀλίγοις τισὶν ἑαυτοῦ πολεμῶν ὀλιγαρχικῶς 

τὰ πολλὰ ἡττᾶται καὶ πλουτεῖ. Καὶ μάλα, ἔφη. Ἔτι 

οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀπιστοῦμεν μὴ κατὰ τὴν ̓ ὀλιγαρχουμέ- 
γὴν πόλιν ὁμοιότητι τὸν φειδωλόν τὸ καὶ χρηματιστὴν 

! τετάχϑαι; Οὐδαμῶς, € ἔφη. Pe “ημοχρατίαν δή, ὡς 

fouxe, μετὰ τοῦτο σκεπτέον, τίνα τε χίγνεται τρόπον, 
γενομένη τε ποῖόν τινα ἔχει, 1v αὖ τὸν τοῦ τοι- 
οὕτου ἀνδρὸς τρόπον γνόντες παραστησώμεϑ᾽ αὐτὸν 
εἰς κρίσιν. Ὁμοίως γοῦν ἄν, ἔφη, ἡμῖν αὐτοῖς πορευ- 
οἰμεϑα. Ovxovr, ἦν δ᾽ ἐγώ, μεταβάλλει μὲν τρόπον 

τινὰ τοιόνδε ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς δημοκρατίαν, δὶ ἀπλη- 

στίαν τοῦ προχειμένου ἀγαϑοῦ, τοῦ ὡς πλουσιώτατον 
δεῖν γίγνεσϑαι; Πῶς δή; ! Ἅτε, οἶμαι, ἄρχοντες ἐν 

αὐτῇ oi ἄρχοντες διὰ τὸ πολλὰ χεχτῆσϑαι, οὐκ ἐϑέ- 

λουσιν εἴργειν νόμῳ τῶν νέων ὅσοι ἄν ἀκόλαστοι γί- 
yvovrot, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς ἀναλίσκειν τε καὶ ἀπολλύ- 

ναι τὰ αὑτῶν, ἵνα ὠνούμενοι τὰ τῶν τοιούτων καὶ εἰς- 

γνωνται. Παντός γε μᾶλλον. Οὐκοῦν δῆλον ἤδη τοῦ- 
TO ἐν πόλει, ὅτι πλοῦτον τιμᾶν χαὶ σωφροσύνην ἅμα 

ἱχανῶς χτᾶσϑαι ἐν τοῖς πολίταις ἀδύνατον, ! ἀλλ᾽ 

ἀνάγκη ἢ τοῦ ἑτέρου ἀμελεῖν ἢ τοῦ ἑτέρου; Ἐπιεικῶς, 
ἔφη, δῆλον. Παραμελοῦντες δὴ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις 
καὶ ἐφιέντες ἀκολασταίνειν οὐκ ἀγεννεῖς ἐνίοτε ἀνϑρώ- 
πους πένητας ἠνάγκασαν γϑρέσϑαι. Mala 78. Ka- 

ϑῆνται δή, οἶμαι, οὗτοι ἐν τῇ πόλει κεκδντρωμένοι τε 
καὶ ἐξωπλισμένοι, οἵ μὲν ὀφείλοντες χρέα, οἱ δὲ ἃ ἄτιμοι 

γεγονότες, oi δὲ ἀμφότερα, μισοῦντές τε καὶ ἐπιβου- 
λεύοντες τοῖς κτησαμένοις τὰ αὑτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις, 
»εωτερισμοῦ ἐρῶντες. ! Ἔστι ταῦτα. οἱ δὲ δὴ χφημα- 
τισταὶ ἐγκύψαντες, οὐδὲ δοκοῦντες τούτους ὁρᾶν, τῶν 
λοιπῶν τὸν Gel ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώ- 
σχοντες, καὶ TOU πατρὸς ἐχγόνους τόκους πολλαπλα- 

σίους κομιζόμενοι, * πολὺν τὸν npa καὶ πτωχὸν 
ἐμποιοῦσι τῇ πόλει. Πῶς γάρ, ἔφη, οὐ πολύν; Καὶ 

οὔτε γ᾽ ἐχείνῃ, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ τοιοῦτον κακὸν ἐκκαόμε- 
voy ἐθέλουσιν ἀποσβεννύναι, εἴργοντες τὰ αὑτοῦ ὅπῃ 
τις βούλεται τρέπειν, οὔτε τῇδε, 7j «v κατὰ ἕτερον »ó- 
uo» τὰ τοιαῦτα λύεται. Κατὰ δὴ τίνα; Ὃς uer 
ἐκεῖνόν ἐστι δεύτερος καὶ ἀναγκάζων ἀρετῆς ἐπιμελεῖ- 
σϑαι τοὺς πολίτας. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κινδύνῳ τὰ 

πολλά τις τῶν ἑχουσίων ξυμβολαίων ! προςτάττῃ ξυμ- 

βάλλειν, χφηματίζοιντο μὲν ἄν ἧττον ἀναιδῶς ἐν τῇ 
πόλει, ἐλάττω δ᾽ ἐν αὐτῇ φύοιτο τῶν τοιούτων χακῶν 

οἵων. γῦν δὴ εἴπομεν. Koi πολύ ves ἡ δ᾽ ὅς. Nov 
δέ 7, ἔφην ἐγώ, διὰ πάντα τὰ τοιαῦτα τοὺς μὲν δὴ 

ἀρχομένους οὕτω διατιϑέασιν ἐν πῇ πόλει oi ἄρχον- 
τες" σφᾶς δὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς αὑτῶν ag οὐ τρυφῶν- 
τας μὲν τοὺς νέους καὶ ἀπόνους καὶ πρὸς τὰ τοῦ σώ- 
ματος καὶ πρὸς τὰ τῆς ψυχῆς, μαλακοὺς δὲ καρτερεῖν 
! πρὸς ἡδονάς τὸ καὶ λύπας καὶ ἀργούς; Τί μήν; 4v- 
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τοὺς δὲ πλὴν χρηματισμοῦ τῶν ἄλλων ἠμεληκότας, καὶ 
οὐδὲν πλείω ἐπιμέλειαν “πεποιημένους ἀρετῆς ἢ τοὺς 

πένητας; Οὐ γὰρ ovr. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι ὅταν 
παραβάλλωσιν ἀλλήλοις οἵ ra ἄρχοντες καὶ oi ἀρχόμε- 
γοι ἢ ἐν ὁδῶν πορείαις ἢ ἐν ἄλλαις τισὶ κοινωνίαις, ἢ 

κατὰ ϑεωρίας ἢ κατὰ στρατείας, ἢ ξύμπλοι γιγνόμενοι 
ἢ συστρατιῶται, ἢ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς κινδύνοις ! ἀλ- 
λήλους ϑεώμενοι μηδαμῇ ταύτῃ καταφρονῶνται 0i πέ- 
γνητες ὑπὸ τῶν πλουσίων, ἀλλὰ πολλάκις ἰσχνὸς ἀνὴρ 
πένης, ἡλιωμένος, παραταχϑεὶς ἐν μάχῃ πλουσίῳ ἐσκια- 

τροφηκότι, πολλὰς ἔχοντι σάρκας ἀλλοτρίας, ἴδῃ ἀ- 

σϑματός τὲ καὶ ἀπορίας μεστόν, Gg oie. αὐτὸν οὐχ 
ἡγεῖσϑαι κακίᾳ τῇ σφετέρᾳ πλουτεῖν τοὺς τοιούτους, 
xol ἄλλον ἄλλῳ rogo aus ὅταν ἰδίᾳ ξυγγίγνωνται, 

ὅτι ἄνδρες ἡμέτεροι ! εἰσὶν οὐδέν; Ew οἶδα μὲν οὐν, 
ἔφη, ἔγωγϑ, ὅτι οὕτω ποιοῦσιν. Οὐκοῦν ὥςπερ σῶμα 
γοσῶδες μικρᾶς ῥοπῆς ἔξωϑϑεν δεῖται προςλαβέσϑαι 
πρὸς τὸ κάμγειν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνευ τῶν ἔξω στασιά- 

ζει αὐτὸ αὑτῷ, οὕτω δὴ καὶ ἡ κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ δια- 

κειμένη πόλις ἀπὸ σμικρᾶς προφάσβως, ἔξωϑεν ἐπα- 

γομένων. ἢ τῶν ἑτέρων. ἐξ ὀλιγαρχουμένης πόλεως ξυμ- 
μαχίαν ἢ τῶν ὅτέρων ἐκ δημοχρατουμένης, γοσεῖ 8 καὶ 
αὐτὴ αὑτῇ μάχεται, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνου τῶν ἔξω στα- 
σιάζει; * Καὶ σφόδρα 78. “Πημοκρατία δή, οἶμαι; rt 

γνεται, ὅταν οἵ πένητες γικήσαντες τοὺς μὲν ἀποκχτεί- 
γωσι τῶν ἑτέρων, τοὺς δὲ ἐκβάλωσι, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐξ 

ἴσου μεταδῶσι πολιτείας τε καὶ ἀρχῶν" καὶ ὡς τὸ πο- 
λὺ ἀπὸ κλήρων ci ἀρχαὶ ἐν αὐτῇ γίγνονται. Ἔστι γάρ, 
ἔφη; αὕτη 7 κατάστασις δημοκρατίας, ἐάν 18 καὶ δι 
ὅπλων γένηται, ἐὰν T8 καὶ διὰ “φύβον ὑπεξελϑόντων 

τῶν ἑτέρων. ΧΙ. Τίνα δὴ oU», ἦν δ᾽ Ἐπὰν οὗτοι τρό- 

πον οἰκοῦσι; καὶ ποία τις E τοιαύτη ! QU πολιτεία; 
δῆλον γάρ, ὅτι ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ δημοχρατικός τις ἀνα- 
φανήσεται. 4ῆλον, ἔφη. Οὐκοῦν πρῶτον μὲν δὴ ἐλεύ- 
ϑεροι, καὶ ἐλευϑερίας ἢ πόλις μεστὴ καὶ παῤῥησίας 
γίγνεται, καὶ ἐξουσία ἐν αὐτῇ ποιδὶν ὃ τί τις βούλε- 

ται; Aiyetal γ8 δή, i ἔφη. Ὅπου δὲ ye ἐξουσία, δῆλον 
ὅτι ἰδίαν ἕκαστος ἄν κατασκευὴν τοῦ αὑτοῦ βίου κα- 
τασκχευάζοιτο ἐν αὐτῇ, ἥτις ἕκαστον ἀρέσκοι. 4Δῆλον. 
“Παντοδαποὶ δὴ ἂν, οἶμαι, ἐν ταύτῃ ! τῇ πολιτείᾳ μά- 
hor ἐγγίγνοιντο ἄνϑρωποι. πῶς γὰρ oV; “Κινδυνεύει, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, καλλίστη αὕτη τῶν πολιτειῶν εἶναι" ὥςπερ 

ἱμάτιον ποικίλον πᾶσιν ἀνϑεσι πεποικιλμένον, οὕτω 

καὶ αὕτη πᾶσιν ἤϑεσι πεποικιλμένη καλλίστη ἄν φαί- 

γοιτο. καὶ ἴσως μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ταύτην, ὥςπερ OL 

παῖδές, 18 xol αἵ quitus τὰ ποικίλα ϑεώμενοι, xaAM- 

στην. ἄν πολλοὶ κρίνειαν. Καὶ μαλ, ἔφη. Καὶ ἔστι 

ye ὦ μακάριε, oy ' δ᾽ ἐγώ, ἐπιτήδειον ζητεῖν ἐν αὐτῇ 
πολιτοίαν. Τί δή; Ὅτι πάντα γένη πολιτϑιῶν ἔχϑι διὰ 
τὴν ἐξουσίαν, καὶ κινδυνεύδι τῷ βουλομένῳ πόλιν κα- 
τασχευάζειν, 0 γὺν δὴ ἡμεῖς ἐποιοῦμεν, ἀναγκαῖον εἶναι 
εἰς δημοκρατουμένην ἐλϑόντι πόλιν, ὃς ἂν αὐτὸν ἀρέ- 

σχῇ τρόπος, τοῦτον ἐκλέξασϑαι, ὥςπερ Big παντοπώ- 

λιον ἀφικομένῳ πολιτειῶν, καὶ ἐκλεξαμένῳ οὕτω κατοι- 

κίζοιν. Ἴσως γοῦν, ἔφη, οὐκ ἄν ἀποροῖ ! παραδειγμά- 
τω». Τὸ δὲ μηδεμίαν ἀνάγκην, εἶπον, εἶναι ἃ ἄρχειν ἐν 

ταύτῃ τῇ πόλϑι, μηδ᾽ ἂν ἧς ἱκαγὸς ἄρχειν, μηδὲ αὖ 
ἄρχεσϑαι, ἐὰν C βούλῃ, μηδὲ πολ μεῖν πολεμούντων, 

μηδὲ δἰρήνην ἀγϑιν τῶν ἄλλων ἀγόντων, ἐὰν μὴ ἐπι- 
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ϑυμῇς εἰρήνης, μηδ᾽ αὖ, ἐάν τις ἄρχειν »όμος g& δια- 
κωλύῃ ἢ δικάζβιν, μηδὲν ἡ ἧττον καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν, 
ἐὰν αὐτῷ σοι ἐπίῃ, * cQ οὐ ϑεσπεσία καὶ ἡδεῖα ἡ D] 

τοιαύτη διαγωγὴ & τῷ παραυτίκα; Ἴσως, ἔφη; ἔν ye 
τούτῳ. Ti δέ; 7 πραότης ἐνίων τῶν δικασϑέντων οὐ 
κομψή; ἢ οὕπω εἶδες ἐν τοιαύτῃ πολιτείᾳ, ἀνϑρώπων 
χαταψηφισϑέντων ϑανάτου 3, ἢ φυγῆς, οὐδὲν ἧττον αὐ- 

τῶν μενόντων τὸ καὶ ἀναστρεφομένων ἐν μέσῳ, καὶ ὡς 
ovre φροντίζοντος οὔτε ὁρῶντος οὐδενὸς περινοστεῖ 
ὥρπορ ἥρως; Kol πολλούς y, ἔφη. Ἢ δὲ συγγνώμη 
καὶ οὐδ᾽ ! ὁπωρτιοῦν σμικρολογία αὐτῆς, ἀλλὰ κατα- 

φρόνησις ὧν ἡμεῖς ἐλέγομεν σεμνύνοντες, OT8 τὴν πό- 
λιν φκίζομεν, ὡς BL μή τις ὑπερβεβλημένην φύσιν ἔχοι, 

οὔποτ᾽ ἂν γένοιτο ἀνὴρ ἀγαϑύς, εἰ μὴ παῖς ὦν εὐϑὺς 
σπαΐζοι ἐν καλοῖς καὶ ἐπιτηδεύοι τὰ τοιαῦτα πάντα, ὡς 
εγδιοποθῖίως καταπατήσασ᾽ ἅπαντ᾽ αὐτὰ οὐδὲν φρον- 
τέξει, ἐξ ὁποίων ἂν τις ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὰ πολιτικὰ 
ἰὼν πράττῃ, ἀλλὰ τιμᾶ, ἐὰν φῇ μόνον εὔνους εἶναι τῷ 
! πλήϑει. Πάνυ f» ign, γενναία. Ταῦτα 18 5 

ἔφην, ἔχοι ἄν xoi τούτων ἀλλα ἀδελφὰ δημοκρατία, 

χαὶ εἴη ἂν, ὡς ἔοικεν, ἡδεῖα πολιτεία καὶ ἄναρχος καὶ 
ποικίλη, ἰσότητά τινα ὁμοίως ἔσοις 18 καὶ ἀνίσοις δια- 

γέμουσα. Καὶ μάλ, ἔφη; γνώριμα λέγεις. XII. "A99 
δή, ἣν δ᾽ ἐγώ, τίς ὃ τοιοῦτος ἰδίᾳ. ἢ πρῶτον σκεπτέον, 
ὥςπερ τὴν πολιτείαν ἐσκοψάμεϑα, τίνα τρόπον ripre- 
ται; INol, Apr. "Ag οὖν οὐχ ὧδε; τοῦ φειδωλοῦ ἐχεί- 
vov καὶ ὀλιγαρχικοῦ ! γένοιτ᾽ ἂν, οἶμαι, υἱὸς ὑπὸ τῷ 
πατρὶ τοϑραμμένος ἐν τοῖς ἐχείνου ἤϑεσιν; Ti γὰρ οὔ; 
Βίᾳ δὴ καὶ οὗτος ἄρχων τῶν ἐν αὑτῷ ἡδονῶν, ὅσαι 
ἀναλωτικαὶ μέν, χρηματιστικαὶ δὲ μή" ot δὴ οὐκ ἄναγ- 

καῖαι κέχληνται. “λον, ἔφη. Βούλει οὖν, zv δ᾽ ἐγώ, 

ἵνα μὴ σκοτεινῶς διαλεγώμεϑα, πρῶτον ὁρισώμεϑα 

τάς T8 ἀναγκαίους ἐπιϑυμίας καὶ τὰς μή; Βούλομαι, 
ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ἃς τε οὐκ ἂν οἷοί T εἶμεν ἀποτρέ- 
ψαι, δικαίως ἂν ἀναγκαῖαι. καλοῖντο, καὶ ὅσαι ! ἀπο- 

τελούμεναι, ὠφελοῦσιν ἡμᾶς; τούτων γὰρ ἀμφοτέρων 
ἐφίεσϑαι ἡμῶν τῇ φύσει. ἀνάγκη. ἢ οὔ; Καὶ μάλα. 

Δικαίως δὴ * τοῦτο ἐπὶ αὐταῖς ἐροῦμεν, τὸ ἀναγκαῖον. 

Δικαίως. Τί δέ; ἃ γέ τις ἀπαλλάξειεν ἂν, Bl μελετῴη 

ἐκ νέου, καὶ πρὸς ὁ οὐδὲν ἀγαϑὸν ἐνοῦσαι δρῶσιν, αἵ δὲ 

καὶ τοὐναντίον, πάσας ταύτας εἰ μὴ ἀναγκαίους φαῖ- 
μδν εἶναι, &Q οὐ καλῶς ἂν λέγοιμεν; Καλῶς μὲν οὐν. 

Ππρφοδλώμοϑα δή τι παράδειγμα ἑκατέρων, αἵ εἰσιν, ἵνα 

τύπῳ λάβωμεν αὐτάς; Οὐκοῦν χρή. "4p οὖν οὐχ à 
TOU φαγεῖν μέχρι ὑγιοίας τε καὶ εὐεξίας καὶ αὐτοῦ σί- 
TOV 78 καὶ ὄψον ἀναγκαῖος ! ἂν sin; Οἶμαι. 'H μέν 

γέ που τοῦ σίτου κατ᾽ ἀμφότερα ἀναγκαία, ἡ τὸ ὠφέ- 
λιμος gj ἧ T8 παῦσαι ζῶντα δυνατή. INai. Ἢ δὲ ὄψου, 
εἴ πῇ τινὰ ὠφέλειαν πρὸς εὐεξίαν παρέχεται. Πάνυ 
μὲν οὖν. Τί δέ; ἡ πέρα τούτων καὶ ἀλλοίων ἐδοσμά- 
των ἢ τοιούτων ἐπιϑυμία, δυνατὴ δὲ κολαζομένη ἐκ 
γέων καὶ παιδευομένη ἐκ τῶν πολλῶν ἀπαλλάττεσϑαι, 

καὶ βλαβερὰ μὲν σώματι, βλαβερὰ δὲ ψυχῇ πρός τϑ 
φρόνησιν καὶ τὸ σωφρονεῖν, ! ἀρά γε ὀρϑῶς οὐκ ἄναγ- 
καία ἂν καλοῖτο; Ὀρϑότατα μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ 

ἀναλωτικὰς φῶμεν βἶναι ταύτας, ἐχείνας δὲ χρηματι- 
στικὰς διὰ τὸ χφησίμους πρὸς τὰ ἔργα εἶναι; Τί μήν; 

Οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀφροδισίων καὶ τῶν ἄλλων φήσο- 
user; Οὕτως. Ap οὖν καὶ ὃν νῦν δὴ κηφῆνα ὠνομά- 
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Cousv, τοῦτον ἐλέγομεν τὸν τῶν τοιούτων ἡδονῶν καὶ 
ἐπιϑυμιῶν γέμοντα xoi ἀρχόμενον ὑπὸ τῶν μὴ ἀναγ- 

καίων, τὸν δὲ ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων φδιδωλόν ! re καὶ 
ὀλιγαρχικόν; Ἀλλὰ τί μήν; ΧΠΙ. Πάλιν τοίνυν, ἣν δ᾽ 

ἐγώ, λέμωμεν;, ὡς ἐξ ὀλιγαρχικοῦ ᾿δημοχρατικὸς γίγνε- 

ται, φαίνεται δὲ μοι τά 78: πολλὰ ὧδε γίγνεσϑαι. πῶς; 
Ὅταν νέος τεϑραμμένος, ὡς νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀπαιδεύ- 
τῶς τε καὶ φειδωλῶς γεύσηται κηφήνων μέλιτος, καὶ 

ξυγγένηται. αἴϑωσι ϑηρσὶ καὶ δεινοῖς, παντοδαπὰς 

ἡδονὰς καὶ ποικίλας καὶ παντοίως ἐχούσας δυναμένοις 
σκευάζειν, ἐνταῦϑά ποῦ οἴου εἶναι ἀρχὴν αὐτῷ μετα- 

βολῆς ' ᾿ὀλιγαρχοιῆς τῆς ἐν ἑαυτῷ εἰς δημοκρατικήν. 
Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. 4g οὐν, ὥςπερ ἡ πόλις μετέ- 

βαλλε βοηϑησάσης τῷ ἑτέρῳ μέρει ξυμμαχίας ἔξωϑεν, 

ὁμοίας ὁμοίῳ, οὕτω καὶ ὃ νεανίας μεταβάλλοι βοη- 
ϑοῦντος av. εἴδους ἐπιϑυμιῶν ἔξωϑεν τῷ ὅτέρῳ τῶν 
παρ᾽ ἐκείνῳ, ξυγγενοῦς re xoi ὁμοίου; Παντάπασι μὲν 
οὖν. Καὶ ἐὰν μέν γ8, οἶμαι, ἀντιβοηϑήσῃ τις τῷ ἐν 
ἑαυτῷ ὀλιγαρχικῷ ξυμμαχία, ἢ ποϑὲν παρὰ τοῦ πα- 

τρὸς ἢ καὶ τῶν ἄλλων οἰκείων, * νουϑετούντων τὸ καὶ 

κακιζόντων, στάσις δὴ καὶ ἀντίστασις καὶ μάχη ἐν αὐ- 
τῷ πρὸς αὑτὸν τότε γίγνεται. Ti μήν; Καὶ ποτὲ μὲν, 

οἶμαι, τὸ δημοκρατικὸν v ὑπεχώρησε τῷ ὀλιγαρχικῷ, xod 
τινες τῶν ἐπιϑυμιῶν αἵ uiv Que pma; αἵ δὲ καὶ 
ἐξέπεσον, αἰδοῦς. τινὸς ἐχγενομένης ἐν τῇ τοῦ νέου ψυ- 
χῇ; καὶ κατεκοσμήϑη πάλιν. Tiyyerat γὰρ ἐνίοτε, ἔφη. 
αὖθις δέ, οἶμαι, τῶν ἐκπεσουσῶν ἐπιϑυμιῶν ἄλλαι 

ὑποτρεφόμεναι ξυγγενεῖς δι ἀνεπιστημοσύνην ! τροφῆς 
πατρὸς πολλαΐ τὸ καὶ ἰσχυραὶ ἐγένοντο. ΦΙιλεῖ γοῦν, 

ἔφη, οὕτω γίγνεσϑαι. Οὐκοῦν εἵλκυσάν τὸ πρὸς τὰς 
αὐτὰς ὁμιλίας, καὶ λάϑρᾳ ξυγγιγνόμεναι πλῆϑος ἐνέὲ- 

vexoy. Τί μήν; Τολευτῶσαι δή, οἶμαι, κατέλαβον τὴν 
τοῦ véov τῆς ψυχῆς ἀκρύπολιν, αἰσϑόμεναι κενὴν μα- 
ϑημάτων re καὶ ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ λόγων ἀλη- 
ϑῶν, ot δὴ ἄριστοι φρουροὶ τε καὶ φύλακες ἐν ἀνδρῶν 
! ϑεοφιλῶν εἰσὶ διανοίαις. Καὶ πολύ y, ἔφη. Ψευ- 
δεῖς δὴ καὶ ἀλαζόνες, οἶμαι, λόγοι τε καὶ δόξαν ἀντ᾽ 
ἐκείνων ἀναδραμόντες. κατέσχον τὸν αὐτὸν τόπον τοῦ 
τοιούτους Σφόδρα y, ἔφη. AQ οὖν οὐ πάλιν τὸ εἰς 
ἐχείνους τοὺς. Δωτοφάγους ἐλϑὼν φανερῶς κατοικεῖ, 
καὶ ἐὰν παρ᾿ οἰκδίων τις βοήϑεια τῷ φειδωλῷ αὐτοῦ 
τῆς ψυχῆς ἀφικχνῆται, κλήσαντες. οἱ ἀλαζόνες λόγοι 
ἐκεῖνοι τὰς τοῦ βασιλικοῦ τείχους ἐν αὐτῷ πύλας. οὔτα 
αὐτὴν τὴν ξυμμαχίαν ! παριᾶσιν, ovr& πρέσβει9 πρε- 
σβυτέρων λόγους ἰδιωτῶν εἰρδέχονται, αὐτοΐ Te: χρας- 
τοῦσι μαχόμενοι, καὶ τὴν μὲν αἰδῶ ηλιϑιότητα ὁ ὀνομά- 
ζοντες ὠϑοῦσιν ἔξω ἀτίμως φυγάδα, σωφροσύνην δὲ 
ἀνανδρίαν καλοῦντές τε καὶ προπηλακίζοντες ἐκβάλλου- 

σιν μετριότητα δὲ καὶ κοσμέαν δαπάνην ὡς ἀγροικίαν 
καὶ ἀνελουϑερίαν οὖσαν πείϑοντες ὑπερορίζουσι μετὰ 

πολλῶν καὶ ἀνωφελῶν ἐπιϑυμιῶν; Σφόδρα 78: Τούτων 

δέ γέ που κενώσαντες καὶ καϑήραντες τὴν τοῦ κατεχο- 
μένου ! τὸ Vr αὐτῶν καὶ τελουμένου ψυχὴν μεγάλοισι 

τέλεσι, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη ὕβρωι καὶ ἀναρχίαν καὶ 
ἀσωτίαν καὶ ἀναίδειαν λαμπρὰς μετὰ πολλοῦ χοροῦ 
κατάγουσιν ἐστεφανωμένας, ἐγκωμιάζοντες xoi vrroxo-- 

φιζόμενοι, ὕβριν μὲν εὐπαιδευσίαν καλοῦντες, ἀναρχίαν 

δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωνίαν δὲ μεγαλοπρέπειαν; ἀναίδειαν 

δὲ ἀνδρείαν. * ἀρ. οὐχ οὕτω πως, ἦν δ᾽ ἐγώ, νέος ὧν 
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μεταβάλλει ἐκ τοῦ ἐν ἀναγκαίοις ἐπιϑυμίαις τρεφομέ- 
γου τὴν τῶν μὴ ἀναγκαίων καὶ ἀνωφελῶν ἡδονῶν ἐλευ- 
ϑέρωσίν ve καὶ ἄνεσιν; Καὶ μάλα y, 5 δ᾽ ὅς, ἐναρ- 
γῶς. Ζῇ δή, οἶμαι; μετὰ ταῦτα ὁ τοιοῦτος οὐδὲν μᾶλ- 
λον εἰς ἀναγκαίους ἢ μὴ ἀναγκαίους ἡδονὰς ἀναλίσκων 
καὶ χρήματα. καὶ πόνους καὶ διατριβάς" ἀλλ᾽ ἐὰν εὐτυ- 
qne ἢ καὶ μὴ πέρα ἐκβαχχευϑῇ, ἀλλά τι καὶ πρεσβύ- 
τερος γενόμενος τοῦ πολλοῦ ! ϑορύβου. παρελϑόντος 

μέρη τ καταδέξηται τῶν ἐκπεσόντων καὶ τοῖς ἐπειςελ- 

ϑοῦσι μὴ ὅλον ἑαυτὸν ἐνδῷ, elc ἴσον δή τι καταστή- 
cac τὰς ἡδονὰς διάγει, τῇ παραπιπτούσῃ ἀεὶ ὥςπερ 

λαχούσῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν παραδιδούς, ἕως ἂν πλη- 
ρωϑῇ, χαὶ αὖϑις ἄλλῃ, οὐδεμίαν ἀτιμάζων, ἀλλ ἐξ 

ἴσου τρέφων. “Πάνυ μὲν οὖν. Καὶ λόγον Dp ἦν δ᾽ 

ἐγώ, edo οὐ προςδεχόμενος οὐδὲ παριεὶς εἰς τὸ 
φρούριον, ἐάν τις λέγῃ, ὡς αἵ μέν Blu τῶν ' καλῶν ve 
καὶ ἀγαϑῶν ἐπιϑυμιῶν ἡδοναὶ, αἱ δὲ τῶν πονηρῶν, 
καὶ τὰς μὲν χρὴ ἐπιτηδεύθιν καὶ τιμᾶν, τὰς δὲ κολά- 

Lew 18 καὶ δουλοῦσϑαι᾽ ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἀνανδύει 
τε καὶ ὁμοίας φησὶν ἁπάσας δῖναι καὶ τιμητέας ἐξ 

ἴσου. Σφόδρα γάρ, ἔφη, οὕτω διακείμενος τοῦτο δρᾷ. 
Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ διαζῇ τὸ xod ἡμέραν. οὕτω 
χαφιξόμονος τῇ προςπιπτούσῃ ἐπυϑυμίᾳ, τοτὲ μὲν μ8- 
ϑύων καὶ καταυλούμϑνος, αὖϑις δὲ ὑδροποτῶν καὶ κα- 

τισχναινόμενος, ! τοτὲ Ó αὖ γυμναζόμενος, & ἔστι δ᾽ ὅτε 

ἀργῶν καὶ πάντων ἀμελῶν, τοτὲ δ᾽ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ 
διατρίβων" πολλάκις δὲ πολιτεύεται, καὶ ἀναπηδῶν ὅ τε 
ἂν τύχῃ λέγϑβι r8 καὶ πράττει. κἂν ποτὲ τινας πολομυ- 
κοὺς ζηλώσῃ, ταύτῃ φέρεται, ἢ χφηματιστιχούς, en 
τοῦτ᾽ αὖ: xal ovrs τις τάξις ovre ἀνάγκη ἔνεστιν αὖ- 
τοῦ τῷ βίῳ, ἀλλ᾿ ἡδύν ve δὴ καὶ ἐλευϑέριον xal μακά- 
Quo» καλῶν. τὸν βίον τοῦτο» χρῆται αὐτῷ διὰ παντός. 
ΠΙαντάπασιν, ! 7 δ᾽ oc, διελήλυϑας βίον i ᾿ἰσονομικοῦ 

τινὸς ἀνδρός. Οἶμαι δέ ye; ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ παντοδα- 

πόν τῷ καὶ πλείστων ἡϑῶν μεστόν, xci τὸν καλόν τα 

καὶ ποικίλον, ὥςπερ ἐκείνην τὴν πόλιν, τοῦτον τὸν ἂν- 

δρα εἶναι. ὃν πολλοὶ ἄν καὶ πολλαὶ ζηλώσειαν τοῦ 
βίου, παραδείγματα πολιτειῶν τε καὶ τρύπων πλεῖστα 

ἐν αὑτῷ ἔχοντα. Οὕτω γάρ, ἔφη, ἔστιν. Τί οὖν; T&- 
τάχϑω: ἡμῖν κατὰ * δημοκρατίαν ὃ τοιοῦτος d ἀνήρ, ὡς 
δημοχρατικὸς ὀρϑῶς ἂν προφαχοφευόμενος; Τετάχϑω, 
ἔφη: Χιν. H καλλίστη δή, ἣν δ᾽ ἐχώ, πολιτεία τε xoi 
ὃ' κάλλιστος ἀνὴρ: λοιπὰ ἂν ἡμῖν εἴη διελϑεῖν; τυραννίς 

τε καὶ τύραννος. , Κομιδῇ 7; ἔφη. Φέρε: δή, τίς: τρό- 
πὸς τυραννίδος, ὦ φίλε. ἑταῖρε, γίγνεται; ὅτι μὲν ἀρ' 
ἐκ δημοκρατίας μεταβάλλει, σχεδὸν δῆλον. 4ῆλον. 4o 
οὖν τρόπον τινὰ τὸν αὐτὸν ἔκ 8 ὀλιγαρχίας δημοκρα- 
τία γίγνεται. καὶ ἐκ δημοκρατίας ! τυραννίο; πῶς; Ὃ. 
προύϑετο, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀγαϑόν, καὶ δὶ οὗ 7 ὀλιγαρχία: 
χαϑίστατο — rovro δ᾽ ἡ qv ὑπέρπλουτος" 1 γάρ; INodc. 

ἫΣ πλούτου τοίνυν ἀπληστία καὶ ἡ τῶν ἄλλων ἀμέλεια 
διὰ: χφηματισμὸν αὐτὴν ἀπώλλυι Ἡληϑῆ, ἔφη. ag 
ovv xci ὃ δημοκρατία ὁρίζοται ἀγαϑόν, 2 τούτου 
ἀπληστία καὶ ταύτην καταλύει; «4ἐγδις δ᾽ αὐτὴν τὲ ὁρέ- 

ζεσϑαι; Τὴν ἐλευϑερίαν, εἶπον. τοῦτο γάρ που ἐν δη- 

μοκρατουμένῃ. πόλει ἀκούσαις ' ἄν ὡς ἔχει r8 κάλλε- 
στον καὶ διὰ ταῦτα' ἐν μόνῃ ταύτῃ ἄξιον οἰκεῖν ὅςτις 
φύσει ἐλεύϑερος. Aiyeron γὰρ δή, € ἔφη; καὶ πολὺ τοῦ- 
To τὸ ῥῆμα. 4g οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅπερ go νῦν δὴ. 
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ἐρῶν, ἡ τοῦ τοιούτου ἀπληστία καὶ ἡ τῶν ἄλλων ἀμέ- 
Àswx καὶ ταύτην τὴν πολιτεΐαν μεϑίστησί 18 καὶ πα- 

θασκευάξοι τυραννίδος δεηϑῆναι; Πῶς; ἔφη. Ὅταν, 
οἶμαι, -δημοκρατουμένη πόλις ἐλευϑερίας διψήσασα xa- 
κῶν οἰνοχόων προστατούντων τύχη», ! καὶ ποῤῥωτέρω 
τοῦ δέοντος ἀκράτου αὐτῆς μεϑυσϑῇ, τοὺς ἄρχοντας 

δή, &» μὴ, πάνυ πρᾶοι ὦσι καὶ πολλὴν παρέχωσι τὴν 

ἐλευϑερίαν, κολάζει αἰτιωμένη ὡς μιαρούς Te καὶ ολι- 
γαρχικούς.. 4gàci γάρ, ἔφη, τοῦτο. Τοὺς δὲ ye εἷ- 
πον, τῶν ἀρχόντων κατηκόους προπιηλακέξει ὡς ἐϑελο- 
δούλους τε καὶ οὐδὲν O ὄντας, τοὺς δὲ ἄρχοντας μὲν ἀρ- 

χομένοις, ἀρχομένους δὲ ἄρχουσιν ὁμοίους, ἰδίᾳ 18 καὶ 
δημοσίᾳ ἐπαινεῖ τε καὶ τιμᾷ. ἀρ᾽ οὐκ ἀνάγκη ἐν τοι- 
org ! πόλει ἐπὶ πᾶν TO τῆς ἐλευϑερίας i ἱέναι; πῶς 

γὰρ οὖ; Καὶ καταδύεσϑαΐ ys, ἡν δ᾽ ἐγώ » ὦ φίλε, εἰς 

τὸ τὰς ἰδίας οἰκίας καὶ τελευτᾶν μέχρι τῶν ϑηρίων τὴν 
ἀναρχίαν ᾿ἐμφυομένην. Πῶς, ἡ δ᾽ ὃς, τὸ τοιοῦτον λέ- 
γομεν; Οἷον, ἔφη», πατέρα μὲν ἐϑίξεσϑαι παιδὶ ὁ ὅμοιον 

χίγνεσθαι καὶ φοβεῖσϑαι. τοὺς υἱεῖς, υἱὸν δὲ πατρί; 

καὶ μήτε αἰσχύνεσϑαι, μήτε δεδιέναι τοὺς “γονέας, ἵνα 
δὴ ἐλεύϑερος ἡ" μέτοιπον Ἐ δὲ ἀστῷ καὶ ἀστὸν μετοί- 
κῳ ἐξισοῦσϑαι, καὶ ξένον ὡραύτως. Τίγνεται γὰρ ov- 
τως», ἔφη. Ταῦτά τε, xv δ᾽ ἐγώ, καὶ σμικρὰ τοιάδε 

ἄλλα γίγνεται" διδάσκαλός τε ἐν τῷ τοιούτῳ φοιτητὰς 
φοβεῖται καὶ ϑωπεύει, φοιτηταί τε διδασκάλων ὀλιγω- 
ροῦσιν, οὕτω δὲ καὶ παιδαγωγῶν" καὶ ὅλως οἱ μὲν γέοι 

πρεσβυτέροις ἀπεικάζονται καὶ διαμιλλῶνται καὶ ἐν λό- 
γοις καὶ ἐν ἔργοις, οἵ δὲ γέροντες ξυγκαϑιέντες τοῖς 

γέοις εὐτραπελέας TB καὶ χαριεντισμοῦ ! ἐμπίπλανται, 

μιμούμενοι τοὺς γέους, ἵνα δὴ μὴ δοκῶσιν ἀηδεῖς εἶναι 
μηδὲ δεσποτικοί. Πάνυ μὲν ovr, ἔφη. Τὸ δὲ ye ἣν 
δ᾽ ἐγώ, ἔσχατον, ὦ φίλε, τῆς ἐλευϑερίας τοῦ πλήϑους, 

ὅσον χίχνϑται ἐν τῇ τοιαύτῃ πόλει, ὅταν δὴ oi ἐωνη- 
μένοι καὶ αἵ ἐωνημέναι μηδὲν ἡ ἧττον ἐλεύϑεροι ὦσι τῶν 
πριαμένων. ἔν γυναιξὶ δὲ πρὸς ἄνδρας καὶ ἀνδράσι 

πρὸς γυναῖκας ὅση ἢ ἰσονομία καὶ ἐλευϑερία γίγνεται, 
ὀλίγου ἐπελαϑόμεϑ᾽ εἰπεῖν. Οὐκοῦν κατ᾽ Αἰσχύλον, 
ἔφη, ! ἐροῦμεν ὅ τι νῦν ἠλϑ᾽ ἐπὶ στόμα; Πάνυ γε, εἷ- 

πον. καὶ ἔγωγε οὕτω λέγω" τὸ μὲν γὰρ τῶν ϑηρίων 

τῶν ὑπὸ τοῖς ἀνθρώποις ὅσῳ ἐλευϑερώτερα ἐστιν ἐν- 
ταῦϑα ἢ ἐν ἄλλῃ, οὐκ ἂν τις πείϑοιτο ἄπειρος. ἅτε- 

χνῶς γὰρ αἵ 18 κύνες κατὰ τὴν παροιμίαν οἱαΐπερ αἵ 

δέσποιναι, γίγνονταί τ δὴ καὶ ἵπποι καὶ ὄνοι, πάνυ 

ἐλουϑέρως. καὶ σεμνῶς εἰϑισμένοι πορεύεσϑαι, κατὰ 
τὰς ὁδοὺς ἐμβάλλοντες τῷ ἀεὶ ἀπαντῶντι, ἐὰν μὴ ἐξ- 

lava: καὶ τἄλλα πάντα οὕτω! μεστὰ ἐλευϑερίας 

γίγνεται. Τὸ ἐμόν Y; ἔφη, ἐμοὶ λέγεις ὁ ὄναρ᾽ αὐτὸς 
γὰρ εἰς ἀγρὸν πορευόμενος ϑαμὰ αὐτὸ πάσχω. Τὸ 
δὲ δὴ κεφάλαιον, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάντων τούτων ξυνηϑροι- 
σμένων. ἐννοεῖς, ὡς ἁπαλὴν τὴν ψυχὴν τῶν πολιτῶν 

ποιεῖ, ὥςτε xay ὁτιοῦν δουλείας τις προςφέρηται, ἀγα- 
γακτεῖν καὶ μὴ ἀνέχεσϑαι; τελευτῶντες γάρ που olg 

ὅτι οὐδὲ τῶν νόμων φροντίζουσι γεγραμμένων ἢ ἀγρά- 
qa», ἵνα δὴ μηδαμῇ μηδεὶς αὐτοῖς. ! E δεσπότης. Καὶ 
μάλ, ἔφη, οἶδα. XV. Αὕτη μὲν τοίνυν, q» δ᾽ ἐγώ, ὦ ὦ 

φίλο, D] ἀρχὴ οὑτωσὶ καλὴ καὶ νβανική, ὅϑεν τυραννὶς 

φύεται, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Ἰγεανικὴ δῆτα, ἐ ἔφη: ἀλλὰ τὶ 
τὸ μετὰ τοῦτο; Ταὐτόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅπερ ἐν τῇ ὁλι- 
γαρχίᾳ νόσημα ἐγγενόμενον ἀπώλεσεν αὐτήν, τοῦτο καὶ 
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ἐν ταύτῃ πλέον τε καὶ ἰσχυρότερον ἐκ τῆς ἐξουσίας 
ἐγγενόμενον καταδουλοῦται δημοκρατίαν. καὶ τῷ ὄντι 
τὸ ἀγαν τι ποιεῖν μεγάλην φιλεῖ εἰς τοὐναντίον μβανς. 

βολὴν ἀνταποδιδόναι, ἐν ὥραις 18 καὶ ἐν * φυτοῖς καὶ 

ἐν σώμασι, καὶ δὴ καὶ ἐν πολιτείαις οὐχ ἥκιστα. Εἰ- 
κός, ἔφη. Ἢ γὰρ ἄγαν ἐλευϑερία ἔοικεν ovx εἰς ἄλλο 
τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτῃ καὶ πό- 

λὲι. Εἰκὸς γάρ. Εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης 

πολιτείας τυραννὶς καϑέσταται ἢ ἐκ δημοκρατίας, ἐξ, 
οἶμαι, τῆς ἀκροτάτης ἐλευϑερίας δουλεία πλείστη τὸ 
καὶ ἀχφιὠτάτη. Ἔχει n ἔφη, λόγον. Ἀλλ᾿ οὐ τοῦτ᾽, 

οἶμαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἡρώτας, ἀλλὰ ποῖον νόσημα ἐν ὀλι- 

γαρχίᾳ ' τὸ φυύμενον ταὐτὸν καὶ ἐν δημοκρατίᾳ δου- 
λοῦται αὐτήν. ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. "Exeivo τοίνυν, 

ἔφην, ἔλεγον τὸ τῶν ἀργῶν τε καὶ δαπανηρῶν ἀνδρῶν 

γένος, τὸ μὲν ἀνδρειότατον ἡγούμενον αὐτῶν, τὸ δ᾽ 

ἀνανδρότερον ἑπόμενον" ovs δὴ ἀφωμοιοῦμεν κηφῆσι, 
τοὺς μὲν κέντρα ἔχουσι, τοὺς δὲ ἀκέντροις. Καὶ ὁρ- 
ϑῶς 7. ἔφη. Tovro τοΐνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ταράττετον 
ἐν πάσῃ πολιτείᾳ ἐγγιχγνομένω; οἷον περὶ σῶμα φλέγμα 
ve καὶ χολή. ' ὦ δὴ καὶ δεῖ τὸν ἀγαϑὸν i ἰατρόν re καὶ 
γνομοϑέτην πόλεως μὴ ἧττον ἢ σοφὸν μελιτουργὸν πόβ- 

ῥωϑεν εὐλαβεῖσϑαι, μάλιστα μὲν ὅπως μὴ ἐγγενήσε- 

σϑον, ἂν δὲ ἐγγένησϑον, ὅπως ὃ τι τάχιστα ξὺν αὐ- 

τοῖσι τοῖς κηρίοις ἐχτετμήσεσϑον. Nai μὰ 4a, ἢ δ᾽ 
ὃς, παντάπασί 7. "XVI. Ὧδε τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, λά- 

βωμεν, ἵν εὐχρινέστερον ἴδωμεν ὃ βουλόμεϑα. Πῶς; 

Τριχῇ διαστησώμεϑα, τῷ λόγῳ δημοκρατουμένην πόλιν, 

ὥςπερ οὖν xad ἔχει. ἕν μὲν γὰρ mov τὸ τοιοῦτον ! ue 
γος ἐν αὐτῇ ἐμφύεται δὶ ἐξουσίαν οὐκ ἔλαττον ἢ ἐν 
τῇ ὀλιγαρχουμένῃ. Ἔστιν οὕτως. Πολὺ δέ ye δριμύ- 

Teo» ἐν ταύτῃ ἢ ἐν ἐκείνῃ. Πῶς; Ἐκεῖ μὲν διὰ τὸ 

μὴ ἕντιμον δῖναι; ἀλλ᾽ ἀπελαύνεσϑαι τῶν ἀρχῶν, ἀγύ- 
μναστον καὶ οὐκ ἐῤῥωμένον γχίγνσται" ἐν δημοκρατίᾳ δὲ 
τοῦτο που τὸ προεστὸς αὐτῆς, ἐχτὸς ὀλίγων. καὶ τὸ 
μὲν δριμύτατον αὐτοῦ λέγει τε καὶ πράττει, τὸ δ᾽ ἀλ- 
Ào περὶ τὰ βήματα προςίζον βομβεῖ τϑ καὶ οὐκ ἀνέχε- 
ται τοῦ ἀλλα! λέγοντος, OETE πάντα ὑπὸ TOU τοιού- 

του διοικεῖται ἐν τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ χωρὶς τινων ὁλί- 

yov. Me γε, ἡ 9 Oc. ᾿Αλλο τοίνυν τοιόνδε ἀεὶ 

ἀποχρίνεται ἐκ τοῦ πλήϑους. Τὸ ποῖον; Χρηματιζο- 
μένων που πάντων οἱ κοσμιώτατοι φύσει ὡς τὸ πολὺ 
πλουσιώτατοι γίγνονται. Εἰκός. Πλεῖστον δή, οἶμαι, 

τοῖς κηφῆσι μέλι καὶ εὐπορώτατον ἐντεῦϑεν βλύττει. 
Πῶς γὰρ ἂν, ἔφη, παρά ye τῶν σμικρὰ ἐχόντων τις 
βλίσειεν; Πλούσιοι δή, οἶμαι, οἵ τοιοῦτοι καλοῦνται; 

κηφήνων βοτάνη. Σχεδόν τι, ἔφη. Δῆμος * δ᾽ ἂν εἴη 
τρίτον γένος, ὅσοι αὐτουργοΐ τε καὶ ἀπράγμογες, ov 
πάνυ πολλὰ κεκτημένοι ὃ δὴ πλεῖστόν τε καὶ κυριώ- 
τατον ἐν δημοκρατίᾳ, ὅτανπερ ἀϑροισϑῇ. Ἔστι γάρ, 

ἔφη. ἀλλ᾿ ov ϑαμὰ ἐϑέλεν ποιεῖν τοῦτο, ἐὰν ̂ μὴ μέλι- 

τός τε μεταλαμβάνῃ. Οὐκοῦν μεταλαμβάνει, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ae, xo ὅσον δύνανται οἵ προεστῶτες, τοὺς ἔχοντας 
τὴν οὐσίαν ἀφαιρούμενοι, διανέμοντες τῷ δήμῳ, τὸ 
πλεῖστον αὐτοὶ ἔχειν. “Μεταλαμβάνει γὰρ ! οὖν; ἡ δ᾽ 

ὃς, οὕτως. ἀναγκάζονται δή, οἶμαι; ἀμύνεσϑαι λέγον- 

τὲς TB ἐν τῷ δήμῳ χαὶ πράττοντες, 07:5) δύνανται, οὗ: 
τοι ὧν ἀφαιροῦνται. Πῶς γὰρ ov; Αἰτίαν δὴ ἔσχον 
ὑπὸ τῶν ἑτέρων, κἂν μὴ ἐπιϑυμῶσε νεωτερίζειν, ὡς 
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ἐπιβουλεύουσι τῷ δήμῳ xol εἶσιν ὀλιγαρχικοί. Τί μήν; 
Οὐκοῦν καὶ τελευτῶντες, ἐπειδὰν ὁρῶσι τὸν δῆμον οὐχ 
ἕκόντα, ἀλλ᾽ ἀγνοήσαντά 18 καὶ ἐξαπατηϑέντα ὑπὸ 

τῶν διαβαλλόντων ἐπιχειροῦντα ! σφᾶς ἀδικεῖν, τότ᾽ 
ἤδη, εἴτϑ βούλονται εἴτ μή, ὡς ἀληϑῶς ὀλιγαρχικοὺ 
γίγνονται, οὐχ ἑχόντες, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ κακὸν ἐκεῖ 

voc ὃ κηφὴν ἐντίκτϑι κεντῶν αὐτούς. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
Εἰςαγγελίαι δὴ καὶ κρίσεις καὶ ἀγῶνες περὶ ἀλλήλων 

γίγνονται. Καὶ μάλα. Οὐκοῦν ἕνα τινὰ ἀεὶ δῆμος 
εἴωϑε διαφερόντως προΐστασϑαι ἑαυτοῦ, καὶ τοῦτον 
τρέφειν τε καὶ αὔξειν μέγαν; Εἴωϑε γάρ. Τοῦτο μὲν 

ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ! δῆλον, ὃ ὅτι, ὅταγσιξρ φύηται τύραν- 
γος, ἐκ προστατικῆς ῥίζης καὶ ovx ἀλλοϑεν ἐχβλαστά- 

Kol μάλα δῆλον. Τίς ἀρχὴ οὖν μεταβολῆς ἐκ 
προστάτου ἐπὶ τύραννον; ἢ δῆλον ὅτι ἐπειδὰν ταὐτὸν 
ἄρξηται δρᾶν ὃ προστάτης τῷ ἐν τῷ μύϑῳ, ὃς περὶ 

τὸ ἐν Ἡρκαδίᾳ τὸ τοῦ Διὸς τοῦ “υκαίου ἱερὸν λέγε- 
ται; Τίς; ἔφη. Ὥς ἄρα ὃ γευσάμενος τοῦ ἀνϑρωπί- 
γου σπλάγχνου, ἐν ἄλλοις ἀλλων ἱερείων ἑνὸς ἐγκατα- 

τετμημένου, ἀνάγκη δὴ τούτῳ ! λύκῳ γενέσϑαι. ἢ οὐκ 

ἀκήκοας τὸν λόγον; "Eyoye. "Ag οὖν οὕτω καὶ ὃς ἂν 
δήμου προεστώς, λαβὼν σφόδρα πειϑόμενον ὄχλον, μὴ 

ἀπόσχηται ἐμφυλίου αἵματος ἀλλ ἀδίκως ἐπαιτιώμενος, 

οἷα δὴ φιλοῦσιν, εἰς δικαστήρια ἀγὼν μιαιφονῇ, βίον 
ἀνδρὸς ἀφανίζων, γλώττῃ τε καὶ στόματι ἀνοσίῳ γευό- 
μδνος φόνου ξυγχγενοῦς, καὶ ἀνδρηλατῇ καὶ ἀποκτιννύῃ 

* xol ὑποσημαίνῃ χρεῶν τὸ ἀποκοπὰς καὶ γῆς ἀναδα- 
σμόν, aga τῷ τοιούτῳ ἀνάγκη δὴ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ 
δἵμαρται ἢ ἀπολωλέναι ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν 3 τυραννεῖν 
καὶ λύκῳ ἐξ ἀνϑρώπου γενέσθαι; “Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. 
Οὗτος δή, ἔφην, ὃ στασιάζων χίγνεται πρὸς τοὺς 
ἔχοντας τὰς οὐσίας. Οὗτος. E οὐ» ἐκπεσὼν μὲν 

καὶ κατελϑὼν βίᾳ τῶν ἐχϑρῶν τύραννος ἀπειργασμέ- 

voc κατέρχεται; 4ijiov. "Eà» δὲ ἀδύνατοι ἐκβάλλειν 

αὐτὸν ὦσιν ἢ ! ἀποκτεῖναι διαβάλλοντες, τῇ πόλει, 
βιαίῳ δὴ ϑανάτῳ ἐπιβουλεύουσιν ἀποκτιννύναι λάϑρᾳ. 

Φιλεῖ γοῦν, ἢ δ᾽ ὃς, οὕτω γίγνεσϑαι. Τὸ δὴ τυραν- 

γικὸν αἴτημα τὸ oleum us ἐπὶ τούτῳ πάντες οἵ 

εἰς τοῦτο προβεβηκότες ἐξουρίσκουσιν, αἰτεῖν τὸν δῆμον 
φύλακας τινας τοῦ σώματος, ἵνα σῶς αὐτοῖς ἡ ὃ τοῦ 
δήμου βοηϑός. Καὶ ' uaX, ἔφη. Διδόασι δή, οἶμαι, 
δείσαντες μὲν ὑπὲρ ἐχείνου, ϑαῤῥήσαντες δὲ ὑπὲρ ἕαυ- 
τῶν. Καὶ μάλα. Οὐκοῦν τοῦτο ὅταν ἴδῃ ἀνὴρ χρή- 
ματα ἔχων xal μετὰ τῶν χρημάτων αἰτίαν μισόδημος 
εἶναι, 1018 δὴ οὗτος, ὦ ἑταῖρε, κατὰ τὸν Κροίσῳ 78- 

vousvoy χρησμὸν 

γ}ε8ι. 

πολυψήφιδα παρ᾿ Ἕρμον 
φεύγει, οὐδὲ μένει, οὐδ᾽ αἰδεῖται κακὸς εἶναι. 

Οὐ γὰρ ἂν, ἔφη, δεύτερον αὖϑις αἰδεσϑείη. ὋὉ δὲ 7ε; 

οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, καταληφϑεὶς ϑανάτῳ δίδοται. Η- 
γναγκη. 'O δὲ δὴ προστάτης ἐκεῖνος αὐτὸς δῆλον δὴ 

ὅτι μέγας μεγαλωστὶ ! οὐ κεῖται, ἀλλὰ καταβαλὼν ἀλ- 
λους πολλοὺς ἕστηκεν ἐν τῷ δίφρῳ τῆς πόλεως, τύραν- 

γος ἀντὶ προστάτου ἀποτοτελεσμένος. Τί δ᾽ οὐ μέλ- 
λει; ἔφη. XVII. 4:ἔλϑωμεν δὴ τὴν sidere; ἣν 
δ᾽ ἐγώ, τοῦ τὸ ἀνδρὸς καὶ τῆς πόλεως, ἐν 3 ἂν ὁ τοι- 
οὗτος βροτὸς ἐγγένηται; Πάνυ μὲν ov», ἔφη, διέλϑω- 

pens 4g οὖν, εἶπον, οὐ quis μὲν πρώταις ἡμέραις Te 

xol χρόνῳ προςγελᾷ τὸ καὶ ἀσπάζεται πάντας, ᾧ ἂν 
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πϑριτυγχάνῃ, καὶ οὔτα τύραννός ! φησιν εἶναι, ὑπι- 
σχνεῖταί τὸ πολλὰ καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, χρεῶν τ ἡ- 
Aevütguge, καὶ γῆν διένειμε δήμῳ τὸ καὶ τοῖς περὶ 
ἑαυτόν, καὶ πᾶσιν Ἱλεώς 18 καὶ πρᾶος εἶναι προςποι- 

irat; roy, ἔφη. Ὅταν δὲ γε, οἶμαι, πρὸς τοὺς 
ἔξω ἐχϑροὺς τοῖς μὲν καταλλαγῇ, τοὺς δὲ καὶ δια- 

φϑείρῃ, καὶ ἡσυχία ἐκείνων γένηται, πρῶτον μὲν πο- 
λέμους τινὰς ἀδὲ κινεῖ, ἵν ἐν χφείᾳ ἡγεμόνος ὃ δῆμος 
ἢ. Εἰκὸς 78. * Οὐκοῦν καὶ ἵνα χθήματα εἰφφέροντες 

σπιένητες γιγνόμδνοι πρὸς TQ καϑ' ἡμέραν ἀναγκάζων- 
ται εἶναι καὶ ἧττον αὐτῷ ἐπιβουλεύωσιν; Δῆλον. Καὶ 
ἂν γέ τινας, οἶμαι, ὑποπτεύῃ ἐλεύϑερα φρονήματα 

ἔχοντας μὴ ἐπιτρέψειν αὐτῷ ἄρχειν, ὅπως ἂν τούτους 
μετὰ προφάσεως ἀπολλύῃ, ἐνδοὺς τοῖς πολεμίοις; τού- 
τῶν πάντων ἕνδκα τυράννῳ ael ἀνάγκη πόλεμον τα- 
ράττειν; νάγκη. Ταῦτα δὴ ποιοῦντα ἕτοιμον μᾶλ- 
lov ἀπεχϑάνεσϑαι ! τοῖς πολίταις; Πῶς γὰρ οὔ; 
Οὐκοῦν καί τινας τῶν ξυγκαταστησάντων καὶ ἐν δυ- 
γάμϑι ὄντων παῤῥησιάζεσϑαι καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς 

ἀλλήλους, ἐπιπλήττοντας τοῖς γιγνομένοις, οἱ ἂν τυγ- 
χάνωσιν ἀνδρικώτατοι ὄντες; Εἰκός γε. Ὑπεξαιρεῖν 

δὴ τούτους πάντας δεῖ τὸν τύραννον, εἰ μέλλει ἄρξειν, 

ἕως ἂν μήτε φίλων μήτ᾽ ἐχϑρῶν λίπῃ μηδένα, ὅτου τι 
ὄφελος. Δῆλον. 
δρεῖος, τίς μεγαλόφρων, ! τίς φρόνιμος, τίς πλούσιος" 

καὶ οὕτως εὐδαίμων" ἐστίν, ὥςτε τούτοις ἅπασιν ἀνάγ- 
κη αὐτῷ, εἴτε βούλεται εἴτϑ μή, πολεμίῳ εἶναι καὶ ἐπι- 
βουλεύειν, € ἕως ἂν καϑήρῃ τὴν πόλιν. Καλόν re igni 

καϑαρμόν. Ἱναΐ, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸν ἐναντίον ἢ οἱ ἰα- 
τροὶ τὰ σώματα" oL μὲν γὰρ τὸ χείριστον ἀφαιροῦν- 
τες λεύτουσι τὸ βέλτιστον, ὃ δὲ τοὐναντίον. Ὡς ἔοι- 

χε γὰρ αὐτῷ, ἔφη, ἀνάγκη, εἴπερ ἄρξει. XVIII. Ἐν 

μαχαρίᾳ ἄρα, εἶπον ἐγώ, ἀγάγκῃ δέδεται, ! ἢ προς- 
τάττει αὐτῷ ἢ μετὰ φαύλων τῶν πιολλῶν οἰκεῖν, “καὶ 
ὑπὸ τούτων «μισούμενον, ἢ μὴ ζῆν. Ἔν τοιαύτῃ, 1 δ᾽ 
ὅς. ?4p QU» οὐχὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλον τοῖς πολίταις ἀπε- 

χϑάνηται ταῦτα δρῶν, τοσούτῳ πλειόνων καὶ πιστο- 
τέρων δορυφόρων δεήσεται; “Πῶς γὰρ οὔ; Τίνες οὖν 
OL πιστοί; καὶ πόϑεν αὐτοὺς μεταπέμψεται; αὐτόμα- 
τοι, ἔφη, πολλοὶ ἥξουσι πετόμενοι; ἐὰν τὸν μισϑὸν 

διδῷ. Κηφῆνας, zv δ᾽ ἐγώ, νὴ τὸν κύνα, δοκεῖς αὐ 
τινάς μοι λέγειν ! ξεγικούς τὸ καὶ παντοδαπούς. -“ἄλη- 

ϑῆ γάρ, ἔφη, δοκῶ σοι. Τοὺς δὲ αὐτόϑεν ag οὐκ 

ἄν ἐθελήσειεν; Πῶς; Τοὺς δούλους ἀφελόμενος τοὺς 

πολίτας, ἐλευϑερώσας, τῶν περὶ ἑαυτὸν δορυφόρων 

ποιήσασϑαι. Σφόδρα γ᾽ » ἔφη" ἐπεὶ τοι καὶ πιστότα- 
τοι αὐτῷ ovrol εἰσιν. Ἢ μακάριον, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις 
τυράννου χρῆμα, εἰ τοιούτοις φίλοις τε καὶ * πιστοῖς 
ἀνδράσι EL τοὺς προτέρους ἐκείνους ἀπολέσας. 
MA t μήν, ἔφη, τοιούτοις ye χρῆται. Καὶ ϑαυμάζουσι 

δή, εἶπον, οὗτοι οἵ ἑταῖροι αὐτὸν καὶ βύνεισιν οἵ v&0L 
πολῖται, οἱ δ᾽ ἐπιδικεῖς μισοῦσί TE καὶ φεύγουσιν; τί 

δ᾽ οὐ μέλλουσιν; Οὐκ ἐτός, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ τὸ τραγῳδία 
ὅλως σοφὸν δοκεῖ εἶναι καὶ ὁ Εὐριπίδης διαφέρων ἐν 
αὐτῇ. Τί δή; Ὅτι καὶ τοῦτο πυκνῆς διανοίας ἐχόμε- 
γον ἐφϑέγξατο, ὡς apa σοφοὶ τύραννοὶ ! εἰσι τῶν 

σοφῶν συνουσίᾳ. καὶ ἔλεγε, δῆλον ὅτι, τούτους εἶναι 

τοὺς σοφούς, οἷς ξύνεστιν. Καὶ ὡς ἰσόϑεόν γ᾽, ἔφη» 

τὴν τυραννίδα ἐγκωμιάζει, καὶ ἕτερα πιολλά, καὶ οὗτος 

Ea απ ρὲ ES os iss ; 
Οξέως «go δεῖ ̓ ὁρᾶν αὐτὸν, τίς ἀν- 
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καὶ oi ἄλλοι moujtal. Τοιγάρτοι, ἔφην, ἅτϑ σοφοὶ 
ὄντες Oi τῆς τραγῳδίας ποιηταὶ ξυγγιγνώσκουσιν ἡμῖν 
TE καὶ ἐκείνοις, ὅσοι ἡμῶν ἐγγὺς πολιτεύονται, ὅτι αὐ- 
τοὺς εἰς τὴν πολιτείαν οὐ παραδεξόμεϑα ἅτε τυραννί- 
δὸς ὕμνητάς. Οἶμαι ἔγωγ᾽, ἔφη, ξυγγιχγνώσκουσιν 0- 
σοιπέρ y8 ! αὐτῶν κομψοί. Εἰς δὲ γε, οἶμαι, τὰς ἀλ- 
λας περιϊόντες πόλεις, ξυλλέγοντες τοὺς ὄχλους, καλὰς 
φωνὰς καὶ μεγάλας καὶ πιϑανὰς μισϑωσάμενοι, εἰς 

τυραννίδας τε καὶ δημοχρατίας ἕλκουσι τὰς πολιτείας. 

MaÀa ys. Οὐκοῦν καὶ προςέτι τούτων μισϑοὺς λαμ- 
βάνουσι καὶ τιμῶνται, μάλιστα μέν, ὥςπερ τὸ εἰκός, 

ὑπο τυράννων, δεύτερον δὲ ὑπὸ δημοκρατίας. ὅσῳ δ᾽ 
ἂν ἀνωτέρω ἴωσι πρὸς τὸ ἄναντες, τῶν πολιτειῶν, μᾶλ- 

λον ἀπαγορδύει ! αὐτῶν Tq τιμή, ὥςπερ ὑπὸ ἄσϑματος 
ἀδυνατοῦσα πορεύεσϑαι. Πάνυ uiv ovy. XIX. Ψ}- 
λὰ δή, εἶπον, ἐνταῦϑα μὲν ἐξέβημεν" λέγωμεν δὲ πάλιν 

ἐκεῖνο τὸ τοῦ τυράννου στρατόπεδον. τὸ καλόν τὸ καὶ 

πολὺ καὶ ποικίλον καὶ οὐδέποτε ταὐτόν, πόϑεν Sus- 

yero. Δῆλον, ἔφη, ὅτι, ἐάν 16 ἱερὰ χρήματα ἢ ἐν 
τῇ πόλει, ταῦτα ἀναλώσει, ὅποι ποτὲ ἂν ἀεὶ ἐξαρκῇ 

τὰ τῶν amem ἐλάττους εἰςφορὰς ἀναγκάζων τὸν 
δῆμον. εἰςφέρει». " Τὶ δ᾽ ὅταν δὴ ταῦτα ἐπιλίπῃ; 4΄- 

λον, ἔφη, ὅτι ἐκ τῶν πατρῴων ϑρέψεται αὐτός T8 καὶ 

οἵ συμπόται te καὶ ἑταῖροι χαὶ ἑταῖραι. Μανϑάνω, 7» 
δ᾽ qe ὅτι ὃ δῆμος ὁ 0 γεννήσας τὸν τύραννον ϑρέψει 
αὐτόν τε καὶ ϑεαίρους: Πολλὴ αὐτῷ, ἔφη» ἀνάγκη. Πῶς 
δὲ λέγεις; simo»: ἐάν τι ἀγαναχτῇ τε καὶ λέγη ὃ δη- 
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' τ ΕῚ , 

L * Αὐτὸς δὴ λοιπός, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὃ τυραννικὸς 
Xm ; Ξ 
ἀνὴρ σχέψασϑαι, πῶς τε μεϑίσταται ἐκ δημοκρατι- 
κοῦ, γενόμενός, τε ποῖος τὶς ἐστι καὶ τίνα τρόπον en, 
ἄϑλιον ἢ ἢ μακάριον. “Δοιπὸς γὰρ οὖν ἔτι οὗτος, ἔφη. 
Οἷσϑ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ “ἐγώ, δ ποϑῶ ἔτι; Τὸ ποῖον; Τὸ 

τῶν ἐπιϑυμιῶν, οἷαί 18 καὶ ὅσαι εἰσίν, οὐ μοι δοκοῦ- 

μδν ἱκανῶς διηρῆσϑαι. τούτου δὲ ἐνδεῶς ἔχοντος, ! 
', 1 € , L2 - - 5 

ἀσαφεστέρα ἔσται 7| ζήτησις ov ζητοῦμεν. Οὐκοῦν, ἢ 
2. c »35 5 - , ' τ ^ , 3 4 5 

δ᾽ ὅς, ἔτ ἐν καλῷ; Πάνυ μὲν ov»: xal σκόπϑι y ὃ ἐν 
ΕΣ - , : - » * , - * , , 

αὐταῖς βούλομαι ἰδεῖν. ἔστι δὲ rOÜs. τῶν μὴ ἀναγκαί- 
ων ἡδονῶν T8 καὶ ἐπιϑυμιῶν δοκοῦσί τινές μοι εἶναι 
παράνομοι, ct κινδυνεύουσι μὲν ἐγγίγνεσϑαι παντί, κο- 
λαζόμεναι δὲ ὑπό τε τῶν »όμων xal τῶν βελτιόνων ἐ ἐπι- 

ϑυμιῶν μετὰ λόγου ἐνίων μὲν ἀνϑρώπων ἢ παντάπασιν 
2 p I 

ἀπαλλάττεσϑαι ἢ ὀλίγαι λείπεσϑαι xoi ἀσϑενεῖς, τῶν 

IX. 361 

e » $ " € 8 ' ex 
μος, ὅτι οὔτε δίκαιον τρέφεσϑαι ὑπὸ πατρὸς viov 
ἡβῶντα, ἀλλὰ τοὐναντίον ὑπὸ υἱέος πατέρα, οὔτ τού- 

του αὐτὸν ἕνεκα * ἐγέννησέ τε καὶ κατέστησεν, ἵγα, 

ἐπειδὴ μέγας γένοιτο, τότε αὐτὸς δουλεύων τοῖς αὑτοῦ 

δούλοις τρέφοι ἐκεῖνόν τε καὶ τοὺς δούλους μετὰ ξυγ- 
κλύδων ἄλλων, ἀλλ ἵνα ὑπὸ τῶν πλουσίων τὸ καὶ κα- 

λῶν κἀγαϑῶν λεγομένων. ἐν τῇ πόλει ἐλευϑερωϑείη 

ἐχείνου προστάντος, καὶ νῦν κελεύει ἀπιέναι ἐκ τῆς 
πόλεως αὐτόν τε καὶ τοὺς ἑταίρους, ὥςπερ πατὴρ υἱὸν 
ἐξ οἰκίας uera ὀχληρῶν ξυμποτῶν ἐξελαύνων; Τνώσε- 

ταί γε, νὴ 4i, " δ᾽ ὅς, τότ᾽ ἤδη ὃ δῆμος, ! οἷος οἷον 
ϑρέμμα γεννῶν ἡσπάζετό 18 καὶ ηὖξε, καὶ ὅτι agós- 

γέστερος ὧν ἰσχυροτέρους ἐξελαύνει. Πῶς, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

λέγεις; τολμήσει τὸν πατέρα βιάζεσϑαι, κἂν μὴ πεί- 

ϑηται, τύπτειν ὃ τύραννος: INal, ἔφη, ἀφελόμενός γε 
τὰ ὅπλα. “Πατραλοΐαν, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις τύραννον 

καὶ χαλεπὸν γηροτρόφον, καὶ ὡς ἔοικε τοῦτο δὴ Ouo- 
λογουμένη ἂν ἤδη τυραννὶς εἴη, καὶ τὸ λεγόμενον, ὁ 
δῆμος φεύγων ἄν καπνὸν δουλείας ἐλευϑέρων εἰς πῦρ 

! δούλων δεσποτείας ἂν ἐμπεπτωκὼς εἴη, ἀντὶ τῆς πολ- 

λῆς ἐκείνης καὶ ἀκαίρου ἐλευϑερίας τὴν χαλεπωτάτην» 
τε καὶ πικιροτάτην δούλων δουλείαν μεταμπισχόμενος. 
Καὶ μάλα, ἔφη; ταῦτα οὕτω γίγνεται. Ti ovv; si- 
πον" οὐχ ἐμμελῶς ἡμῖν εἰρήσεται, ἐὰν φῶμεν ἱκανῶς 
διεληλυϑέναι, ὡς μεταβαίνει τυραννὶς ἐκ δημοκρατίας, 
γδβνομένη τε οἵα ἐστίν; Πάνυ μὲν οὖν ἱκανῶς, ἔφη. 

1a θα ds e 

ENNATOZ. 

δὲ ἰσχυρότεραι καὶ 1 πλείους. Asyeic δὲ καὶ τίνας, ἔφη, 

ταύτας; Τὰς περὶ τὸν ὕπνον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐγειρομένας" 
ὅταν τὸ μὲν ἀλλο τῆς ψυχῆς εὕδῃ, ὅσον λογιστικὸν 
καὶ ἥμερον καὶ ἄρχον ἐχείνου, τὸ δὲ ϑηριῶδὲς τε καὶ 
ἄγριον, ἢ σίτων ἢ μέϑης πλησϑέν, σκιρτᾷ τε καὶ ἀ- 

πωσάμενον τὸν ὕπνον E] ἱέναι καὶ ἀποπιμπλάναι 
τὰ αὑτοῦ ἤϑη, οἶσϑ'᾽ ὅτι πάντα ἐν τῷ τοιούτῳ τολ- 

μᾷ ποιεῖν, ὡς ἀπὸ πάσης λελυμένον τε καὶ ἀπηλλα- 
γμένον αἰσχύνης καὶ φρονήσεως. μητρὶ t8 γὰρ ἐπιχει- 
ρεῖν ! μίγνυσθαι, ὡς οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ, ἄλλῳ 18 

ὁτῳοῦν ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν καὶ ϑηρίων, μιαιφονεῖν 
18 ὁτιοῦν, βρώματός τε ἀπέχεσϑαι μηδενός" καὶ ἑνὶ 
λόγῳ οὔτε ἀνοίας οὐδὲν ἐλλείπιδι ovr ἀναισχυντίας. 

᾿Ιληϑέστατα, & ἔφη, λέγεις. Ὅταν δὲ ye, οἶμαι, Aen 

vac τις ἔχη αὐτὸς αὑτοῦ xai σωφρόνως, καὶ εἰς τὸν 
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ὕπγον ij τὸ λογιστικὸν μὲν ἐγείρας ἑαυτοῦ καὶ ἑστιά- 
σας λόγων καλῶν καὶ σκέψεων, εἰς σύννοιαν αὐτὸς 
αὑτῷ ἀφικόμενος, τὸ ἐπιϑυμητικὸν δὲ ! μήτε ἐνδείᾳ 
δοὺς μήτε πλησμονῇ, ὅπως ἄν χοιμηϑῇ καὶ μὴ παρέχῃ 
ϑόρυβον * τῷ βελτίστῳ χαῖρον ἢ λυπούμενον, ἀλλ᾿ ἐᾷ 
αὐτὸ καϑ' αὑτὸ μόνον καϑαρὸν σκοπεῖν καὶ ὀρέγε- 
σϑαΐ του καὶ αἰσϑάνεσϑαι ὃ μὴ οἶδεν, ἢ τι τῶν KR 
γογότων ἢ ὄγτων ἢ καὶ μελλόντων, ὡρφαύτως δὲ καὶ τὸ 
ϑυμοειδὲς πραῦγας καὶ μή τισιν εἰς ὀργὰς ἐλθὼν κε- 

κινημένῳ τῷ ϑυμῷ καϑεύδῃ, ἀλλ συχάσας μὲν τὼ 

δύο εἴδη, τὸ τρίτον δὲ κινήσας, ἐν ᾧ τὸ φρονεῖν ἐγγί- 
γνδται, οὕτως ἀναπαύηται, oicJ ὅτι τῆς Y ἀληϑείας 
ἐν τῷ τοιούτῳ μάλιστα ἅπτεται καὶ ἥκιστα παράνομοι 
! τότε αἱ ὄψεις φαντάζονται τῶν ἐνυπγίων.  llayré- 
λῶς μὲν οὐ», ἔφη, οἶμαι οὕτως. Ταῦτα μὲν τοίνυν ἐπὶ 

πλέον ἐξήχϑημεν εἰσιεῖν" 0 δὲ βουλόμεϑα χρῶναι, τόδ᾽ 

ἐστίν, ὡς ἄρα δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ἄνομον ἐπι- 
ϑυμιῶν εἶδος ἑκάστῳ ἔνεστι, καὶ πάνυ δοκοῦσιν ἡ ἡμῶν 
ἐνίοις μετρίοις εἶναι. τοῦτο δὲ ἄρα ἐν τοῖς ὕπγοις γί- 
γχρϑται ἔνδηλον. εἰ ov» τι δοκῶ λέγειν καὶ ξυγχωρεῖς, 
ἄϑρει. AM Buryagó. IL. Τὸν τοίνυν δημοτικὸν 
ἀναμνήσϑητι οἷον ἔφαμεν εἶναι. ἣν δὲ ' που γεγονὼς 
ἐκ νέου ὑπὸ φειδωλῷ πατρὶ τεϑραμμένος, τὰς χρημα- 
τιστικὰς ἐπιϑυμίας τιμῶντι, μόνας, τὰς δὲ μὴ avay- 
καίους, ἀλλὰ παιδιᾶς τε καὶ καλλωπισμοῦ ἕνεκα γιγγο- 

μένας ἀτιμάζοντι. ἢ γάρ; ναί. , Συγγενόμενος δὲ 

κομψοτέροις ἀνδράσι xol μεστοῖς ὧν ἄρτι διήλϑομεν 
ἐπιϑυμιῶν, ὁρμήσας εἰς ὕβριν τὸ πᾶσαν καὶ τὸ ἐκεί- 
γων εἶδος μίσει τῆς τοῦ πατρὸς φειδωλέας, φύσιν δὲ 
τῶν διαφϑειρόντων βελτίω € ἔχων, ἀγόμενος ἀμφοτέρω- 
ge ! κατέστη εἰς μέσον ἀμφοῖν τοῖν τρόποιν, καὶ με- 
τρίως δή, ὡς gero, ἕκάστων ἀπολαύων οὔτε ἀνελεύ- 

ϑερον UTE παράνομον βίον ζῇ, δημοτικὸς ἐξ ὀλιγαρ- 
χικοῦ γεγονώς. Ἢν γάρ, ἔφη, καὶ ἔστιν αὕτη D] δόξα 
περὶ τὸν τοιοῦτον. Θὸὲς τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλιν τοῦ 
τοιούτου ἤδη πρεσβυτέρου γεγονότος νέον υἱὸν ἐν τοῖς 
τούτου αὖ ἤϑεσι τεϑραμμένον. Τίϑημι. Τίϑει τοῖ- 
γυν καὶ τὰ αὐτὰ ἐκεῖνα περὶ αὐτὸν ,7ιγνόμενα, ἅπερ 
καὶ περὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ, ἀγόμενόν τὸ ! εἰς πᾶσαν 
παρανομίαν, ὀνομαζομένην δ᾽ ὑπὸ τῶν ἀγόντων ἐλευ- 

ϑερίαν ἅπασαν, βοηϑοῦντά 16 ταῖς ἐν μέσῳ ταύταις 

ἐπιϑυμίαις πατέρα τὸ καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους, τοὺς 
δ᾽ αὐ παραβοηϑοῦντας, ὅταν. δ᾽ ἐλπίσωσιν οἱ δεινοὶ 

μάγοι τὸ καὶ τυραννοποιοὶ οὗτοι μὴ ἄλλως τὸν νέον 
καϑέξειν, for τινα αὐτῷ μηχανωμένους ἐμποιῆσαι 
προστάτην τῶν ἀργῶν καὶ τὰ ἕτοιμα διανεμομένων d 
ἐπιϑυμιῶν, ὑπόπτερον χαὶ μέγαν κηφῆνά τινα. ἢ τὶ 
ἄλλο, ois. εἶναι τὸν τῶν τοιούτων ἔρωτα; Οὐδὲν ἔ ἔγω- 

γε, ἡ δ᾽ ὅς, ἀλλ᾿ ἢ τοῦτο. Οὐκοῦν ὅταν περὶ αὐτὸν 
βομβοῦσαι. καὶ ἄλλαι ἐπιϑυμίαι, ϑυμιαμάτων. τε γέ- 
μουσαι καὶ μύρων καὶ στεφάνων καὶ οἴνων καὶ τῶν ἐν 
ταῖς τοιαύταις συνουσίαις ἡδονῶν ἀγειμέγων, ἐπὶ τὸ 
ἔσχατον αὐξουσαΐ 18 καὶ τρέφουσαι πόϑου κέντρον 
ἐμποιήσωσι τῷ κηφῆνι». τότε δὴ δορυφορεϊταὶ τε ὑπὸ 
μανίας καὶ οἰστρᾷ ! οὗτος ὃ προστάτης τῆς ψυχῆς, 
καὶ ἐάν τινας ἔν αὑτῷ δόξας ἢ ἐπυϑυμίας λάβη ποιου- 
μένας χρηστὰς καὶ ἔτι ἐπαισχυνομόνας, ἀποκτείνει τα 
καὶ ἔξω ὠϑεῖ παρ αὑτοῦ, ἕως ἄν χκαϑήρῃ σωφροσύ- 
νης, μανίας δὲ πληρώσῃ ἐπακτοῦ. Παντελῶς, ἔφη, τυ- 

PLAY ONIS 

φαγνικοῦ ἀνδρὸς λέγεις γένϑσιν. "Ag οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
χαὶ τὸ πάλαι διὰ τὸ τοιοῦτον τύραννος 9 Ἔρως λέγε- 
ται; Κινδυνεύει, ἐ ἔφη. Οὐκοῦν, ὦ φίλε, εἶπον, καὶ με- 

ϑυσϑεὶς ἀνὴρ τυραννικόν τι φρόνημα ' ἔσχει; oye 

γάρ. Καὶ μὴν ὃ ye μαινόμενος καὶ ὑποκχεκινηκὼς ου 
μόνον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ϑεῶν ἐπιχειρεῖ τε καὶ ἐλ- 
πίζει δυνατὸς eiua. ἄρχειν. “Καὶ μάλ, ἔφη. Τυραν- 
γικὸς δέ, ἢν δ᾽ ἐγώ, ὦ δαιμόνιε, ἀνὴρ ἀκριβῶς riyve- 
ται, ὅταν ἢ φύσει ἢ ἐπιτηδεύμασιν ἢ ἀμφοτέροις με- 
ϑυστιτός ze καὶ ἐρωτικὸς καὶ μελαγχολικὸς γένηται. 
“Παντελῶς μὲν ovy. ΙΗ. Γίγνεται μέν, ὡς ἔοικεν, οὕ- 

τῷ καὶ τοιοῦτος nio ζῇ δὲ δὴ πῶς; Τὸ τῶν παι- 
ζόντων, ἔφη, τοῦτο ! σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς. Asya δή, 

ἔφην. οἶμαι γάρ, τὸ μετὰ τοῦτο ἑορταὶ γίγνονται παρ 
αὐτοῖς καὶ κῶμοι καὶ ϑαλειαι καὶ ἑταῖραι xoi τὰ τοι- 

αὗτα πάντα, ὧν ἄν Ἔρως τύραννος ἔνδον οἰκῶν δια- 

κυβερνᾷ τὰ τῆς ψυχῆς ἅπαντα. Ἀνάγκη, ἔφη. Ψ 
οὖν οὐ πολλαὶ καὶ δειναὶ παραβλαστάνουσιν ἐπιϑυ- 
μίαι ἡμέρας τε καὶ γυχτὸς ἑκάστης, πολλῶν δεόμεναι; 
“Πολλαὶ μέντοι. Ταχὺ ἄρα ἀναλίσκονται, ἐάν τινες 
ὦσι πρόροδοι. Πῶς δ᾽ ov; Καὶ μετὰ τοῦτο ! δὴ δα- 
γεισμοὶ καὶ τῆς οὐσίας “παραιρέσεις. Τί μήν; Ὅταν 
δὲ δὴ πάντ᾽ ἐπιλίπῃ, ag οὐκ ἀνάγκη μὲν τὰς ἐπιϑυ- 
μίας βοᾶν πυχνάς τὸ καὶ σφοδρὰς ἐννενεοττευμένας, 
τοὺς δ᾽ ὥςπερ ὑπὸ κέντρων ἐλαυνομένους τῶν τὸ ἀλ- 
λων ἐπιϑυμιῶν χαὶ διαφερόντως ὑπ αὐτοῦ TOU Ἔρφω- 

τος, πάσαις ταῖς ἄλλαις ὥςπερ δορυφόροις ἡγουμένου, 
οἰστρᾶν καὶ σκοπεῖν, τίς τι ἔχει, ὃν δυνατὸν ἀφελέ- 
σϑαι ἀπατήσαντα ἢ * βιασάμενον; Σφόδρα 7: ἔφη 
ἀναγκαῖον δὴ πανταχόϑεν φέρειν, ἢ μεγάλαις "nu 

τὸ καὶ ὀδύναις ξυνέχεσϑαι. Ἀναγκαῖον. "Ap οὖν, 

ὥςπερ «i ἐν αὐτῷ ἡδοναὶ ἐπιγιγνόμεναι τῶν ἀρχαίων 
πλέον εἶχον καὶ τὰ ἐκείνων ἀφῃροῦντο, οὕτω καὶ αὐ- 
τὸς ἀξιώσει νεώτερος ὧν πατρός τε καὶ μητρὸς πλέον 
ἔχειν, καὶ ἀφαιρεῖσϑαι, ἐὰν τὸ αὑτοῦ μέρος ἀναλώσῃ, 

ἀπονειμάμενος τῶν πατρῴων; ἀλλὰ ai μήν: ἔφη. Ἐὰν 

δὲ δὴ αὐτῷ μὴ ἐπιτρέπωσιν, ep οὐ ! τὸ μὲν πρῶτον 
ἐπιχειροῖ ἂν κλέπτειν καὶ ἀπατᾶν τοὺς γονέας; Παάν- 
τως. Ὁπότε δὲ μὴ δύναιτο, ἁρπαζοι ἂν καὶ βιάζοιτο 

μετὰ τοῦτο; Οἶμαι, ἔφη. "“Ἀρτοχομένων δὴ καὶ ̓ μαχο- 

μένων, ὦ ϑαυμάσιε, γέροντός τε καὶ γραύς, dg εὖλα- 
βηϑείη ay καὶ φείσαιτο μή τι δρᾶσαι τῶν τυραννικῶν; 
Οὐ πάνυ, ἡ δ᾽ ὃς, ἔγωγε ϑαῤῥῶ περὶ τῶν γονέων τοῦ 
τοιούτου MÀN, ὦ Ἀδείμαντε, πρὸς “Διός, ἕνεκα νεω- 

στὶ φίλης καὶ οὐκ ἀναγκαίας ἑταίρας γεγονυΐας τὴν 
πάλαι φίλην ! καὶ ἀγαγκαΐαν μητέρα, 7 ἕνεκα ὡραΐου 

γεωστὶ φίλου γεγονότος οὐκ ἀναγκαίου τὸν ἄωρόν. τε 
καὶ ἀγαγκαῖον πρεσβύτην πατέρα καὶ τῶν φίλων ἀρ- 
χαιότατον δοκεῖ ἂν σοι ὃ τοιοῦτος πλῃγ αἷς τε δοῦ- 
yo καὶ καταδουλώσασϑαι ἂν αὐτοὺς ὑπ᾽ ἐκείνοις, si 

εἰς τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἀγάγοιτο; Nol μὰ A0, δ᾽ o 
Σφόδρα Te μακάριον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔοικεν εἶναι τὸ τυ- 

φαγνικὸν υἱὸν τεκεῖν. Πάνυ f» ἔφη. Τὶ δ᾽, ὅταν δὴ 

τὰ πατρὸς καὶ μητρὸς ! ἐπιλείπῃ τὸν τοιοῦτον, πολὺ 
δὲ ἤδη “ξυνειλεγμένον ἐν αὐτῷ ἢ τὸ τῶν ἡδονῶν σμῆ- 

γος, οὐ πρῶτον μὲν οἰκίας τινὸς ἐφάψεται τοίχου ἤ 
τινος ὀψὲ νύκτωρ ἰόντος τοῦ ἱματίου, μετὰ δὲ ταῦτα 
ἱερόν, τι γεωχορήσει; καὶ ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν, ἃς πά- 
λαι εἶχε δύξας ἐκ παιδὸς περὶ καλῶν τὸ καὶ αἰσχρῶν. 
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τὰς δικαίας ποιουμένας, αἵ νεωστὶ £x δουλδίας λελυ- 
μέναι, δορυφοροῦσαι τὸν Ἔρωτα, κρατήσουσι μετ᾽ 
ἐκείνου, αἱ πρότερον μὲν ὄναρ ἐλύοντο ἐν ὕπνῳ, ὅτε 
ἣν ! αὐτὸς ἔτι ὑπὸ νόμοις T8 καὶ πατρὶ δημοκρατού- 

μενος ἐν ἑαυτῷ" τυραννευϑεὶς δὲ ὑπὸ Ἔρωτος, οἷος 

ὀλιγάκις ἐγίγνετο ὄναρ, ὕπαρ τοιοῦτος ἀεὶ γενόμενος, 
οὔτε τινὸς φόνου δεινοῦ ἀφέξεται οὔτε βρώματος ovr 
ἔργου, ἀλλὰ * τυραννικῶς ἐν αὐτῷ ὃ Ἔρως ἐν πάσῃ 
ἀγαρχίᾳ καὶ ἀνομίᾳ ζῶν, ἅτε αὐτὸς ὧν μόναρχος, τὸν 

ἔχοντά τε αὐτὸν ὥςπερ πόλιν ἄξει ἐπὶ πᾶσαν τόλμαν, 
ὅϑεν αὑτόν T8 καὶ τὸν περὶ αὑτὸν ϑόρυβον ϑρέψει, 

RE μὲν ἔξωϑεν εἰξεληλυϑότα ἀπὸ κακῆς ὁμιλίας, τὸν 

ἔνδοϑεν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τρόπων καὶ ἑαυτοῦ ἄνε- 
ai xai ἐλευϑερωϑέντα. ἢ οὐχ οὗτος ὃ βίος τοῦ 
τοιούτου; Οὗτος μὲν ov», ἔφη. Καὶ ἄν μὲν γε, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ὀλίγοι oí τοιοῦτοι ἐν πόλει ὦσι ! καὶ τὸ ἄλλο 

πλῆϑος σωφρονῇ, ἐξολϑόντες, ἄλλον τινὰ δορυφοροῦσι 

τύραννον ἢ μισϑοῦ ἐπικουροῦσιν, ἐάν που πόλεμος T 
ἐὰν δ᾽ ἐν εἰρήνῃ τα xai ἡσυχίᾳ γένωνται, αὐτοῦ δὴ ἐν 
τῇ πόλει κακὰ δρῶσι σμικρὰ πολλά. Τὰ ποῖα δὴ λέ- 
γεις; Οἷα κλέπτουσι, τοιχωρυχοῦσι, βαλαντιοτομοῦσι, 

λωποδυτοῦσιν», ἱεροσυλοῦσιν, ἀνδραποδίζονται" ἔστι δ᾽ 

ὅτε συκοφαντοῦσι», ἐὰν δυνατοὶ aci λέγειν, xai ψευ- 
δομαρτυροῦσι καὶ δωροδοκοῦσιν. Σμικρά f» ἔφη, κα- 
xa λέγεις, ! ἐὰν. EUN ὦσιν οὗ τοιοῦτοι. Τὰ γὰρ 

σμικρά, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τὰ μεγάλα σμικρά ἐστι, καὶ 

ταῦτα δὴ πάντα πρὸς τύραννον πονηρίᾳ 18 καὶ ἀ- 
ϑλιότητι πόλεως, τὸ λεγόμενον, οὐδ᾽ Berg βάλλει. 
ὅταν γὰρ δὴ πολλοὶ ἐν πόλει γένωνται οἱ τοιοῦτοι καὶ 
ἄλλοι οἵ ξυνεπόμενοι αὐτοῖς, καὶ αἴσϑωνται ἑαυτῶν 

τὸ πλῆϑος, τότε οὗτοί εἰσιν OL τὸν τύραννον γενγῶν- 
τας μετὰ δήμου ἀνοίας ἐκεῖνον, ὃς ἂν αὐτῶν μάλιστα 

αὐτὸς ἐν αὑτῷ μέγιστον καὶ ! πλεῖστον ἐν τῇ ψυχῆ 
τύραννον ἔχῃ. Εἰκότως 7, ἔφη" τυραννικώτατος γὰρ 

ἂν εἴη. Οὐχοῦν ἐὰν μὲν ἑκόντες ὑπείκωσιν᾽ ἐὰν δὲ 
μὴ ἐπιτρέπῃ ἡ πόλις, ὥςπερ τότε μητέρα, καὶ πατέρα 
ἐχόλαζεν, οὕτω πάλιν τὴν πατρίδα, ἐὰν οἷός T d» κο- 

λάσεται ἐπειςαγόμενος γέους ἑταίρους, καὶ ὑπὸ τούτοις 
δὴ δουλεύουσαν τὴν πάλαι φίλην μητρίδα τα, 'Κρῆτές 
φασι, καὶ ἀατρίδα, fer τῷ καὶ ϑρέψει. καὶ τοῦτο δὴ 
τὸ τέλος ἂν εἴη τῆς ἐπιϑυμίας τοῦ τοιούτου ἀνδρός. 
! Tovro, ἢ δ᾽ ὃς, παντάπασί 78. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

ovrot ye τοιοίδε γίγνονται ἰδίᾳ καὶ πρὶν ἄρχειν; πρῶ- 
τον μὲν οἷς ἄν ξυνῶσιν, ἢ κόλαξιν ἑαυτῶν ξυνόντες 

καὶ πᾶν ἑτοίμοις ὑπηρετεῖν, ἢ ἐάν τού τι δέωνται, αὐὖ- 
τοὶ * ὑποπεσόντες, πάντα σχήματα τολμῶντες ποιεῖν 
ὡς οἰκεῖοι, διαπραξάμενοι δὲ ἀλλότριοι; Καὶ σφόδρα 
je. Ἐν παντὶ ἄρα τῷ βίῳ ζῶσι φίλοι μὲν οὐδέποτε 
οὐδενί, ἀεὶ δὲ του δεσπόζοντες ἢ δουλεύοντες ἄλλῳ, 

ἐλευϑερίας δὲ καὶ φιλίας ἀληθοῦς τυραννικὴ φύσις ἀεὶ 
ἄγευστος. Πώνυ μὲν ovr. Ag οὖν οὐκ ὀρϑῶς ἂν 

τοὺς τοιούτους ἀπίστους καλοῖμεν; Πῶς δ᾽ ov; Καὶ 

μὴν ἀδίκους ys ὡς οἷόν τε μάλιστα, εἴπερ ὀρϑῶς. ἐν 

τοῖς πρόσϑεν ! ὡμολογήσαμεν περὲ δικαιοσύνης, οἷόν 
ἐστιν. Ἀλλὰ μήν, ἡ δ᾽ ὅς, ὀρϑῶς 7ε. Κεφαλαιωσώ- 
μεϑα τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸν κάκιστον. ἔστι δέ που, 

οἷον ὄναρ διήλϑομεν, ὃς ἄν ὕπαρ τοιοῦτος ῇ. Πανυ 
μὲν ov». Οὐκοῦν οὗτος γίγνεται, ὃ ὃς ἄν τυραννικώτα- 
τος φύσει ὧν μοναρχήσῃ, καὶ ὅσῳ ἂν πλείω χρόνον ἐν 
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τυραννίδι βιῷ, τοσούτῳ μᾶλλον τοιοῦτος. ναγκη, ἔφη 

διαδεξάμενος τὸν λόγον ὃ Γλαύκων. IV. Ap οὖν, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, ὃς ἂν φαίνηται πονηρότατος, καὶ ἀϑλιώτατος 
! φανήσϑθται; καὶ ὃς ἂν πλεῖστον χρόνον καὶ μάλιστα 

τυραννεύσῃ, μάλιστά re καὶ πλεῖστον χρόνον τοιοῦτος 
γεγονὼς τῇ ἀληϑείᾳ; τοῖς δὲ πολλοῖς πολλὰ καὶ δο- 
κεῖ. Ἀνάγκη, ἔφη, ταῦτα γοῦν οὕτως ἔχειν. Ἄλλο τι 
οὖν, jy δ᾽ ἐγώ, ὃ ye τυραννικὸς κατὰ τὴν τυραγνουμέ- 
γὴν πόλιν ἄν εἴη ὁμοιότητι, δημοτικὸς δὲ κατὰ δημο- 
κρατουμένην, καὶ οἵ ἄλλοι οὕτως; Τί μήν; Οὐκοῦν, ὅ 

τι πόλις πρὸς πόλιν ἀρετῇ καὶ εὐδαιμονίᾳ, τοῦτο καὶ 

ἀνὴρ πρὸς ἄνδρα; ! Πῶς γὰρ οὔ; Τὶ οὖν ἀρετῇ ἡ τυ- 
ρανγνουμένη πόλις πρὸς βασιλευομένην», οἵαν τὸ πρῶτον 
διήλϑομεν; Πᾶν τοὐναντίον, ἔφη" ἢ μὲν γὰρ ἀρίστη, 
7 δὲ κακίστη. Οὐκ ἐρήσομαι, εἶπον, ὁποτέραν λέγεις. 

δῆλον γάρ. ἀλλ᾽ εὐδαιμονίας, 18 αὖ καὶ ἀϑλιότητος 
τ τε ἢ ἄλλως κρίνεις; καὶ μὴ ἐχπληττώμεϑα πρὸς 

τὸν τύραννον ἕνα ὄντα βλέποντες, μηδ᾽ εἴ τινες ὀλίγοι 

περὶ ἐκεῖνον, ἀλλ ὡς χρὴ ὅλην τὴν πόλιν εἰςελϑόντας 
ϑεάσασϑαι, καταδύντες ' εἰς ἅπασαν καὶ ἰδόντες, οὕ- 

τω δόξαν ἀποφαινώμεϑα. Ἀλλ ὀρϑῶς, ἔφη; προκα- 
λεῖ καὶ δῆλον παντί, ὅτι τυραννουμένης μὲν οὐκ ἔστιν 
ἀϑλιωτέρα, βασιλευομένης δὲ οὐκ εὐδαιμονεστέρα. ED 
οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ περὶ τῶν ἀνδρῶν τὰ αὐτὰ ταῦτα 
προκαλούμενος * ὀρϑῶς ἄν προκαλοΐμην, ἀξιῶν κρίνειν 

περὶ αὐτῶν ἐκεῖνον, ὃς δύναται τῇ διανοίᾳ εἰς ἀνδρὸς 
ἦϑος ἐνδὺς διϑδεῖν χαὲ μὴ καϑάπερ, παῖς ἔξωϑεν ὁρῶν 

ἐκπλήττεται ὑπὸ τῆς τῶν τυραννικῶν. προστάσεως, ἣν 
πρὸς τοὺς ἔξω σχηματίζονται, ἀλλ ἱκανῶς διορᾷ; εἰ 

οὖν οἰοίμην δεῖν ἐκείνου πάντας ἡμᾶς ἀχούειν, τοῦ δυ- 
γατοῦ μὲν χρῖναι, ξυνῳκηκότος δὲ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ πα- 
φαγεγονότος, ἔν v8 ταῖς κατ᾽ οἰκίαν πράξεσιν, ὡς πρὸς 
ἑκάστους τοὺς οἰκείους ! ἔχει, £y οἷς μάλιστα γυμνὸς 
ἂν ὀφϑείη τῆς τραγικῆς σκευῆς, καὶ ἐν αὖ τοῖς δημο- 
σίοις κινδύνοις, καὶ ταῦτα πάντα ἰδόντα κελεύοιμι ἐξ- 

αγγέλλειν, πῶς ἔχει εὐδαιμονίας, χαὶ ἀϑλιότητος ὃ τύ- 

ρανγνὸς πρὸς τοὺς ἄλλους; ᾿Ορϑύότατ' ἂν, ἔφη, καὶ ταῦ- 

τα προκαλοῖο. Βούλει οὐν, ἣν δ᾽ ἐγώ, προςποιῃσώ- 

μεϑα ἡμεῖς εἶναι τῶν δυνατῶν ἄν κρῖναι καὶ ἤδη ἐν- 
τυχόντων τοιούτοις, ἵνα ἔχωμεν ὅςτις ἀποχρινεῖται ἃ 
ἐρωτῶμεν; Have γε. V. Ἶϑι δή μοι, ἔφην, ὧδε σκό- 
πει. ' τὴν ὁμοιότητα ἀναμιμνησκόμενος τῆς τε πόλεως 
καὶ τοῦ ἀνδρός, οὕτω xc ἕκαστον ἐν μέρει αϑρῶν, 

τὰ παϑήματα ἑκατέρου λέγε. Τὰ ποῖα; ἔφη. Πρῶ- 
τον μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὡς πόλιν εἰπεῖν, ἐλουϑέραν ἢ δού- 
λην τὴν τυραννουμένην ἐρεῖς; Ὡς οἷόν τ, ἔφη; μάλι- 
στα δούλην. Καὶ μὴν ὁρᾷς γ8 ἐν αὐτῇ δεσπότας χαὶ 

ἐλευϑέρους. Ὁρῶ, ἔφη; σμικρόν rà TL TOUIO' τὸ δὲ 

ὅλον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἐν αὐτῇ καὶ τὸ ἐπιεικέστατον 
ἀτίμως τὲ καὶ ἀϑλίως δοῦλον. Εἰ οὖν, εἶπον, ὅμοιος 

! ἀνὴρ τῇ πόλει, οὐ καὶ ἐν ἐχείνῳ ἀνάγκη τὴν αὐτὴν 
τάξιν ἐνεῖναι, καὶ πολλῆς μὲν δουλείας τε καὶ ἀνελδυ- 

ϑερίας γέμειν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ 
μέρη δουλεύει», d E ἢν ἐπιεικέστατα, σμικρὸν δὲ καὶ 
τὸ μοχϑηρότατον καὶ μανικώτατον δεσπόζειν; ᾿νάγκη, 
ἔφη. Ti 0U; “δούλην ἢ ἢ ἐλευϑέραν τὴν τοιαύτην φή- 
σεις βῖναι ψυχήν; Δούλην δή που ἔγωγϑ. Οὐκοῦν 1j 
ys αὖ δούλη καὶ τυρανγουμένη πόλις ἥκιστα ποιεῖ ἃ 
βούλεται; Πολύ ys. Καὶ 7 τυραννουμένη ἄρα ! ψυχὴ 
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ἥκιστα ποιήσει ἃ ἄν βουληϑῇ, ὡς περὶ ὅλης εἰπεῖν 

ψυχῆς" ὑπὸ δὲ οἴστρου ἀεὶ ἑλκομένη βίᾳ ταραχῆς καὶ 
μεταμελείας μεστὴ ἔσται. Πῶς γὰρ οὔ; Πλουσίαν δὲ 
ἢ πενομένην ἀνάγκη τὴν τυραννουμένην πόλιν εἶναι; 
“Πενομένην. Καὶ ψυχὴν. ἄρα τυραννικὴν. * πενιχρὰν 
καὶ ἀπληστον ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι. Οὕτως, ἡ δ᾽ ὅς. Τὶ 
δέ; φόβου γέμειν dg οὐκ ἀνάγκη τήν γε τοιαύτην πό- 
λιν τόν τϑ τοιοῦτον ἄνδρα; Πολλή 78. Ὀδυρμοὺς δὲ 
καὶ στεναγμοὺς καὶ ϑρήνους καὶ ἀλγηδόνας οἴει ἔν τι- 
» ἄλλῃ πλείους εὑρήσειν; Οὐδαμῶς. Ἔν ἀνδρὶ δὲ 
ἡγεῖ τὰ τοιαῦτα [iv] ἄλλῳ τινὶ πλείω εἶναι ἢ ἢ ἐν τῷ 
μαινομένῳ ὑπὸ ἐπιϑυμιῶν τ καὶ ἐρώτων τούτῳ τῷ 
τυραννικῷ; Πῶς γὰρ ἂν; ἔφη. Εἰς πάντα δή, οἶμαι, 
ταῦτα T8 καὶ ! ἄλλα τοιαῦτα ἀποβλέψας τήν γ8 πόλιν 
τῶν πόλεων ἀϑλιωτάτην ἔχρινας. Οὐκοῦν ὀρϑῶς; ἔφη. 

Καὶ μάλα, ἦν δ᾽ ἐγώ. ἀλλὰ περὶ τοῦ ἀνδρὸς αὖ τοῦ 

τυραννικοῦ τί λέγεις εἰς ταὐτὰ ταῦτα ἀποβλέπων; Μα- 
κρῷ, ἔφη, ἀϑλιώτατον εἶναι τῶν ἄλλων ἁπάντων. Tov- 

το, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐκέτ᾽ ὀρϑῶς λέγεις. Πῶς; ἡ 9 oc. 
Οὔπω, ἔφην, οἶμαι, οὗτός ἐστιν ὃ τοιοῦτος μάλιστα. 
Ma τίς μήν; Ὅδε ἴσως σοι ἔτι δόξει εἶναι τούτου 

ἀϑλιώτερος. Ποῖος; Ὃς ! àv, ἣν δ᾽ ἐγώ, τυραννικὸς 

ὧν μὴ ἰδιώτην βίον καταβιῷ, ἀλλὰ δυςτυχὴς i καὶ αὐ- 
τῷ ὑπό τινος συμφορᾶς ἐκπορισϑῇ, ὥςτε τυράννῳ 78- 
γνέσϑαι. Τεχμαίρομαί 88; ἔφη, ἐκ τῶν προειρημένων 
ἀληϑῆ λέγειν. Nai, q» δ᾽ ἐγώ" αλλ ovx οἴεσϑαι χρὴ 
τὰ τοιαῦτα, ἀλλ᾽ οὖ μάλα τῷ τοιούτῳ λόγῳ σκοπεῖν. 

περὶ γάρ τοι τοῦ μεγίστου 7 σχέψις, ἀγαϑοῦ τὸ βίου 
καὶ κακοῦ. Ὀρϑύτατα, ἡ δ᾽ ὅς. Σκόπει δή, & ἄρα 

τι λέγω. δοκεῖ γάρ μοι δεῖν ἐννοῆσαι ' ἐκ τῶνδε περὶ 
αὐτοῦ σκοποῦντας. Ἔχ τίνων; ἘΞ ἑνὸς ἑκάστου τῶν 

ἰδιωτῶν, ὅσοι πλούσιοι ἐν πόλεσιν ἀνδράποδα πολλὰ 

κέκτηνται. οὗτοι γὰρ τοῦτό γ8 προςόμοιον ἔχουσι τοῖς 
τυράννοις, τὸ πολλῶν ἄρχειν" διαφέροι δὲ πὸ ἐχείνου 
πλῆϑος. Διαφέρει γάρ. OicS οὖν, ὅτι οὗτοι ἀδεῶς 

ἔχουσι καὶ οὐ φοβοῦνται τοὺς οἰκέτας; Ti γὰρ ἄν φο- 
βοῖντο; Οὐδέν, εἶπον" ἀλλὰ τὸ αἴτιον ἐννοεῖς; ναί, 

ὅτι γ8 πᾶσα D] πόλις ἑνὶ ἑκάστῳ βοηϑεῖ τῶν ἰδιωτῶν. 
Καλῶς, ! ἢν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. τὶ δέ; εἴ τις ϑεῶν ἄνδρα 

ἕνα, ὅτῳ ἔστιν ἀνδράποδα πεντήκοντα ἢ καὶ πλείω, 
ἄρας ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τὸ καὶ γυναῖια καὶ παῖδας 

ϑείη εἰς ἐρημίαν μετὰ τῆς ἄλλης οὐσίας τ xci τῶν 

οἰκετῶν, ὅπου αὐτῷ μηδεὶς τῶν  ἐλευϑέρων μέλλοι βοη- 
ϑήσειν, ἐν ποίῳ ἂν τινι καὶ ὁπόσῳ φόβῳ οἴει γενέ- 
σϑαι αὐτὸν περὶ 18 αὑτοῦ xol παίδων xoi γυναικός, 
μὴ ἀπόλοιντο ὑπὸ τῶν οἰκετῶν; Ἔν παντί, ἡ δ᾽ 06 
ἔγωγε. Οὐκοῦν * ἀναγκάζοιτο ἂν τινας ἤδη ϑωπεύειν 
αὐτῶν τῶν δούλων, καὶ ὑπισχνεῖσϑαι πολλὰ καὶ ἐλευ- 

ϑεροῦν, οὐδὲν δεόμενος, καὶ κόλαξ αὐτὸς ἂν ϑεραπόν- 

τῶν ἀναφανείη; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, αὐτῷ, ἢ ἀπολω- 

λέναι. Τί δ᾽, εἰ καὶ ἄλλους, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὃ ϑεὸς κύκλῳ 
SEE Um a ; 

κατοικίσειδ γείτονας πολλοὺς αὐτῷ, oi μὴ ἀνέχοιντο, εἰ 

τις ἄλλος ἄλλου δεσπόζειν ἀξιοῖ, ἀλλ᾽ εἴ πού τινα τοι- 

οὗτο» λαμβάνοιεν, ταῖς ἐσχάταις τιμωροῖντο τιμωρίαις; 
Ἔτι ἂν, ἔφη, οἶμαι, ! μᾶλλον ἐν παντὲ κακοῦ εἴη, xv- 
xo φρουρούμενος ὑπὸ πάντων πολεμίων. "Ag οὖν 
οὐκ ἐν “τοιούτῳ μὲν δεσμωτηρίῳ δέδεται ὃ τύραννος, 
φύσει ὧν οἷον ᾿διοληλύϑ ἀμεν, πολλῶν καὶ παντοδαπῶν 
φόβων καὶ ἐρώτων μεστός; λίχνῳ δὲ ὄντι αὐτῷ τὴν 

ΡΨΑΥΙΘΥΝΙ ΒΞ 

ψυχὴν μόνῳ τῶν ἐν τῇ πόλει οὔτε ἀποδημῆσαι ἔξεστιν 
οὐδαμόσε, οὔτε ϑεωρῆσαι ὅσων δὴ καὶ oi ἄλλοι ἐλεύ- 
ϑεροι ἐπιϑυμηταὶ εἰσι, καταδεδυκὼς δὲ ἐν τῇ οἰκίᾳ τὰ 
πολλὰ ὡς γυνὴ ζῇ, φϑονῶν ! καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις, 
ἐάν τις ἔξω ἀποδημῇ xol τι ἀγαϑὸν ὁρᾷ; Παντάπασι 
μὲν οὖν, ἔφη. VI. Οὐκοῦν τοῖς τοιούτοις κακοῖς πλείω 
καρποῦται ἀνήρ, ὃ ὃς ἄν κακῶς ἐν ἑαυτῷ πολιτευόμενος, 
ὃν νῦν δὴ σὺ ἀϑλιώτατον & ἔκρινας, τὸν τυραννικόν, μὴ 
ὡς ἰδιώτης καταβιῷ, ἀλλ᾽ ἀγαγκασϑῇ ὑπό τινος τύχης 
τυραννεῦσαι, καὶ ἑαυτοῦ ὧν ἀκράτωρ ἄλλων ἐπιχειρή- 
σῃ ἄρχειν, ὥςπερ εἴ τις κάμνοντι σώματι καὶ ἀχράτορι 
ἑαυτοῦ μὴ ἰδιωτεύων, ἀλλ᾽ ἀγωνιζόμενος ! πρὸς ἄλλα 

σώματα καὶ μαχόμενος ἀναγκάζοιτο διάγειν τὸν βίον; 
“Παντάπασιν, ἔφη, ὁμοιότατά 18 καὶ ἀληϑέστατα λέ- 
yes ὦ “Σώκρατες. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, [5] φίλε Γλαύ- 

χων, παντελῶς τὸ πάϑος ἄϑλιον, καὶ τοῦ ὑπὸ σοῦ 

κριϑέντος χαλεπώτατα ζῆν χαλεπώτερον ἔτι ζῇ ὃ τυ- 

ραννῶν; Κομιδῇ y, ἔφη. Ἔστιν ἄρα τῇ ἀληϑείᾳ, x&v 

εἰ μή τῷ δοκεῖ, ὁ τῷ ὄντι τύραννος τῷ ὄντι δοῦλος 
τὰς μεγίστας ϑωπείας καὶ δουλείας καὶ κόλαξ ! τῶν 

πονηροτάτων" καὶ τὰς ἐπιϑυμίας οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἀπο- 

πιμπλάς, ἀλλὰ πλείστων ἐπιδεέστατος καὶ πένης τῇ 

ἀληϑείᾳ φαίνεται, ἐάν τις ὅλην ψυχὴν ἐπίστηται ϑεά- 
σασϑαι, καὶ φόβου γέμων διὰ παντὸς τοῦ βίου, σφα- 
δασμῶν τὸ καὶ ὀδυνῶν πλήρης, εἴπερ τῇ τῆς πόλεως 

διαϑέσει, ἧς ἄρχει, ἔοικεν. ἔοικε δέ. ἢ γάρ; Καὶ μά- 

λα, ἔ ἔφη. * Οὐκοῦν καὶ πρὸς τούτοις ἔτι ἀποδώσομεν 

τῷ ἀνδρὶ καὶ ἃ τὸ πρότερον εἴπομεν, ὅτι ἀνάγκη xai 
εἶναι καὶ ἔτι μᾶλλον γίγνεσϑαι αὐτῷ ἢ πρότερον διὰ 

τὴν ἀρχὴν φϑονερῷ, ἀπίστῳ, ἀδίκῳ, ἀφίλῳ, ἀνοσίῳ 

καὶ πάσης κακίας πανδοκεῖ 18 καὶ τροφεῖ, καὶ ἐξ 

ἁπάντων τούτων μάλιστα μὲν αὐτῷ δυςτυχεῖ εἶναι, 
ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς πλησίον αὐτῷ τοιούτους ἀπεργάζε- 
σϑαι. Οὐδείς σοι, ἔφη, τῶν νοῦν ἐχόντων ἀντερεῖ. 
"I9: δή μοι, ἔφην ἐγώ, νῦν ἤδη ὥςπερ 0 διὰ ' πάντων 

κριτὴς ἀποφαίνεται, καὶ σὺ οὕτω, τίς πρῶτος κατὰ τὴν 

σὴν δόξαν εὐδαιμονίᾳ καὶ τίς δεύτερος, καὶ τοὺς ἀλ- 
λους ἑξῆς πέντε ὄντας χρῖνε, βασιλικόν, τιμοκρατικόν, 

ὀλιγαρχικόν, δημοκρατικόν, τυραννικόν. Ἀλλὰ ῥᾳδία, 
ἔφη; E κρίσις. καϑάπερ, γὰρ εἰρῆλϑον, ἔγωγβ8 ὥςπερ 
χοροὺς κρίνω, ἀρετῇ καὶ κακίᾳ xai εὐδαιμονίᾳ καὶ τῷ 
ἐναντίῳ. Μισϑωσώμεϑα οὖν κήρυκα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ : 

αὐτὸς ἀνείπω, ὅτι ὁ Ἡρίστωνος υἱὸς τὸν ἄριστόν τ 
καὶ δικαιότατον ' εὐδαιμονέστατον ἔχρινε, τοῦτον δ᾽ 

εἶναι τὸν βασιλικώτατον καὶ βασιλεύοντα αὑτοῦ, τὸν δὲ 
κάκιστόν τὸ καὶ ἀδικώτατον ἀϑλιώτατον, τοῦτον δὲ αὖ 

τυγχάνειν ὄντα ὃς ἂν τυραννικώτατος ὧν ἑαυτοῦ τε ὃ 
τι μάλιστα. τυραννῇ καὶ τῆς πόλεως; ᾿νειρήσϑω σοί; 

ἔφη. Ἢ οὖν προξαναγορεύω, εἶπον, ἐάν 16 λανϑάνωσι 

τοιοῦτοι ὄντες ἐάν 18 μὴ πάντας ἀνϑρώπους τε καὶ 
ϑεούς; Προςζαναγόρευε, ἔφη. VIL Εἶεν δή, εἶπον" 
αὕτη μὲν ἡμῖν ἡ ἀπόδειξις μία ἂν εἴη. ! δευτέραν δὲ 
δεῖ τήνδε, ἐάν τι δόξῃ, εἶναι. Τίς αὕτη; ᾿Επειδή, ὥς- 

περ πόλις, ἣν δ᾽ ἐγώ, διήρηται κατὰ τρία εἴδη, οὕτω 

καὶ ψυχὴ ἑνὸς ἑκάστου τριχῇ» δέξεται, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
καὶ ἑτέραν ἀπόδειξιν. Τίνα ταύτην; Τῆνδε. τριῶν 
ὄντων τριτταὶ καὶ ἡδοναὶ μοι φαίνονται; ἑνὸς ἑχάστου 

μία ἰδία" ἐπυϑυμίαι 18 ὡφαύτως καὶ ἀρχαί. πῶς λὲ- 
yes; ἔφη. Τὸ μέν, φαμὲν, ἥν, ᾧ μανϑάνει ἄνϑρω- 
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πος, ro δέ, ᾧ ϑυμοῦται. TO δὲ τρίτον διὰ πολυειδίαν 

E ἑνὶ οὐκ ἔσχομεν ὀνόματι ! προςειπεῖν ἰδίῳ αὐτοῦ, ἀλ- 
λὰ ὃ μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον εἶχεν ἐν αὑτῷ, τοῦτο 
ἐπωνομάσαμεν. ἐπιϑυμητικὸν γὰρ αὐτὸ κεκλήκαμεν διὰ 
σφοδρότητα τῶν περὶ τὴν ἐδωδὴν ἐπιϑυμιῶν καὶ πό- 
σιν καὶ ἀφροδίσια καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἀκόλουϑα, 
xai φιλοχρήματον δή, ὁ ὅτι διὰ χρημάτων μάλιστα ἀπο- 

58] τϑλοῦνται * at τοιαῦται ἐπιϑυμίαι. Καὶ ὀρϑῶς 7; 

ἔφη. En οὖν xol τὴν ἡδονὴν αὐτοῦ καὶ φιλίαν ei 
φαῖμεν εἶναι τοῦ κέρδους, μάλιστ᾽ ἀν eic ἕν κεφάλαιον 

-| | ἀπερειδοίμεϑα τῷ λόγῳ, Gers τι ἡμῖν αὐτοῖς δηλοῦν, 

| ómore τοῦτο τῆς ψυχῆς τὸ μέρος λέγοιμεν, καὶ κα- 

' λοῦντες αὐτὸ φιλοχρήματον καὶ φιλοκερδὲς ὀρϑῶς ἂν 
καλοῖμεν; Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ἔφη. Τί δέ; τὸ ϑυμοει- 
δὲς οὐ πρὸς τὸ κρατεῖν μέντοι φαμὲν καὶ νικᾶν καὶ 

Β εὐδοκιμεῖν ἀεὶ ὅλον ὡρμῆσϑαι; ! Καὶ μάλα. Εἰ οὖν 

φιλόνεικον αὐτὸ καὶ φιλότιμον προξζαγοφεύοιμεν, "n ἐμ- 
μελῶς ἂν ἔχοι; ᾿Εμμελέστατα μὲν οὖν. λλὰ μὴν ᾧ 
ye μανϑάνομδν, παντὶ δῆλον, ὅτι πρὸς τὸ εἰδέναι τὴν 
ἀλήϑειαν ὅπῃ ἔχει πᾶν ἀεὶ τέταται, καὶ χρημάτων 18 
καὶ δόξης ἥκιστα τούτων τούτῳ μέλει. Πολύ 78. Φι- 
λομαϑὲς δὴ καὶ φιλόσοφον καλοῦντες αὐτὸ κατὰ τρό- 

πον ἂν καλοῖμεν; Πῶς γὰρ 9v; Οὐκοῦν, ἦν. δ᾽ ἐγώ, 

C καὶ ἄρχει ἐν ταῖς ψυχαῖς ! τῶν μὲν τοῦτο, τῶν δὲ τὸ 
ἕτερον éxelvaw, ὁπότερον ἂν τύχῃ; Οὕτως, ἔφη. Διὰ 
ταῦτα δὴ καὶ ἀνθρώπων λέγωμεν τὰ πρῶτα τριττὰ 
γένη εἶναι, φιλόσοφον, φιλόνεικον, φιλοκερδές; Κομιδῇ 
γε. Καὶ ἡδονῶν δὴ τρία εἴδη, ὑποκείμενον ἕν ἕκαστον 
ἑχάστῳ τούτων; Πάνυ γε. Οἷσϑ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι 

εἰ ϑέλοις τρεῖς τοιούτους. ἀνϑρὥπους ἐν μέρει ἕχαστον 
ἀνερωτᾶν, τίς τούτων τῶν βίων ἥδιστος, τὸν ἑαυτοῦ 
ἕκαστος μάλιστα ἐγκωμιάσεται; ὃ T8 χρηματιστικὸς 

D πρὸς ! τὸ κερδαίνειν τὴν τοῦ τιμᾶσϑαι ἡδονὴν ἢ τὴν 
τοῦ μανϑάνειν οὐδενὸς ἀξίαν φήσει εἶναι, εἰ μὴ εἴ τι 

αὐτῶν ἀργύριον ποιεῖ; ληϑῆ, ἔφη. Τί δὲ ὁ φιλότι- 
μος; ἦν δ᾽ “ἐγώ: οὐ τὴν μὲν ἀπὸ τῶν χρημάτων ἢδο- 
γὴν φορτικήν τινὰ ἡγεῖται, καὶ αὖ τὴν ἀπὸ τοῦ μαν- 
ϑάνειν, 0 τι μὴ μάϑημα τιμὴν φέρει, καπνὸν καὶ 
φλυαρίαν; Οὕτως, ἔφη; ἔχει. Τὸν δὲ φιλόσοφον, ἦν 

δ᾽ ἐγώ, ποιώμεϑα τὰς ἄλλας ἡδονὰς γομΐζειν πρὸς τὴν 

E τοῦ εἰδέναι ' τἀληϑὲς ὅπῃ ἔχει καὶ ἐν τοιούτῳ τινὶ 

ἀεὶ εἶναι “μανϑάνοντα τῆς ἡδονῆς οὐ πάνυ πόῤῥω, καὶ 
καλεῖν τῷ ὄντι ἀναγκαίας, ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων δεό- 

μενον, εἰ μὴ ἀνάγκη ἦν; Εὖ, ἔφη, δεῖ εἰδέναι. ΨΠΙ. 
Ὅτε δὴ οὖν, εἶπον, ἀμφιςβητοῦνται ἑκάστου τοῦ εἴ- 
δους oi ἡδοναὶ καὶ αὐτὸς 0 βίος, μὴ ὅτι πρὸς τὸ καλ- 

λιον καὶ αἴσχιον ζῆν μηδὲ τὸ χεῖρον καὶ ἄμεινον, ἀλλὰ 
582 πρὸς αὐτὸ τὸ ἥδιον καὶ ἀλυπότερον, * πῶς &y εἰδεῖ- 

μεν, τίς αὐτῶν ἀληϑέστατα λέγει; Οὐ πάνυ, ἔφη, ἔγω- 
γε ἔχω εἰπεῖν. Ἀλλ΄ ὧδε σκόπει" τίνι χρὴ κρίνεσϑαι 
τὰ μέλλοντα καλῶς χριϑήσεσϑαι; co οὐκ ἐμπειρίᾳ τα 
καὶ φρονήσει καὶ λόγῳ; ἢ τούτων ἔχοι ἂν τις βέλτιον 
κριτήριον; Καὶ πῶς ἂν; ἔφη. Σκόπει δή; ἀριῶν ὃν- 

τῶν τῶν ἀνδρῶν τὶς ἐμπειρότατος πασῶν ὧν εἴπομεν 
ἡδονῶν; πότερον ὃ φιλοχερδής, μανϑάνων αὐτὴν τὴν 
ἀλήϑειαν οἷόν ἐστιν, ἐμπειρύτερος δοκϑῖ σοι εἶναι τῆς 

p ἀπὸ τοῦ ! εἰδέναι ἡδονῆς, ἢ ὃ φιλόσοφος τῆς ἀπὸ τοῦ 
χκερδαίνϑιν; Πολύ, ἔφη, διαφέρει. τῷ μὲν γὰρ ἀνάγκη 

γεύεσϑαι τῶν ἑτέρων ἐκ παιδὸς ἀρξαμένῳ: τῷ δὲ φι- 
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λοκερδεῖ, ὅπῃ πέφυκε τὰ ὄντα μανϑάνοντι, τῆς ἡδονῆς 
ταύτης, ὡς γλυκεῖα ἐστιν, οὐκ ἀνάγκη γεύεσϑαι οὐδ᾽ 

ἐμπείρῳ γίγνεσϑαι, μᾶλλον δὲ καὶ προϑυμουμένῳ οὐ 
div. Πολὺ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, διαφέρει τοῦ γε φιλο- 
xegüoUc ὃ φιλόσοφος ἐμπειρίᾳ ἀμφοτέρων τῶν ἡδονῶν. 

Πολὺ ' μέντοι. Τί δὲ τοῦ φιλοτίμου; ἄρα μᾶλλον 
ἄπειρός ἐστι τῆς ἀπὸ τοῦ τιμᾶσϑαι ἡδονῆς ἢ ἐκεῖνος 
τῆς ἀπὸ τοῦ φρονεῖν; “Ἀλλὰ τί μήν; ἔφη" ἐάνπερ, ἐξ- 
egy avro ἐπὶ 0 ἕχαστος ὥρμηκθ, πᾶσιν αὐτοῖς ἕπε- 

ται καὶ γὰρ ὁ πλούσιος ὑπὸ πολλῶν τιμᾶται καὶ ὃ 
ἀνδρεῖος καὶ ὃ σοφύς, ὥςτε ἀπό γε TOU τιμᾶσϑαι, 
οἷόν ἐστι, πάντες τῆς ἡδονῆς € ἔμπειροι" τῆς δὲ τοῦ Ov- 
τος ϑέας, οἵαν ἡδονὴν ἔχει, ἀδύνατον ἄλλῳ γεγεῦ- 
σϑαι πλὴν τῷ φιλοσόφῳ. ᾿Ἐμπειρίας ! uiv ἄρα, ei- 
πον, ἕνεκα κάλλιστα τῶν ἀνδρῶν κρίνει οὗτος. Πολύ 
ye. Καὶ μὴν μετά γε φρονήσεως μόνος ἔμπειρος γε- 
γονὼς ἔσται. Τί μήν; Ἀλλὰ μὴν καὶ δ ov re δεῖ 

ὀργάνου κρίνεσϑαι, οὐ τοῦ φιλοκερδοῦς τοῦτο ὄργανον 
οὐδὲ τοῦ φιλοτίμου, ἀλλὰ τοῦ φιλοσόφου. Τὸ ποῖον; 
Διὰ λόγων που ἔφαμεν δεῖν κρίνεσθαι. ἡ γάρ; INol. 
“όγοι δὲ τούτου μαλιστα ὄργανον. πῶς "y ov; Ovx- 

οὖν εἰ μὲν πλούτῳ καὶ κέρδει ἄριστα ἐχρίνετο τὰ κρι- 
γόμενα, ἃ ἐπήνει ^ ὃ φιλοχερδὴς καὶ ἔψεγεν, ἀνάγκη 
ἂν ἣν ταῦτα ἀληϑέστατα εἶναι. Πολλή γε. Εἰ δὲ 
τιμῇ το καὶ νίκη καὶ ἀνδρείᾳ, &Q οὐχ ἃ ὁ φιλότιμός 
τὸ καὶ ὃ φιλόνεικος; 4ῆλον. ᾿Ἐπειδὴ δ᾽ ἐμπειρίᾳ καὶ 
φρονήσει καὶ λόγῳ; Ἠνάγκη, ἔφη, ἃ ὃ φιλόσοφός τὰ 
καὶ ὃ φιλόλογος ἐπαινεῖ, ἀληϑέστατα εἶναι. Τριῶν 

ἄρ᾽ οὐσῶν τῶν * ἡδονῶν ἡ τούτου τοῦ μέρους τῆς ψυ- 
χῆς, ᾧ ̓μανϑάνομεν, ἡδίστη ἄν εἴη, καὶ ἐν ᾧ ἡμῶν 
τοῦτο ἄρχει, ὃ τούτου βίος ἥδιστος; Πῶς δ᾽ οὐ μὲλ- 

λει; ἔφη" κύριος γοῦν ἐπαινέτης ὧν ἐπαινεῖ τὸν ἑαυτοῦ 
βίον ὃ φρόνιμος. Τίνα δὲ δεύτερον, εἶπον, βίον καὶ 
τίνα δευτέραν ἡδονήν φησιν ὃ κριτὴς εἶναι; Δῆλον ὅτι 

τὴν τοῦ πολεμικοῦ τὲ καὶ φιλοτίμου" ἐγγυτέρω γὰρ 
αὐτοῦ ἐστὶν ἢ 7| τοῦ χφηματιστοῦ. ὙὙστάτην δὴ τὴν 
τοῦ φιλοκερδοῦς, ὡς ἔοικεν. Τί μήν; ἢ 9 Oc. ἘΣ. 
Ταῦτα uiv ! τοίνυν οὕτω Óv' ἐφεξῆς ἄν εἴη καὶ δὲς 
γεγικηκὼς ὃ δίκαιος τὸν ἄδικον" τὸ δὲ τρίτον ὀλυμπι- 
κῶς τῷ σωτῆρί r8 καὶ τῷ Ὀλυμπίῳ Διΐ, ἄϑρει, ὅτι 
οὐδὲ παναληϑής ἐστιν ἡ τῶν ἄλλων ἡδονή, πλὴν τῆς 
τοῦ φρονίμου, οὐδὲ καϑαρά, ἀλλ᾽ ἐσχκιαγραφημένη τις, 
ὡς ἐγὼ δοκῶ μοι τῶν σοφῶν τινὸς ἀκηκοέναι. καΐτοι 
τοῦτ ἂν εἴη μέγιστόν τϑ καὶ κυριώτατον τῶν πτωμά- 
των. Πολύ re ἀλλὰ πῶς λέγεις; ὯΩδ᾽, εἶπον, ἐξευ- 
φήσω, σοῦ ἀποχρινομένου ζητῶν ! ἅμα. Ἐρώτα δή, 
ἔφη. «“Ἴέγε δή, ἦν δ᾽ ἐγώ: ovx ἐναντίον φαμὲν λύπην 

ἡδονῇ; Καὶ μάλα. Οὐκοῦν καὶ τὸ μήτε χαίρειν μήτϑ 
λυπεῖσϑαι εἶναί τι; Εἶναι μέντοι. “Μεταξὺ τούτοιν 

ἀμφοῖν ἐν μέσῳ ὃν ἡσυχίαν τινὰ περὶ ταῦτα τῆς ψυ- 
χῆς; ἢ οὐχ οὕτως αὐτὸ λέγεις; Οὕτως, ἦ δ᾽ ὃς. "Ag 
οὐ μνημονεύεις, ἤν δ᾽ ἐγώ, τοὺς τῶν καμνόντων λό- 
χους, οὗς λέγουσιν ὅ ὅταν κάμνωσιν; Ποίους; Ὡς οὐδὲν 
ἄρα ἐστὶν ἥδιον τοῦ ὑγιαίνειν, ἀλλὰ σφᾶς ι ἐλελήϑει, 

πρὶν κάμνειν, ἥδιστον ὃν. Μέμνημαι, ἔφη. Οὐκοῦν 
καὶ τῶν περιωδυνίᾳ τινὶ ἐχομένων ἀκούεις λεγόντων, 
ὡς οὐδὲν ἥδιον τοῦ παύσασϑαι ὀδυνώμενον; Jxovo. 

Καὶ ἐν ἄλλοις γε, οἶμαι, πολλοῖς τοιούτοις αἰσϑάνει 

γιγνομένους τοὺς ἀνθρώπους, ἐν οἷς, ὅταν λυπῶνται, 
41" 
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τὸ μὴ λυπεῖσϑαι καὶ τὴν ἡσυχίαν τοῦ τοιούτου ἐγκω- 
μιάζουσιν ὡς ἥδιστον, οὐ τὸ χαίρειν. Τοῦτο γάρ, ἔφη, 

τότε ἡδὺ ἴσως καὶ ἀγαπητὸν γίγνεται, ἡσυχίαι Καὶ 
ὅταν παύσηται ! ago, εἶπον, χαίρων τις, 1] τῆς ἡδονῆς 
ἡσυχία λυπηρὸν ἔσται. Ἴσως, ἔφη. Ὃ μεταξὺ ἄρα 
γὺν δὴ ἀμφοτέρων ἔφαμεν εἶναι, τὴν ἡσυχίαν, τοῦτό 
ποτε ἀμφότερα ἔσται, λύπη τὸ καὶ ἡδονή. Ἔοικεν. Ἦ 
καὶ δυνατὸν τὸ μηδέτερα ὃ ὃν ἀμφότερα γίγνεσϑαι; Ov 
μοι δοκεῖ. Καὶ μὴν τό γ8 ἡδὺ ἐν ψυχῇ γινόμενον 
καὶ τὸ λυπηρὸν κίνησίς τις ἀμφοτέρω ἐστόν. ἢ οὔ; 
Noi. * Τὸ δὲ μήτε λυπηρὸν μήτε 3v οὐχὶ ἡσυχία 
μέντοι καὶ ἐν μέσῳ τούτοιν ἐράνη ἄρτι; ᾿ἘΕφαάνη γάρ. 
Πῶς οὖν ὀρϑῶς € ἔστι τὸ μὴ ἀλγεῖν ἡδὺ ἡγεῖσϑαι ἢ ἢ τὸ 
μὴ χαίρειν ἀνιαρόν; Οὐδαμώς. Οὐκ ἔστιν ἄρα τοῦτο, 

ἀλλὰ φαίνεται, ἦν δ᾽ ἐγώ, παρὰ τὸ ἀλγεινὸν ἡδὺ καὶ 
παρὰ τὸ ἡδὺ ἀλγεινὸν τότε, ἡ ἡσυχία, καὶ οὐδὲν ὑγιὲς 
τούτων τῶν φαντασμάτων πρὸς ἡδονῆς ἀλήϑειαν, ἀλ- 
λὰ γοητεία τις. Ὥς γοῦν ὃ λύγος, ἔφη, σημαίνει. ᾿Ιδὲ 
τοίνυν, ἔφην ἐγώ, ! ἡδονάς, αἵ οὐκ ἐκ λυπῶν εἰσίν, ἵνα 
μὴ πολλάκις οἰηϑῆῇς ἐν τῷ παρόντι οὕτω τοῦτο πεφυ- 
κέναι, ἡδονὴν μὲν παῦλαν λύπης εἶναι, λύπην δὲ ἡδο- 
vic. Ποῦ δή, ἔφη, καὶ ποίας λέγεις; Πολλαὶ μέν, εἰ- 

zm καὶ ἄλλαι, μάλιστα i δ᾽ δἱ ϑέλεις ἐ ἐννοῆσαι τὰς π8- 

e τὰς ὀσμὰς ἡδονάς. αὗται γὰρ οὐ προλυπηϑέντι ἐξ- 
αἰφνης ἀμήχανοι τὸ μέγεϑος γίγνονται, παυσάμεναΐ τε 
λύπην οὐδεμίαν καταλείπουσιν. Ἡληϑέστατα, ἔφη. 
Μὴ ἄρα πειϑώμεϑα ! καϑαρὰν ἡδονὴν εἶναι τὴν λύ- 
πῆς ἀπαλλαγήν, μηδὲ λύπην τὴν ἡδονῆς. Μὴ re. 
Ἀλλὰ μῶτοι» εἶπον, αἵ yt διὰ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν 

ψυχὴν τείνουσαι καὶ λεγόμεναι ἡδοναί, σχεδὸν αἵ πλεῖ- 
crai τε καὶ μέγισται, τούτου τοῦ εἴδους εἰσί, λυπῶν 

τινὲς ἀπαλλαγαί. Εἰσὶ γάρ. Οὐχοῦν καὶ αἵ πρὸ μελ- 

λόντων τούτων ἐκ προςδοκίας γιγνόμεναι προησϑήσεις 
τε καὶ προλυπήσεις κατὰ ταὐτὰ ἔχουσιν; Κατὰ ταὐτά. 
X. Οἶσϑ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἷαί εἰσι ! καὶ ᾧ μάλιστα 

ἐοίκασιν; Τῷ; ἔφη. Νομίζεις τι, εἶπον, ἐν τῇ φύσει 
εἶναι τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω, τὸ δὲ μέσον; Ἔχγωγε. 

Οἴει οὖν ἂν τινα ἐκ τοῦ κάτω φερόμενον πρὸς μέσον 
ἄλλο τι οἴεσϑαι ἢ ἀνω φέρεσϑαι; καὶ ἐν μέσῳ στάν- 
τα, ἀφορῶντα ὅϑεν ἐνήνεχται, ἀλλοϑὲ που ἂν ἡγεῖ- 
σϑαι εἶναι ἢ ἐν τῷ ἄνω, ur ἑωρακότα τὸ ἀληϑῶς 
ἄνω; Μὰ AU, οὐκ ἔγωγε, ἔφη, ἄλλως οἶμαι οἰηϑῆναι 
ἄν τὸν ποιοῦτον. MY εἰ πάλιν y. ἔφην ἔφην, φέροιτο, ! 

κάτω τ ἄν οἴοιτο φέρεσθαι καὶ ἀπο αἰδιξοῖ Πῶς 

γὰρ 0v; Οὐκοῦν ταῦτα πάσχοι ἂν πάντα διὰ τὸ μὴ 
ἔμπειρος εἶναι τοῦ ἀληϑινῶς ἄνω τὸ ὄντος καὶ ἐν μέ- 

σῳ καὶ κάτω; Δῆλον δή. Θαυμάζοις ἂν οὖν, εἰ καὶ 
ἄπειροι ἀληϑείας περὶ πολλῶν τὸ ἄλλων μὴ ὑγιεῖς δό- 
ξας ἔχουσι, πρός τε ἡδονὴν καὶ λύπην καὶ τὸ μεταξὺ 
τούτων οὕτω διάκϑινται, Ocr8, ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ λυπη- 

ρὸν φέρωνται, ἀληϑὴ re * οἴονται καὶ τῷ ὄντι λυ- 
'ποῦνται, ὅταν δὲ ἀπὸ λύπης ἐπὶ τὸ μεταξύ, σφόδρα 

μὲν οἴονται πρὸς πληρώσει Te καὶ ἡδονῇ γίγνεσϑαι, 
ὥςπερ δὲ πρὸς μέλαν φαιὸν ἀποσκοποῦντες, ἀπειρίᾳ 
λευκοῦ, καὶ πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην ἀφορῶντες 
ἀπειρίᾳ ἡδονῆς ἀπατῶνται; Μὰ 4ía, ἡ δ᾽ ὅς, οὐκ ἂν 
ϑαυμάσαιμι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, εἰ μὴ οὕτως ἔχει. 

Ὧδέ QUY, εἶπον, ἐγνόδι" οὐχὶ πεῖνα καὶ δίψα καὶ τὰ 

τοιαῦτα κενώσεις τινές εἰσι τῆς πϑρὲ ! τὸ σῶμα ἕξεως; 

PLATONIS 

Ti μήν; Ἄγνοια δὲ καὶ ἀφροσύνη dg οὐ κενότης ἐστὲ 
τῆς περὶ ψυχὴν αὖ ἕξρως; Δάλα 79. Οὐκοῦν πληροῖτ᾽ 
ἄν 0 T8 τροφῆς μεταλαμβάνων καὶ ὃ νοῦν ἴσχων; πῶς 
δ᾽ οὖ; Πλήρωσις δὲ ̓ ἀληϑεστέρα τοῦ ἧττον ἢ τοῦ μᾶλ- 

λον ὄντος; 4ῆλον, ὅτι τοῦ μᾶλλον. “Πότερα οὖν ἡγεῖ 

τὰ γένη μᾶλλον καϑαρᾶς οὐσίας μετέχειν, τὰ οἷον σί- 
TOV τὸ καὶ ποτοῦ καὶ ὄψου καὶ ξυμπάσης τροφῆς, ἢ 
τὸ δόξης ve ἀληϑοῦς εἶδος καὶ ἐπιστήμης καὶ νοῦ ! 
καὶ ξυλλήβδην ἁπάσης ἀρετῆς; ὧδε δὲ xgive* τὸ τοῦ 
ἀεὶ ὁμοίου ἐχόμενον καὶ ἀϑανάτου καὶ ἀληϑείας, καὶ 

αὐτὸ τοιοῦτον ὃν καὶ ἐν τοιούτῳ γιγνόμενον, μᾶλλον 

εἶναί σοι δοκεῖ, ἢ Ἶ τὸ μηδέποτε ὁ ὁμοίου xoi ϑνητοῦ, καὶ 

αὐτὸ τοιοῦτο καὶ ἐν τοιούτῳ γιγνόμενον; Πολύ, ἔφη, 

διαφέρει τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου. Ἢ οὖν ἀεὶ ὁμοίου οὐσία 
οὐσίας τι μᾶλλον ἢ ἐπιστήμης μετέχει; Οὐδαμῶς. Τί 
δ᾽, ἀληϑείας; Οὐδὲ τοῦτο. Εἰ δὲ ἀληϑείας ἧττον, οὐ 
καὶ οὐσίας; Ἀνάγκη. Οὐκοῦν ! ὅλως τὰ περὶ τὴν τοῦ 
σώματος, ϑεραπείαν γένη τῶν γενῶν αὖ τῶν περὶ τὴν 
τῆς ψυχῆς ϑεραπείαν ἧττον ἀληϑείας Te καὶ οὐσίας 
μετέχει; Πολύ ye. Σῶμα δὲ αὐτὸ ψυχῆς οὐκ οἶδι οὕ- 
τὼς; Ἔχγωγϑ. Οὐκοῦν τὸ τῶν μᾶλλον ὄντων πληρού- 
μδνον καὶ αὐτὸ μᾶλλον ὃν ὄντως μᾶλλον πληροῦται, ἢ 
τὸ τῶν ἧττον ὄντων καὶ αὐτὸ ἧττον ὃν; Πῶς γὰρ οὔ; 
Εἰ ἄρα τὸ πληροῦσϑαι τῶν φύσει προφηκόντων ἡδύ 
ἐστι, τὸ τῷ ὄντι καὶ τῶν ὄντων πληρούμενον, μᾶλλον 
μᾶλλον ' ὄντως Te καὶ ἀληϑεστέρως χαίρειν ἄν ποιοῖ 

ἡδονῇ ἀληϑεῖ, τὸ δὲ τῶν ἧττον ὄντων μεταλαμβάνον 

ἧττόν τὸ ἄν ἀληϑῶς καὶ βεβαίως πληροῖτο καὶ ἀπι- 

στοτέρας ἂν ἡδονῆς xal ἧττον ἀληϑοῦς μεταλαμβάνοι. 
ναγκαιότατα, ἔφη. Οἱ ἄρα φρονήσεως καὶ ἀρετῆς 

ἄπειροι, δὐωχίαις * δὲ καὶ τοῖς τοιούτοις aei ξυνόντες 

χάτω, ὡς ἔοικ, καὶ μέχρι πάλιν πρὸς τὸ μεταξὺ φέ- 

ρονταὶ τε καὶ ταύτῃ πλανῶνται διὰ βίου, ὑπερβάντες 
δὲ τοῦτο πρὸς τὸ ἀληϑῶς ἄνω οὔτε ἀνέβλεψαν πώ- 
ποτε οὔτθ ἠνέχϑησαν, οὐδὲ τοῦ ὄντος τῷ ὄντι ἐπλη- 
ρώϑησαν, οὐδὲ βεβαίου τὸ καὶ καϑαρᾶς ἡδονῆς ἐγεύ- 
σαντο, ἀλλὰ βοσκημάτων δίκην κάτω ἀεὶ βλέποντες καὶ 
XEXUQOTEC εἰς γὴν καὶ εἰς τραπέζας βόσκονται χορτα- 
ζόμενοι καὶ ὀχεύοντες, xoi ἕνεκα ! τῆς τούτων πλεον- 
εξίας λακτίζοντες xol πυρίττοντες ἀλλήλους σιδηροῖς 

κέρασὶ τε καὶ ὁπλαῖς ἀποκτιννύασι δὶ ἀπληστίαν, ἅτε 

οὐχὶ τοῖς οὖσιν οὐδὲ τὸ ὃν οὐδὲ τὸ στέγον ἑαυτῶν 
πιμτπλάντες. ΤΙαντελῶς, ἔφη 0 Γλαύκων, τὸν τῶν πολ- 

λῶν, ὦ Σώκρατες, χρησμῳδεῖς βίον. "ag οὖν οὐκ 
ἀνάγκη καὶ ἡδοναῖς ξυνεῖναι μεμιγμέναις λύπαις, εἰδώ- 
λοις τῆς ἀληϑοῦς ἡδονῆς καὶ ἐσκιαγραφημέναις, ὑπὸ 
τῆς παρ ἀλλήλας ϑέσεως ἀποχφαινομέναις, ! ὥςτε 

σφοδροὺς é ἑκατέρας φαίνεσθαι, καὶ ἔρωτας ἑαυτῶν λυτ- 
τῶντας τοῖς ἄφροσιν ἐντίκτϑιν καὶ περιμαχήτους εἶναι, 
ὥςπερ τὸ τῆς Ἑλένης εἴδωλον ὑπὸ τῶν ἐν Τροίᾳ Στη- 

σίχορός φησι γενέσϑαι περιμάχητον ἀγνοίᾳ τοῦ ἀλη- 
ϑοῦς; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη; τοιοῦτόν τι αὐτὸ εἶναι. 

XI. Τί δέ; περὶ τὸ ϑυμοειδὲς οὐχ ἕτερα τοιαῦτα ἀνάγ- 
xn γίγνεσθαι, ὃς ἂν αὐτὸ τοῦτο διαπράττηται ἢ φϑό- 
γῳ διὰ φιλοτιμίαν ἢ βίᾳ διὰ φιλονεικίαν ἢ ϑυμῷ διὰ 
δυρκολίαν, πλησμονὴν τιμῆς ! τὸ καὶ νίκης καὶ  ϑυμοῦ 
διώκων ἄνευ λογισμοῦ τε καὶ νοῦ; Τοιαῦτα, ἦ δ᾽ ὅς, 
ἀνάγκη καὶ περὶ τοῦτο εἶναι. Τὶ οὐ»; ἦν δ᾽ ἐγώ" 
ϑαῤῥοῦντες λέγωμεν, ὅτι καὶ περὶ τὸ φιλοκερδὲς “καὶ 
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τὸ quÀoverxov ὅσαι ἐπιϑυμίαι εἰσίν, αἱ uiv ἄν τῇ ἐπι- 
στήμῃ καὶ λόγῳ ἑπόμεναι καὶ μετὰ τούτων τὰς ἢδο- 
γὰς διώκουσαι, ἃς ἂν τὸ φρόνιμον ἐξηγῆται, λαμβά- 
γωσι, τὰς ἀληϑεστάτας τε λήψονται, ὡς οἷόν T8 αὖ- 

ταῖς, ἀληϑεῖς λαβεῖν, ἅτε ἀληϑείᾳ ἑπομένων, καὶ τὰς 

ἑαυτῶν οἰκείας, ! εἴπερ τὸ βέλτιστον ἑκάστῳ, τοῦτο 
καὶ οἰκειότατον; Ἀλλὰ μήν, ἔφη, οἰκθιότατόν γε. Τῷ 
φιλοσόφῳ ἄρα ἑπομένης ἁπάσης τῆς ψυχῆς καὶ μὴ 
στασιαζούσης ἑκάστῳ τῷ μέρει ὑπάρχει εἴς T8 τάλλα 
τὰ ἑαυτοῦ πράττειν καὶ δικαίῳ εἶναι, καὶ δὴ καὶ τὰς 
ἡδονὰς τὰς ἑαυτοῦ ἕκαστον καὶ τὰς βελτίστας καὶ εἰς 

τὸ δυνατὸν " τὰς ἀληϑεστάτας καρποῦσϑαι. Κομιδῇ 
μὲν οὖν. Ὅταν δὲ ἄρα τῶν ἑτέρων τι χρατήσῃ, ὑπάρ- 
χει αὐτῷ μήτε τὴν ἑαυτοῦ ἡδονὴν ἐξευρίσκδιν, τά τὸ 
ἀλλ᾿ ἀναγκάζειν ἀλλοτρίαν καὶ μὴ ἀληϑῆ ἡδονὴν διώ- 
κειν. Οὕτως, ἔφη. Οὐχοῦν ἃ πλεῖστον φιλοσοφίας T8 
καὶ λόγου ἀφέστηκε, μάλιστ᾽ ἂν τοιαῦτα ἐξεργάζοιτο; 

Πολύ ys. Πλεῖστον δὲ λόγου ἀφίσταται οὐχ ὅπερ 

νόμου τε καὶ τάξεως; Δῆλον δή. Ἐφανησαν δὲ πιλεῖ- 
στον ἀφεστῶσαι οὐχ αἵ ἐρωτικαί τε καὶ τυραννικαὶ 
ἐπιϑυμίαι; Πολύ γε. Ἐλάχιστον ! δὲ αἵ βασιλικαὶ τα 
καὶ κόσμιαι; INal. Πλεῖστον δή, οἶμαι, ἀληϑοῦς ἣδο- 
γῆς καὶ οἰκείας 0 τύραννος ἀφεστήξει, ὃ δὲ ὀλίγιστον. 
Ἀνάγκη. Καὶ ἀηδέστατα ἄρα, εἶπον, ὃ τύραννος βιώ- 
σεται, ὁ δὲ βασιλεὺς ἥδιστα. Πολλὴ ἀνάγκη. Οἶσϑ᾽ 
οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅσῳ ἀηδέστερον ζῇ τύραννος βασι- 
λέως; Ἂν εἴπης, ἔφη: Τριῶν ἡδονῶν, ὡς ἔοικεν, οὐ- 
σῶν, μιᾶς μὲν γνησίας, δυοῖν δὲ νόϑοιν, τῶν νόϑων 

εἰς τὸ ἐπέκεινα ! ὑπερβὰς ὃ τύραννος, φυγὼν νόμον τε 
xal λόγον, δούλαις τισὶ δορυφόροις ἡδοναῖς ξυγοικεὶ, 

καὶ ὁπόσῳ ἐλαττοῦται οὐδὲ πάνυ ῥάδιον εἰπεῖν, πλὴν 

ἴσως ὧδε. Πῶς; ἔφη. πὸ τοῦ ὀλιγαρχικοῦ τρίτος 
που ὁ τύραννος ἀφειστήκει" ἐν μέσῳ γὰρ αὐτῶν ὁ δὴη- 
μοτικὸς ἢν. Noi, Οὐκοῦν καὶ ἡδονῆς τρίτῳ εἰδώλῳ 
πρὸς ἀλήϑειαν ἀπ ἐχείνου ξυνοικοῖ ἂν, si τὰ πρόσϑεν 

ἀληϑῆ; Οὕτως. Ὁ δὲέ vs ὀλιγαρχικὸς ἀπὸ τοῦ βασι- 
λικοῦ αὖ τρίτος, ! ἐὰν εἰς ταὐτὸν ἀριστοχρατικὸν καὶ 
βασιλικὸν τιϑῶμεν. Τρίτος γάρ. Τριπλασίου ἄρα, ἣν ἦν 

δ᾽ ἐγώ, τριπλάσιον ἀριϑμῷ ἀληϑοῦς ἡδονῆς ἀφέστηκε 

τύραννος. Φαίνεται. Ἐπίπεδον o ἀρ, ἔφην, ὡς ἔοικε, 

τὸ εἴδωλον κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριϑμὸν ἡδονῆς τυ- 
ραννικῆς ἂν εἴη. Κομιδῇ γε. Κατὰ δὲ δύναμιν καὶ 
τρίτην αὔξην δῆλον δὴ ἀπόστασιν ὅσην ἀφεστηκὼς γί- 
νεται. Δῆλον, ἔφη, τῷ γε λογιστικῷ. Οὐχοῦν ἐάν 
τις μεταστρέψας ἀληϑείᾳ ἡδονῆς τὸν ! βασιλέα τοῦ 
τυράννου ἀφεστηκότα λέγῃ, ὅσον ἀφέστηκεν, ἐννεα- 
καιεικοσικαιεπιτακοσιοπλασιάκις ἥδιον αὐτὸν ζῶντα εὑ- 
φήσει τελδωϑείσῃ τῇ πολλαπλασιώσει, τὸν δὲ τύραννον 
ἀνιαρότερον τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀποστάσθι. Muriyavov, 
ἔφη, λογισμὸν καταπεφόρηχας τῆς διαφορότητος Toiv 
ἀνδροῖν, τοῦ Te δικαίου καὶ * τοῦ ἀδίκου, πρὸς q0o- 

vip T8 καὶ λύπην. Kai μέντοι. xai ἀληϑὴ καὶ προς- 

ἥκοντά 19 ἥν δ᾽ ἐγώ, βίοις ἀριϑμόν, εἴπερ αὐτοῖς 
προφήκουσιν ἡμέραι καὶ νύκτες καὶ μῆνες καὶ ἐγιαυτοί. 

λλὰ μήν, ἔφη, προφήκουσιν. Οὐκοῦν εἰ τοσοῦτον 
ἡδονῇ »ικᾷ ὃ ἀγαϑός ᾿ τε καὶ δίκαιος τὸν κακόν τε καὶ 
ἄδικον, ἀμηχάνῳ δὴ ὅσῳ πλέονι γικήσϑι εὐσχημοσύνῃ 
TE βίο ἴου καὶ κάλλει καὶ ἀρετῇ; Ἀμηχάνῳ μέντοι νὴ 

Aia, ἔφη. Χιι. Eis» δή, εἶπον" ἐπειδὴ ἐνταῦϑα λόγου 
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! γεγόναμεν, ἀναλάβωμεν τὰ πρῶτα λεχϑέντα, ἃ 

δεῦρ᾽ ἥχομεν" ἦν δὲ που λεγόμενον λυσιτελεῖν ἀδικεῖν 
τῷ τελέως μὲν ἀδίκῳ, δοξαξομένῳ δὲ δικαίῳ" ἢ οὐχ 

οὕτως ἐλέχϑη; Οὕτω μὲν ovv. Νῦν δή, ἔφην, αὐτῷ 

διαλεγώμοϑα, ἐπειδὴ διωμολογησάμεϑα τό τὸ ἀδικεῖν 
καὶ τὸ δίκαια πράττειν, ἣν ἑκάτερον ἔχει δύναμιν. 
πῶς; ἔφη. Εἰκόνα πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ, ἵνα 

εἰδῇ ὁ ὃ ἐκεῖνα λέγων, oia ἔλεγεν. Ποίαν τινά; ἡ δ᾽ 
ὅς. Τῶν τοιούτων τινά, ἦν δ᾽ ἐχώ, οἷαι pete 

ται παλαιαὶ γενέσϑαι φύσεις, 1 τὸ Χιμαίρας καὶ ἡ 
Σκύλλης καὶ Κερβέρου, καὶ ἄλλαι τινὲς συχναὶ À£yov- 

ται ξυμπεφυκυῖαι ἰδέαι πολλαὶ εἰς ἕν γενέσϑαι. Ai- 

γονται γάρ, ἔφη. JlÀ«ris τοίνυν μίαν μὲν ἰδέαν ϑη- 

glov ποικίλου καὶ πολυκεφάλου, ἡμέρων δὲ ϑηρίων 
ἔχοντος κεφαλὰς κύκλῳ καὶ ἀγρίων, καὶ δυνατοῦ μετα- 
βάλλειν καὶ φύειν ἐξ αὑτοῦ πᾶντα ταῦτα. Δεινοῦ 

πλάστου, ἔφη, τὸ ἔργον" ! ὅμως δέ, ἐπειδὴ εὐπλαστό- 

τερον κηροῦ καὶ τῶν τοιούτων λόγος, πεπλάσϑω. Μίαν 
δὴ τοίνυν ἄλλην ἰδέαν λέοντος, μίαν δὲ ἀνϑρώπου" 
πολὺ δὲ μέγιστον ἔστω τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον τὸ 
δεύτερον. Ταῦτα, ἔφη, ῥῴω: καὶ πέπλασται. Σὺύν»- 

axte τοίνυν αὐτὰ εἰς ἕν τρία ὄντα, ὥςτε πῇ ξυμπε- 

φυχέναι ἀλλήλοις. Συνῆπται, ἔφη. Περίπλασον δὴ 
αὐτοῖς ἔξωϑεν ἑνὸς εἰκόνα, τὴν roi ἀνϑρώπου, ὥςτε 

τῷ μὴ δυναμένῳ τὰ ἐντὸς δρᾶν, ἀλλὰ ! τὸ ἔξω μόνον 
ἔλυτρον ὁρῶντι ἕν ζῶον φαΐίνεσϑαι, ἄνϑρωπον. 116- 

ριπέπλασται, Kpr. Λέγωμεν δὴ τῷ λέγοντι, ὡς λυσι- 
τϑλεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ ἀνϑρώπῳ, δίκαια δὲ πράττειν 

οὐ ξυμφέρει, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φησὶν ἢ λυσιτελεῖν αὐτῷ 
τὸ παντοδαπὸν ϑηρίον εὐωχοῦντι ποιεῖν ἰσχυρὸν καὶ 
τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν λέοντα, τὸν δὲ ἄνϑρωπον 

λιμοκτονεῖν * καὶ ποιεῖν ἀσϑενῆ, ὥςτε ἕλκεσϑαι ὅπῃ 
ἄν ἐχείνων ὁπότερον ἀγῃ, καὶ μηδὲν ἕτερον ἑτέρῳ ξυν- 
δϑίζοιν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ ἐᾶν αὐτὰ ἐν αὑτοῖς 

δάκνεσϑαὶ τε καὶ μαχόμενα ἐσϑέδιν ἄλληλα. Παντά- 

πασι γάρ, ἔφη; ταῦτ ἂν λέγοι 0 τὸ ἀδικεῖν ἐπαινῶν. 
OvxoUr αὖ ὁ τὰ δίκαια λέγων λυσιτελεῖν φαΐη &y δεῖν 
ταῦτα πράττειν καὶ ταῦτα λέγειν, ὅϑεν τοῦ ἀνϑρώπου 
ὃ ἐντὸς ἀνϑρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος, ! xai τοῦ πο- 

λυκεφάλου ϑρέμματος ἐπιμελήσεται ὥςπερ γεωργός, τὰ 
μὲν ἥμερα τρέφων καὶ τιϑασεύων, τὰ δὲ ἄγρια ἀπο- 
κωλύων φύεσϑαι, ξύμμαχον ποιησάμενος τὴν τοῦ λέ- 

οντος φύσιν, καὶ κοινῇ πάντων κηδόμενος, φίλα ποιη- 
σάμενος ἀλλήλοις τε καὶ αὑτῷ, οὕτω ϑρέψει; Κομιδῇ 
γὰρ αὖ λέγει ταῦτα ὃ τὸ δίκαιον ἐπαινῶν. Κατὰ 
πάντα τρόπον δὴ ὃ μὲν τὰ δίκαια ἐγκωμιάζων. ἀληϑῆ 

ἂν λέγοι; ι ὃ δὲ τὰ ἀδικα ψεύδοιτο. πρός τϑ γὰρ ἦδο- 

γὴν καὶ πρὸς. εὐδοξίαν καὶ ὠφέλειαν, σκοπουμένῳ ὃ μὲν 

ἐπαινέτης τοῦ δικαίου ἀληϑεύει, ὁ δὲ ψέκτης οὐδὲν 
ὑγιὲς οὐδ᾽ εἰδὼς ψέγει δ᾽ τι ψέγει. οὔ μοι δοκεῖ, " 

δ᾽ ὅς, οὐδαμῇ 723 “Πείϑωμεν τοίνυν αὐτὸν πράως, οὐ 

γὰρ ἑχὼν ἁμαρτάνει, ἐρωτῶντες" ^o μακάριθ, οὐ καὶ 
τὰ καλὰ καὶ αἰσχρὰ νόμιμα διὰ τὰ τοιαῦτ᾽ ἂν φαῖμεν 
γεγονέναι; τὰ μὲν καλὰ ! τὰ ὑπὸ τῷ ἀνθρώπῳ, μᾶλ- 

λον δὲ ἴσως τὰ ὑπὸ τῷ ϑείῳ τὰ ϑηριώδη ποιοῦντα 

τῆς φύσεως, αἰσχρὰ δὲ τὰ ὑπὸ τῷ ἀγρίῳ τὸ ἥμερον 
δουλούμενα; ξυμφήσει; ἢ πῶς; Ἐάν μοι, ἔφη, πείϑη- 

ται. Ἔστιν οὖν, εἶπον, ὅτῳ λυσιτελεῖ ἐκ τούτου τοῦ 
λόγου χρυσίον λαμβάνειν BOÍxoS ; εἴπϑρ τοιόνδε τι γὶ- 

589 

a 



t [-] e 

591 

34 FLATON 

yverau, λαμβάνων τὸ χρυσίον ἅμα καταδουλοῦται τὸ 
βέλτιστον ἑαυτοῦ τῷ μοχϑηροτάτῳ; ἢ εἰ μὲν I λαβὼν 
χρυσίον υἱὸν ἢ ϑυγατέρα ἐδουλοῦτο, καὶ ταῦτ εἰς 
ἀγρίων τε καὶ κακῶν ἀνδρῶν, οὐχ ἂν αὐτῷ ἐλυσιτέλει 

οὐδ᾽ ἂν πάμπολυ ἐπὶ τούτῳ λαμβᾶνειν, εἰ δὲ τὸ ἑαυ- 
τοῦ ϑειότατον ὑπὸ τῷ ἀϑεωτάτῳ τε καὶ μιαρωτάτῳ 

δουλοῦται καὶ μηδὲν ἐλεεῖ, ovx ἄρα ἀϑλιός ἐστι καὶ * 

πολὺ ἐπὶ δεινοτέρῳ ὀλέϑρῳ χρυσὸν δωροδοκεῖ ἢ Ἔρι- 
φύλη ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς ψυχῇ τὸν ὅρμον δεξαμένη; 
“Πολὺ μέντοι, ἢ 9 ὃς ὁ Γλαύκων" ἐγὼ γάρ σοι ὑπὲρ 

ἐκείνου ἀποκρινοῦμαι. XII Οὐκοῦν καὶ τὸ ἀκολα- 

σταίΐνειν ole. διὰ τοιαῦτα πάλαι ψέγεσϑαι, ὅτι ἀνίδται 

ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ δεινὸν τὸ μέγα ἐκεῖνο καὶ πολυειδὲς 
ϑρέμμα πέρα τοῦ δέοντος; 4ῆλον, ἔφη. Ἢ δ᾽ αὐϑά- 
δεια καὶ δυςκολία ψέγεται: οὐχ ὅταν τὸ ! λεοντῶδές T8 
καὶ ὀφεῶδες αὔξηται καὶ συντείνηται ἀναρμόστως; 

Πάνυ μὲν ovv. Τρυφὴ δὲ καὶ μαλϑακία οὐκ ἐπὶ τῇ 
αὐτοῦ τούτου χαλάσει e καὶ ἀνέσει ψέγεται, ὅταν ἐν 
αὐτῷ δειλίαν ἐμποιῇ; Τί μήν; Κολακεία δὲ καὶ ἀνε- 
λευϑερία οὐχ ὅταν τις τὸ αὐτὸ τοῦτο, τὸ ϑυμοειδές, 

ὑπὸ τῷ ὀχλώδει ϑηρίῳ ποιῇ, καὶ ἕνεκα χρημάτων καὶ 
τῆς ἐκείνου ἀπληστίας προπηλακιζόμενον ἐθίζῃ ἐκ νέου 

ἀντὶ λέοντος πίϑηκον γίγνεσθαι; ! Καὶ μάλα, ἔφη. 

Βαναυσία δὲ καὶ xeugoveyvlo. διὰ τὶ, οἴει, ὄνειδος φέ- 
geri 5 δ ἄλλο τι φήσομεν ἢ ὅταν τις ἀσϑενὲς φύσει 

ἔχῃ τὸ τοῦ βελτίστου εἶδος, ὥςτε μὴ ἂν δύνασϑαι à ἄρ- 
χειν τῶν ἐν αὑτῷ ϑρεμμάτων, ἀλλὰ ϑεραπεύειν ἐκεῖ- 

να, καὶ τὰ ϑωπεύματα αὐτῶν μόνον δύνηται μανϑά- 
νειν; Ἔοικϑν, ἔφη. Οὐκοῦν ἵνα καὶ ὁ τοιοῦτος ὑπὸ 
ὁμοίου ἄρχηται οἵουπθρ ὃ βέλτιστος, δοῦλον αὐτόν 

φαμεν δεῖν εἶναι ἐκείνου ! τοῦ βελτίστου, ἔχοντος ἐν 
αὑτῷ τὸ ϑεῖον ἄρχον, οὐκ ἐπὶ βλάβῃ τῇ τοῦ δούλου 

oiópevot δεῖν ἄρχεσϑαι αὐτόν, ὥςπερ Θρασύμαχος 

ᾧετο τοὺς ἀρχομένους, ἀλλ᾿ ὡς ἄμεινον ὃν παντὶ 

ὑπὸ ϑείου καὶ φρονίμου ἄρχεσϑαι, μάλιστα μὲν οἱ- 
κεῖον ἔχοντος ἐν αὑτῷ, εἰ, δὲ μή, ἔξωϑεν ἐφεστῶτος, 
ἵνα εἰς δύναμιν πάντες ὅμοιοι ὦμεν. καὶ φίλοι τῷ αὐ- 
τῷ κυβερνώμενοι; Koi ὀρϑῶς 7. ἔφη . “ηλοῖ δὲ ye 

ἦν. δ᾽ ἐγώ, καὶ ὃ νόμος, ! ὅτι τοιοῦτον βούλεται, 

πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει ξύμμαχος Q»' καὶ ἡ TOY παί- 

δὼν ἀρχή, τὸ μὴ ἐὰν ἐλευϑέρους εἶναι, ἕως ἂν ἐν 
αὐτοῖς ὥςπερ ἐν πόλϑι πολιτοίαν καταστήσωμεν, καὶ 
τὸ βέλτιστον ϑεραπιύσαντες * τῷ παρ᾿ ἡμῖν τοιού- 
τῳ ἀντικαταστήσωμεν φύλακα ὅμοιον καὶ ἄρχοντα ἐν 
αὐτῷ, καὶ τότε δὴ ἐλεύϑερον ἀφίεμεν. “ηλοὶ γάρ, 

ῃ δ᾽ Πῇ δὴ οὖν φήσομεν, à Γλαύκων, καὶ κα- 
τὰ τίνα jun λυσιτελεῖν ἀδικεῖν, ἢ ἀκολασταΐνειν 

ἢ τι αἰσχρὸν ποιδῖν, ἐξ ὧν πονηρότερος μὲν ἔσται, 

S DE REPUBLICA INB3 DX: 

πλείω δὲ χρήματα ἢ ἄλλην τινὰ δύναμιν κεκτήσεται; 
Οὐδαμῇ, ἡ δ᾽ ὃς. II δ᾽ ἀδικοῦντα λανϑάνϑθιν καὶ 

μὴ διδόναι δίκην λυσιτελεῖν; ἢ οὐχὶ ὃ μὲν λανϑά- 
vo» ! ἔτι πονηρότερος γίγνδται, τοῦ δὲ μὴ λανϑά- 
γοντος καὶ κολαζομένου τὸ μὲν ϑηριῶδες κοιμίζεται 
καὶ ἡμεροῦται, τὸ δὲ ἥμερον ἐλευϑεροῦται, καὶ ὅλη 
ἢ Ψυχὴ εἰς τὴν βελτίστην φύσιν καϑισταμένη τιμιω- 

τέραν ἕξιν λαμβάνει, σωφροσύνην τα καὶ δικαιοσύ- 
γὴν μετὰ φρονήσεως κτωμένη, ἢ σῶμα ἰσχύν 6 καὶ 
κάλλος, μϑτὰ ὑγιείας λαμβάνον, τοσούτῳ ὅσῳπερ ub- 
χὴ σώματος τιμιωτέρα; Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. 
Οὐκοῦν ὃ γε νοῦν ἔχων πάντα ! τὰ αὑτοῦ εἰς τοῦ- 

το ξυντείνας βιώσεται, πρῶτον μὲν τὰ μαϑήματα τι- 
μῶν, ἃ τοιαύτην αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀπεργάσεται, τὰ 
δὲ ἀλλ ἀτιμάζων; Δῆλον, ἔφη. Ἔπειτα δ᾽, εἶπον, 

τὴν τοῦ σώματος ἕξιν καὶ τροφὴν οὐχ ὅπως τῇ ϑη- 
ριώδει καὶ ἀλόγῳ ἡδονῇ ἐπιτρέψας ἐνταῦϑα τετραμ- 

μένος ζήσει, αλλ οὐδὲ πρὸς ὑγίειαν βλέπων, οὐδὲ 

τοῦτο πρεσβεύων, ὅπως ἰσχυρὸς ἢ ὑγιὴς ἢ καλὸς 
ἔσται, ἐὰν μὴ xoi σωφρονήσειν μέλλῃ cm αὐτῶν, ! 
ἀλλ᾿ ἀεὶ τὴν ἐν τῷ σώματι ἁρμονίαν τῆς ἐν τῇ ψυ- 
χῇ ἕνεχα ξυμφωνίας ἁρμοττόμενος φανεῖται. IIay- 
τάπασι μὲν οὖν, ἔφη, ἐάνπερ μέλλῃ τῇ ἀληϑείᾳ μου- 

σικὸς εἶναι. Οὐκοῦν, δἶπον, καὶ τὴν ἐν τῇ τῶν ̓ χρῆ- 

μάτων κτήσϑι ξύνταξίν τ καὶ ξυμφωνίαν; καὶ τὸν 

ὄγκον τοῦ πλήϑους οὐκ ἐκπληττόμενος ὑπὸ τοῦ τῶν 

πολλῶν μακαρισμοῦ ἄπειρον αὐξήσει, ἀπέραντα κα- 
κὰ ἔχων; Οὐκ οἴομαι, ἔφη. Ἀλλ ἀποβλέπων re ei- ( 
πον, ἷ πρὸς τὴν ἐν αὑτῷ πολιτείαν, καὶ φυλάττων», 

μή τι παρακινῇ αὑτοῦ τῶν éxSi διὰ πλῆϑος οὐσίας 
ἢ δὶ ὀλιγότητα, οὕτω κυβερνῶν. προςϑήσει. καὶ ἀνα- 

λώσει τῆς οὐσίας xc ὅσον ἂν οἷός T ῇ. Ἄομι- 

δῇ μὲν οὖν, ἔφη. Ἀλλὰ μὴν καὶ τιμάς 78. εἰς ταὺὐ- 

τὸν ἀποβλέπων, * τῶν μὲν μεϑέξει καὶ γεύσεται ἑκών, 

ἃς ἂν ἡγῆται ἀμείνω αὑτὸν ποιήσειν, ἃς δ᾽ ἂν λύ- 
σειν τὴν ὑπάρχουσαν ἕξιν, φεύξεται ἰδίᾳ καὶ δημο- 
σίᾳ. Οὐκ ἄρα, ἔφη, τά γε πολιτικὰ ἐϑελήσει πράτ- 
τειν, ἐάνπϑρ τούτου κήδηται. Νὴ τὸν κύνα, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἕν γ8 τῇ ἑαυτοῦ πόλει καὶ μάλα, οὐ μέντοι 

ἴσως ἕν γ8 τῇ πατρίδι, ἐὰν μὴ ϑεία τις ξυμβῆ τύχη. 
Μανϑάνω, ἔφη" ἐν ἡ νῦν δὴ διήλϑομεν, οἰκίζοντες 
πόλει λέγεις, τῇ ἐν λόγοις κειμένῃ, ἐπεὶ γῆς 78 ! οὐ- 

δαμοῦ οἶμαι αὐτὴν εἶναι. A, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν οὐ- 
θανῷ ἴσως παράδειγμα ἀνάκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν 
καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικέξειν. διαφέροι δὲ οὐδὲν eite 
που ἔστιν εἴτα ἔσται" τὰ γὰρ ταύτης μόνης ἂν πρά- 
ἔδιδν, ἄλλης δὲ οὐδεμιᾶς. Εἰκός f ἔφη. 
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ι. " Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα | 
περὶ αὐτῆς ἐννοῶ, ὡς παντὸς ἄρα μᾶλλον ὀρϑῶς φκί- 
ζομεν τὴν πόλιν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐνθυμηϑεὶς περὶ ποι- 

ἤσεως λέγω. Τὸ ποῖον; ἔφη. Τὸ μηδαμῇ παραδέ- 
χεσϑαι αὐτῆς ὅση μιμητική: παντὸς 7ὰρ galáor οὐ 
παραδεκτέα γῦν καὶ ἐναργέστερον, ὡς ἐμοὶ ' δοκεῖ, 
φαΐνεται, ἐπειδὴ χωρὶς ἕκαστα διήρηται τὰ τῆς ψυχῆς 
εἴδη. Πῶς λέγεις; Ὥς μὲν πρὸς ὑμᾶς εἰρῆσϑαι --- 
οὐ γάρ μου κατερεῖτε, πρὸς τοὺς τῆς τραγῳδίας ποιη- 

τὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς μιμητικούς Eu 

βη ἔοικεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα τῆς τῶν ἀκουόντων 
διανοίας, ὅσοι μὴ ἔχουσι φάρμακον τὸ εἰδέναι αὐτὰ 

οἷα τυγχάνει ὄντα. n δή, ἔφη, διανοούμενος, λέγεις; 

"Prov, "o δ᾽ ἐγώ » καίτοι φιλία γὲ τίς με xci αἰδὼς 

ἐχ παιδὸς ἔ; ἔχουσα περὶ" Ὁμήρου ἀποχωλύει λέγειν. ἔοι- 

xe! μὲν. γὰρ τῶν καλῶν ἁπάντων τούτων τῶν τραγι- 
κῶν πρῶτος διδάσκαλός τε καὶ ἡγεμὼν γενέσϑαι. ἀλλ᾽ 

οὐ γὰρ πρό ye τῆς ἀληϑείας τιμητέος ἀνήρ, ἀλλ᾽, ὃ 

λέγω, ῥητέον. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.  Axove δή, μᾶλ- 
λον δὲ ἀποκρίνου. “Ἐρώτα. “Μίμησιν ὅλως ἔχοις ay 
μοι εἰπεῖν ὃ τί ποτ᾽ ἐστίν; οὐδὲ γάρ τοι αὐτὸς πᾶνυ 

τι ξυνγοῶ, τὶ βούλεται εἶναι. Ἦ που ag, ἔφη, ἐγὼ 

συννοήσω. Οὐδέν ye ἣν δ᾽ ἐγώ, ἄτοπον, ἐπεὶ πολλά 

τοι ὀξύτερον βλεπόντων ἀμβλύτερον * ὁρῶντες πρότε- 

ροι εἶδον. Ἔστιν, ἔφη; οὕτως" ἀλλὰ σοῦ παρόντος 

οὐδ᾽ ay προϑυμηϑῆναι οἷός 18 εἴην εἰπεῖν, & τί μοι 
χκαταφαΐνεται, ἀλλ αὐτὸς ὅρα. Βούλει οὖν ἐνθένδε 

ἀρξώμεϑα ἐπισκοποῦντες, ἐκ τῆς εἰωθυίας μεϑόδου; 

εἶδος γάρ πού τι ἕν ἕκαστον εἰώϑαμεν τίϑεσϑαι περὶ 

ἕκαστα τὰ πολλά, οἷς ταὐτὸν ὄνομα ἐπιφέρομεν. ἢ οὐ 
μανϑάνεις; Μανϑάνω. Θῶμεν δὴ καὶ νῦν ὃ τι βού- 
λει τῶν πολλῶν. οἷον, εἰ ϑέλεις, πολλαΐ πού εἰσι κλῖ- 

γαι ! καὶ τράπεζαι. Πῶς δ᾽ οὔ; Ἀλλὰ ἰδέαι γέ που 
περὶ ταῦτα τὰ σκεύη δύο, μία μὲν κλίνης, μία δὲ τρα- 
πέξης. IVa. Οὐκοῦν xai εἰώϑαμεν λέγειν, ὅτι ὁ 

δημιουργὸς ἑκατέρου τοῦ σκεύους πρὸς τὴν ἰδέαν βλέ- 

πῶν οὕτω ποιεῖ ὁ μὲν τὰς κλίνας, 0 δὲ τὰς τραπέζας, 

αἷς ἡμεῖς χρώμεϑα, καὶ τἄλλα κατὰ ταὐτά; οὐ γάρ 
που τήν 78 ἰδέαν αὐτὴν δημιουργεῖ οὐδεὶς τῶν δημι- 
ovoy an πῶς γάρ; Οὐδαμῶς. MAX ὅρα δὴ καὶ τόνδε 

ΟΣ E osA; 
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ποῖει, ὅσαπερ εἷς ἕκαστος τῶν χειροτεχνῶν. Δεινόν 
τινα λέγεις καὶ “ϑαυμαστὸν ἄνδρα. Οὔπω 785, ἀλλὰ 

τάχα “μᾶλλον φήσεις. ὃ αὐτὸς γὰρ οὗτος χειροτέχνης 
οὐ μόνον πάντα οἷός 18 σχεύη ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὰ 

ἐκ τῆς γῆς φυύμενα ἅπαντα ποιεῖ καὶ ζῶα πάντα ἐρ- 
γάζξεται, τά τὸ ἄλλα καὶ ἕαυτόν, χαὶ πρὸς τούτοις γῆν 
καὶ οὐρανὸν καὶ ϑεοὺς καὶ πᾶντα τὰ ἐν οὐρανῷ xai 

τὰ ἐν Ἅιδου ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἐργάζεται. Πάνυ ϑαυ- 

μαστόν, ' ἔφη, λέγεις σοφιστήν. Ἀπιστεῖς; ἣν δ᾽ ἐγώ. 
xci μοι εἶπέ, τὸ παράπαν οὐκ ἂν σοι δοκεῖ εἶναι τοι- 

οὗτος δημιουργός, ἢ τινὶ μὲν τρόπῳ 7ενέσϑαι ἄν τού- 

των ἁπάντων ποιητής, τινὶ δὲ οὐκ ἂν; ἢ οὐκ αἰσϑά- 

yet, ὅτι κἄν αὐτὸς οἷός T εἴης πάντα ταῦτα ποιῆσαι 
τρόπῳ χέ τινι; Καὶ τίς, ἔφη, ὃ τρόπος οὗτος; Οὐ χα- 

λεπός, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλλὰ πολλαχῇ καὶ ταχὺ δημιουργού- 
μδνος᾽ τάχιστα δὲ που, εἰ ϑέλεις λαβὼν κάτοπιτρον 

περιφέρειν πανταχῇ" ταχὺ μὲν ἥλιον ] ποιήσεις χαὶ τὰ 
ἐν τῷ οὐρανῷ, ταχὺ δὲ TW. ταχὺ δὲ σαυτόν τε καὶ τάἀλ- 

λα [5n xai σκεύη καὶ φυτὰ καὶ πάντα, ὅσα νῦν δὴ ἐ- 
λέγετο. ἹΝαΐ, ἔφη, φαινόμενα, οὐ μέντοι ὄντα γέ που τῇ 
ἀληϑείᾳ. “Καλῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ εἰς δέον ἔ ἔρχει τῷ λόγῳ. 

τῶν τοιούτων γάρ, οἶμαι, δημιουργῶν. χαὶ ὃ ζωγράφος 
ἐστίν. Di 298; πῶς γὰρ οὐ; Mia φήσεις οὐχ ἀληϑῆ, 

οἶμαι, αὐτὸν ποιεῖν ἃ ποιεῖ. καίτοι τρόπῳ γέ τινι καὶ 

ὁ ζωγράφος κλίνην ποιεῖ. ἢ ov; Nol, ἔφη, φαινομένην 
y6 καὶ οὗτος. IL Τί δὲ ὁ χλινοποιός; οὐκ ἄρτι * 

μέντοι ἔλεγες, ὅτι οὐ τὸ εἶδος ποιεῖ, ὃ δή φαμεν εἶναι 

ὃ ἔστι κλίνη, ἀλλὰ κλίνην τινά; Ἔλεγον γάρ. Οὐχ- 

OU» εἰ μὴ δε ἔστι ποιεῖ, οὐκ ἂν τὸ ὃν ποιοῖ, ἀλλά τι 

τοιοῦτον, οἷον τὸ ὃν, ὃν δὲ ov: τελέως δὲ εἶναι ὃν τὸ 

τοῦ χλινουργοῦ ἔργον à ἄλλου τινὸς χειροτέχνου εἴ τις 
φαίη, κινδυνεύει οὐκ &y ἀληϑῆ λέγειν. Οὔκουν, ἔφη, 
ὡς T ἂν δόξειε τοῖς περὶ τοὺς τοιούςδε λόγους δια- 

τρίβουσι». “Μηδὲν ἄρα ϑαυμάζωμεν, εἰ xai τοῦτο 

ἀμυδρόν τι τυγχάνει. ὃν πρὸς pinus. ι Μὴ γάρ. 

Βούλει οὖν, ἔφην, ἐπὶ αὐτῶν τούτων ζητήσωμεν τὸν 

μιμητὴν τοῦτον, τίς ποτ΄ ἐστίν; Εἰ βούλει, € ἔφη. Οὐκ- 
oU TQurrod τινες χλῖναι αὗται γίγνονται" μία μὲν ἡ ἐν 

τῇ φύσει οὖσα, ἣν φαῖμεν ἄν, ὡς ἔγῳμαι, ϑεὸν ἐργά- 

σασϑαι. ἢ τίν ἄλλον; Οὐδένα, οἶμαι. Μία δὲ γε, ἣν 

ὃ τέκτων. Nai, ἔφη. Μία δέ, ἣν ὃ ζωγράφος. ἡ 
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γάρ; Ἔστω. Ζωγφάφος δή, κλινοποιός, ϑεῦς, τρεῖς 

οὗτοι ἐπιστάται τρισὶν εἴδεσι κλινῶν. Ἰγαὶ τρεῖς. Ὁ 

μὲν δὴ ϑεός, εἴτε ! οὐκ ἐβούλετο, εἴτε τις ἀγάγκη ἐπῆν 

μὴ πλέον ἢ μίαν ἐν τῇ φύσει ἀπεργάσασϑαι avrov 

κλίνην, οὕτως émolnos μίαν μονὴν αὐτὴν ἐχείνην ὃ 

ἔστι κλίνη" δύο δὲ τοιαῦται ἢ πλείους οὔτε ἐφυτεύϑη- 

σαν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ovrs μὴ φυῶσιν. Πῶς δή; ἔφη. 
Ὅτι, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ δύο μόνας ποιήσϑιξ, πάλιν ἂν μία 

ἀναφανείη, ἧς ἐκεῖναι ἄν αὖ ἀμφότεραι τὸ silos ἔχοιεν 

καὶ εἴη ἂν ὃ ἔστι κλίνη ἐκείνη, ἀλλ᾽ οὐχ αἱ δύο. Ὁρ- 

ϑῶς, ἔφη. Ταῦτα δή, οἶμαι, εἰδὼς 0 ϑεός, βουλόμε- 

νος ! εἶναι ὄντως κλίνης “ποιητὴς ὄντως οὔσης, ἀλλὰ 

μὴ κλίνης τινὸς μηδὲ κλινοποιὸς τις, μίαν φύσει αὐτὴν 

ἔφυσεν. Ἔοικεν. Βούλει οὖν τοῦτον μὲν φυτουργον 

τούτου προςαγορδύωμεν, ἢ τι τοιοῦτον; ίκαιον γοῦν, 

ἔφη, ἐπειδήπερ quer ye καὶ τοῦτο καὶ ταλλα πάντα 

πεποίηκεν. Τί δὲ τὸν τέκτονα; ἀρ οὐ δημιουργὸν 

κλίνης; Ναί. Ἦ καὶ τὸν ζωγράφον δημιουργὸν καὶ 

ποιητὴν τοῦ τοιούτου; Οὐδαμῶς. «Ἀλλὰ τὲ αὐτὸν κλί- 

νης φήσεις εἶναι; Τοῦτο, ἢ δ᾽ ὃς, ! ἔμοιγϑ δοκεῖ με- 

τριώτατ᾽ ἂν προςαγορεύεσϑαι, μιμητης ov ἐκεῖνοι δη- 

μιουργοΐ. ! : Q : 

νήματος ἀπὸ τῆς φύσεως μιμητὴν καλεῖς; Πάνυ μὲν 

οὖν, ἔφη. Τοῦτ᾽ ἄρα ἔσται καὶ 9 τραγῳδοποιός, si- 

περ μιμητής ἐστι, τρίτος τις ἀπὸ βασιλέως καὶ τῆς 

ἀληϑείας πεφυκώς, καὶ πάντες oi ἄλλοι μιμηταί. Κιν- 

δυνεύει. Τὺν μὲν δὴ μιμητὴν ὡμολογήκαμεν" εἰπὲ δὲ 
μοι * περὶ τοῦ ζωγράφου τόδε᾽ πότερα ἐχεῖνο αὐτὸ 

τὸ ἐν τῇ φύσει ἕκαστον δοκεῖ σοι ἐπιχειρεῖν μιμεῖσϑαι 

ἢ τὰ τῶν δημιουργῶν ἔργα; Τὰ τῶν δημιουργῶν, ἔφη. 

"Ago οἷα ἔστιν ἢ οἷα φαίνεται; τοῦτο γὰρ ἔτι διόρι- 

σον. Πῶς λέγεις; ἔφη. 208* κλίνη, ἐάν τὸ ἐκ πλα- 

γίου αὐτὴν ϑεᾷ ἐάν τε καταντιχρὺ ἢ ὁπῃοῦν, μή τι 

διαφέρει αὐτὴ ἑαυτῆς, ἢ διαφέρει μὲν οὐδὲν, φαίνεται 

δὲ ἀλλοία; καὶ τάλλα ὡφαύτως; Οὕτως, ἔφη" φαίνεται, 

διαφέρει δ᾽ οὐδέν. Τοῦτο ' δὴ αὐτὸ σκόπει" πιρὸς 

πότερον ἢ γραφικὴ πεποίηται πϑρὶ ἕκαστον; πότερα 

πρὸς τὸ ὧν, ὡς ἔχει» μιμήσασϑαι, η πρὸς τὸ φαινο- 

μδνον;, ὡς φαίνεται; φανταύματος i αληϑείας οὖσα 

μίμησις; Φαντάσματος, Hp. Πόῤῥω ἄρα που τοῦ 

ἀληϑοῦς ἡ μιμητική ἐστι καὶ, ὡς ἔοικε, διὰ τοῦτο 

πάντα ἀπεργάζεται, ὅτι σμικρόν TL ἕκαστου ἐφαπτε- 

ται, καὶ τοῦτο εἴδωλον. οἷον ὁ ζωγράφος, φαμέν, ζω- 

(cec ἡμῖν σκυτοτόμον, τέκτονα, τοὺς ἄλλους δη- γθαφησει 
, 2 . , 3 fo e Mm 

μιουργους, περὶ ! οὐδενὸς τούτων ἐπαΐων τῶν τεχνῶν 

ἀλλ᾽ ὅμως παϊῖδάς τε καὶ ἄφρονας ἀνϑρώπους, εἰ ἀγα- 

ϑὸς εἴη ζωγράφος, γράψας ἂν τέκτονα χαὶ πόῤῥωϑεν 

ἐπιδεικνὺς ἐξαπατῷ ἂν τῷ δοκεῖν ὡς ἀληϑῶς τέκτονα 

εἶναι. Τὶ δ᾽ ov; Ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, ὦ φίλε, τόδε δεὶ 

πϑρὶ πάντων τῶν τοιούτων διανοεῖσϑαι" ἐπειδάν τις 

ἡμῖν ἀπαγγέλλῃ περὶ TOV; ὡς ἐνέτυχεν ἀνϑρώπῳ πά- 

σας ἐπισταμένῳ τὰς δημιουργίας καὶ τἄλλα πάντα, 

ὅσα εἷς ἕκαστος οἶδεν, οὐδὲν ' ὃ τι οὐχὶ ἀκριβέστερον 

δτουοῦν ἐπισταμένῳ, ὑπολαμβάνειν δεῖ τῷ τοιούτῳ, 

ὅτι εὐήϑης τις ἄνϑρωπος, καὶ, ὡς ἔοικεν, ἐντυχὼν 

γόητὶ τινι καὶ μιμητῇ ἐξηπατήϑη, ὥςτε ἔδοξεν αὐτῷ 

πάσσοφος εἶναι, διὰ τὸ αὐτὸς μὴ οἷός T εἶναι ἐπι- 

στήμην καὶ ἀνεπιστημοσύνην καὶ μίμησιν ἐξετάσαι. 
᾿ληϑέστατα, ἔφη. πι. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μετὰ 

Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸν τοῦ τρίτου ἄρα γεν- | 

PLATONIS 

τοῦτο ἐπισκεπτέον τήν re τραγῳδίαν xal τὸν ἡγεμόνα 
αὐτῆς Ὅμηρον, ἐπειδή τινων ἀκούομϑν, ὅτι οὗτοι πά- 
σας μὲν τέχνας ! ἐπίστανται, πάντα δὲ τὰ ἀνϑρώπεια E 
τὰ πρὸς ἀρετὴν καὶ κακίαν, καὶ τά γε ϑεῖα" ἀνάγκη 
γὰρ τὸν ἀγαϑὸν ποιητήν, εἰ μέλλδι περὶ ὧν ἂν ποιῇ 
καλῶς ποιήσειν, εἰδότα ἄρα ποιδῖν, ἢ μὴ οἷόν e εἷ- 

ναι ποιεῖν. δεῖ δὴ ἐπισκέψασθαι, πότερον μιμηταῖς 
τούτοις οὗτοι ἐντυχόντες ἐξηπάτηνται καὶ τὰ ἔργα av- 

- € - 2 » , ' , Ls 

τῶν OgQvrec * ovx αἰσϑάνονται τριττὰ ἀπέχοντα τοῦ [599 
ὄντος καὶ ῥάδια ποιεῖν μὴ εἰδότι τὴ» ἀλήϑειαν" φαν- 
τάσματα γάρ, ἀλλ οὐκ ὄντα ποιοῦσιν" ἢ τι καὶ λέ- 
γουσι καὶ τῷ ὄντι oi ἀγαϑοὶ ποιηταὶ ἴσασι περὶ ὧν 
δοχοῦσι τοῖς πολλοῖς εὐ Aéyeix. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, 

ἐξεταστέον. Οἶξι ovy, εἴ τις ἀμφότερα δύναιτο ποι- 

Bi», τό τὸ μιμηϑησόμενον καὶ τὸ εἴδωλον, ἐπὶ τῇ τῶν. 
εἰδώλων δημιουργίᾳ ἑαυτὸν ἀφεῖναι ἂν σπουδάζειν καὶ | 
τοῦτο προστήσασϑαι τοῦ ἑαυτοῦ βίου ὡς ! βέλτι- 
στον ἔχοντα; Ovx ἔγωγε. Ἀλλ εἴπερ γε, οἶμαι, ἐπι- 

στήμων εἴη τῇ ἀληϑείᾳ τούτων πέρι, ἅπερ καὶ μιμεῖ- 
ται, πολὺ πρότερον ἐν τοῖς ἔργοις ἂν σπουδάσειεν ἢ 
ἐπὶ τοῖς μιμήμασι, καὶ πειρῷτο ἂν πολλὰ καὶ καλὰ 
ἔργα ἑαυτοῦ καταλιπεῖν μνημεῖα, καὶ εἶναι προϑυμοῖτ᾽ 

ἂν μᾶλλον ὁ ἐγκωμιαζόμενος ἢ ὃ ἐγκωμιάζων. Οἶμαι, 
ἔφη" ov γὰρ ἐξ ἴσου T τε τιμὴ καὶ 7 ὠφέλεια. Τῶν 
μὲν τοίνυν ἄλλων πέρι μὴ ἀπαιτῶμεν λόγον Ὅμηρον ἢ 
ἄλλον ὁντιναοῦν τῶν ποιητῶν, ! ἐρωτῶντες, εἰ ἰατρι- C 

xóc ἦν τις αὐτῶν, ἀλλὰ μὴ μιμητὴς μόνον ἰατρικῶν 
λόγων, τίνας ὑγιεῖς ποιητής τις τῶν παλαιῶν ἢ τῶν 

γέων λέγεται πεποιηκέναι, ὥςπερ Ἀσκληπιός, ἢ τίνας 
μαϑητὰς ἰατρικῆς κατελίπετο, ὥςπερ ἐχεῖνος τοὺς ἐχ- 

γόνους, μηδ᾽ αὐ περὶ τὰς ἄλλας τέχνας αὐτοὺς ἐρω- 

τῶμεν, ἀλλ᾽ ἐῶμεν" περὶ δὲ ὧν μεγίστων T8 καὶ καλ- 

λίστων ἐπιχειρεῖ λέγειν Ὅμηρος, πολέμων τα πέρι καὶ 

στρατηγιῶν καὶ διοικήσδων πόλεων, καὶ ! παιδείας πὲ- Ὁ 
ρι ἀνϑρώπων, δίκαιόν που ἐρωτᾶν αὐτὸν πυνϑανομέ- 

vovc Ὥ φίλε Ὅμηρε, εἴπερ μὴ τρίτος ἀπὸ τῆς ἀλη- 
ϑείας εἶ ἀρετῆς πέρι, εἰδώλου δημιουργός, ὃν δὴ μι- 
μητὴν ὡρισάμεϑα, ἀλλὰ καὶ δεύτερος, καὶ οἷός 18 ἡ- 

σϑα γιγνώσκειν, ποῖα ἐπιτηδεύματα βελτίους ἢ χεί- 

ρους ἀνϑρώπους ποιεῖ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, λέγε ἡμῖν, τίς 
| τῶν πόλεων διὰ σὲ βέλτιον ᾧκησεν, ὥςπερ διὰ Ἅ4υ- 

κοῦργον «Τακεδαίμων καὶ δί ἄλλους πολλοὺς πολλαὶ 

Χαρώνδαν μὲν γὰρ Ἰταλία καὶ Σικελία, καὶ ἡμεῖς Σό- 
Àova: σὲ δὲ τίς; ἕξει τινὰ εἰπεῖν; Ovx οἶμαι, ἔφη ὃ 

Τλαύκων᾽ οὔκουν λέγεταί ys οὐδ᾽ ὑπ᾿ αὐτῶν Ὅμηρι- 
δῶν. «λλὰ δή τις πόλεμος ἐπὶ Ὁμήρου * vnu ἐκεί- 600 uos ἐπὶ Ὅμήρ 

Ig 
vov ἄρχοντος ἢ ξυμβουλεύοντος sv πολεμηϑεὶς μνημο- 
γεύεται; Οὐδείς. Ἀλλ᾿ οἷα δὴ εἰς τὰ ἔργα σοφοῦ ἀν- 
δρὸς πολλαὶ ἐπίνοιαι καὶ εὐμήχανοι εἰς τέχνας ἢ τινας 
ἄλλας πράξεις λέγονται, ὥςπερ αὖ Θάλεώ τε πέρι τοῦ 
"Μιλησίου καὶ Ἡναχάρσιος τοῦ Σχύϑου; Οὐδαμῶς τοι- 
oUrov οὐδὲν. Ἠλλὰ δὴ εἰ μὴ δημοσίᾳ, ἰδίᾳ τισὶν qjy6- 
μὼν παιδείας αὐτὸς ζῶν λέγεται Ὅμηρος γενέσϑαι, οἵ 

ἐκεῖνον ἡγάπων ἐπὶ συνουσίᾳ καὶ τοῖς ὑστέροις ὁδόν 

| μεγάλαι ! τὲ καὶ σμικραΐ; σὲ δὲ τὶς αἰτιᾶται πόλις E 

᾿γομοϑέτην ἀγαϑὸν γεγονέναι καὶ σφᾶς ὠφεληκέναι; 

τινα ! παρέδοσαν βίου Ὁμηρικήν, ὥςπερ Πυϑαγόρας B 
αὐτός τὸ διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἠγαπήϑη, καὶ oi 
ὕστεροι ἔτι καὶ νῦν Πυϑαγόρειον τρόπον ἐπονομά- 
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ζοντες τοῦ βίου διαφανεῖς πῃ δοκοῦσιν δῖναι ἐν τοῖς 

ἀλλοις; Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη, τοιοῦτον οὐδὲν λέγεται. ὃ γὰρ 

| Ἀρεώφυλος, o Σώκρατες, ἴσως, ὃ τοῦ Ὁμήρου ἑταῖ- 

ρος, τοῦ ὀνόματος ἄν γελοιότερος i ἔτι πρὸς παιδείαν 

| φανείη, εἰ τὰ λεγόμενα περὶ Ὁμήρου ἀληϑῆ. λέγεται 
γὰρ ὡς πολλή τ τις ἀμέλεια ! περὶ αὐτὸν ἢν. ἐπὶ αὐτοῦ 

ἐχείνου, ὅτϑ E». IV. "Aeyeron γὰρ ovy, ἣν δ᾽ ἐγώ. 

ἀλλ᾽ οἴει, ὦ Τλαύκων, εἰ τῷ ὄντι οἷός T ἣν παιδεύειν 
ἀγϑρώπους καὶ βελτίους ἀπεργάζεσϑαι Ὅμηρος, cre 

περὶ τούτων οὐ μηιεῖσθαι ἀλλὰ γιγνώσκειν δυνάμενι 08, 

οὐκ ἀρ ἄν πολλοὺς ἑταίρους ἐποιήσατο καὶ ἐτιμᾶτο 
xol ἠγαπᾶτο vm αὐτῶν, ἀλλὰ Πρωταγόρας μὲν ἄρα ὃ 
ἀιβδηρίτης καὶ Πρόδικος 0 Κεῖος καὶ ἄλλοι πάμπολ- 
λοι δύνανται τοῖς ἐφ ἑαυτῶν παριστάναι ἰδίᾳ ' ξυγγι- 
γνόμενοι, ὡς οὔτε οἰκίαν ovre πόλιν τὴν αὑτῶν διοι- 
κεῖν οἷοί v ἔσονται, ἐὰν μὴ σφεῖς αὐτῶν ἐπιστατήσω- 
σι τῆς παιδείας, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σοφίᾳ οὕτω σφό- 
δρα φιλοῦνται, ὥςτε μόνον οὐκ ἐπὶ ταῖς χοφαλαῖς, m8- 

φιφέρουσιν αὐτοὺς οἱ ἑταῖροι" Ὅμηρον δ᾽ ἄρα οἵ ἐπὶ 
ἐχδίνου, Sieg οἷός v Tv πρὸς ἀρετὴν ὀνιψάναι ἀνϑρώ- 
πους, ἢ Ἡσίοδον , ῥαψῳδεῖν. ἄν περιϊόντας εἴων, καὶ 

οὐχὶ μᾶλλον ἂν αὐτῶν ἀντείχοντο ἢ τοῦ χφυσοῦ καὶ 
ἠνάγκαζον παρὰ ! σφίσιν οἴκοι εἶναι, ἢ εἰ μὴ ἔπει- 
Sov, αὐτοὶ ἂν ἐπαιδαγώγουν ὅπῃ ἤεσαν, ἕως ἱκανῶς 
παιδείας μεταλάβοιεν; Παντάπασιν, ἔφη, δοκϑῖς μοι, 

ὦ Σώκρατες, ἀληϑῆ λέγειν. Οὐκοῦν τιϑῶμεν ἀπὸ 
Ὁμήρου ἀρξάμενοι πάντας. τοὺς ποιητικοὺς μιμητὰς 
εἰδώλων ἀρετῆς εἶναι καὶ τῶν ἄλλων περὶ ὧν ποιοῦσι, 

τῆς δὲ ἀληϑείας οὐχ ἅπτεσϑαι; ἀλλ᾿ ὥςπερ νῦν δὴ 
ἐλέγομεν, ὃ ζωγφάφος. σκυτοτόμον ποιήσϑι NADUE * 
εἶναι, αὐτός 18 οὐκ ἐπαΐων περὶ τῆς σκυτοτομίας καὶ 
τοῖς μὴ ἐπαΐουσιν, ἐκ τῶν χρωμάτων δὲ καὶ σχημάτων 
ϑεωροῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν. Οὕτω δή, οἶμαι, καὶ τὸν 

ποιητικὸν φήσομεν χρώματ' ἄττα ἑκάστων τῶν τεχνῶν 
τοῖς, ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν ἐπιχρωματίξϑοιν αὐτὸν οὐκ 
ἐπαΐοντα ἀλλ᾽ ἢ μιμεῖσϑαι, dicte ἑτέροις τοιούτοις ἐκ 

τῶν λόγων ϑεωροῦσι δοκεῖν, ἐάν 18 ! περὶ σχυτοτομίας 
τις λέγῃ ἐν μέτρῳ καὶ ῥυϑμῷ καὶ ἁρμονίᾳ, πάνυ EU 

δοκεῖν λέγεσϑαι, ἐάν τ περὶ “στρατηγίας ἐάν T8 περὶ 
ἄλλου ὁτουοῦν οὕτω φύσει αὐτὰ ταῦτα μεγάλην τινὰ 
πήλησιν ἔχειν. ἐπεὶ γυμνωθέντα. γε τῶν τῆς μουσικῆς 
χρωμάτων τὰ τῶν ποιητῶν, αὐτὰ ἐφ᾽ αὑτῶν λεγόμενα, 
οἶμαί g& εἰδέναι οἷα φαίνεται. τεϑέασαι γάρ που. Ἔ- 
yoy ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔοικ τοῖς τῶν ὡραΐ- 
ων προςώποις, καλῶν δὲ μή, οἷα γίγνεται ἰδεῖν, ὅταν 

αὐτὰ 10 ἀνϑὸος προλίπῃ; “Παντάπασιν, " À oc. "19i 

δή, τόδε ἀϑρει᾿ ὃ τοῦ εἰδώλου ποιητής, ὃ μιμητής, 

φαμέν, τοῦ μὲν ὄντος οὐδὲν ἐπαΐδι, τοῦ δὲ φαινομέ- 
γου. ! οὐχ οὕτως; Ναί. Μὴ τοίνυν ἡμίσεως αὐτὸ 
καταλίπωμεν ῥηϑέν, ἀλλ ἱκανῶς ἴδωμεν. «1έγε, ἔφη. 

Ζωγφάφος, φαμέν, ἡνίας T6 γφάψει καὶ χαλινόν; INat. 
Ποιήσει δέ γε σχυτοτόμυς καὶ χαλκεύς; Πάνυ ye. Ao 
οὖν ἐπαΐει, οἵας δεῖ τὰς ἡνίας εἶναι καὶ τὸν χαλινόν, 
ὃ γφαφεύς; ἢ οὐδ᾽ ὁ ποιήσας, ὃ τὸ χαλκεὺς καὶ ὃ 
σκυτεύς, αλλ ἐχκοῖνος, ὅςπερ τούτοις ἐπίσταται χρῆ- 

Eua μόνος. ὃ ἱππικός; “Ιληϑέστατα. 4p οὖν οὐ 

περὶ πάντα οὕτω φήσομεν Ege; Πῶς; | Περὶ ἕκαστον 

ταῦτας τινὰς τρεῖς τέχνας εἶναι, χφησομένην, ποιήσου- 
σαν, μιμησομένην; INol. Οὐχοῦν ἀρετὴ καὶ κάλλος 

3Ti 

xol ὀρϑότης ἑκάστου σχϑύους καὶ ζώου καὶ πράξεως 

οὐ πρὸς ἄλλο τι ἢ τὴν xoelav ἐστί, πρὸς ἣν ἂν ἕκα- 
στον ἢ πεποιημένον ἢ πεφυχός; Οὕτως. “Πολλὴ ἄρα 

ἀνάγκη τὸν χρώμενον ἑκάστῳ ἐμπειρότατόν TE εἶναι, 
καὶ ἄγγελον γίγνεσϑαι τῷ ποιητῇ οἷα ἀγαϑὰ ἢ κακὰ 

ποιεῖ ἐν τῇ χρείᾳ ᾧ χρῆται. οἷον αὐλητής που αὐλο- 
ποιῷ ἐξαγγελεῖ περὶ τῶν αὐλῶν, 

ἐν τῷ αὐλεῖν, καὶ ἐπιτάξει οἵους δεῖ ποιεῖν" ὁ δ᾽ ὑπη- 

Πῶς δ᾽ ov; Οὐκοῦν ὁ μὲν εἰδὼς ἐξαγγελεῖ 
περὶ χρηστῶν καὶ πονηρῶν αὐλῶν, ὁ δὲ πιστεύων ποι- 
ἥσει; Ναί. Τοῦ αὐτοῦ ἄρα σχεύους ὁ μὲν ποιητὴς 
πίστιν ὀρϑὴν ἕξοι περὶ κάλλους vs καὶ πονηρίας, ξυν- 

θετήσει. 

οἱ ἄν ὑπηρετῶσιν ! E 

i AA es , OU HE 3 E 
Qr τῷ εἰδότι καὶ ἀναγκαζόμενος ἀκούειν παρα του 602 

εἰδότος" ὃ δὲ χρώμενος ἐπιστήμην. Πάνυ ys. Ὁ δὲ 
μιμητὴς πότερον ἐκ τοῦ Agro, ἐπιστήμην ἕξει ὧν 

ἂν γράφῃ, εἴτε καλὰ καὶ ὀρϑὰ εἴτε μή, ἢ δόξαν ὁρ- 
ϑὴν διὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης συνεῖναι τῷ εἰδότι καὶ ἐπιτάτ- 

τεσϑαι οἷα χρὴ γράφειν; Οὐδέτερας —Ovrs ἄρα εἴσε- 
ται οὔτε ὀρϑὰ δοξάσει ὁ μιμητὴς περὶ ὧν ἂν μιμῆται 
πρὸς κάλλος ἢ πονηρίαν. Ovx ἔοικεν. “Καρίεις ἂν 

eli ὃ ἐν τῇ ποιήσει μιμητικὸς, πρὸς σοφίαν περὶ ὧν 
ἄν ποιῇ. Οὐ πάνυ. MÀ οὖν 

σεται, οὐκ εἰδὼς πϑρὲ ἑκάστου, ὅπῃ πονηρὸν ἢ χρη- 
στόν" ἀλλ, ὡς ἔοικεν, οἷον φαίνεται χαλὸν εἶναι τοῖς 

πολλοῖς τὸ xol μηδὲν εἰδόσι, τοῦτο μιμήσεται. Τὶ 
γὰρ ἄλλο; Ταῦτα μὲν δή, ὥς ys φαίνεται, ἐπιδικῶς 

n διωμολόγηται, TOY T8 μιμητικὸν μηδὲν εἰδέναι 
ἄξιον λόγου περὶ ὧν μιμεῖται, ἀλλ᾽ εἶναι παιδιάν τινα 
x«i οὐ σπουδὴν τὴν μίμησιν, τούς T8 τῆς τραγικῆς 
ποιησξβως ἁπτομένους, ἐν ἰαμβείοις καὶ ἐν ἔπεσι πάν- 
τας εἶναι μιμητιχοὺς ὡς οἷόν 18 μάλιστα. Πάνυ μὲν 
0v». 
τοῦτο οὐ περὶ τρίτον μέν τί ἐστιν ἀπὸ τῆς ̓ ἀληϑείας; 
ἢ γάρ; ναί. Πρὸς δὲ δὴ ποῖόν τί ἐστι τῶν τοῦ ἀν- 

ϑρώπου ἐ ἔχον τὴν δύναμιν, ἣν ἔχει; Τοῦ ποίου τινὸς 
πέρι λέγεις; Τοῦ τοιοῦδε. ταὐτόν που ἡμῖν μέγεϑος 

ἐγγύϑεν T8 καὶ πόῤῥωθεν διὰ τῆς ὄψεως οὐκ ἴσον 
φαίνεται. Οὐ γάρ. Καὶ ταὐτὰ καμπύλα T8 καὶ EU- 
ϑέα ἐν ὕδατί τ ϑεωμένοις καὶ ἔξω, καὶ xoiÀa T& δὴ 

καὶ ἐξέχοντα διὰ τὴν περὲ τὰ “χρώματα αὐ πλάνην τῆς 

ὄψεως, καὶ πᾶσά τις ! ταραχὴ δήλη ἡμῖν ἐνοῦσα αὕτη Ὁ 

ἐν τῇ ψυχῇ" o δὴ ἡμῶν τῷ παϑήματι τῆς φύσεως 7] 
σκιαγραφία ἐπιϑεμένη -χοητείας οὐδὲν ἀπολείπει καὶ 

D] ϑαυματοποιία καὶ αἵ ἄλλαι πολλαὶ τοιαῦται μηχα- 

Aes. 4g οὖν οὐ τὸ μετρεῖν καὶ ἀριϑμεῖν 
καὶ ἱστάναι βοήϑειαι χαριέσταται πρὸς αὐτὰ ἐφάνη- 
σαν, dere. μὴ ἄρχειν ἐν ἡμῖν τὸ φαινόμενον μεῖζον ἢ 
ἔλαττον ἢ πλέον ἢ βαρύτερον, ἀλλὰ τὸ λογισάμενον 

vot. 

! δὴ ὅμως ye μιμή- B 

V Πρὸς Διός, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ δὲ δὴ μιμεῖσϑαι € 

καὶ μετρῆσαν ἢ καὶ στῆσαν; Πῶς γὰρ οὐ; ! Ἠλλὰ μὴν Ἐ' 
τοῦτό γ8 τοῦ λογιστικοῦ ἂν εἴη τοῦ ἐν ψυχῇ ἔργον. 
Τούτου γὰρ ow. τούτῳ δὲ πολλάκις μετρήσαντι, καὶ 
σημαίνοντι μείζω ἄττα εἶναι ἢ ἐλάττω ἕτερα ἑτέρων ἢ 

Ναί. Οὐκ- 

οὖν ἔφαμϑν τῷ αὐτῷ ἅμα περὶ ταὐτὰ ἐναντία δοξά- 

ἴσα, τἀναντία φαίνεται ἅμα περὶ ταὐτά. 

fe ἀδύνατον εἶναι; Καὶ ὀρϑῶς f ἔφαμεν. * Τὸ πα- 603 

ρὰ τὰ μέτρα ἄρα δοξάζον τῆς ψυχῆς τῷ κατὰ τὰ μέ- 
τρὰ οὐκ ἂν aln ταὐτόν. Οὐ γὰρ οὗν. Aa μὴν τὸ 
μέτρῳ γ8 καὶ λογισμῷ πιστεῦον βέλτιστον ἂν εἴη τῆς 

ψυχῆς. Τί μήν; Τὸ ἄρα τούτῳ ἐναντιούμενον τῶν 

48 
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φαύλων ἂν τι εἴη ἐν ἡμῖν. Ἀνάγκη. Τοῦτο τοίνυν || 

διομολογήσασϑαι βουλόμενος ἔλεγον, ὅτι ἢ γφαφικὴ 
καὶ ὅλως ἡ μιμητικὴ πόῤῥω μὲν τῆς ἀληϑείας οὖσα τὸ 
αὑτῆς ἔργον ἀπεργάζεται, πόῤῥω δ᾽ αὖ φρονήσεως ' 
ὄντι τῷ ἐν ἡμῖν προςζομιλεῖ τὸ καὶ ἑταίρα καὶ φίλη 
ἐστὶν ém οὐδενὶ ὑγιεῖ οὐδ᾽ ἀληϑεῖ. Παντάπασιν, ἢ 
δ᾽ ὃς. Φαύλη ἄρα φαύλῳ ξυγγιγνομένη φαῦλα γεννᾷ 
7 μιμητική. Ἔοικεν. Πότερον, La ἐγώ, ἡ κατὰ 
τὴν ὄψιν μόνον, ἢ καὶ UN κατὰ τὴν ἀκοήν, ἣν δὴ ποίη- 
σιν ὀνομάζομεν; Εἰκός Y, ἔφη, καὶ ταύτην. “Μὴ τοί- 
yvy; ἦν, δ᾽ ἐγώ, τῷ εἰκότι. μόνον πιστεύσωμϑν. ἐκ τῆς 
γφαφικῆς. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αὐτὸ αὖ ἔνϑωμεν τῆς ' δια- 

γοίας τοῦτο, ᾧ προξομιλεῖ ἢ τῆς ποιήσεως μιμητική, 
καὶ ἴδωμεν, φαῦλον ἢ σπουδαῖόν ἐστιν. Ἀλλὰ χρή. 

Ὧδε δὴ προϑώμεϑα" πράττοντας, φαμεν, ἀνθρώτονς 

μιμεῖται. D] μιμητικὴ βιαίους 1 ἢ ἑκουσίας πράξεις, καὶ ἐκ 
τοῦ πράττειν ἢ εὖ οἰομένους ἢ κακῶς πεπραχέναι, καὶ 
ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν ἢ λυπουμένους ἢ χαίροντας. μή 
τι ἄλλο παρὰ ταῦτα; Οὐδέν. "4g οὖν ἐν ἅπασι τού- 

τοις ὁμογοητικῶς ἄνϑρωπος διάχϑιται; ' ἢ ὥςπερ κα- 

τὰ τὴν ὄψιν ἐστασίαζε καὶ ἐναντίας εἶχεν ἐν ἑαυτῷ 
δόξας ἅμα περὶ τῶν αὐτῶν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς πράξεσι 

στασιάζει τε καὶ “μάχεται αὐτὸς αὑτῷ; ᾿ἀναμιμνήσκο- 

μαι δέ, ὅτι τοῦτό ye vU» οὐδὲν δεῖ ἡμᾶς διομολογεῖς- 

ccr ἐν γὰρ τοῖς ἄνω λόγοις ἱκανῶς πάντα ταῦτα 
διωμολογησάμεϑα, ὅτι μυρίων τοιούτων ἐναντιωμάτων 
ἅμα γιγνομένων D ψυχὴ γέμει ἡμῶν. ὈΟρϑῶς, ἔφη. 
᾿Ὀρϑῶς γάρ, qv δ᾽ ἐγώ: ἀλλ᾽ 0 τότε ἀπελίπομεν, ! yvy 

μοι δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι διεξελϑ εἴν. Τὸ ποῖον; ἔφη. 
Ανήρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐπιδικὴς τοιᾶςδδ τύχης μετασχών, 

υἱὸν ἀπολέσας T τι ἄλλο ὧν περὶ πλείστου ποιεῖται, 

ἐλέγομέν που καὶ 10:8 ὅτι ῥᾷστα οἴσει τῶν ἄλλων. 

Πάνυ γε. Νῦν δὲ γε τόδ᾽ ἐπισκεψώμδεϑα, πότερον 
οὐδὲν ἀχϑέσεται, ἢ τοῦτο μὲν ἀδύνατον, μετριάσει δέ 
πὼς πρὸς λύπην. Οὕτω μᾶλλον, ἔφη, τό ys ἀληϑέὲς. 
* To δὲ νῦν μοι περὶ αὐτοῦ εἰπέ" πότερον μᾶλλον 
αὐτὸν οἶδι τῇ λύπῃ μαχεῖσθαί τὸ xol ἀντιτενεῖν, ὅταν 

ὁρᾶται ὑπὸ τῶν ὁμοίων, ἢ ὅταν ἐν ἐρημίᾳ μόνος αὐ- 
τὸς καϑ' αὑτὸν χίγνηται; Πολύ mov, ἔφη; διοίσει, 

ὅταν ὁρᾶται. Μονωϑεὶς δὲ ys, οἶμαι, πολλὰ μὲν 

τολμήσει φϑέγξασϑαι, ἃ 8| τις αὐτοῦ ἀκούοι αἰσχύ- 

vow ἂν, πολλὰ δὲ ποιήσει, ἃ οὐκ ἂν δέξαιτό τινα 

ἰδεῖν δρῶντα. Οὕτως ἔχει, ἔφη. VL. Οὐκοῦν τὸ μὲν 
ἀντιτείνειν διακελευόμενον λόγος καὶ νόμος ἐστί, τὸ δὲ 

ἕλκον ' ἐπὶ τὰς λύπας αὐτὸ τὸ πάϑος; AMO. Ἐ- 
γαντίας δὲ ἀγωγῆς γιγνομένης ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ περὶ 
τὸ αὐτὸ ἅμα δύο φαμὲν αὐτῷ ἀναγκαῖον εἶναι. Πῶς 
δ᾽ οὐ; Οὐκοῦν, τὸ μὲν ἕτερον τῷ γόμῳ ἕτοιμον. πεί- 
ϑεσϑαι, ἧ ὃ γόμος ἐξηγεῖται; Πῶς; T που ὃ νό- 

μος, ὅτι κάλλιστον ὃ ὅ τι μάλιστα ἡσυχίαν ἄγϑιν ἐν ταῖς 

ξυμφοραῖς καὶ μὴ ἀγανακτεῖν, ὡς ovre δήλου ὄντος 
τοῦ ἀγαϑοῦ T8 καὶ καχοῦ τῶν τοιούτων, οὔτε εἰς τὸ 
πρόσϑεν οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, οὔτε 
τι τῶν ἀνϑρωπίνων ! ἄξιον ὃν μεγάλης σπουδῆς, ὃ 18 
δεῖ ἐν αὐτοῖς ὃ τι τάχιστα παραγίγνεσϑαι ἡμῖν, τού- 
τῳ ἐμποδὼν γιγνόμενον τὸ nig d'au. Τίνι, ἡ δ᾽ ὅς, 
λέγεις: Τῷ βουλεύεσϑαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, περὶ τὸ γεγονὸς 

καὶ ὥςπερ ἐν πτώσει Ais πρὸς τὰ πεπτωκότα τί- 
D CL m , e c , c ' 

ϑεσϑαι τὰ αὑτοῦ πράγματα, ὅπῃ ὁ λόγος αἱρεῖ βέλ- 
| 
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τιστ ἄν ἔχειν, ἀλλὰ μὴ προςπταΐσαντας, καϑάπερ 

παῖδας, ἐχομένους τοῦ πληγέντος ἐν τῷ βοᾶν διατρί- 
βειν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐϑίζειν τὴν ψυχὴν ὃ τι τάχιστα yiyre- 
σϑαι ! πρὸς τὸ ἰᾶσϑαϊΐ τε καὶ ἐπανορϑοῦν τὸ πεσόν 

τε καὶ νοσῆσαν, ἰατρικῇ τὴν ϑρηνῳδίαν ἀφανίζοντα. 
Ὀρϑότατα γοῦν ἂν τις, ἔφη, πρὸς τὰς τύχας οὕτω 

προςφέροιτο. Οὐκοῦν, φαμέν, τὸ μὲν βέλτιστον τούτῳ 

τῷ λογισμῷ ἐθέλει ἕπεσϑαι. “ἤλον δή. Τὸ δὲ πρὸς 
τὰς ἀναμνήσεις τε τοῦ πάϑους καὶ πρὸς τοὺς ὀδυρ- 
μοὺς ἄγον καὶ ἀπλήστως ἔχον αὐτῶν ἀρ οὐκ ἀλόγι- 

στόν τὲ φήσομεν εἶναι καὶ ἀργὸν καὶ δειλίας φίλον; 
Φήσομεν μὲν ovy. Οὐχοῦν τὸ μὲν πολλὴν μίμησιν 
καὶ ποικίλην ! ἔχει, τὸ ἀγαναχτητικόν᾽ τὸ δὲ φρόνιμόν 
v8 καὶ ἡσύχιον ἦϑος παραπλήσιον ὃν ἀεὶ αὐτὸ αὑτῷ, 
οὔτε ὑάδιον μιμήσασϑαι οὔτε μιμούμενον εὐπετὲς κα- 
ταμαϑεῖν, ἄλλως 18 καὶ πανηγύρει καὶ παντοδαποῖς 

ἀνϑρώποις εἰς ϑέατρα ξυλλεγομένοις. ἀλλοτρίου γάρ 

που πάϑους 7 μίμησις αὐτοῖς γίγνεται. * Παντάπασι 

μὲν ov. Ὁ δὴ μιμητικὸς ποιητὴς δῆλον ὁ ὅτι οὐ πρὸς 
τὸ τοιοῦτον τῆς ψυχῆς πέφυκχέ y& καὶ ἢ σοφία αὐτοῦ 
τούτῳ ἀρέσχειν πέπηγεν, εἰ, μέλλει εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖς 
πολλοῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀγανακτητικόν τε καὶ ποικίλον 

ἦϑος διὰ τὸ δὐμίμητον εἶναι. Δῆλον. Οὐκοῦν δικαί- 
ὡς ἄν αὐτοῦ ἤδη ἐπιλαμβανοίμεϑα, xai τυϑεῖμεν ἂν- 

τίστφροφον. αὐτὸν τῷ ζωγφάφῳ᾽ καὶ γὰρ τῷ φαῦλα 
ποιεῖν πρὸς Free EOLXEY αὐτῷ, καὶ τῷ πρὸς ἕτε- 
ρον τοιοῦτον ὁμιλεῖν τῆς ' ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ 
βέλτιστον, καὶ ταύτῃ ὡμοίωται. καὶ οὕτως ἤδη ἂν ἐν 

δίκῃ οὐ παραδεχοίμεϑα εἰς μέλλουσαν εὐγνομεῖσϑαι 
πόλιν, ὅτι τοῦτο ἐγείρει τῆς ψυχῆς καὶ τρέφϑι. καὶ 
ἰσχυρὸν ποιῶν ἀπόλλυσι τὸ λογιστικόν, ὥςπερ ἐν πό- 
λει ὅταν τις μοχϑηροὺς ἐγκρατεῖς ποιῶν παραδιδῷ τὴν 

πόλιν, τοὺς δὲ χαριδστέρους φϑείρῃ" ταὐτὸν καὶ τὸν 
μιμητικὸν ποιητὴν φήσομεν κακὴν πολιταίαν ἰδίᾳ ἑκά- 
στου τῇ ψυχῇ ἐμποιεῖν, τῷ ἀνοήτῳ αὐτῆς χαριζόμε- 
voy καὶ οὔτε τὰ μείζω ! οὔτε τὰ ἐλάττω διαγιγγώσκον- 
τι, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τοτὲ μὲν μεγάλα. ἡγουμένῳ, τοτὲ δὲ 
σμικρά, εἴδωλα εἰδωλοποιοῦντα, τοῦ δὲ ἀληϑοῦς πόῤ- 

oo πάνυ ἀφεστῶτα. vi Ov uiv- 

TOL Tw) TO γε uéywrtoy κατηγορήκαμεν αὐτῆς. τὸ γὰρ 
καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς ἱκανὴν εἶναι λωβᾶσϑαι, ἐχτὸς πάνυ 

τιγῶν ὀλίγων, πάνδεινόν που. Τί δ᾽ οὐ μέλλει, εἴπερ 

γ8 δρᾷ αὐτό; Ἀκούων σκόπει. oi γάρ mov βέλτιστοι 
ἡμῶν ἀκροώμενοι Ὁμήρου ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τῶν τρα- 
γῳδοποιῶν ! μιμουμένου τινὰ τῶν ἡρώων ἐν πένϑει 
ὄντα καὶ μακρὰν ῥῆσιν ἀποτείνοντα ἐν τοῖς ὀδυρμοῖς 
ἢ καὶ ἄδοντάς v8 καὶ κοπτομένους, οἶσϑ᾽ ὅτι χαΐρο- 
μέν τε καὶ ἐνδόντες ἡμᾶς αὐτοὺς ἑπόμεϑα ξυμπάσχον- 
τες, καὶ σπουδάζοντες ἐπαινοῦμεν ὡς ἀγαϑὸν ποιη- 

τήν, ὃς ἂν ἡμᾶς ὅ τι μάλιστα οὕτω διαϑῇ. Οἶδα" 
πῶς δ᾽ οὐ; Ὅταν δὲ oixSióv τινι ἡμῶν κῆδος γένηται, 
ἐννοεῖς αὖ, ὅτι ἐπὶ τῷ ἐναντίῳ καλλωπιξόμεϑα,, ἂν δυ- 

γώμεϑα ἡσυχίαν ἄγειν καὶ καρτερεῖν, ! ὡς τοῦτο μὲν 
ἀνδρὸς ὁ 0», ἐχεῖνο δὲ γυναικός, ὃ τότε ἐπῃνοῦμεν. Ἐν- 

vod, ἔφη. "H χαλῶς οὖν, av δ᾽ ἐγώ, οὗτος ὃ ἔπαινος 

ἔχει, τὸ ὁρῶντα τοιοῦτον ἄνδρα, οἷον ἑαυτόν τις μὴ 
ἀξιοῖ εἶναι ἀλλ᾽ αἰσχύνοιτο ἂν, μὴ βδελύττεσϑαι, ἀλ- 

Πάνυ μὲν 9Uy. 

| λὰ χαίρειν τα καὶ ἐπαινεῖν; Ov μὰ τὸν AU, ἔφη, οὐκ 
24 7 " Ξ 3 n M Yos 

| evÀóyg ἔοικεν. * ΝΝαΐ, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἰ ἐκείνῃ, γ αὐτὸ 
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σχοποΐης. Hj Ei ivÓvuoio, ὅτι τὸ βίᾳ κατεχόμενον 
τότε ἐν ταῖς οἰκείαις ξυμφοραῖς. xai πεπεινηκὸς τοῦ 
δακρῦσαὶΐ τε καὶ ἀποδύρασϑαι. ἱκαγῶς καὶ ἀποπλη- 

σϑῆναι, φύσει ὃν τοιοῦτον, οἷον τούτων ἔαι τ Ὁ» 

τότ᾽ ἐστὶ τοῦτο τὸ ὑπὸ τῶν ποιητῶν πιμτιλάμενον καὶ 
χαῖρον: τὸ δὲ φύσει βέλτιστον ἡμῶν, ἅτε οὐχ ἱκανῶς 
πεπαιδευμένον λόγῳ οὐδὲ ἔϑει, ἀνίησι τὴν φυλακὴν τοῦ 

ϑρηνώδους τούτου, ἅτε ἀλλότρια ! nad ϑεωροῦν καὶ 

ἑαυτῷ οὐδὲν αἰσχρὸν 0», & ἄλλος ἀνὴρ ἀγαϑὸς φα- 

σκων εἶναι ἀκαίρως πενϑεῖ, τοῦτον ἐπαινεῖν καὶ ἐλε- 

εἴν" ἀλλ ἐκεῖνο κερδαίνειν ἡγεῖται, τὴν ἡδονήν, καὶ οὐκ 
ἄν δέξαιτο αὐτῆς στερηϑῆναι καταφρονήσας ὅλου τοῦ 
ποιήματος. λογέζεσϑαι 7άρ, οἶμαι, ὀλίγοις τισὶ μέτε- 
στιν, ὅτι ἀπολαύειν ἀνάγκη ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων εἰς τὰ 
οἰκεῖα: Mosca. γὰρ ἐν ἐχείγνοις ἰσχυρὸν τὸ ἐλεεινὸν 

οὐ ῥάδιον ἐν τοῖς αὑτοῦ πάϑεσι κατέχειν». ᾿ληϑέστα- 

τα, ! ἔφη. E οὖν οὐχ ὃ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ 
γελοίου; ὃ τι ἄν αὐτὸς αἰσχύνοιο γελωτοποιῶν, ἐν μι- 

uro δὲ κωμῳδικῇ ἢ καὶ ἰδίᾳ ἀχούων σφόδρα χαίρεις 
καὶ οὐ μισεῖς ὡς πονηρόν, ταὐτὸν ποιῶν, ὅπερ ἐν toic 
ἐλέοις; ὃ γὰρ τῷ λόγῳ αὖ κατεῖχες ἐν σαυτῷ βουλό- 

μενον γελωτοποιεῖν, φοβούμενος δόξαν βωμολοχίας, 

τότ αὖ ἀνίης, καὶ, ἐκεῖ νεανικὸν ποιήσας, ἔλαϑες πολ- 

λάκις ἐν τοῖς οἰκείοις ἐξενεχϑείς, ὥςτε χωμῳδοποιὸς 

γενέσϑαι. Καὶ μάλα, ἔφη. ' Καὶ περὶ ἀφροδισίων δὴ 
καὶ ϑυμοῦ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐπιϑυμητικῶν T8 καὶ 
lemper. καὶ ἡδέων ἐν τῇ ψυχῇ» ἃ δή φαμεν πάσῃ 
πράξει ἡμῖν. ἕπεσϑαι, ὅτι τοιαῦτα ἡμᾶς ἡ ποιητικὴ 
μίμησις ἐργάζεται; τρέφει, γὰρ ταῦτα ἄρδουσα, δέον 

αὐχμεῖν, καὶ ἄρχοντα ἡμῖν καϑίστησι δέον ἄρχεσϑαι 

αὐτά, ἵνα βελτίους τε καὶ εὐδαιμονέστεροι ἀντὶ χειρό- 

yay καὶ ἀϑλιωτέρων γιγνώμεϑα. Οὐκ ἔχω. ἄλλως ga- 

γαι, ἢ δ᾽ Oc. Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν ! Ὁμήη- 

ρου ἐπαινέταις ἐντύχῃς, λέγουσιν, ὡς τὴν Ἑλλάδα πε- 

παΐδευχεν οὗτος ὁ ποιητὴς καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ 
παιδείαν τῶν ἀνϑρωπίνων πραγμάτων ἄξιος ἀναλα- 
βόντι μανϑάνειν τε καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πᾶν- 
τα τὸν αὑτοῦ βίον κατασχευασάμενον ζῆν, * φιλεῖν μὲν 
χρὴ καὶ ἀσπάζεσϑαι ὡς ὄντας βελτίστους εἰς ὅσον 
δύνανται, καὶ ᾿ξυγχωρεῖν Ὅμηρον ποιητικώτατον εἶναι 
καὶ πρῶτον τῶν τραγῳδοποιῶν, εἰδέναι δὲ, ὅτι ὅσον 

μόνον ὕμνους ϑεοῖς καὶ ἐγκώμια τοῖς ἀγαϑοῖς ποιή- 
σεως παραδεκτέον εἰς πόλιν" εἰ δὲ τὴν ἡδυσμένην Μοῦ- 
σαν παραδέξει iy μέλεσιν ἢ ἔπεσιν, ἡδονή σοι καὶ λύ- 
πὴ ἐν τῇ πόλει βασιλεύσετον ἀντὶ νόμου τε καὶ τοῦ 
κοινῇ ἀεὶ δόξαντος εἶναι βελτίστου λόγου. ληϑέστα- 
τα, ἔφη. VIL ! Ταῦτα δή, i ἔφην, ἀπολελογήσϑω ἡ ἡμῖν 
ἀναμνησϑεῖσι περὶ ποιήσεως, ὅτι εἰκότως ἄρα τότε 
αὐτὴν £x τῆς πόλεως ἀπεστέλλομεν τοιαύτην οὐσαγ᾿ ὃ 

γὰρ λόγος ἡμᾶς fige. προξεΐπωμεν δὲ αὐτῇ, μὴ: xa τι- 
ya σκληρότητα ἡμῶν καὶ ἀγροικίαν καταγνῷ, ὅτι πα- 
λαιὰ μέν τις διαφορὰ φιλοσοφίᾳ τε καὶ ποιητικῇ καὶ 

γὰρ 7 λακέρυζα πρὸς δεσπόταν κύων ἐκείνη 

χραυγάζουσα, καὶ μέγας ἐν ἀφρόνων xevysayo- 
ρίαισι, καὶ 0 τῶν Δία σόφων ! ὄχλος κρατῶν, 
καὶ oi λεπτῶς μεριμνῶντες, ὅτι ἄρα πένονται, 
xol ἄλλα μυρία σημεῖα παλαιᾶς ἐναντιώσεως τούτων. 
ὅμως δὲ εἰρήσϑω, ὅτι ἡμεῖς 78 εἴ τινα ἔχοι λόγον εἰ- 

πεῖν ἢ πρὸς ἡδονὴν ποιητικὴ καὶ ἡ μίμησις, ὡς χρὴ 
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αὐτὴν etat ἕν πόλει ευνομουμενῆ, ασμενοι αν καταδε- 

χοίΐμεϑα" ὡς ξύνισμέν γε ἡμῖν αὐτοῖς κηλουμένοις ὑπ᾽ 

αὐτῆς" ἀλλὰ γὰρ τὸ δοκοῦν ἀληϑὲς οὐχ ὅσιον προδι- 
, 

ἦ γάρ, ὠ φίλε, οὐ κηλεῖ ὑπ᾽ αὐτῆς καὶ σύ, καὶ 

μάλιστα, ' ὅταν δι Ὁμήρου ϑεωρῆς αὐτήν; Πολύ γε. 
Οὐκοῦν δικαία ἐστὶν οὕτω κατιέναι, ἀπολογησαμένη ἐν 

μέλει ἢ τινι ἄλλῳ μέτρῳ; Πάνυ μὲν ovy. 4oiuey δέ 
γὲ που ἂν καὶ τοῖς προστάταις αὐτῆς, ὅσοι μὴ ποιη- 
τικοΐ, φιλοποιηταὶ δέ, ἄνευ μέτρου. λόγον ὑπὲρ αὐτῆς 

εἰπεῖν, ὡς οὐ μόνον ἡδεῖα, ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη πρὸς τὰς 

πολιτείας καὶ τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινόν ἐστι" καὶ εὑ- 
μενῶς ἀκουσόμεϑα. xsgDovoUuey γάρ που, ἐὰν μὴ μό- 
γον ἡδεῖα ! φανῇ, ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη. Πῶς δ᾽ οὐ ud- 
λομεν; ἔφη, κερδαίνειν; Εἰ δὲ γε μή, o φίλε ἑταῖρε, 

ὥςπερ oL ποτέ TOV ἐρασϑέντες, ἐὰν ἡγήσωνται μὴ 
ὠφέλιμον εἶναι τὸν ἔρωτα, βίᾳ μὲν, ὅμως δὲ ἀπέχον- 
ται, καὶ ἡμεῖς οὕτω, διὰ τὸν ἔγγεγονότα μὲν ἔρωτα 
τῆς τοιαύτης ποιήσεως ὑπὸ τῆς τῶν καλῶν LESE 

τροφῆς, * εὔνοι μὲν ἐσόμεϑα φανῆναι αὐτὴν ὡς βελτί- 

στὴν καὶ ἀληϑεστάτην, ἕως δ᾽ ἂν μὴ οἵα v ἡ ἀπολο- 

γήσασϑαι, ἀχροασόμεϑ᾽ αὐτῆς ἐπάδοντες ἡμῖν αὐτοῖς 

τοῦτον τὸν λόγον, ὃν λέγομεν, καὶ ταύτην τὴν ἐπῳδήν, 
εὐλαβούμενοι πάλιν ἐμπεσεῖν εἰς τὸν παιδικόν τ καὶ 
τὸν τῶν πολλῶν ἔρωτα. αἰσϑόμεϑα δ᾽ οὖν, ὡς οὐ 
σπουδαστέον ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ποιήσει ὡς ἀληϑείας τε 
ἁπτομένῃ καὶ σπουδαίᾳ, ἀλλ εὐλαβητέον αὐτὴν ὃν τῷ 
ἀχροωμένῳ, περὶ τῆς ! ἐν αὑτῷ πολιτείας δεδιότι, καὶ 
νομιστέα ἅπερ εἰρήκαμεν περὶ ποιήσεως. Παντάπα- 
σιν, 5 δ᾽ ὅς, ξύμφημι. Μέγας γάρ, ἔφην, ὃ ἀγών, ὦ 
φίλε Τλαύκων, μέγας, οὐχ ὅσος δοκεῖ, τὸ χρηστὸν ἢ 
κακὸν γενέσϑαι, ὥςτε οὔτε τιμῇ ἐπαρϑέντα οὔτε χρή- 
μασιν οὔτε ἀρχῇ οὐδεμιᾷ οὐδὲ γε ποιητικῇ ἄξιον ape- 
λῆσαι δικαιοσύνης τὸ καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς. Ξυμφημὶ 
σοι, ἔφη, ἐξ ὧν διεληλύϑαμεν" οἶμαι δὲ καὶ ἄλλον ὃν- 
τινοῦν. ! IX. Καὶ μήν, 1» δ᾽ ἐγώ, τά ye μέγιστα ἐπί- 
χειρα ἀροτῆς καὶ προκείμενα ἀϑλα οὐ διεληλύϑαμεν. 
ἀμήχανόν τι, ἔφη; λέγεις μέγεϑος, εἰ τῶν εἰρημένων 

μείζω ἐστὶν ἄλλα. Τί δ᾽ ἄν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἕν γε ὀλίγῳ 

χρόνῳ μέγα γένοιτο; πᾶς γὰρ οὗτός qe ὃ ἐκ παιδὸς 
μέχρι πρεσβύτου χθόνος πρὸς τὸν πάντα ὀλίγος πού 
τις ἄν εἴη. Οὐδὲν μὲν οὐν, ἔφη. Τί ovr; οἴει ἀϑα- 

vro niija ὑπὲρ τοσούτου δεῖν χθόνου ἐσπουδακέ- 
yci, ἀλλ οὐχ ' ὑπὲρ τοῦ παντός; Οἶμαι ἔγωγ᾽, ἔφη. 

ἀλλὰ τὶ τοῦτο λέγεις; Οὐκ ἤσϑησαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι 
ἀϑάνατος ἡμῶν 1 ψυχὴ καὶ οὐδέποτε ἀπόλλυται; Καὶ 
ὃς ἐμβλέψας μοι καὶ ϑαυμάσας sins: Μὰ 4i, οὐκ 
ἔγωγε" σὺ δὲ τοῦτ᾽ ἔχεις λέγειν; Εἰ μὴ ἀδικῶ y , ἔφην. 
οἶμαι δὲ καὶ σύ" οὐδὲν γὰρ χαλεπόν». Ἔμοιγ, ἔφη" 
gov Ó ἂν ἡδέως ἀκούσαιμι τὸ οὐ χαλεπὸν TOVIO. 

“Ἄκούοις ἂν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Aya μόνον, ἔφη. AMyadoy 

τι, εἶπον, καὶ κακὸν καλεῖς; Ἔχωχγε. ! ΡΣ οὖν ὥςπερ 

ἐγὼ περὶ αὐτῶν διανοεῖ; Τὸ ποῖον; Τὸ μὲν ἀπολλύον 
καὶ διαφϑεῖρον πᾶν τὸ κακὸν εἶναι, εὐ δὲ σῶζον καὶ 

ὠφελοῦν τὸ ἀγαϑόν. "Eyoy, ἔφη. Τί δέ; κακὸν 
ἑκάστῳ τι καὶ ἀγαϑὸν λέγεις; οἷον ἘΠΕῚ Ἐ0- 
φϑαλμίαν καὶ ξύμπαντι τῷ σώματι νόσον, σίτῳ τε 
ἐρυσίβην, σηπεδόνα τε ξύλοις, χαλκῷ δὲ καὶ σιδήρῳ 
ἰόν, xal, ὅπερ λέγω, σχεδὸν πᾶσι ξύμφυτον ἑχάστῳ 
κακόν τε καὶ M ch "Eyoy, ἔφη. Οὐκοῦν ὅταν τῷ 
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τι τούτων προςγένηται, πονηρόν x8 ποιεῖ ᾧ προςεγέ- 
γετο, καὶ τελευτῶν ὅλον διέλυσε καὶ ἀπώλεσεν; Πῶς 
γὰρ οὔ; Τὸ ξύμφυτον ἄρα κακὸν ἑχάστου καὶ ἢ πο- 
γηρία ἕκαστον ἀπόλλυσιν, ἢ εἰ μὴ τοῦτο ἀπολεῖ, οὐκ 
ἄν ἄλλο re αὐτὸ ἔτι ! διαφϑείρειεν. οὐ γὰρ τό ye 

ἀγαϑὸν μή ποτὲ τι ἀπολέσῃ, οὐδὲ αὐ τὸ μήτε κακὸν 
μήτε ἀγαϑόν. πῶς γὰρ ἂν; ἔφη. Eày ἄρα τι εὑς- 

φίσκωμεν τῶν ὄντων, ᾧ ἔστι μὲν κακόν, ὃ ποιεῖ αὖ- 
τὸ μοχϑηρόν, τοῦτο μέντοι οὐχ οἷόν τε αὐτὸ λύειν 
ἀπολλύον, οὐκ ἤδη εἰσόμϑοϑα » ὅτι τοῦ πεφυκότος ov- 

TOC ὄλεϑρος οὐκ ἦν; Οὕτως, ἔφη» εἰκός. Τὶ οὐν; ἣν 

δ᾽ ἐγώ: ψυχῇ dg οὐκ ἔστιν ὃ ποιεῖ αὐτὴν κακήν; 
Koi μαλ᾽, ἔφη». ἃ νῦν δὴ διῇμεν πάντα, ἀδικία τε καὶ 

Ἦ οὖν τι τού- 

τῶν αὐτὴν διαλύδι τὸ καὶ ἀπόλλυσι; καὶ ἐννόξι, μὴ 
ἐξαπιατηϑῶμεν οἰηϑέντες τὸν ἄδικον ἄνϑρωπον καὶ 
ἀνόητον, ὅταν ληφθῇ ἀδικῶν, τότ ἀπολωλέναι ὑπὸ 

τῆς ἀδικίας, πονηρίας οὔσης ψυχῆς. ἀλλ ὧδε ποίει" 

done σῶμα 7 σώματος πονηρία νόσος οὖσα τήκει 
καὶ διόλλυσι καὶ ἄγει εἰς τὸ μηδὲ σῶμα εἶναι, καὶ ἃ 

γῦν δὴ ἐλέγομεν ἅπαντα ὑπὸ τῆς οἰκείας κακίας, τῷ 
προςκαϑῆσϑαι ! καὶ ἐνεῖναι διαφϑειρούσης, εἰς τὸ μὴ 
εἶναι ἀφικνεῖται — οὐχ οὕτως; Ναί. Ἴϑι δή, καὶ 
ψυχὴν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σκόπει" ago ἐνοῦσα ἐν 
αὐτῇ ἀδικία καὶ ἡ ἄλλη κακία τῷ ἐνεῖναι καὶ mgocxa- 

ϑῆσϑαι φϑείρει αὐτὴν καὶ μαραίνει; ἕως ἄν εἰς ϑά- 

γατον ἀγαγοῦσα τοῦ σώματος χωρίσῃ; Οὐδαμῶς, € ἔφη, 
τοῦτο Te Ἀλλὰ μέντοι ἐκεῖνο γε ἄλογον, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

τὴν μὲν ἄλλου πονηρίαν ἀπολλύναι τι, τὴν δὲ αὑτοῦ 

μή. “Αλογον. Ἔνγόει γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, à Τλαύκων, 

! ὅτι οὐδ ὑπὸ τῆς τῶν σιτίων πονηρίας, ἢ ἂν Ü αὐὖ- 
τῶν ἐχείνων, εἴτε παλαιότης εἴτε σαπρύτης εἴτ ἥτις- 
οὖν οὖσα, οὐκ οἰόμεϑα δεῖν σῶμα ἀπόλλυσϑαι" ἀλλ᾽ 

ἐὰν μὲν ἐμποιῇ ἡ αὐτῶν πονηρία, τῶν σιτίων, τῷ 
σώματι σώματος μοχϑηρίαν, φήσομεν αὐτὸ δι ἐκεῖνα 
ὑπὸ τῆς αὑτοῦ κακίας νόσου οὔσης ἀπολωλέναι" ὑπὸ 
δὲ σιτίων πονηρίας ἄλλων ὄντων ἄλλο * ὃν τὸ σῶμα, 

vx ἀλλοτρίου κακοῦ μὴ ἐμποιήσαντος τὸ ἔμφυτον 
κακόν, οὐδέποτε ἀξιώσομεν διαφϑείρεσϑαι. Ὀρϑό- 
TOT ἂν, ἔφη; λέγοις. X. Κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λό- 
yov, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐὰν μὴ σώματος πονηρία ψυχῇ ψυ- 
χῆς πονηρίαν ἐμποιῇ, μή ποτε ἀξιῶμεν vm ἀλλοτρίου 
κακοῦ ἄνευ τῆς ἰδίας πονηρίας ψυχὴν ἀπόλλυσϑαι, τῷ 

ἑτέρου κακῷ ἕτερον. Ἔχει γάρ, ἔφη, λόγον. Ἢ τοἰ- 
»υν ταῦτα ἐξελέγξωμεν;, ὅτι οὐ καλῶς λέγομεν, ἢ ἕως 

71 ü ἀνέλεγκτα , μή ποτε φῶμεν ὑπὸ πυρετοῦ μηδ᾽ 
sis ὑπ ἄλλης γόσου μηδ᾽ αὖ ὑπὸ σφαγῆς, μηδ᾽ εἴ τις 

0 τι σμικρότατα ὅλον τὸ σῶμα κατατέμοι, ἕνεκα τού- 
τῶν μηδὲν μᾶλλόν ποτ ψυχὴν ἀπόλλυσϑαι, πρὶν ἂν 

τις ἀποδείξῃ, ὡς διὰ ταῦτα τὰ παϑήματα τοῦ σώμα- 

τος αὐτὴ ἐκείνη ἀδικωτέρα καὶ ἀνοσιωτέρα γίγνεται" 

ἀλλοτρίου, δὲ κακοῦ ἐν ἀλλῳ γιγνομένου, τοῦ δὲ ἰδίου 

ἑχάστῳ μὴ ἐγγινομένου, μήτε ψυχὴν μήτε ἄλλο μηδὲν 

1 ἐῶμεν φάναι τινὰ ἀπόλλυσθαι. λλὰ μέντοι, ἕφη; 

τοῦτό γε οὐδείς ποτ δείξει, ὡς τῶν ἀποϑνησχόντων 

ἀδικώτεραι αἵ ψυχαὶ διὰ τὸν ϑάνατον γίγνονται. ᾿Ἐὰν 
δὲ γέ τις, ἕφην ἐγώ, ὁμόσε τῷ λόγῳ τολμᾷ ἰέναι καὶ 

λέγειν, ὡς πονηρότερος καὶ αδικώτερος γίγνεται ὃ 
ἀποϑνήσχων, ἵνα δὴ μὴ ἀναγκάζηται ἀϑανάτους τὰς 

! ἀχολασία καὶ δειλία καὶ ἀμαϑία. 

PLA STIOSNUISS 

ψυχὰς ὁμολογεῖν, ἀξιώσομέν που, εἰ ἀληϑῆ λέγει ὃ 
ταῦτα λέγων, τὴν ἀδικίαν εἶναι ϑανάσιμον τῷ ἔχοντι 
ὥςπερ νόσον, xal vr ! αὐτοῦ τούτου ἀποκτιννύντος 
τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἀποϑνήσκειν τοὺς λαμβάνοντας αὖ- 
τό, τοὺς μὲν μάλιστα ϑᾶττον, τοὺς δ᾽ ἧττον σχολαΐ- 
τερον, ἀλλὰ μή, ὥςπερ νῦν διὰ τοῦτο ὑπ᾽ ἄλλων δί- 
xq» ἐπιτιϑέντων ἀποϑνήσκουσιν οἱ ἄδικοι. Μὰ At, 
ἡ δ᾽ ὅς, οὐκ ἄρα πάνδεινον φανεῖται ἡ ἀδικία, εἰ ϑα- 
γάσιμον ἔσται τῷ λαμβάνοντι. ἀπαλλαγὴ γὰρ ὧν εἴη 
καχῶν᾽ ἀλλὰ μᾶλλον οἶμαι αὐτὴν φανήσεσϑαι πᾶν 
τοὐναντίον τοὺς ἄλλους ἀποκτιννῦσαν, εἴπερ οἷόν T6, 
! τὸν δ᾽ ἔχοντα xci μάλα ζωτικὸν παρέχουσαν, καὶ 

πρός jy ἔτι τῷ ζωτικῷ ἄγρυπνον" οὕτω πόῤῥω που, 
ὡς ἔοικδν, ἐσκήνηται τοῦ ϑανάσιμος εἶναι. Καλῶς, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. ὁπότε γὰρ δὴ μὴ ἱκανὴ 3 7 78 
κεία πονηρία xal τὸ οἰκεῖον κακὸν ἀποκτεῖναι 
ἀπολέσαι ψυχήν, σχολῇ τό γε ἐπ᾿ ἄλλου ὀλέϑρῳ τε- 

ταγμένον καχὸν ψυχὴν ἤ τι ἄλλο ἀπολεῖ, πλὴν ἐφ᾽ ᾧ 

τέτακται. Σχολῇ y, ἔφη, ὡς ys τὸ εἰκός. Οὐκοῦν 
ὁπότε μηδ ὑφ ἑνὸς ἀπόλλυται κακοῦ, μήτε οἰκείου 
μήτε ἀλλοτρίου, * δῆλον ὅτι ἀνάγκη αὐτὸ ἀεὶ ὃν εἷ- 
vai, εἰ δ᾽ ἀεὶ 0», ἀϑαάνατον. Ἀνάγκη, ἔφη. XI. 

Tovro uiv τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὕτως ἐχέτω. 8L δ᾽ ἔχει, 
ἐννοεῖς, ὅτι ἀεὶ ἂν eisy αἵ αὐταί. οὔτε γὰρ ἂν που 
ἐλάττους γένοιντο μηδεμιᾶς ἀπολλυμένης, ovre αὖ 

πλείους" εἰ γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀϑανάτων πλέον γίγνοιτο, 

οἶσϑ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ ϑνητοῦ ἂν γίγνοιτο xai πάντα ἂν 

sin τελευτῶντα ἀϑάνατα. Aj λέγεις. AM, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, μήτε τοῦτο οἰώμεϑα, ὃ γὰρ λόγος οὐκ ἐάσει, 

wire q8 ! αὖ τῇ ἀληϑεστάτῃ φύσει. τοιοῦτον εἶναι 

ψυχήν, ὥςτε πολλῆς ποικιλίας καὶ ἀνομοιότητός τϑ 
καὶ διαφορᾶς γέμειν αὐτὸ πρὸς αὑτό. Πῶς λέγεις; 

ἔφη. Ov ῥάδιον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀΐδιον εἶναι σύνϑετόν τε 

ἐκ πολλῶν. καὶ μὴ τῇ καλλίστῃ κεχρημένον συνϑέσει, 
ὡς νῦν ἡμῖν ἐφάνη ἡ ψυχή. Οὔκουν εἴκος γε. Ὁτι 
μὲν τοίνυν ἀϑάνατον ψυχή, καὶ ὁ ἄρτι λόγος καὶ oi 
ἄλλοι ἀγαγκάσϑιαν. ἀν᾽ οἷον δ᾽ ἐστὶ τῇ ἀληϑείᾳ, οὐ 

λελωβημένον δεῖ αὐτὸ ϑεάσασϑαι ! ὑπό τὸ τῆς τοῦ 

σώματος κοινωνίας καὶ ἄλλων κακῶν, ὥςπερ »vy ἡμεῖς 
ϑεώμεϑα, ἀλλ᾽ oiov ἐστι καϑαρὸν γιγνόμενον, τοιοῦ- 

τον ἱκανῶς λογισμῷ διαϑεατέον, καὶ πολὺ κάλλιον av- 

τὸ εὑρήσει καὶ ἐναργέστερον. δικαιοσύνας τε καὶ ἀδι- 
χίας διόψεται καὶ πάντα, ἃ νῦν uio ous. γῦν δὲ 

εἴπομεν μὲν ἀληϑὴ περὶ αὐτοῦ, οἷον ἐν τῷ παρόντι 
φαίνεται" τεϑεάμεϑα μέντοι διακείμενον αὐτό, ὥςπερ 
oi τὸν ϑαλάττιον Τλαῦχκον ὁρῶντες οὐκ ἂν ἔτι ! ῥᾳ- 

δίως αὐτοῦ ἴδοιεν τὴν ἀρχαίαν φύσιν, ὑπὸ τοῦ τά TB 
παλαιὰ τοῦ σώματος μέρη τὰ μὲν ἐχκεκλάσϑαι, τὰ δὲ 
συντετρίφϑαι καὶ πάντως λελωβῆσϑαι ὑπὸ τῶν πυμά- 
των, ἄλλα δὲ προςπεφυχέναι; ὀστρεά 18 καὶ φυχία καὶ 

πέτρας, ὥςτε παντὶ μᾶλλον ϑηρίῳ ἐοικέναι ἢ οἷος ἦν 

gas: :, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν ἡμεῖς ϑεώμεϑα διακειμέ- 
γὴν ὑπὸ μυρίων κακῶν" ἀλλὰ δεῖ, ὠ Γλαύχων, ἐκεῖσε 

βλέπειν. Ποῖ; ü δ᾽ ὅς. Εἰς τὴν φιλοσοφίαν ! αὖ- 
τῆς, καὶ ἐννοεῖν ὧν ἅπτεται καὶ οἵων ἐφίεται ὁμιλιῶν, 
ὡς ξυγγενὴς οὖσα τῷ τὸ ϑείῳ καὶ ἀϑανάτῳ καὶ τῷ 
ἀεὶ ὄντι, καὶ οἵα ἂν “γένοιτο τῷ τοιούτῳ πᾶσα ἐπι- 
σπομένη καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ὁρμῆς ἐχκομισϑεῖσα ἐκ 

|| τοῦ πόντου, ἐν ᾧ νῦν ἐστὶ, καὶ περιχρουσϑεῖσα πὲ- 
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res τὸ xal ὄστρεα, ἃ νῦν αὐτῇ, ἅτε γῆν ἑστιωμένῃ, 
* γεηρὰ καὶ πετρώδη πολλὰ καὶ ἄγρια περισπιέφυκθν 
ὑπὸ τῶν εὐδαιμόνων λεγομένων ἑστιάσεων. καὶ TOT. 
ἂν τις ἴδοι αὐτῆς τὴν ἀληϑῆ φύσιν, εἴτα πολυδιδὴς εἴ- 
τὸ μονοειδής, εἴτε ὅπῃ. ἔχει καὶ ὅπως. νῦν δὲ τὰ ἐν τῷ 
ἀνϑρωπίνῳ βίῳ ̓ πάϑη ze καὶ εἴδη, ὡς ἐγῴμαι, ἐπιδι-- 
χῶς αὐτῆς διεληλύϑαμεν. “Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. 

Χιι. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τά τε ἄλλα ἀπεδυσάμεϑα ἐν 

τῷ λόγῳ, καὶ οὐ τοὺς μισϑοὺς ! οὐδὲ τὰς δόξας δι- 

καιοσύνης ἐπηνέγκαμεν, ὥςπερ ἫἩ σίοδόν τὸ καὶ Ὅμη- 
ρον ὑμεῖς ἔφατε, ἀλλ᾽ αὐτὸ δικαιοσύνην αὐτῇ ψυχῇ 
ἄριστον εὕρομεν, καὶ ποιητέον εἶναι αὐτῇ τὰ δίκαια, 

ἐάν T ἔχῃ τὸν Τύγου δακτύλιον, ἐάν τε μή, καὶ πρὸς 
τοιούτῳ δακτυλίῳ τὴν ̓Αἴδος κυνῆν; ληϑέστατα, € ἔφη, 

λέγεις. "4g QUY, ἣν. δ᾽ ἐγώ, à Γλαύκων, γὺν ἤδη 
ἀνεσιίφϑονόν ἐστι πρὸς ἐκείνοις καὶ τοὺς μισϑοὺς τῇ 
δικαιοσύνῃ καὶ τῇ ἀλλῃ ἀρετῇ ἀποδοῦναι, ὅσους ! τὸ 
καὶ οἵους τῇ ψυχῇ παρέχει παρ᾽ ἀνϑρώπων 18 καὶ 
ϑεῶν, ζῶντός τῷ ἔτι τοῦ ἀνϑρώπου καὶ ἐπειδὰν τε- 

λευτήση; “Παντάπασι μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὃς. '4g οὖν ἀπο- 
δωσετὲ μοι ἃ ἐδανείσασϑε ἐν τῷ λόγῳ; Τί μάλιστα; 

Ἔδωκα ὑμῖν τὸν δίκαιον δοκεῖν WE εἶναι καὶ τὸν 

ἄδικον δίκαιον. ὑμεῖς γὰρ ἡγεῖσϑε, κἂν εἰ μὴ δυνατὸν 
εἴη ταῦτα λανϑάνειν καὶ ϑεοὺς καὶ ἀνϑρώπους, ὅμως 
δοτέον εἶναι τοῦ λόγου ἕνεκα, ἵνα αὐτὴ δικαιοσύνη 

sce t ἐς X es - ᾿ 
πρὸς ἀδικίαν αὐτὴν ! χριϑείη. ἢ οὐ μνημονεύεις; ηδι- 
χκοίην μέντ᾽ ἂν, ἔφη, εἰ μή. Ἐπειδὴ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
κεχριμέναι εἰσίν, ἐγὼ πάλιν ἀπαιτῷ ὑπὲρ δικαιοσύνης, 

ὥςπερ ἔχει δόξης καὶ παρὰ ϑεῶν καὶ παρ᾽ ἀνϑρώ- 
πων, καὶ ὑμᾶς ὁμολογεῖν περὶ αὐτῆς δοχκεῖσϑαι ov- 

τως, ἵνα καὶ τὰ νικητήρια κομίσηται, ἃ ἀπὸ τοῦ δο- 
κεῖν κτωμένη δίδωσι τοῖς ἔχουσιν αὐτήν, ἐπειδὴ καὶ 
τὰ ἀπὸ τοῦ εἶναι ἀγαϑὰ διδοῦσα ἐφάνη καὶ οὐκ ἐξα- 

πατῶσα τοὺς τῷ Ov λαμβάνοντας αὐτήν. ! Δἴκαια, 

ἔφη, αἰτεῖ. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, πρῶτον μὲν τοῦτο 

ἀποδώσετε, ὃ ὅτι ϑεούς γ8 ov λανϑάνει ἑκάτερος αὖ- 

τῶν, οἷός ἐστιν; J4moüdgousv, ἔφη. Εἰ δὲ μὴ λα»- 

ϑάνετον, ὁ μὲν ϑεοφιλὴς &» εἴη, ὃ δὲ ϑεομισής, ὡς- 
περ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς ὡμολογοῦμεν. Ἔστι ταῦτα. Τῷ 
δὲ ϑεοφιλεῖ οὐχ ὁμολογήσομεν, ὅσα γε ἀπὸ ϑεῶν * 
γίγνεται, πάντα χίγνεσϑαι ὡς οἷόν τε «ἄριστα, εἰ μή 
τι ἀναγκαῖον αὐτῷ κακὸν ἐκ προτέρας ἁμαρτίας ὑπῆρ- 
χεν; Πάνυ μὲν ovy. Οὕτως ἄρα ὑποληπτέον περὶ 

τοῦ δικαίου ἀνδρός, ἐάν T ἐν πενίᾳ γίγνηται ἐάν τ ἐν 

γύσοις ἢ τινι ἄλλῳ τῶν δοκούντων κακῶν, ὡς τούτῳ 
ταῦτα εἰς ἀγαϑόν τι τελευτήσει ζῶντι ἢ καὶ ἀποϑα- 
γόντι. οὐ γὰρ δὴ ὑπό γε ϑεῶν ποτὲ ἀμελεῖται ὃς ἂν 
προϑυμεῖσϑαι ἐθέλη δίκαιος γίγνεσϑαι καὶ ἐπιτηδεύων 
ἀρετὴν εἰς ὅσον δυνατὸν ᾿ἀνϑρώπῳ ! ὁμοιοῦσϑαι, ϑεῷ. 
Εἰκός 1» ἔφη; τὸν τοιοῦτον μὴ ἀμελεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ 

ὁμοίου. Οὐχοῦν περὶ τοῦ ἀδίκου τἀναντία τούτων 
δεῖ διανοοῖσϑαι; Σφόδρα 78. Τὰ μὲν δὴ παρὰ ϑεῶν 
τοιαῦτ ἂν εἴη νικητήρια τῷ δικαίῳ. Κατὰ γοῦν ἐμὴν 
δόξαν, ἔφη. TY δὲ, ἣν δ᾽ ἐγώ, παρ᾿ ἀνϑρώπων; ag 

οὐχ ὧδε ἔχει, εἰ δεῖ τὸ ὃν τιϑέναι; οὐχ οἵ μὲν δεινοί 

τε καὶ ἄδικοι δρῶσιν ὃ ὅπερ οἵ δρομῆς, ὃ ὅσοι ἂν ϑέωσιν 

εὖ ἀπὸ τῶν κάτω, ἀπὸ δὲ τῶν ἄνω μή; τὸ μὲν πρῶ- 
10» ὀξέως ἀποπηδῶσι, τελευτῶντες δὲ ! καταγέλαστοι 

γίγνονται, τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὦμων ἔχοντες καὶ ἀστεφά- 
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γωτοι ἀποτρέχοντες. οἱ δὲ τῇ ἀληϑείᾳ δρομικοὶ εἰς τέ- 
λος ἐλϑόντες τά τε ἀϑλα λαμβάνουσι καὶ στεφανοῦν- 
ται. οὐχ οὕτω καὶ περὶ τῶν δικαίων τὸ πολὺ ξυμβαί- 

γει; πρὸς τέλος ἑκάστης πράξεως καὶ ὁμιλίας χαὶ τοῦ 

βίου εὐδοκιμοῦσί ze καὶ τὰ ἀϑλα παρὰ τῶν ἀνϑρώ- 

ztQy φέρονται; Καὶ μάλα. ἤνεξοι ἄρα λέγοντος ἐμοῦ 
περὶ τούτων ἅπερ αὐτὸς ἔλεγες περὶ τῶν ἀδίκων; ἐρῶ 

γὰρ δή, ὅτι οἱ ! μὲν δίκαιοι, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γέ- 
γωνται, ἐν τῇ αὑτῶν πόλει ἀρχουσί 16 ἂν βούλωνται 

τὰς ἀρχάς, γαμοῦσί r8 ὁπόϑεν y βούλωνται, ἐχδιδό- 

«gi τε εἰς οὺς ἂν ἐθέλωσι" καὶ πάντα ἃ σὺ περὶ ἐκεί- 
YO» , ἐγὼ γὺν λέγω περὶ τῶνδε. καὶ αὖ καὶ περὶ τῶν 
ἀδίκων, ὅτι οἵ πολλοὲ αὐτῶν, καὶ ἐὰν νέοι ὄντες λά- 

Sow, ἐπὶ τέλους τοῦ δρόμου αἱρεϑέντες καταγέλαστοί 

εἰσι καὶ γέροντες. γιγνόμενοι ἀϑλιοι προπηλακίζονται 
ὑπὸ ξένων τε καὶ ἀστῶν, μαστιγούμενοι καὶ ἃ ! ἀ- 

γροικα ἔφησϑα σὺ εἶναι ἀληϑῆ λέγων" εἶτα στρεβλώ- 

σονται καὶ ἐχκαυϑήσονται᾽" πάντα ἐκεῖνα οἴου καὶ 
ἐμοῦ ἀκηκοέναι ὡς πάσχουσιν. ἀλλ 0 λέγω, ὅρα εἰ 

ἀνέξει. Καὶ πᾶνυ, ἔφη" δίκαια γὰρ λέγεις. XIII. ^4 

uiv τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ζῶντι τῷ δικαίῳ παρὰ ϑεῶν τε 
καὶ ἀνϑρώπων * αἀϑλά τε καὶ μισϑοὶ καὶ δῶρα γίγνε- 

ται πρὸς ἐχείνοις τοῖς ἀγαϑοῖς οἷς αὐτὴ παρεΐχετο 7| 

δικαιοσύνη, τοιαῦτ ἂν εἴη. Καὶ μάλ, ἔφη, καλά τε 
καὶ βέβαια. Ταῦτα τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐδὲν ἐστι 
πλήϑει οὐδὲ μεγέϑει πρὸς ἐχεῖνα, ἃ τελευτήσαντα ἑκά- 

τερον περιμένει. χρὴ δ᾽ αὐτὰ ἀκοῦσαι, ἵνα τελέως ἑκά- 

τερὸς αὐτῶν ἀπειλήφῃ τὰ ὑπὸ τοῦ λόγου ὀφειλόμενα 
ἀκοῦσαι. «Δέγοις ἂν, ἔφη, ὡς οὐ πολλὰ ἀλλ ἥδιον ! 

Ἀλλ᾽ οὐ μέντοι σοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, Mxlvov ye 

ἀπόλογον ἐρῶ, ἀλλ᾽ ἀλκίμου μὲν ἀνδρός, Πρὸς τοῦ 

Ἀρμενίου, τὸ γένος Παμφύλου: ὃς ποτ ἐν πολέμῳ 
τεολουτήσας, ἀγναιρεϑέντων δεκαταίων τῶν νεχρῶν ἤδη 
διεφρϑαρμένων, ὑγιὴς μὲν ἀνῃρέϑη, κομισϑεὶς δ᾽ oixa- 

Ós μέλλων ϑάπτεσϑαι, δωδεκαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ κεί- 
μδνος ἀνεβίω, ἀναβιοὺς δ᾽ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι. ἔφη δέ, 
ἐπειδὴ οὗ ἐχβῆναι τὴν ψυχήν, πορεύεσϑαι, μετὰ πολ- 
λῶν, καὶ ἀφυινεῖσϑαι ! σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον, 

ἐν ᾧ τῆς 18 γῆς δύ᾽ εἶναι χάσματϑ ἐχομένω ἀλλήλοιν 
καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καταντικρύ. δι- 

καστὰς δὲ μεταξὺ τούτων καϑῆσϑαι, οὕς, ἐπειδὴ δια- 
δικάσειαν, τοὺς μὲν δικαίους κελεύειν mogevea Oa τὴν 
sig δεξιάν 18 καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ, σημεῖα περιά- 
ψαντας τῶν δεδικασμένων ἐν τῷ πρόσϑεν, τοὺς δὲ 

ἀδίκους τὴν sig ἀριστεράν T8 καὶ κάτω, ἔχοντας καὶ 

τούτους ἐν τῷ ὄπισϑεν σημεῖα ! πάντων ὧν ἔπραξαν. 

ἑαυτοῦ δὲ προςελϑόντος εἰπεῖν, ὅτι δέοι αὐτὸν ἀγγε- 

λον ἀνθρώποις γενέσϑαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελδύοιντό οἱ 
ἀχούειν τὸ καὶ ϑεᾶσϑαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ. ὁρᾶν 

δὴ ταύτῃ uiv καϑ' ἑκάτερον τὸ χάσμα τοῦ οὐρανοῦ 
τὸ καὶ τῆς γῆς ἀπιούσας τὰς ψυχάς, ἐπειδὴ αὐταῖς δι- 
κασϑείη, κατὰ δὲ τὼ ἑτέρω ἐκ μὲν τοῦ ἀνιέναι ἐκ τῆς 
γῆς μεστὰς αὐχμοῦ τε καὶ κόνεως, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου 
καταβαίνειν ἑτέρας ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καϑαράς. καὶ τὰς ! 
[72] ἀφικνουμένας ὥςπερ ἐχ πολλῆς πορείας φαΐνεσϑαι 

ἤκθιν, καὶ ἀσμένας εἰς τὸν λειμῶνα ἀπιούσας οἷον ἐν 

πανηγύρϑι κατασκηνᾶσϑαι, καὶ ἀσπάζεσϑαί τε ἀλλή- 

λας ὅσαι γνώριμαι, xai πυνϑάνεσϑαι τάς τε ἐκ τῆς 
γῆς ἡκούσας παρὰ τῶν ἑτέρων τὰ ἐχεῖ καὶ τὰς ἐκ τοῦ 

» , 
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οὐρανοῦ τὰ παρ᾽ ἐκείναις. διηγεῖσϑαὶ δὲ ἀλλήλαις τὰς 

μὲν ὀδυρομένας τὸ καὶ χκλαούσας, ἀναμιμνησχομένας, * 

ὅσα τε καὶ oia πἄάϑοιεν καὶ ἴδοιεν ἐν τῇ ὑπὸ γῆς πο- 
ρεΐᾳ — εἶναι δὲ τὴν πορείαν χιλιετῆ — τὰς δ᾽ o 
£x TOU οὐρανοῦ εὐπαϑείας διηγεῖσθαι xal ϑέας ἅμη- 

χάνους τὸ κάλλος. τὰ μὲν οὖν πολλά, ὠ Γλαύκων, 

πολλοῦ χρόνου διηγήσασϑαι" τὸ δ᾽ οὖν χεφάλαιον i ἔφη 

τόδε εἶναι, ὅσα πώποτέ τινα ἠδίχησαν καὶ ὅσους ἕχα- 
στοι, ὑπὲρ ἁπάντων δίκην δεδωχέναι ἐν μέρει, ὑπὲρ 

ἑκάστου δεκάκις --- τοῦτο δ᾽ εἶναι κατὰ ἑκατονταδτη- 

ρἶδα ἑκάστην, ὡς ! βίου ὄντος τοσούτου τοῦ ἀνϑρω- 
πίνου —, ἵνα δεκαπλάσιον τὸ ἔχτισμα τοῦ ἀδική α- 

TOG ἐκτίνοιεν᾽ καὶ οἵτινες πολλῶν ϑανάτων σαν αἷ- 

τιοι, ἢ πόλεις προδόντες ἢ στρατόπεδα καὶ εἰς δουλείας 
ἐμβεβληχότες, ἢ τινος ἄλλης κακουχίας μεταΐτιοι, πᾶν- 
τῶν τούτων δεκαπλασίας ἀλγηδόνας ὑπὲρ ἑκάστου κο- 
μίσαιντο, καὶ αὐ εἴ τινὰς εὐεργεσίας εὐεργετηκότες καὶ 
δίκαιοι καὶ ὅσιοι γεγονότες εἶεν, κατὰ ταὐτὰ τὴν ἀ- 
ξίαν χομίζοιντο. τῶν ! δὲ εὐθὺς γενομένων xoi ὀλίγον 

χρόνον βιούντων πέρι ἄλλα ἔλεγεν ovx ἀξια μνήμης. 

εἰς δὲ ϑεοὺς ἀσεβείας τε χαὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ 
αὐτόχειρας φόνου μείζους ἔτι τοὺς μισϑοὺς διηγεῖτο. 
ἔφη γὰρ δὴ πᾶθαγ /Ev&g Do ἐρωτωμένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ ἑτέ- 
ρου, ὅπου εἴη Ἡρδιαῖος ὁ μέγας. 0 δὲ Ἡρδιαῖος οὑτὸς 
τῆς Παμφυλίας ἔν τινι πόλει τύραννος ἐγεγόνει, ἤδη 
χιλιουτὸν ἔτος εἰς ἐχεῖνον τὸν χρόνον, γέροντά τε πα- 

τέρα ἀποκτείνας καὶ πρεσβύτερον ἀδελφόν, καὶ ἀλλα 
δὴ πολλά τε χαὶ ἀνόσια εἰργασμένος, ὡς ἐλέγετο. ἔφη 

οὖν τὸν ἐρωτώμενον εἰπεῖν, Οὐχ ἥκει, φάναι, οὐδ᾽ ἂν 
ἥξει δεῦρο. XIV. ἐδϑεασάμεϑαὰ γὰρ ovy δὴ καὶ τοῦτο 

τῶν δεινῶν ,ϑεαμάτων. ἐπειδὴ ἐγγὺς τοῦ στομίου ἦμεν 
μέλλοντες ἀνιέναι καὶ τἄλλα πάντα πεπονϑύότες, &xei- 

vov τὲ κατείδομεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλους σχεδόν τι αὐ- 
τῶν τοὺς πλείστους τυράννους" ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί 

τινες τῶν μεγάλα ἡμαρτηκότων ovg οἰομένους ' ἤδη 
ἀναβήσεσθαι οὐκ ἐδέχετο τὸ στόμιον, ἀλλ ἐμυκᾶτο, 
ὁπιότε τις τῶν οὕτως ἀνιάτως ἐχόντων εἰς πονηρίαν ἢ 
μὴ ἱκανῶς δεδωκὼς δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι. ἐνταῦϑα 
δὴ ἄνδρες, ign ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν, παρεστῶτες καὶ 

καταμανϑάνοντες τὸ φϑέγμα, τοὺς μὲν διαλαβόντες 
ἤγον, τὸν δὲ Ἠρδιαῖον καὶ ἄλλους συμποδίσαντες χεῖ- 
gcc τὸ καὶ πόδας * καὶ κεφαλήν, καταβαλόντες καὶ 
ἐκδείραντες, εἷλκον παρὰ τὴν 000» ἐχτὸς ἐπ᾿ ἀσπαλά- 

Sov χγάπτοντες, καὶ τοῖς ἀεὶ παριοῦσι σημαίνοντες, 
ὧν ἕνεκά τε ταῦτα ὑπομένοιεν καὶ ὅτι εἰς τὸν Τάρτα- 
ρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο. ἔνϑα δὴ φόβων, i ἔφη; πολ- 
λῶν καὶ παντοδαπῶν σφίσι γεγονότων τοῦτον ὑπερ- 
βάλλειν τὸν φόβον, μὴ γένοιτο ἑχάστῳ τὸ φϑέγμα, 
ὅτε ἀγαβαΐνοι, xo ἀσμενέστατα ἕκαστον σιγήσαντος 
ἀναβῆναι. xal τὰς μὲν δὴ δίκας TB καὶ οὐ ποτ Ὁ TOL- 

oras ! τινὰς εἶναι, καὶ ov τὰς εὐεργεσίας ταύταις 

ἀντιστρόφους" ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἐν τῷ λειμῶνι ἑκάστοις 
ἑπτὰ ἡμέραι γένοιντο, ἀναστάντας ἐντεῦϑεν δεῖν τῇ 

ὀγδόῃ πορεύεσϑαι, καὶ ἀφικνεῖσθαι UE ὅϑεν 

καϑοφᾶν ἄνωϑεν διὰ -παγτὸς τοῦ οὐρανοῦ. καὶ γῆς t&- 
ταμένον φῶς εὐϑύ, οἷον κίονα, μάλιστα τῇ Ls EE 

φερῆ, λαμπρότερον δὲ xai κἀϑαρωτερον. εἰς ὃ ἀφικέ- 
σϑαι προελϑόντας ἡμερησίαν ὁδόν, καὶ ἰδεῖν αὐτόϑι 
κατὰ μέσον ! τὸ φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἄκρα αὐτοῦ 

PLATONIS 

τῶν δεσμῶν τεταμένα" εἶναι γὰρ τοῦτὸ τὸ φῶς ξύνδε C 
U COS TOU οὐρανοῦ, οἷον τὰ ὑποζώματα τῶν τριήρων, 

οὕτω πᾶσὰν ξυνέχον τὴν περιφοράν" ἐκ δὲ τῶν ἄκρων 
τεταμένον Ἀνάγκης ἄτρακτον, δ οὗ πάσας ἐπιστρέ- 
φεσϑαι τὰς περιφοράς: οὗ τὴν μὲν ᾿ἡλακάτην τε καὶ 
τὸ ἀγκιστρὸν εἶναι ἔξ ἀδάμαντος, τὸν δὲ σφόνδυλον 

μικτὸν ἔχ τε τούτου καὶ ἀλλὼν γενῶν. τὴν δὲ τοῦ 
σφονδύλου ! φύσιν εἶναι τοιάνδε. τὸ μὲν σχῆμα οἵα- 
nep ἡ τοῦ ἐνθάδε" γοῆσαι δὲ δεῖ ἐξ ὧν ἔλεγε τοιόνδε 

αὐτὸν εἶναι, ὥςπερ ἂν εἰ ἐν ἑνὶ μεγάλῳ σφονδύλῳ κοί- 

λῳ καὶ ἐξεγλυμμένῳ διαμπερὲς ἄλλος τοιοῦτος ἐλάττων 

ἐγκέοιτο ἁρμόττων, καϑάπερ οἵ κάδοι OL εἰς ἀλλήλους 

ἁρμόττοντες" καὶ οὕτω δὴ τρίτον. ἄλλον καὶ τέταρτον 

καὶ ἀλλους τέτταρας. ὀκτὼ γὰρ εἶναι τοὺς ξύμπαντας 

σφονδύλους, ἐν ἀλλήλοις ἐγκειμένους, κύκλους ἄνωϑεν 

τὰ χείλη ! φαΐνοντας, γῶτον συνεχὲς ἑνὸς σφονδύλου 
ἀπεργαζομένους περὶ τὴν ἠλακάτην" ἐκείνην δὲ διὰ μὲ- 

σου τοῦ ὀγδόου διαμπερὲς ἐληλάσϑαι. τὸν μὲν οὖν 
πρῶτόν τῷ καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον πλατύτατον τὸν 

τοῦ χείλους κύχλον ἔχειν, τὸν δὲ τοῦ ἕκτου δεύτερον, 
τρίτον δὲ τὸν τοῦ τετάρτου, τέταρτον δὲ τὸν τοῦ 

ὀγδόου, πέμπτον δὲ τὸν τοῦ ἑβδόμου, ἕκτον δὲ τὸν τοῦ 
πέμπτου, ἕβδομον δὲ τὸν τοῦ τρίτου, ὄγδοον δὲ τὸν 

τοῦ δευτέρου. καὶ τὸν μὲν τοῦ μεγίστου ποικίλον, τὸν 
δὲ τοῦ ἑβδόμου λαμπρότατον, τὸν δὲ τοῦ ὀγδόου τὸ 
χρῶμα ἀπὸ τοῦ ἑβδόμου ἔχειν * προςλάμποντος, τὸν 
δὲ τοῦ δευτέρου καὶ πέμπτου παραπλήσια ἀλλήλοις, 
ξανϑότερα ἐχείνων, τρέτον δὲ λευκότατον χρῶμα ἔχειν, 

τέταρτον δὲ ὑπέρυϑρον, δεύτερον δὲ λευκότητι τὸν 
ἕχτον ὑπερβάλλειν. κυχλεῖσϑαι δὲ δὴ στρεφόμενον τὸν 
ἄτρακτον ὅλον μὲν τὴν αὐτὴν φοράν, ἐν δὲ τῷ ὅλῳ 
περιφερομένῳ τοὺς μὲν ἐντὸς ἑπτὰ κύκλους τὴν ἐναν- 
τίαν τῷ ὅλῳ ἠρέμα περιφέρεσϑαι, αὐτῶν δὲ τούτων 
τάχιστα μὲν ἰέναι τὸν ὄγδοον, δευτέρους ! δὲ καὶ ἅμα 
ἀλλήλοις τόν τὸ ἕβδομον καὶ ἕκτον καὶ πέμπτον" τὸν 

τρίτον δὲ φορᾷ ἰέναι, ὡς σφίσι φαίνεσϑαι, ἐπανακυ- 
xÀovuevovy τὸν τέταρτον" τέταρτον δὲ τὸν τρίτον καὶ 
πέμπτον τὸν δεύτερον" στρέφεσϑαι δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς 
τῆς Ἀνάγκης γόνασιν. ἐπὶ δὲ τῶν κύκλων αὐτοῦ ἀνω- 
Üev dp ἕχκαστου βεβηκέναι Σειρῆνα συμπεριφερομένην, 

φωνὴν μίαν ἱεῖσαν, ἕνα τόνον᾽ ἐχ πασῶν δὲ ὀκτὼ οὐ- 
σῶν μίαν ἁρμονίαν ξυμφωνεῖν. ἀλλας δὲ καϑημένας 
πέριξ δὶ ἴσου τρεῖς, ἐν ϑρόνῳ ' ἑκάστην, ϑυγατέρας 
τῆς Ἄναγκης, Moígec, λευχειμονούσας, στέμματα ἐπὶ 

τῶν κεφαλῶν ἐχούσας, "Aayeaty τε χαὶ Κλωϑὼ καὶ 
Ἴἄτροπον, ὑμνεῖν πρὸς τὴν τῶν “Σειρήνων ἁρμονίαν, 

«“Ἰάχεσιν μὲν τὰ γεγονότα, KioSo δὲ τὰ ὄντα, Ἄτρο- 
πὸν δὲ τὰ μέλλοντα. καὶ τὴν μὲν Κλωϑὼ τῇ δεξιᾷ χει- 

Qi ἐφαπτομένην συνεπιστρέφειν τοῦ ἀτράχτου τὴν ἔξω 
περιφοράν, διαλείπουσαν χρόνον, τὴν δὲ "4rgomov τῇ 
ἀριστερᾷ τὰς ἐντὸς αὖ ὡρφαύτως" τὴν δὲ Αάχεσιν | ἐν 
μέρει ἑκατέρας ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἐφάπτεσϑαι. Χν. 

σφᾶς oU, ἐπειδὴ ἀφικέσϑαι, svOvc δεῖν ἱέναι πρὸς τὴν 

υἹάχεσιν. προφήτην οὖν τινὰ σφᾶς πρῶτον μὲν ἐν τά- 
ἔξει διαστῆσαι, ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆς «αχέσεως 
γονάτων κλήρους τὸ καὶ βίων παραδείγματα, ἀναβάντα 
ἐπὶ τι βῆμα ὑψηλὸν εἰπεῖν" “Ἀνάγκης ϑυγατρὸς κόρης 
“Παχέσδως λόγος. ψυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιό- 

| δου ϑνητοῦ γένους ϑανατηφύρου. οὐχ ὑμὰς ! δαίμων 
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λήξεται, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσϑε. πρῶτος δ᾽ o 

λαχὼν πρῶτος αἱρείσϑω βίον, Q συνέσται ἐξ ἀνάγκης. 

ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, i ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ 

ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος ἕξει. αἰτία ἑλομένου" ϑεὸς a- 
γαίτιος. Ταῦτα εἰπόντα ὄῖψαι ἐπὶ πάντας τοὺς χλή- 

φους, τὸν δὲ mug αὑτὸν πεσόντα ἕκαστον ἀναιρεῖ- 
σϑαι, πλὴν οὗ: ὃ δὲ ovx ἐᾶν. τῷ δὲ ̓ ἀγελομένῳ δῆλον 
εἶναι, ὁπόστος εἰλήχειν" * μετὰ Ustedes αὖϑις τὰ τῶν 
βίων παραδείγματα εἰς τὸ πρόσϑεν σφῶν ϑεῖναι ἐπὶ 
τὴν γῆν, πολὺ πλείω τῶν παρόντων. εἶναι δὲ παντο- 
δαπά" ζώων τε γὰρ πάντων βίους καὶ δὴ καὶ τοὺς av- 

ϑρωπίνους ἅπαντας. τυραννίδας τε γὰρ ἐν αὐτοῖς εἷ- 

γαι, τὰς μὲν διατελεῖς, τὰς δὲ καὶ μεταξὺ διαφϑειρο- 

μένας καὶ εἰς πενίας τε καὶ φυγὰς καὶ εἰς πτωχείας 

τελευτώσας" εἶναι δὲ καὶ δοκίμων ἀνδρῶν βίους, τοὺς 
μὲν ἐπὶ εἴδεσι καὶ κατὰ κάλλη καὶ τὴν ἄλλην ἰσχύν τε 
! xol ἀγωνίαν, τοὺς δ᾽ ἐπὶ γένεσι καὶ “προγόνων ἀρε- 
ταῖς, καὶ ἀδοκίμων κατὰ ταὐτά, ὡραύτως δὲ καὶ γυ- 
γαικῶν᾽ ψυχῆς δὲ τάξιν ovx ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγκαίως 
ἔχειν ἄλλον ἑλομένην βίον ἀλλοίαν γίγνεσϑαι" τὰ δ᾽ 
ἄλλα ἀλλήλοις τε καὶ πλούτοις καὶ πεδγίαις, τὰ δὲ »ó- 

σοις, τὰ δὲ ὑγιείαις μεμῖχϑαι, τὰ δὲ καὶ μεσοῦν τού- 

των. ἔνϑα δή, ὡς ἔοικεν, à φίλε Γλαύχων, ὁ πᾶς xiv- 

δυνος ἀνθρώπῳ, καὶ διὰ ταῦτα μάλιστα ἐπιμελητέον, 

ὅπως ἕκαστος ἡμῶν ! τῶν ἄλλων μαϑημάτων ἀμελή- 

σας τούτου τοῦ μαϑήματος. καὶ ζητητὴς xoi μαϑητὴς 
ἔσται, ἐάν ποϑεν οἷός 1 ἢ μαϑεῖν καὶ ἐξευρεῖν, τίς 

αὐτὸν ποιήσει δυνατὸν καὶ ἐπιστήμονα, βίον καὶ χρη- 

στὸν καὶ πονηρὸν διαγιγγώσκοντα τὸν βελτίω ἐκ τῶν 
δυνατῶν ἀεὶ πανταχοῦ αἱρεῖσϑαι, ἀναλοχγιζόμενον πᾶν- 

τα τὰ νῦν δὴ ῥηθέντα καὶ ξυντιϑέμενα ἀλλήλοις καὶ 
διαιρούμενα πρὸς ἀρετὴν βίου πῶς ἔχει, καὶ εἰδέναι, 
τί κάλλος πενίᾳ ἢ πλούτῳ χραϑὲν ! καὶ μετὰ ποΐας 

τινὸς ψυχῆς ἕξεως κακὸν ἢ ἀγαϑὸν ἐργάζεται, καὶ τί 
ὑγένδιαι καὶ δυςγένειαι καὶ ἰδιωτεῖαι καὶ ἀρχαὶ καὶ 

ἰσχύες καὶ ἀσϑένειαι καὶ εὐμαϑίαι καὶ δυςμαϑέαι καὶ 

πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν φύσει περὶ ψυχὴν ὄντων καὶ 
τῶν ἐπικτήτων τὶ ξυγκεραγγύμενα πρὸς ἄλληλα ἐργά- 
ζεται, ὥςτε ἐξ ἁπάντων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλογι- 

σάμενον αἱρεῖσθαι, πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς φύσιν ἀπο- 
βλέποντα, τὸν τὸ χείρω καὶ τὸν ἀμείνω βίον, χείρω 
! μὲν καλοῦντα, ὃς αὐτὴν ἐχεῖσε ἄξει, εἰς τὸ ἀδικωτέ- 

ραν γίγνεσϑαι, ἀμείνω δὲ ὅςτις εἰς τὸ δικαιοτέραν, τὰ 

δὲ ἀλλα πάντα χαίρειν ἐᾶν" ἑωράκαμεν γάρ, ὅτι ζῶντὶ 

τε καὶ τελευτήσαντι αὕτη κρατίστη αἵρεσις. ἀδαμαντί- 

»oc * δὴ δεῖ ταύτην τὴν δόξαν ἔχοντα εἰς “Αιδου ἰέναι, 

ὅπως ἄν ἢ καὶ ἐχεῖ ἀνέκπληκτος ὑπὸ πλούτων TB καὶ 

τῶν τοιούτων κακῶν, καὶ μὴ ἐμπεσὼν εἰς τυραννίδας 

καὶ ἄλλας τοιαύτας πράξεις πολλὰ μὲν ἐργάσηται καὶ 
ἀνήκεστα κακά, ἔτι δὲ αὐτὸς μείζω πάϑη, ἀλλὰ γνῷ 
τὸν μέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι καὶ φεύ- 
yew τὰ ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε καὶ ἐν τῷδε τῷ βίῳ 
κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν παντὶ τῷ ἔπειτα᾽ οὕτω γὰρ 

- εὐδαιμονέστατος ' γίγνεται ἄνϑρωπος. XVI. xai δὴ 

οὖν xai τότε ὁ ἐχεῖϑεν ἄγγελος ἤγγελλε τὸν μὲν προ- 

φήτην οὕτως εἰπεῖν, καὶ τελευταίῳ ἐπιόντι, ξὺν νῷ ἕλο- 

μένῳ, συντόνως ζῶντι χεῖται βίος ἀγαπητός, οὐ καχός. 

μήτε ὃ ἄρχων. αἱρέσεως ἀμελείτω μήτε ὁ τελευτῶν ἀ- 
Üwuslto. εἰπόντος δὲ ταῦτα τὸν πρῶτον λαχόντα ἔφη 
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εὐϑὺς ἐπιόντα τὴν μεγιστὴν τυραννίδα ἐλέσϑαι, καὶ 

ὑπὸ ἀφροσύνης τε καὶ λαιμαργίας οὐ πάντα ἱκανῶς 

ἀνασκεψάμενον ἑλέσϑαι, ! ἀλλ᾿ αὐτὸν λαϑεῖν ἐνοῦσαν 
εἱμαρμένην, παίδων αὑτοῦ βρώσεις καὶ ἀλλα κακά" 
ἐπειδὴ δὲ κατὰ σχολὴν σχέψασϑαι, κόπτεσϑαΐ r& καὶ 
ὀδύρεσϑαι τὴν αἵρεσιν, οὐκ ἐμμένοντα τοῖς προρῥηϑεῖ- 
σιν ὑπὸ τοῦ προφήτου" οὐ γὰρ ἑαυτὸν αἰτιασϑαι τῶν 
κακῶν, ἀλλὰ τύχην τε καὶ δαίμονας καὶ πάντα μᾶλλον 
ἀνϑ᾽ ἑαυτοῦ. εἶναι δὲ αὐτὸν τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκόν- 
τῶν, ἐν τεταγμένῃ πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ βεβιω- 
κότα, ἔϑει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς ] μετειληφότα. ὡς 
δὲ χαὶ εἰπεῖν, οὐκ ἐλάττους εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις 
ἁλισκομένους τοὺς ÉX τοῦ οὐρανοῦ ἥκοντας, ἅτε πόνων 
ἀγυμνάστους" τῶν δ᾽ ἐκ τῆς γῆς τοὺς πολλούς, ἅτε 

αὐτούς T8 πεπονηκότας ἄλλους τε ἑωρακότας, οὐκ ἐξ 

ἐπιδρομῆς τὰς αἱρέσεις ποιεῖσϑαι. διὸ δὴ καὶ μεταβο- 
λὴν τῶν καχῶν καὶ τῶν ἀγαϑῶν ταῖς πολλαῖς τῶν yv- 

yov 7ίγνεσϑαι xai διὰ τὴν TOU κλήρου τύχην᾽ ἐπεὶ S 
τις ἀεί, ὁπότβ εἰς τὸν ἐνθάδε βίον. ἀφικνοῖτο, ὑχιῶς 

φιλοσοφοῖ ! καὶ ὁ κλῆρος αὐτῷ τῆς αἱρέσεως μὴ ἐν 

τελευταίοις πίπτοι, κινδυνεύει ἐκ τῶν ἐκεῖϑεν ἀπαγγελ- 

λομένων οὐ μόνον ἐνθάδε εὐδαιμονεῖν ἀν, ἀλλὰ καὶ 
τὴν ἐνθένδε ἐχεῖσθ καὶ δεῦρο πάλιν πορείαν οὐχ ἂν 
χϑονίαν καὶ τραχεῖαν πορεύεσθαι, ἀλλὰ λείαν τ καὶ 
οὐρανίαν. ταύτην γὰρ δή, ἔφη, τὴν ϑέαν ἀξίαν εἶναι 
ἰδεῖν, ὡς ἕκασται αἵ ψυχαὶ ἡροῦντο τοὺς βίους" * ἐλε- 
sux» τὲ y&Q ἰδεῖν εἶναι καὶ γελοίαν καὶ ϑαυμασίαν. 
κατὰ συνήϑειαν χὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἵ- 
φεῖσϑαι. ἰδεῖν μὲν γὰρ ψυχὴν ἔφη τήν ποτβ8 Ὀρφέως 
γενομένην κύχνου βίον αἱρουμένη», αίσει τοῦ γυναικεί- 
ου γένους διὰ τὸν vm ἐκείνων ϑάνατον οὐκ ἐϑέλου- 

σαν ἐν γυναικὶ γεννηϑεῖσαν γενέσϑαι" 
Θαμύρου ἀηδόνος ἑλομένην" ἰδεῖν δὲ καὶ κύκνον μετα- 
βάλλοντα εἰς ἀνϑρωπίνου βίου αἵρεσιν, καὶ ἀλλα ζῶα 
μουσικὰ ὡφαύτως. ! εἰκοστὴν δὲ λαχοῦσαν ψυχὴν ἐλέ- 

σϑαι λέοντος βίον" εἶναι δὲ τὴν Αἴαντος τοῦ Τελαμω- 

ψίου, φδύγουσαν ἄνϑρωπον γενέσϑαι, μεμνημένην τῆς 

τῶν ὅπλων κρίσεως. τὴν δ᾽ ἐπὶ τούτῳ γαμέμνονος" 

ἔχϑρᾳ δὲ καὶ ταύτην τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διὰ τὰ 
πάϑη ἀδβτοῦ διαλλάξαι βίον. ἐν μέσοις δὲ λαχοῦσαν 
τὴν ᾿Αταλάντης ψυχήν, κατιδοῦσαν μεγάλας τιμὰς ἀ- 

ϑλητοῦ ἀνδρός, οὐ δύνασϑαι παρελϑεῖν, ἀλλὰ λαβεῖν. 
μετὰ δὲ ! ταύτην ἰδεῖν τὴν Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέως εἰς 
τεχνικῆς γυναικὸς ἰοῦσαν φύσιν" πόῤῥω δ᾽ ἐν ὑστάτοις 
ἰδεῖν τὴν τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου πίϑηκον ἐνδυο- 
μένην" κατὰ τύχην δὲ τὴν Ὀδυσσέως, λαχοῦσαν πασῶν 
ὑστάτην, αἱρησομένην ἰέναι" μνήμῃ δὲ τῶν προτέρων 
πόνων φιλοτιμίας λελωφηκυῖαν ζητεῖν περιϊοῦσαν χρό- 

γον πολὺν βίον ἀνδρὸς ἰδιώτου ἀπράγμονος, xoi μόγις 

εὑρεῖν κείμενον ποὺ καὶ παρημελημένον ὑπὸ τῶν ἀλ- 
λων, καὶ εἰπεῖν ! ἰδοῦσαν, ὅτι τὰ αὐτὰ ἂν ἔπραξε καὶ 

πρώτη λαχοῦσα, xoi ἀσμένην Accu. καὶ ἐκ τῶν ἀλ- 
λων δὴ ϑηρίων ὡςαύτως εἰς ἀνθρώπους ἰέναι καὶ εἰς 
ἄλληλα, τὰ μὲν ἀδικα εἰς τὰ ἄγφια, τὰ δὲ δίκαια εἰς 

τὰ ἥμερα μεταβάλλοντα, καὶ πάσας μίξεις μίγνυσϑαι. 
ἐπϑιδὴ δ᾽ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ἡρῆσϑαι, 
ὥςπερ ἔλαχον, ἐν τάξει προςιέναι πρὸς τὴν «“ἀχεσιν᾽ 

ἐχείνην δ᾽ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαίμονα, τοῦτον φύλακα 
| Evunzuntuv ! τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἵρεϑέν- 

ἐδεῖν δὲ τὴν 
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τῶν. ὃν πρῶτον μὲν cysw αὐτὴν πρὸς τὴν Κλωθὼ 
ὑπὸ τὴν ἐκείνης χεῖρά T8 καὶ ἐπιστροφὴν τῆς τοῦ 
ἀτράχτου δίνης, κυροῦντα ἣν λαχὼν εἵλδτο μοῖραν" 

ταύτης δ᾽ ἐφαψάμενον αὖϑις ini τὴν τῆς ᾿“τρόπου 
ἄγειν νῆσιν, ἀμετάστροφα τὰ ἐπικλωσϑέντα ποιοῦντα᾽ 
ἐντεῦϑεν δὲ δὴ ἀμεταστρεπτὶ ὑπὸ τὸν τῆς * ᾿Ανάγκης 

ἰέναι ϑρόνον, καὶ δὶ ἐκείνου διεξελϑόντα, ἐπειδὴ καὶ 

οἵ ἄλλοι διῆλϑον, πορεύεσϑαι ἅπαντας εἰς τὸ τῆς 4ή- 
Own πεδίον διὰ καὐύματός τῷ καὶ πνίγους δεινοῦ" καὶ 

γὰρ εἶναι αὐτὸ κενὸν δένδρων τε καὶ ὅσα γῆ φύει. σκη- 
γάσϑαι οὖν σφᾶς ἤδη ἑσπέρας γιχνομένης παρὰ τὸν 
᾿Αμέλητα ποταμόν, οὗ τὸ ὕδωρ ἀγγεῖον, οὐδὲν στέγειν. 
μέτρον μὲν οὖν τι τοῦ ὕδατος πᾶσιν ἀναγκαῖον εἶναι 
πιεῖν, τοὺς δὲ φρονήσει μὴ σωζομένους πλέον πίνειν 
τοῦ μέτρου" τὸν δὲ ἀεὶ πιόντα ! πάντων ἐπιλανϑα- 
γεσϑαι. ἐπειδὴ δὲ κοιμηϑῆναι καὶ μέσας νύκτας γενέ- 
σϑαι, βροντήν 18 καὶ σεισμὸν γενέσϑαι, καὶ ἐντεῦϑεν 

ΡΙΓΑ ΝΒ 

» ᾿ » » ᾿ » » ' 5 
ἐξαπίνης «Mov ἀλλῃ φέρεσθαι ἄνω εἰς τὴν γένεσιν, 

ἅἄττοντας ὥςπδρ ἀστέρας. αὐτὸς δὲ τοῦ μὲν ὕδατος 
κωλυϑῆναι πιδῖν" ὅπῃ μέντοι καὶ ὅπως εἰς τὸ σῶμα 

ἀφίκοιτο, ovx εἰδέναι, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης ἀναβλέψας ἰδεῖν 

ἕωϑεν αὑτὸν κείμενον ἐπὲ τῇ πυρᾷ. Koi οὕτως, ω 
Τλαύχων, μῦϑος ἐσώϑη καὶ οὐκ ἀπώλετο, καὶ ἡμᾶς ! 
ἂν σώσοιεν, ἂν πειϑώμεϑα αὐτῷ, καὶ τὸν τῆς “1ηϑης 

ποταμὸν BU διαβησόμεϑα καὶ τὴν ψυχὴν οὐ μιανϑη- 
σόμεϑα᾽ ἀλλ᾿ ἂν ἐμοὶ πειϑώμεϑα, νομίζοντες ἀϑάνα- 

τὸν ψυχὴν καὶ δυνατὴν πάντα μὲν καχὰ ἀνέχεσϑαι, 
πάντα δὲ ἀγαϑά, τῆς ἄνω ὅδου ἀεὶ ἑξόμεϑα καὶ δι- 

καιοσύνην μετὰ φρονήσεως παντὶ τρόπῳ ἐπιτηδεύσο- 
μεν, ἵνα καὶ ἡμῖν αὐτοῖς φίλοι ὦμεν καὶ τοῖς ϑεοῖς, 

αὐτοῦ τε μένοντες ἐνθάδε, καὶ ἐπειδὰν τὰ ἀϑλα ! αὐ- 

τῆς κομιζώμεϑα, ὥςπερ οἵ νικηφόροι περιαγειρόμενοι, 
καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν τῇ χιλιδτοεῖ πορείᾳ, ἣν διδληλύϑα- 
μεν, εὖ πράττωμεν. . 

———e«e ———  — 

ΝΜ Ὁ. I. 

AIAAOLOX ΠΡΩΤ 

ΤΑΙ Ὁ ΔΑ Δ ΟΡ 9:0 OMIT S 

AOHNAI ΝΟΣ, KAEINIAX ΚΡΗΣ, MElIAAOX KEAAIMONIOZ 

I. * Θεὸς ἢ τις ἀνθρώπων ὑμῖν, ὦ ξένοι, 

εἴληφε τὴν αἰτίαν τῆς τῶν νόμων διαϑέσεως; KA. 
Θεός, o Seve, ϑεῦς, ὡς 78 τὸ δικαιότατον εἰπεῖν" πα- 

ρὰ μὲν ἡμῖν Ζεύς, παρὰ δὲ «Πακεδαιμονίοις, ὅϑεν O05 

ἐστίν, οἶμαι φάναι τούτους ἤπόλλωνα. ἡ γάρ; ΜΕ. 
να. ΑΘ. Μῶν οὖν καϑ' Ὅμηρον λέγεις, ὡς τοῦ 

Μίνω φοιτῶντος πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς ἑκάστοτβ ! συν- 
ουσίαν δὶ ἐνάτου ἔτους καὶ κατὰ τὰς παρ ἐκείνου 

φήμας ταῖς πόλεσιν ὑμῖν ϑέντος τοὺς νόμους; ΚΛ. 
“ἔγεται γὰρ οὕτω παρ᾿ ἡμῖν" καὶ δὴ καὶ τὸν ἀδελφόν 
ys αὐτοῦ Ῥαδάμανϑυν, ἀκούετϑ γὰρ τὸ ὄνομα, δικαιό- 
τατον γεγονέναι. τοῦτον * οὖν φαῖμεν. ἂν ἡμεῖς ve οὗ 
Κρῆτες ἐκ τοῦ τότε διανέμειν τὰ περὶ τὰς δίκας ὁρ- 

ϑῶς τοῦτον τὸν ἔπαινον αὐτὸν εἰληφέναι. ΑΘ. Kol 
καλόν γε τὸ χλέος υἱεῖ τὸ Διὸς μάλα πρέπον. ἐπειδὴ 

δὲ ἐν τοιούτοις ἤϑεσι τέϑραφϑε ἐρεῖ σύ 18 καὶ 

ὅδε, προςδοκῶ οὐκ ἂν ἀηδῶς ἡμᾶς περὶ τὸ πολιτείας 

τὰ νῦν καὶ νόμων τὴν διατριβὴν λέγοντάς τε καὶ ἀκού- 
οντας ἅμα κατὰ τὴν πορείαν ποιήσεσϑαι. πάντως δ᾽ 

ἣ ye ἐκ ' Κνωσοῦ ὃδὸς εἰς τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον καὶ 

ined eee Ae NOU SENE Su 
ἱερόν, ὡς ἀκούομεν, ἱκανή, καὶ ἀνάπαυλαι κατὰ τὴν 
ὁδόν, ὡς εἰκός, πινίγους ὄντος τὰ νῦν, ἐν τοῖς ὑψηλοῖς 

δένδρεσίν εἰσι σκιαραΐ, καὶ ταῖς ἡλικίαις πρέπον ἂν 

ἡμῶν εἴη τὸ διαναπαύεσϑαι πυκνὰ ἐν αὐταῖς, λόγοις 

τε ἀλλήλους παραμυϑουμένους τὴν ὁδὸν ἅπασαν οὕτω 

μετὰ ῥᾳστώνης διαπερᾶναι. ΚΛ. Καὶ μὴν ἔστι γε, ὦ 
ξέγβ, προϊόντι κυπαρίττων τε ἕν τοῖς ἄλσεσιν ὕψη καὶ 

κάλλη ϑαυμάσια, ! καὶ λειμῶνες ἐν οἷσιν ἀναπαυόμε- 
vo, διατρίβοιμεν ἀν. ΑΘ. Ὀρϑῶς λέγεις. — KA. Πάνυ 
μὲν οὖν" ἰδόντες δὲ μᾶλλον φήσομεν. ἀλλ᾿ ἴωμεν ἀγα- 

ϑῇ τύχῃ. 
τὰ ξυσσίτιά τ ὑμῖν odii ὁ νόμος xol τὰ yv- 
μνάσια καὶ τὴν τῶν ὅπλων ἕξιν; ΚΛ. Οἶμαι «μέν, ὦ 

ξένε, καὶ παντὶ ῥᾷδιον ὑπολαβεῖν εἶναι τά ye ἡμέτερα. 
τὴν γὰρ τῆς χώρας πάσης ! Κρήτης φύσιν ὁρᾶτε, ὡς 

οὐκ ἔστι, καϑάπερ ἢ τῶν Θετταλῶν, πεδιάς. διὸ δὴ 

καὶ τοῖς μὲν ἵπποις ἐχεῖνοι χρῶνται μᾶλλον, δρόμοισι 
δὲ ἡμεῖς" ἥδε γὰρ ἀνώμαλος αὖ καὶ πρὸς τὴν τῶν πε- 
ζῇ δρόμων ἄσκησιν μᾶλλον σύμμετρος. ἐλαφρὰ δὴ τὰ 
ὅπλα ἀναγκαῖον ἐν τῷ τοιούτῳ κεκτῆσϑαι καὶ μὴ βά- 

IL ΑΘ. Ταῦτ᾽ εἴη. καὶ μοι λέγε, κατὰ τί 
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ρος ἔχοντα ϑεῖν. τῶν δὴ τόξων καὶ τοξευμάτων n 

κουφότης ἁρμόττειν δοκεῖ. ταῦτ᾽ οὖν πρὸς τὸν πόλε- 
μον ἡμῖν ἅπαντα ἐξήρτυται, καὶ πάνϑ'᾽ ὃ »ομοϑέτης, 
ι ὡς γ᾽ ἐμοὶ. φαίνεται, πρὸς τοῦτο βλέπων συνβτάττε- 
το, ἐπεὶ καὶ τὰ ξυσσίτια κινδυνεύει ξυναγαγεῖν ὁρῶν, 
ὡς πάντες, ὁπόταν στρατεύωνται, τόϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
πράγματος ἀναγκάζονται φυλακῆς αὑτῶν ἕνεκα ξυσσι- 
τεῖν τοῦτον τὸν χρόνον. ἄγοιαν δή μοι δοκεῖ κατα- 
χρῶναι τῶν πολλῶν, ὡς οὐ μανϑανόντων, ὅτι πόλεμος 

ἀεὶ πᾶσι διὰ βίου ξυνεχής ἐστι πρὸς ἁπάσας τὰς πό- 
Asi: εἰ δὴ δὴ πολέμου 78 ὄντος φυλακῆς ἕνεκα δεῖ ξυσσι- 

τεῖν καί τινας ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους * διακεκοσμη- 
μένους εἶναι φύλακας αὐτῶν, τοῦτο καὶ ἐν εἰρήνῃ δρα- 
στέον" ἣν γὰρ καλοῦσιν οἵ πλεῖστοι τῶν ἀνϑρώπων 

εἰρήνη», τοῦτ εἶναι μόνον ὄνομα, τῷ δ᾽ ἔργῳ πάσαις 
πρὸς πάσας τὰς πόλεις ἀεὶ πόλεμον ἀκήρυκτον κατὰ 
φύσιν εἶναι. καὶ σχεδὸν ἀνευρήσεις οὕτω σκοπῶν τὸν 
Ἀρητῶν γομοϑέτη», ὡς εἰς τὸν πόλεμον ἅπαντα δημο- 
σίᾳ xci ἰδίᾳ τὰ γόμιμα ἡμῖν ἀποβλέπων συνετάξατο, 
καὶ κατὰ ταῦτα οὕτω φυλάττειν παρέδωκε τοὺς »a- 
μους, ὡς 1 τῶν ἄλλων οὐδενὸς οὐδὲν ὄφελος ὃν, οὔτε 

κτημάτων ovr ἐπιτηδευμάτων, ἂν μὴ τῷ πολέμῳ ἄρα 
χρατῇ tij πάντα δὲ τὰ τῶν νικωμένων ἀγαϑὰ τῶν 
γικώντων yis d au. ΠΙ. ΑΘ. Καλῶς re ὦ Eve, φαίνει 

μοι γεγυμνάσϑαι πρὸς τὸ διειδέναι τὰ Κρητῶν »όμι- 
μα. τόδε δὲ μοι φράζε ἔτι σαφέστερον" ὃν γὰρ ὅρον 
ἔϑου τῆς εὖ πολιτευομένης πόλεως, δοχεῖς μοι λέγειν 
οὕτω κεκοσμημένην οἰκεῖν ! δεῖν, ὥςτε πολέμῳ νικᾶν 

τὰς ἄλλας πόλεις. 7 γάρ; ΚΑ. Πάνυ μὲν οὖν" οἶμαι 

δὲ καὶ τῷδε οὕτω ξυνδοκεῖν. ΜῈ. Πῶς γὰρ ἄν TES 

ἀποκρίναιτο, Q ϑεῖε, “Ἰακεδαιμονίων 7ε ὃςτιςοῦν; AQ. 

Hrsg οὖν δὴ πόλεσι μὲν πρὸς πόλεις ὀρϑὸν τοῦτ 

ἐστὶ, κώμῃ δὲ πρὸς κώμην ἕτερον; ΚΛ. Οὐδαμῶς. 

AQ. MÀ ταὐτόν; KA. JNaí. ΑΘ. Τί δέ; πρὸς oi- 
χίαν. οἰκίᾳ τῶν ἐν τῇ κώμῃ, καὶ πρὸς ἄνδρα ἀνδρὶ ἑνὶ 
πρὸς ἕνα, ταὐτὸν ἔτι; KA. Ταὐτόν. ! ΑΘ: Αὐτῷ δὲ 

πρὸς αὑτὸν πότερον ὡς πολεμίῳ πρὸς. πολέμιον δίαΞ 
»οητέον, ἢ πῶς ἔτι λέγομεν; ΚΑ. Ὦ, ξένε ᾿Ιϑηναῖε — 
οὐ γάρ σε Ἡττικὸν ἐϑέλοιμ᾽ ay προςαγορεύει»" δοχεῖς 
γάρ μοι τῆς ϑεοῦ ἐπωνυμίας ἄξιος εἶναι μᾶλλον ἐπο- 
»ομάζεσϑαι" τὸν γὰρ λόγον. ἐπὶ ἀρχὴν ὀρϑῶς ἀναγα- 

γὼν σαφέστερον ἐποίησας, ὥςτε ῥᾷον ἀνευρήσεις, ὅτι 
γὺν δὴ ὑφ᾽ ἡμῶν ὀρϑῶς ἐῤῥήϑη τὸ πολεμίους εἶναι 
πᾶντας πᾶσι δημοσίᾳ τε καὶ ἰδίᾳ καὶ ἑκάστους αὐτοὺς 
σφίσιν αὐτοῖς. ! AO. Πῶς εἴρηκας, ὦ ϑαυμάσιε; KA. 

Κἀνταῦϑα, ῶ ξένε, τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν n- 

κῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη, τὸ δὲ ἡττᾶσϑαι αὐτὸν ὑφ᾽ 
ἑαυτοῦ πάντων αἴσχιστόν 18 ἅμα καὶ κάκιστον. ταῦτα 
γὰρ ὡς πολέμου ἐν ἑκάστοις ἡμῶν ὄντος πρὸς ἡμᾶς 

αὐτοὺς σημαίνει. ΑΘ. Πάλιν τοίνυν τὸν λόγον aya- 
στρέψωμεν. ἐπειδὴ γὰρ εἷς ἕκαστος ἡμῶν ὁ μὲν κρείτε 
τῶν αὑτοῦ, ὃ δὲ ἥττων ἐστὲ, * πότερα φῶμεν οἰκίαν 
τε καὶ κώμην καὶ πόλιν ἔχειν ταὐτὸν τοῦτο ἐν αὑταῖς 
ἢ μὴ φῶμεν; ΚΑ. Τὸ xgsírrG 8 ἑαυτῆς εἶναι λέγεις 
τινά, τὴν. δ᾽ ἥττω; ΑΘ. Nal ΚΑ. Καὶ τοῦτο ὁρ- 
ϑῶς ἤρου: πάνυ γὰρ ἔστι καὶ σφόδρα τὸ τοιοῦτον, 
οὐχ ἥκιστα, ἐν ταῖς πόλεσιν ἐν ὅπύσαις μὲν γὰρ oi 
ἀμείνονες νικῶσι τὸ πλῆϑος καὶ τοὺς χείρους, ὀρϑῶς 

ἄν αὕτη κρείττων τε αὑτῆς λέγοιϑ᾽ ἢ πόλις ἐπαινοῖτό 
Ϊ 
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τε ἂν δικαιότατα τῇ τοιαύτῃ νίκῃ" τοὐναντίον δέ, ὅπου 

τἀναντία. ! ΑΘ. Τὸ μὲν τοίνυν εἴ ποτ ἐστί που τὸ 
χεῖρον κρεῖττον τοῦ ἀμείνονος ἐάσωμεν" μακροτέρου 

γὰρ λόγου" τὸ δὲ ὑπὸ σοῦ λεγόμενον μαγϑάνω XU» 

ὥς ποτε πολῖται ξυγγενεῖς καὶ τῆς αὐτῆς πόλεως 7γ8- 

γονότες ἄδικοι καὶ πολλοὶ ξυνελϑόντες δικαίους ἐλάτ- 
τους ὄντας βιάσονται δουλούμενοι, καὶ ὅταν μὲν xga- 

τήσωσιν, ἥττων ἢ πόλις αὑτῆς ὀρϑῶς αὕτη λέγοιτ᾽ ἄν 

ἅμα καὶ κακή, ὅπου δ᾽ ἄν ἡττῶνται, κρείττων 16 καὶ 

ἀγαϑή. KA. Kai μᾶλα ἄτοπον, ! Q ξένε, τὸ νῦν λ8- 

yOusvov: ὅμως δὲ ὁμολογεῖν οὕτως. ἀναγκαιότατον». 
IV. AQ. Ἔχε Or: καὶ τόδε πάλιν ἐπισκεψώμεϑα᾽ πολ- 
λοὶ ἀδελφοί που γένοινε ἂν ἑνὸς ἀνδρός τε καὶ μιᾶς 
υἱεῖς, καὶ δὴ xai ϑαυμαστὸν οὐδὲν τοὺς πλείστους μὲν 

ἀδίκους αὐτῶν γίγνεσϑαι, τοὺς δὲ ἐλάττους δικαίους. 

KA. Οὐ γὰρ οὖν. ΑΘ, Καὶ ovx àv εἴη 78 πρέπον 

ἐμοί τε καὶ. ὑμῖν τοῦτο ϑηρεύειν, ὅτι νικώντων μὲν, τῶν 
πονηρῶν ἥ 16 οἰκέα xai. 7 ξυγγένεια, αὕτη πᾶσα ἥτ- 
των αὑτῆς λέγοιτ᾽ ἄν, κρείττων δὲ ἡττωμένων" ! οὐ 
γὰρ εὐσχημοσύνης τε καὶ ἀσχημοσύνης ῥημάτων ἕνεκα 
τὰ νῦν σκοπούμεϑα πρὸς τὸν τῶν πολλῶν λόγον, ἀλλ 

ὀρϑότητός τὸ καὶ ἁμαρτίας πέρι νόμων, ἥτις ποτὲ 
ἐστι φύσει. ΚΑ. “ληϑέστατα, ὦ ξένε, λέγεις. ΜΕ. 

“Καλῶς μὲν οὖν, ὥςγε ἐμοὶ ξυνδοχοῖν, τό γε τοσοῦτον 

τὰ νῦν. ΑΘ. Ἴδωμεν δὴ καὶ τόδε" τούτοις τοῖς ἄρτι 

λεγομένοις ἀδελφοῖς γένοιτ᾽ ἂν πού τις δικαστής; ΚΑ. 
llayv γε. ΑΘ. Πότερος οὖν ἀμείνων; ὅςτις τοὺς μὲν 

ἀπολέσειεν αὐτῶν, ! ὅσοι κακοΐ, τοὺς δὲ βελτίους ἃ ἂρς 

χειν αὐτοὺς αὑτῶν. προςτάξειεν, ἢ ὅδε, ὃς ἄν τοὺς μὲν 
χρηστοὺς ἄρχειν, τοὺς χείρους δ᾽ ἐάσας ζῆν ἄρχεσϑαι 
ἑκόντας ποιήσεις; τρέτον δὲ που δικαστὴν πρὸς ἀρε- 
τὴν εἴπωμεν, εἴ τις εἴη τοιοῦτος, ὅςτις παραλαβὼν 
ξυγγένειαν, μίαν διαφεφομένην μήτε ἀπολέσειξ μηδένα, 
διαλλάξας * δὲ εἰς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον γόμους αὐ- 

τοῖς ϑεὶς πρὸς ἀλλήλους παραφυλάττειν δύναιτο ὥςτε 
εἶναι. φίλους. KA. Μακρῷ ἀμείνων γίγνοιτ᾽ ἂν ὃ τοι- 
οὗτος δικαστής τ καὶ »ομοϑέτης. AQ. Καὶ μὴν τοὺ- 
γαντίον γε 1j πρὸς πόλεμον ἄν βλέπων. αὐτοῖς τοὺς 
γόμους διανομοϑετοῖ. KA. Τοῦτο μὲν ἀληϑές. 49. 
Ti δ᾽ ὁ τὴν πόλιν ξυναρμόττων; πρὸς πόλεμον αὐτῆς 
&y τὸν ἕξωϑεν βλέπων τὸν βίον κοσμοῖ μᾶλλον, ἢ 

πρὸς ! πόλεμον τὸν ἐν αὐτῇ γιγνόμενον ἑκάστοτε, D 
δὴ καλεῖται στάσις; ὃν μάλιστα μὲν ἅπας ἂν βούλοι- 

τὸ μήτε γενέσϑαι ποτὲ ἐν ἑαυτοῦ πόλει, γενόμενόν Te 
ὡς τάχιστα ἀπαλλάττεσϑαι. ΚΑ. Δῆλον, ὅτι πρὸς 
τοῦτον. ΑΘ. Πότερα δὲ ἀπολομένων. αὖ τῶν ἑτέρων 
εἰρήνην τῆς στάσεως γενέσϑαι, γικησάντων δὲ ποτέ- 
gov, δέξαιτ ἂν τις μᾶλλον ἢ φιλίας τε καὶ εἰρήνης 

ὑπὸ διαλλαγῶν γενομένης. οὕτω τοῖϑ ξἕξωϑεν πολεμίοις 

προςἔχειν ἀνάγκην. siat τὸν νοῦν; "ΚΑ, Οὕτω πᾶς ἂν 

ἐθέλοι πρότερον ἢ κείνως. περὶ τὴν αὑτοῦ rives dos 
ΑΘ. Οὐκοῦν καὶ »ομοϑέτης ὡραύτως; KA. 

Ti μήν; ΑΘ. "4g οὖν οὐ τοῦ ἀρίστου ἕνεκα πάντα 
ἄν τὰ »όμιμα τιϑείη πᾶς; ΚΑ. Πῶς δ᾽ οὖ; AQ. 

Tó y5 μὴν ἄριστον οὔτε ὁ ἃ sanos οὔτε 7j στάσις, 
ἀπευκτὸν δὲ τὰ δεηϑῆναι τούτων, εἰρήνη δὲ πρὸς ἀλ- 
λήλους ἅμα xal φιλοφροσύνη" καὶ o, καὶ τὸ νικᾶν, ὡς 

ἔοικεν, αὐτὴν αὑτὴν πόλιν οὐκ ἦν. τῶν ἀρίστων, ἀλλὰ 

! τῶν ἀναγκαίων" ὅμοιον ὡς εἰ κάμνον σῶμα ἰατρικῆς 

49 
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καϑάρσεως τυχὸν ἡγοῖτό τις ἄριστα πράττειν τότε, τῷ 
δὲ μηδὲ τὸ παράπαν δεηϑέντι σώματι μηδὲ προςέχοι 
τὸν νοῦν, ὡςαύτως δὲ καὶ πρὸς πόλεως εὐδαιμονίαν ἢ 
καὶ ἰδιώτου διανοούμενος οὕτω τις OUT ἂν ποτβ πολι- 
τικὸς γένοιτο ὀρϑῶς, πρὸς τὰ ἔξωϑεν πολεμικὰ ἀπο- 

βλέπων μόνον. καὶ πρῶτον, ovr ἂν νομοϑέτης ἀκριβής, 
εἰ μὴ χάριν εἰρήνης τὰ πολέμου γομοϑετοῖ μᾶλλον 7! 
τῶν πολεμικῶν ἕνεκα τὰ τῆς εἰρήνης. V. KA. Φαΐνε- 

ται μὲν πῶς ὃ λόγος οὗτος, [o ξένε, ὀρϑῶς εἰρῆσϑαι" 
ϑαυμάζω γε μήν, εἰ τά τ παρ᾽ ἡμῖν νόμιμα καὶ ἔτι 
τὰ περὶ “«Πακεδαΐίμονα μὴ πᾶσαν τὴν σπουδὴν τούτων 
ἕνεκα πεποίηται. * ΑΘ. Tay ἂν ἴσως" δεῖ δὲ οὐδὲν 
σχληρῶς ἡμᾶς αὐτοὺς διαμάχεσϑαι τὰ νῦν, ἀλλ᾽ ηρέμα 
ἀνερωτᾶν, ὡς μάλιστα περὶ ταῦτα ἡμῶν 8 καὶ ἐχεί- 
γων σπουδαζοντων. καί μοι τῷ λόγῳ ξυνακολουϑήσα- 

1e. προστησώμεϑα γοῦν Τύρταιον, τὸν φύσει μὲν 
᾿ϑηναῖον, τῶνδε δὲ πολίτην γενόμενον, ὃς δὴ μάλι- 
στα ἀνϑρώπων περὶ ταῦτα ἐσπούδακεν, εἰπὼν ὅτι 

οὔτ᾽ ἂν μνησαίμην οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἀνδρα τιϑείμην, 

οὐδ᾽ sl τις πλουσιώτατος ! ἀνϑρώπων εἴη, φησίν, οὐδ᾽ 
εἰ πολλὰ ἀγαϑὰ κεκτημένος, εἰπὼν σχεδὸν ἅπαντα, ὃς 

μὴ περὶ τὸν πόλεμον ἄριστος γίγνοιτ᾽ ael. ταῦτα γὰρ 
ἀκήκοας που καὶ σὺ τὰ ποιήματα᾽ ὅδε μὲν γάρ, οἷ- 
μαι, διαχορὴς αὐτῶν ἐστίν. ME. Πάνυ μὲν οὖν. ΚΑ. 

Καὶ μὴν καὶ mag ἡμᾶς ἐλήλυϑε κομισϑέντα ἐκ “ακε- 
δαίμονος. 
τὸν ποιητὴν οὑτωσί πῶς" 02 Τύρταιε, ποιητὰ ϑειότα- 
τε᾿ δοκεῖς γὰρ δὴ σοφὸς ἡμῖν ! εἶναι καὶ ἀγαϑός, ὅτι 
τοὺς μὲν ἐν τῷ πολέμῳ διαφέροντας διαφερόντως - 
κεκωμίακας᾽ ἤδη οὖν τυγχάνομεν ἐγώ 18 xoi ὅδε καὶ 
Κλεινίας 0 Κνώσιος οὑτοσὶ ξυμφερόμενοί σοι περὶ 
τούτου σφόδρα, ὡς δοκοῦμεν" εἰ δὲ περὶ τῶν αὐτῶν 
λέγομεν ἀνδρῶν ἢ ἢ μή, βουλόμεϑα σαφῶς εἰδέναι. λέγβ 
οὖν ἡμῖν, ἄρα εἴδη δύο πολέμου, χκαϑάπερ ἡμεῖς, ἡγεῖ 
καὶ σὺ σαφῶς; ἢ πῶς; Πρὸς ταῦτα, οἶμαι, κἂν πολὺ 
φαυλότερος εἴποι Τυρταίου τις ταληϑές, ὅτι δύο, TO 

μὲν ! ὃ καλοῦμεν ἅπαντες στάσιν, ὃς δὴ πάντων πο- 
λέμων χαλεπώτατος, ὡς ἔφαμεν ἡμεῖς γῦν δή" τὸ δὲ 
ἄλλο πολέμου ϑήσομεν, οἶμαι, γένος ἅπαντες, ᾧ πρὸς 
τοὺς ἐχτός 18 καὶ ἀλλοφύλους χρώμεϑα διαφερόμενοι, 

πολὺ πραύτερον ἐκείνου. KA. Πῶς γὰρ οὖ; Ae. 
Φέρε δή, ποτέρους xoi πρὸς πότερον ἐπαινῶν τὸν πό- 
λεμον οὕτως ὑπερεπήνεσας, τοὺς δὲ ἔψεξας τῶν ay- 
δρῶν; ἔοικας μὲν γὰρ πρὸς τοὺς ἐκτός" εἴρηκας γοῦν 
ὧδε ἐν τοῖς ποιήμασιν, ! ὡς οὐδαμῶς τοὺς τοιούτους 
ἀνεχόμενος, οἵ μὴ τολμήσουσι μὲν 

δρᾶν φόνον αἱματόεντα, 
καὶ de Op£yowr ἐγγύϑεν RETE 

Οὐκοῦν τὰ «μετὰ ταῦτα εἴποιμεν ἄν ἡμεῖς, ὅτι Σὺ μὲν 

ἐπαινεῖς, ὡς ἔοικας, ὦ Τύρταιδ, μάλιστα τοὺς πρὸς 
τὸν ὀϑνεῖόν τ καὶ ἔξωϑεν πόλεμον γιγνόμενον ἐπι- 
φανεῖς. dai; ταῦτ ἂν που καὶ ὁμολογοῖ; ΚΑ. Τὶ 
μήν; ΑΘ. Ἡμεῖς δὲ ys ἀγαϑῶν ὄντων τούτων ἔτι 
φαμὲν * ἀμείνους εἶναι καὶ πολὺ τοὺς ἐν τῷ μεγίστῳ 
πολέμῳ γιγνομένους ἀρίστους διαφανῶς. ποιητὴν δὲ 
καὶ ἡμεῖς μάρτυρ᾽ ἔχομεν, Θέογνιν, πολίτην τῶν ἐν ΣΙι- 
xig Μεγαρέων, ὃς φησι" 

πιστὸς ἀνὴρ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασϑαι 
ἄξιος ἐν χαλεπῇ, Κύρνε, διχοστασίῃ. 

ΑΘ. Ἴϑι νῦν δὴ ἀνερώμϑϑα κοινῇ TOVIOYL | 

PLATONIS 

τοῦτον δή φαμεν ἐν πολέμῳ χαλεπωτέρῳ ἀμβίνονα ἐχεί- 

yov πάμτεολυ γίγνεσϑαι, σχεδὸν ὃ ὅσον ἀμείνων δικαιο- 
σύνη καὶ σωφροσύνη ! καὶ φρόνησις, εἰς ταὐτὸν ἐλ- 
ϑοῦσα μετ᾽ ἀνδρείας. πιστὸς μὲν γὰρ καὶ ὑχιὴς ἐν 
στάσεσιν οὐκ ἂν ποτα γένοιτο ἄνευ ξυμπάσης ἀρετῆς" 
διαβάντες δ᾽ εὖ καὶ μαχόμενοι ἐθέλοντες ἀποϑνήσκειν 
ἐν τῷ πολέμῳ, φράζει Τύρταιος, τῶν μισϑοφόρων εἰσὲ 
πάμπολλοι, ὧν oi πλεῖστοι γίγνονται ϑρασεῖς xai ἄδι-. 

χοι xoi ὑβρισταὶ καὶ ᾿ἀφρονέστατοι σχεδὸν ἁπάντων, 
ἐχτὸς δή τινων μάλα ὀλίγων. ποὶ δὴ τελευτᾷ »vr ἡμῖν 
οὗτος 0 λόγος, καὶ τὶ φαγερόν ποτε ! ποιῆσαι βουλη- 
ϑεὶς λέγει ταῦτα; δῆλον, ὅτι τόδε, ὡς παντὸς μᾶλλον 

καὶ ὁ τῇδε παρὰ “ιὸς »ομοϑέτης, πᾶς 18, οὗ καὶ 
σμικρὸν ὄφελος, οὐκ ἄλλο 1 πρὸς τὴν μεγίστην ἀρε- 
τὴν μάλιστα βλέπων ael ϑήσει τοὺς νόμους" ἔστι δέ, 
ὡς φησι Θέογνις, αὕτη πιστότης ἐν τοῖς δεινοῖς, ἢ ἣν τις 
δικαιοσύνην ἂν τϑλέαν ὀνομάσειεν. ἣν δ᾽ αὐ Τύρταιος 
ἐπήνεσε μάλιστα, καλὴ μὲν καὶ κατὰ καιρὸν κεκοσμη- 
μένη τῷ ποιητῇ ; τετάρτη μέντοι ὅμως ἀριϑμῷ T8 καὶ 
δυνάμει ! τοῦ τιμία εἶναι λέγοιτ᾽ ἄν ὀρϑύτατα. VI. 

KA. 3 &éve, τὸν νομοϑέτην ἡμῶν. ἀποβάλλομεν, εἰς 
τοὺς πόῤῥω γομοϑέτας; ΑΘ. Οὐχ ἡμεῖς 78; [2] ἄρι- 

στα, ἀλλ᾿ ἡμᾶς αὐτούς, ὅταν οἰώμεϑα πάντα τά T ἐν 
«“ακεδαίμον: καὶ τὰ 17508 πρὸς τὸν πόλεμον μάλιστα 
βλέποντας “υκοῦργόν τὸ καὶ Μίνω τίϑεσϑαι τὰ νό- 
μιμα. ΚΑ. Τὸ δὲ πῶς χρὴν ἡμᾶς λέγειν; ΑΘ. Ὥς- 

T 

περ TO 18 ἀληϑές, οἶμαι, καὶ τὸ δίκαιον ὑπὲρ 7ε ϑείας ! 
διαλεγομένους λέγειν, οὐχ ὡς ! πρὸς ἀρετῆς τι μόριον, 
καὶ ταῦτα τὸ φαυλότατον, ἐτίϑει βλέπων, ἀλλὰ πρὸς 

πᾶσαν ἀρετήν, καὶ xc εἴδη ζητεῖν αὐτῶν τοὺς νό- 

μους, οὐδ᾽ ἅπερ oi τῶν vvv εἴδη προτιϑέμενοι ζητοῦ- 

σιν" οὗ γὰρ ἂν ἕκαστος ἐν χρείᾳ γίγνηται, τοῦτο ζητεῖ 

ΞΕ 

viv παραϑέμενος, ὃ μὲν τὰ περὶ τῶν κλήρων καὶ émi-' 
κλήρων, ὁ δὲ τῆς αἰκίας πέρι, ἄλλοι δὲ ἄλλα ἄττα μυ- 
ρία τοιαῦτα. ἡμεῖς δὲ φαμεν εἶναι τὸ περὶ γόμους * 
ζήτημα τῶν εὖ ζητούντων, ὥςπερ γῦν ἡμεῖς ἠρξάμεϑα. 

χαὶ σοῦ τὴν “μὲν ἐπιχείρησιν τῆς ἐξηγήσεως περὶ τοὺς 
γόμους παντάπασιν ἄγαμαι" τὸ γὰρ ἀπ ἀρετῆς ἄρχε- 
σϑαι, λέγοντα ὡς ἐτέϑει ταύτης ἕνεκα τοὺς »όμους, 
ὀρϑόν" ὅτι δὲ πάντα εἰς μόριον ἀρετῆς, καὶ ταῦτα τὸ 
σμικρότατον, ἐπαναφέροντα ἔφησϑα αὐτὸν γομοϑετεῖν, 
οὔτε ὀρϑῶς ἔτι μοι κατεφάγης λέγων τόν 16 ὕστερον 
γῦν λόγον τοῦτον πάντα εἴρηκα διὰ ταῦτα. “πῇ δὴ οὖν 
cs ἔτ ἂν ἐβουλόμην ' διελόμενον λέγειν αὐτός 18 ἀκού- 
εἰν; βούλει σοι φράζω; ΚΑ. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. 

Ὦ, ξένε, ἐχρῆν εἰπεῖν, oi Κρητῶν νόμοι ovx εἰσὶ μά- 
τὴ» διαφερόντως ἐν πᾶσιν εὐδύκιμοι τοῖς Ἕλλησιν" 
ἔχουσι γὰρ ὀρϑῶς τοὺς αὐτοῖς χφωμένους εὐδαίμονας 

ἀποτελοῦντες" ἅπαντα γὰρ τὰ ἀγαϑὰ πορίζουσι. δι- 
πλὰ δὲ ἀγαϑά ἐστι, τὰ μὲν ἀνϑρώπινα, τὰ δὲ ϑεῖα" 

ἤρτηται δ᾽ ἐκ τῶν ϑείων ϑάτερα" καὶ ἐὰν μὲν δέχηταὶ 
τις τὰ μείζονα πόλις, κτᾶται καὶ τὰ ἐλάττονα, ! εἰ δὲ 
μή, στέρδται, ἀμφοῖν. ἔστι δὲ τὰ μὲν ἐλάττονα, ὧν 
ἡγεῖται μὲν ὑγίεια, κάλλος δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον 

ἰσχὺς εἴς τε δρόμον καὶ εἰς τὰς ἄλλας πάσας κινήσεις 

τῷ σώματι, τέταρτον δὲ δὴ πλοῦτος, οὐ τυφλύς, ἀλλ 
ὀξὺ βλέπων, ἄνπερ ἅμ Bm φρονήσει. δ δὴ πρῶτον 
αὖ τῶν ϑείων ἡγεμονοῦν ἐστὶν ἀγαϑῶν, 7 φρόνησις" 

l || δεύτερον δὲ μετὰ νοῦν σώφρων ψυχῆς ἕξις" ἐκ δὲ τού- 
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τῶν μετ᾽ ἀνδρείας κραϑέντων τρίτον ὧν εἴη δικαιοσύ- 
γη, τέταρτον δὲ ἀνδρεία. ! ταῦτα δὲ πάντα ἐκείνων 

ἔμπροσϑεν τέτακται φύσει, καὶ δὴ καὶ τῷ νομοϑέτῃ 
ταχτέον οὕτω μετὰ δὲ ταῦτα τὰς ἀλλας προςτάξεις 

τοῖς πολίταις εἰς ταῦτα βλεπούσας αὐτοῖς εἶναι δια- 

χελευστέον, τούτων δὲ τὰ μὲν τ τς: εἰς τὰ ϑεῖα, 

τὰ δὲ ϑεῖα εἰς τὸν ἡγεμόνα γοῦν ξύμπαντα, βλέπειν" 
περὶ 18 γάμους ἀλλήλοις ἐπειπιοἰνουμένους; μετά τε ταῦ- 
τα ἐν ταῖς τῶν παίδων γεννήσεσι καὶ τροφαῖς, ὅσοι τε 
ἀῤῥενες καὶ ὅσαι ϑήλειαι, γέων τ ὄντων ! καὶ ἐπὶ τὸ 

πρεσβύτερον i ἰόντων μέχρι γήρως, τιμῶντα ὀρϑῶς ἐπι- 
μελεῖσϑαι δεῖ καὶ ἀτιμάζοντα" ἐν πάσαις ταῖς τούτων 
cn τάς τε λύπας αὐτῶν καὶ τὰς ἡδονὰς χαὶ τὰς 

ἐπιϑυμίας ξυμπάντων T6 ἐρώτων τὰς * σπουδὰς ἐπε- 
σκεμμένον καὶ παραπεφυλαχότα ψέγειν. TE ὀρϑῶς καὶ 
ἐπαινεῖν Óv αὐτῶν τῶν νόμων" ἐν ὀργαῖς TE αὖ καὶ ἐν 
φόβοις, ὅσαι τ διὰ δυςτυχίαν ταραχαὶ ταῖς ψυχαῖς 
γίγνονται xai ὅσαι ἐν εὐτυχίαις τῶν τοιούτων ἀποφυ- 
yo, ὅσα τε κατὰ νόσους ἢ κατὰ πολέμους ἢ ἢ πενίας ἢ 
τὰ τούτοις ἐναντία γιγνόμενα προςπίπτει τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις παϑήματα, ἐν πᾶσι τοῖς τοιούτοις τῆς ἕχάστων 

διαϑέσεως διδακτέον καὶ ὁριστέον τό B καλὸν καὶ μή. 
! μετὰ δὲ ταῦτα ἀνάγκη τὸν νομοϑέτην τὰς κτήσεις 
τῶν πολιτῶν καὶ τὰ ἀναλώματα φυλάττειν, ὅντιν ἄν 
γίγνηται τρόπον, καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους πᾶσι τούτοις 

χοινωνίας καὶ διαλύσεις ἑκοῦσί τὸ καὶ ἄκουσι, καϑ᾽ 

ὁποῖον ἄν ἕκαστον πράττωσι τῶν τοιούτων πρὸς GÀ- 

λήλους, ἐπισκοπεῖν TO τὸ δίκαιον καὶ μή, ἐν οἷς ἔστι 

τὸ καὶ ἐν οἷς ἐλλείπει, καὶ τοῖς μὲν εὐπειϑέσι τῶν νό- 

ua» τιμὰς ἀπονέμειν, τοῖς δὲ δυςπειϑέσι δίκας τακτὰς 

ἐπιτιϑέναι, μέχρι πδρ ! ἂν πρὸς τέλος ἁπάσης πολι- 

τείας ἐπεξελϑὼν ἴδῃ τῶν τελευτησάντων τίνα δεῖ τρό- 
πον ἕκαστοις γίγνεσϑαι τὰς ταφὰς καὶ τιμὰς ἅςτινας 
αὐτοῖς ἀπονέμειν δεῖ. κατιδὼν δὲ ὃ ϑεὶς τοὺς νόμους 

ἅπασι τούτοις φύλακας ἐπιστήσει, τοὺς μὲν διὰ φρο- 

γήσεως, τοὺς δὲ δι ἀληϑοῦς δόξης ἰόντας, ὅπως πάν- 
τα ταῦτα ξυνδήσας ὃ νοῦς ἑπόμενα σωφροσύνῃ καὶ 
δικαιοσύνῃ ἀποφήνῃ, ἀλλὰ μὴ πλούτῳ μηδὲ φιλοτιμίᾳ. 
οὕτως, ὠ ξένοι, tyoya ἤϑελον ἂν ! ὑμᾶς, καὶ ἔτι νῦν 

βούλομαι, διεξελϑεῖν, πῶς ἐν τοῖς τοῦ “ιὸς λεγομένοις 

»όμοις τοῖς τε τοῦ Πυϑίου ᾿Ἱπόλλωνος, οὕς Mivas, 18 

xol “Ἰυκοῦργος ἐθέτην, ἔνεστί τὸ πάντα ταῦτα καὶ ὅπῃ 

, τάξιν τινὰ εἰληφότα διάδηλά ἐστι τῷ περὶ νόμων ἐμ- 
πείρῳ τέχνῃ εἴτα καὶ τισιν ἔϑεσι, τοῖς δὲ ἄλλοις ἡμῖν 
οὐδαμῶς ἐστὲ καταφανῆ. VIL KA. Πῶς οὖν; ὦ ξένε, 

λέγειν χρὴ τὰ μετὰ ταῦτα; ΑΘ. Ἐξ ἀρχῆς πάλιν 
ἔμοιγ δοκεῖ χρῆναι διεξελθεῖν, καϑάπερ ἠρξάμεϑα, ! 

τὰ τῆς ἀνδρείας πρῶτον ἐπιτηδεύματα" ἔπειτα ἕτερον 
καὶ αὖϑις ἕτερον εἶδος τῆς, ἀρετῆς διέξιμεν, ἐὰν βού- 

Ano 2s: ὅπως δ᾽ ἂν τὸ πρῶτον διεξέλϑωμεν, πειρασό- 

μεϑα αὐτὸ παράδειγμα ϑέμενοι καὶ ταλλα οὕτω δια- 
μυϑολογοῦντες παραμύϑια ποιήσασϑαι τῆς ὁδοῦ" 

ὕστερον δὲ ἀρετῆς πάσης, καὶ ἃ E vor δὴ διήλθομεν, 
ἐχεῖσε βλέποντα ἀποφανοῦμεν, &v ϑεὸς ἐθέλη. ΜΕ. 

“Καλῶς λέγεις, * xoi πειρῶ πρῶτον κρίνειν τὸν τοῦ 
“4ιὸς ἐπαινέτην τόνδε ἡμῖν. A8: “Πειράσομαι xol σὲ 

τε καὶ ἐμαυτόν" κοιγὸς γὰρ ὁ λόγος. Myers οὖν" τὰ 
ξυσσίτιά φαμεν καὶ τὰ γυμνάσια πρὸς τὸν πόλεμον 
ἐξευρησϑαι τῷ νομοϑέτῃ; ΜῈ. Nal. ΑΘ. Καὶ τρί- 
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Tov ἢ τέταρτον; ἴσως γὰρ ἄν οὕτω χρείη διαριϑμήσα- 
σϑαι καὶ περὶ τῶν τῆς ἄλλης ἀρετῆς εἴτε μερῶν εἴτε 
ἅττ᾽ αὐτὰ καλεῖν χρεών ἐστι, δηλοῦντα μόνον ἃ λέχει. 
ΜΕ. Τρίτον τοίνυν, ἔγωγϑ εἴποιμ᾽ ἄν ! καὶ Δακεδαι- 

μονίων ὁςτιφοῦν, τὴν ϑήραν εὗρε. ΑΘ. Τέταρτον δὲ 

ἢ πέμτιτον εἰ δυναίμεϑα λέγειν, πειρύμδϑα. ME. Ἔτι 
τοίνυν καὶ τὸ τέταρτον &yoye πειρῴμην ἄν λέγειν», τὸ 
περὶ τὰς καρτερήσεις τῶν ἀλγηδόνων πολὺ παρ᾽ ἡμῖν 
γιγνόμενον ἔν τε ταῖς πρὸς ἀλλήλους ταῖς χερσὶ μά- 

χαις καὶ ἐν ἄρπιαγ αἷς τισι διὰ πολλῶν πληγῶν ἑκά- 

crore γιγνομένων. ἔτι δὲ καὶ κρύπτειά τις ὀνομάζεται 

ϑαυμαστῶς πολύπονος πρὸς τὰς καρτερήσεις, χειμώ- 
vo» v& ! ἀνυποδησίαι καὶ ἀστρωσίαι καὶ ἄνευ ϑερα- 
πόντων αὐτοῖς ἑαυτῶν διακονήσεις, νύκτωρ 18 πλανω- 
μένων διὰ πάσης τῆς χώρας καὶ ue ἡμέραν. ἔτι δὲ 
xcv ταῖς γυμνοπαιδιαῖς δειναὶ καρτερήσεις παρ᾽ ἡμῖν 
γίγνονται τῇ τοῦ πνίγους ῥώμῃ διαμαχομένων, 
πάμπολλα ἕτερα, σχεδὸν ὅσα οὐκ ἄν παύσαιτο τις 

ἑκάστοτϑ διεξιών. ΑΘ. Εὖ re [5] Aaxciipóws ξέγε, 

λέγεις. τὴν ἀνδρείαν δέ, φέρε, τί ϑῶμεν; πότερον 

ἁπλῶς οὕτως εἶναι πρὸς φόβους καὶ ! λύπας διαμάχην 
μόνον, ἢ καὶ πρὸς πόϑους τὸ καὶ ἡδονὰς καὶ τινας 
δεινὰς ϑωπείας κολακικάς, αἱ καὶ τῶν σεμνῶν οἷομέ- 

vov εἶναι τοὺς ϑυμοὺς μαλάττουσαι κηρίνους ποιοῦ- 
σιν; ΜΕ. Οἶμαι μὲν οὕτω, πρὸς ταῦτα ξύμπαντα. 

ΑΘ. Εἰ γοῦν μεμνήμεϑα τοὺς ἔμπροσϑεν λόγους, ἣτ- 

TO τινὰ ὅδε καὶ πόλιν fAeyev αὐτὴν αὑτῆς καὶ ἄνδρα. 
ἢ γάρ, ὦ Eje Κνώσιδ; KA. ὧν πάνυ 78. ΑΘ. Νῦν 

οὖν πότερα λέγομεν τὸν τῶν ! λυπῶν ἥττω κακὸν ἢ 
καὶ τὸν τῶν ἡδονῶν μᾶλλον; KA. Ἔμοιγε δοκεῖ, τὸν 

τῶν ἡδονῶν" καὶ πάντες που μᾶλλον λέγομεν τὸν ὑπὸ 
τῶν ἡδονῶν κρατούμενον, τοῦτον τὸν ἐπονειδίστως ἥτ- 
τονὰ ἑαυτοῦ, πρότερον ἢ τὸν ὑπὸ τῶν λυπῶν. ΛΘ. 
Ὃ Διὸς οὖν δὴ καὶ ὁ Πυϑικὸς νομοϑέτης * οὐ δήπου 
χωλὴν τὴν ἀνδρείαν νενομοϑετήκατον, πρὸς τὰ ἀριστε- 
ρὰ μόνυν δυναμένην ἀντιβαίνειν, πρὸς δὲ τὰ δεξιὰ καὶ 

κομψὰ καὶ ϑωπευτικὰ ἀδυνατοῦσαν. ἢ πρὸς ἀμφότε- 
ρα; ΚΑ. Πρὸς ἀμφότερα ἔγωγε ἀξιῶ. ΑΘ. 4γω- 
μὲν τοίνυν πάλιν, ἐπιτηδεύματα ποῖα ἔσϑ᾽ ὑμῖν ἀμφο- 
τέραις ταῖς πόλεσιν, ἃ γεύοντα τῶν ἡδονῶν καὶ οὐ 
φϑύγοντα αὐτάς, καϑάπερ τὰς λύπας οὐκ ἔφευγεν, 
ἀλλ᾽ ἄγοντα εἰς μέσας ἠνάγκαζε xaL ἔπειϑε τιμαῖς, 

Ocre κρατεῖν αὐτῶν; ! ποῦ δὴ τοῦτ᾽ ἔστι ταὐτὸν περὶ 
τὰς ἡδονὰς συνταταγμένον ἐν τοῖς "opone; λεγέσϑω, τί 

τοῦτ ἐστίν, O καὶ ἀπεργάξεται ὑμῖν ὁμοίως πρός τὸ 
ἀλγηδόνας καὶ πρὸς ἡδονὰς τοὺς αὐτοὺς ἀνδρείους γι- 

κῶντας 18 ἃ δεῖ yia, καὶ οὐδαμῶς 3 ἥττους πολεμίων 
ΜΕ. Οὕτω 

μὲν τοίνυν, ὦ ξένδ, xo neg πρὸς τὰς ἀλγηδόνας εἷ- 
χον γόμους ἀντιτεταγμένους πολλοὺς εἰπεῖν, οὐκ ἂν 

ἴσως εὐποροΐην κατὰ μεγάλα μέρη καὶ διαφανῆ ! Aé- 
γῶν περὶ τῶν ἡδονῶν" κατὰ δὲ σμικρὰ ἴσως εὐποροΐην 
ἂν. KA. Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἔγωγε ἐν τοῖς κατὰ 

Κρήτην νόμοις ἔχοιμι ἐμφανὲς ὁμοίως ποιεῖν τὸ τοι- 
οὗτον. ΑΘ. u ἄριστοι, ξένων, καὶ οὐδὲν 78 ISTE. 

στόν. ἀλλ ἄν ἄρα τις ἡμῶν περὶ τοὺς ἑκάστων οἴκοι 

γ»όμους ψέξῃ τι, βουλόμενος ἰδεῖν τό τε ἀληϑὲς ἅμα 
καὶ τὸ βέλτιστον, μὴ χαλεπῶς ἀλλὰ πράως ἀποδεχώ- 
usa ἀλλήλων. KA. ᾿Ορϑῶς, ὦ ξένε ϑηναῖε, εἴρη- 
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τῶν ἐγγύτατα ἑαυτῶν καὶ χαλεπωτάτων. 
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κας, καὶ πειστέον. ! ΑΘ. Ov γὰρ ἄν, ὦ Κλεινία, τὴ- 

λικοῖςδε ἀνδράσι πρέποι τὸ τοιοῦτον. KA. Ov γὰρ 

ΑΘ. Εἰ μὸν τοίνυν ὀρϑὼῶς ἢ μή τις ἐπιτιμᾷ τῇ 

τε “Τακωνικῇ καὶ τῇ Kor πολιτείᾳ, λόγος ἂν ἕτε- 

θος εἴη: τὰ δ᾽ οὖν “λεγόμενα πρὸς τῶν πολλὼν i ἴσως 

ἐγὼ μᾶλλον ἔχοιμ᾽ ἂν ὑμῶν ἀμφοτέρων λέγει». ὑμῖν 

μὲν γάρ, εἴπερ καὶ μετρίως κατεσχεύασται τὰ τῶν νό- 
μῶν; εἷς τῶν καλλίστων ἂν εἴη γόμων, μὴ ζητεῖν τῶν 

γέων μηδένα ! ἐᾶν, ποῖα καλῶς αὐτῶν ἢ μὴ καλῶς ἔχει, 

μιᾷ δὲ φωνῇ καὶ ἐξ ἑνὸς στόματος πάντας συμφωνεῖν 
ὡς πάντα καλῶς κβῖται ϑέντων ϑεῶν, καὶ ἐάν τις ἀλ- 

λως λέγῃ» μὴ ἀνέχεσϑαι τὸ παράπαν ἀκούοντας" γέ- 

Qo» δὲ εἴ alc τι ξυννοεῖ τῶν παρ᾽ ὑμῖν, πρὸς ἀρχοντά 
τε καὶ πρὸς ἡλικιώτην μηδενὸς ἐναντίον νέου ποιεῖσϑαι 
τοὺς τοιούτους λόγους. ΚΛ. Ὀρϑύτατα γε, ὦ ξένε, 
λέγεις, καὶ καϑάπερ μάντις * ἀπὼν τῆς τότϑ διανοίας 

τοῦ τιϑέντος αὐτὰ νῦν ἐπιεικῶς μοι δοκεῖς ἐστοχά- 

σϑαι καὶ σφόδρα ἀληϑῆ ̓ λέγειν. ΑΘ. Οὐκοῦν ἡμῖν τὰ 
γῶν ἐρημία μὲν νέων, αὐτοὶ δ᾽ ἕνοκα γήρως ἀφείμεϑ' 
ὑπὸ τοῦ γνομοϑέτου διαλεγόμενοι περὶ αὐτῶν τούτων 
μόνοι πρὸς μόνους “μηδὲν ἂν πλημμελεῖν; ΚΑ. Ἔστι 

ταῦτα οὕτως, εἰς ἃ καὶ μηδέν ye ἀνῇς ἐπιτιμῶν τοῖς 
νόμοις ἡμῶν" οὐ γὰρ τό ye γνῶναΐ τι τῶν μὴ καλῶν 
ἄτιμον, ἀλλὰ ἴασιν ἐξ αὐτοῦ συμβαίνει γίγνεσϑαι τῷ ! 

μὴ φϑόνῳ τὰ λεγόμενα ἀλλ᾽ εὐνοίᾳ δεχομένῳ.  VMI. 
ΑΘ. Καλώς. 

πρὶν βεβαίως εἰς δύναμιν διασκέψασϑαι, μᾶλλον δὲ 

ἀπορῶν. ὑμῖν γὰρ 0 νομοϑέἕτης »όμοις Ἑλλήνων καὶ 

βαρβάρων, ὧν ἡμεῖς πυνϑανόμεϑα, τῶν μεγίστων 0o- 
γῶν καὶ παιδιῶν ἐπέταξεν ἀπέχεσϑαι καὶ “μὴ γεύε- 
σϑαι, τὸ δὲ τῶν λυπῶν καὶ φόβων, ὅπερ ἄρτι διελη- 

λύϑαμεν, ἡγήσατο εἶ τις ἐκ παίδων ' φευξεῖται διὰ 

τέλους, ὁπόταν εἰς ἀναγκαίους ἔλϑῃ πόνους καὶ φό- 
βους καὶ λύπας, φευξεῖσϑαι τοὺς ἐν ἐκείνοις γεγυμνα- 
σμένους καὶ δουλεύσειν αὐτοῖς. ταὐτὸν δὴ τοῦτ᾽, οἷ- 
μαι, καὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἔδει διανοεῖσθαι τὸν αὐτὸν 

νομοϑέτην, λέγοντα αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν ὡς ἡμῖν ἐκ 
γέων εἰ ἄπειροι. τῶν μεγίστων. ἡδονῶν οἱ πολῖται γε- 
γήσονται, καὶ ἀμελέτητοι γιγνόμενοι ἐν ταῖς ἡδοναῖς 
καρτερεῖν καὶ μηδὲν τῶν αἰσχρῶν ἀναγκάζεσϑαι ποι- 
εἴν, ἕνεκα τῆς γλυκυϑυμίας τῆς πρὸς τὰς ἡδονὰς ταὺ- 
τὸν πείσονται τοῖς ἡττωμένοις τῶν φόβων: ! δουλεύ- 
σόυσι τρόπον ἕτερον καὶ ἔτ᾽ αἰσχίω τοῖς γ8 δυναμέ- 
voi καρτερεῖν ἐν ταῖς ἡδοναῖς καὶ τοῖς κεκτημένοις τὰ 
περὶ τὰς ἡδονάς, ἀνϑρώποις ἐνίοτε παντάπασι κακοῖς, 

καὶ τὴν ψυχὴν τῇ μὲν δούλην τῇ δὲ ἐλευϑέραν ἕξουσι, 
χαὶ οὐκ ἀξιοι ἁπλῶς ἀνδρεῖοι καὶ ἐλευϑέριοι ἔσονται 

προςαγορεύεσϑαι. σκοπεῖτε οὖν, el τι τῶν νῦν λεγο- 

μένων ὑμῖν κατὰ τρόπον δοκεῖ λέγεσϑαι. KA. Δοκεῖ 
μὲν ἡμῖν ' γέ πως λεγομένου τοῦ λόγου, περὶ δὲ τη- 

λικούτων εὐϑὺς πϑπιστευκέναι ῥᾳδίως μὴ γέων τὲ ἢ 

μᾶλλον καὶ ἀνοήτων. ΑΘ. Ἀλλ᾿ εἰ τὸ μετὰ ταῦτα δι- 

βξίοιμεν ὧν προὐϑέμεϑα » ὦ Κλεινία τὸ καὶ “ακεδαι- 
μόνιδ ξένε ---- quer ἀνδρείαν γὰρ δὴ σωφροσύνης πέρι 

λέγωμεν x τὶ διαφέρον ἐν ταύταις ταῖς πολιτείαις ἢ 
ταῖς τῶν εἰκῇ πολιτευομένων ἀνευρήσομδβν, * ὥςπερ 

τὰ περὶ τὸν πόλεμον νῦν δή; ΜΕ. Σχεδὸν οὐ Qu- 
Oo»: ἀλλ ἔοικε γὰρ τά ze ξυσσίτια καὶ τὰ γυμνάσια 

καλῶς εὑρῆσϑαι πρὸς ἀμφοτέρας. ΑΘ. Ἔοικε δῆτα, 

QU. 

οὐ μὴν ἐπιτιμῶν ys ἐρῶ τοῖς νόμοις πῶως,. 

FLATONIS 

ὦ ξένοι, χαλεπὸν εἶναι τὸ περὶ τὰς πολιτείας ἀναμφις- 

βητήτως ὁμοίως ἔργῳ καὶ λόγῳ γίγνεσϑαι. κινδυνεύει 

γάρ, καϑάπερ ἐν rois σώμασιν, οὐ δυνατὸν εἶναι 
προςτάξαι τι πρὸς ἕν σῶμα ἕν ἐπιτήδευμα, ἐν ᾧ οὐκ 

ἄν φανείη ταὐτὸν τοῦτο τὰ μὲν βλάπτον τὰ ἡμῶν σώ- 
ματα, ! τὰ δὲ καὶ ὠφελοῦν" ἐπεὶ καὶ τὰ γυμνάσια 

ταῦτα καὶ τὰ ξυσσίτια πολλὰ μὲν ἄλλα νῦν ὠφελεῖ τὰς 

πόλεις, πρὸς δὲ τὰς στάσεις χαλεπά" δηλοῦσι δὲ Μι- 

λησίων καὶ Βοιωτῶν χαὶ Θουρίων παῖδες. καὶ δὴ καὶ 
παλαιὸν νόμιμον δοκεῖ τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα, κατὰ φύ- 
σιν τὰς περὶ τὰ ἀφροδίσια ἡδονάς, οὐ μόνον ἀνϑρώ- 
πων, ἀλλὰ καὶ ϑηρίων, διερϑαρκέναι. καὶ τούτων τὰς 

ὑμετέρας πόλεις πρώτας ἂν ! τις αἰτιῷτο καὶ ὅσαι τῶν 

ἄλλων μάλιστα ἅπτονται τῶν γυμνασίων" καὶ εἴτε παΐ- 
ζοντα εἴτε σπουδάζοντα ἐννοεῖν δεῖ τὰ τοιαῦτα, ἐννοη- 

τέον, ὅτι τῇ ϑηλείᾳ καὶ τῇ τῶν ἀῤῥένων φύσει εἰς κοι- 
γωνίαν ἰούσῃ τῆς γεννήσεως ἢ περὶ ταῦτα ἡδονὴ κατὰ 
φύσιν ἀποδεδόσϑαι δοκεῖ, ἀῤῥένων δὲ πρὸς ἀῤῥενας ἢ 

ϑηλειῶν πρὸς Suelos. παρὰ φύσιν καὶ τῶν πρώτων 

τὸ τόλμημα εἶναι δὶ ἀκράτειαν ἡδονῆς. πάντες δὲ δὴ 

Κρητῶν τὸν περὶ Ῥανυμήδη uS oy κατηγοροῦμεν, ὡς 
λογοποιησάντων τούτων" ! ἐπδιδὴ παρὰ Διὸς αὐτοῖς οἱ 

γόμοι πεπιστευμένοι ἦσαν γεγογέναι, τοῦτον τὸν μῦ- 
Sov προςτεϑεικέναι κατὰ τοῦ “4ιύς, ἵνα ἑπόμενοι δὴ 
τῷ ϑεῷ καρπῶνται καὶ ταύτην τὴν ἡδονήν. τὸ μὲν 
οὖν τοῦ μύϑου χαιρέτω" »όμων δὲ πέρι διασκοπουμέ- 
yay ἀνϑρώπων ὀλίγου πᾶσα ἐστιν ἡ σκέψις περί τε 
τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς λύπας ἕν τε πόλεσι καὶ ἐν ἰδίοις 

ἤϑεσι. δύο γὰρ αὗται πη αἱ ἐβύτοισιν, φύσει ὑεῖν, ὧν 

ὁ μὲν ἀρυτόμενος ὅϑεν τὸ δεῖ καὶ ὁπότε καὶ ὁπόσον 
! εὐδαιμονεῖ, καὶ πόλις ὁμοίως καὶ ἰδιώτης καὶ ζῶον 

ἅπαν, ὃ δ᾽ ἀνεπιστημόνως ἅμα καὶ ἐκτὸς τῶν καιρῶν 
τἀναντία ἄν ἐχείνῳ ζῴη. ΙΧ. ΜΕ. edit μὲν ταῦτα, 

ὦ ξένε, καλῶς πως" οὐ μὴν ἀλλ ἀφασία, T ἡμᾶς λαμ- 
βάνει, τί ποτὲ χρὴ λέγειν πρὸς ταῦτα. ὅμως δ᾽ ἔμοιγε 
ὀρϑῶς δοκεῖ τὸ τὰς ἡδονὰς φεύγειν διακελεύεσϑαι τόν 
ys ἐν “Μακεδαίμονι νομοϑέτην᾽ περὶ δὲ τῶν ἐν Κνωσῷ 
»όμων ὅδε, ἂν ἐθέλῃ, βοηϑήσει. πὰ δ᾽ ἐν Σπάρτῃ 

καλλιστ᾽ ἀνϑρώπων * δοκεῖ μοι κεῖσθαι τὰ περὶ τὰς 

ἡδονάς" οὗ γὰρ μάλιστ᾽ ἄνϑρωποι καὶ μεγίσταις προς- 

πίπτουσιν ἡδοναῖς καὶ ὕβρεσι καὶ ἀνοίᾳ πάσῃ, τοῦτ᾽ 
ἐξέβαλεν ὁ νόμος ἡμῶν ἐκ τῆς χώρας ξυμπάσης, καὶ 
ovr ἂν ἐπὶ ἀγρῶν ἴδοις οὔτ ἐν ἄστεσιν, ὅσων Σπαρ- 

τιάταις μέλει, συμπόσια οὐδ᾽ ὁπόσα τούτοις ξυνεπό- 

μενα πάσας ἡδονὰς κινεῖ κατὰ δύναμιν, οὐδ᾽ ἔστιν ὃς- 
τις ἂν ἀπαντῶν κωμαζοντί τινι μδτὰ μέϑης οὐκ "ἂν 

τὴν μεγίστην δίκην εὐϑὺς ' ἐπιϑείη, καὶ οὐδ᾽ ἂν Διο- 
γύσια πρόφασιν ἔχοντ᾽ αὐτὸν λύσαιτο , ὥοπερ ἐν ἁμά- 

ξαις εἶδόν 7016 παρ᾽ ὑμῖν ἐγώ. καὶ ἐν Τάραντι δὲ 

παρὰ τοῖς ἡμδτέροις ἀποίκοις πᾶσαν ἐϑεασάμην τὴν 
πόλιν περὶ τὰ Διονύσια μεϑύουσαν᾽ παρ ἡμῖν δ᾽ οὐκ 

ἔστ᾽ οὐδὲν τοιοῦτον. ΔΘ. ἰὮὮ, “Τακεδαιμόνιε E£ys, ἐπαι- 

γετὰ μὲν πάντ ἐστὶ τὰ τοιαῦτα, ὅπου τινὲς ἔνεισι 

καρτερήσεις, ὅπου δὲ ἀνεῖνται, βλακικώτερα" ταχὺ γάρ 
σου λάβοιτ᾽ ! ἂν τις τῶν mag ἡμῶν ἀμυνόμενος, δει- 
κνὺς τὴν τῶν γυναικῶν παρ᾽ ὑμῖν ἄνεσιν. ἅπασι δὴ 
τοῖς τοιούτοις, καὶ ἐν Τάραντι καὶ παρ᾽ ἡμῖν : καὶ mag 
ὑμῖν δέ, μία ἀπόκρισις ἀπολύεσϑαι δοκεῖ τοῦ μὴ xa- 
κῶς ἔχειν ἀλλ ὀρϑῶς. πᾶς γὰρ ἀποκρινόμενος ἐῤεῖ 
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ϑαυμάξοντι ξένῳ, τὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἀήϑειαν ὁρῶντι, 

Μὴ ϑαύμαζε, r5] Bee »όμος ἔσϑ᾽ ἡ ἡμῖν οὗτος, ἰσως δ᾽ 

ὑμῖν περὶ αὐτῶν τούτων ἕτερος. ἡμῖν δ᾽ ἐστὶ νῦν, ὦ 
φίλοι ἄνδρες, οὐ ! negl τῶν ἀνϑρώπων τῶν ἄλλων ὃ 

λόγος, ἀλλὰ περὶ τῶν »ομοϑετῶν αὐτῶν κακίας TE καὶ 

ἀρετῆς. ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ἁπάσης μέ- 

ϑης οὐ γὰρ σμικρόν ἐστι τὸ ἐπιτήδευμα οὐδὲ φαύλου 

διαγνῶναι νομοϑέτου. λέγω δὲ οὐκ οἴνου περὶ πόσεως 
τὸ παράπαν ἢ μή, μέϑης δὲ αὐτῆς πέρι, πότερον, ὡς- 
περ Σκαύϑαι χρῶνται καὶ Πέρσαι, χρηστέον, καὶ ἔτι 
Καρχηδόνιοι καὶ Κελτοὶ καὶ Ἴβηρες καὶ Θρᾷκες, πολε- 
μικὰ ξύμπαντα ὄντα ! ταῦτα γένη; ἢ καϑάπερ ὑμεῖς" 
ὑμεῖς μὲν γάρ, ὅπερ λέγεις, Y τὸ παράπαν ἀπέχεσϑε, 

Σαύϑαι δὲ καὶ Θρᾷκες ἀκράτῳ παντάπασι χφώμενοι, 
γυναϊχές τὸ καὶ αὐτοί, καὶ κατὰ τῶν ἱματίων κατα- 
χεόμενοι καλὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν 
γενομέκασι. Πέρσαι δὲ σφόδρα μὲν χρῶνται καὶ ταῖς 
ἄλλαις τρυφαῖς, ἃς ὑμεῖς ἀποβάλλετε, ἐν τάξει δὲ μᾶλ- 

λον τούτων. ΜΕ. Ὦ λῷστε, * διώκομεν δέ γε ἡμεῖς 

πάντας τούτους, ὅταν ὅπλα εἰς τὰς χεῖρας λάβωμεν. 
ΑΘ. Ὦ ἄριστε, μὴ λέγε ταῦτα" πολλαὶ γὰρ δὴ φυγαὶ | 
καὶ διώξεις ἀτέχμαρτοι γεγόνασί τε καὶ ἔσονται, διὸ 

φανερὸν ὅρον τοῦτον οὐχ ἂν ποτδ cmi ἀλλὰ ἀμ- | 

φιςβητήσιμον, περὶ καλῶν ἐπιτηδευμάτων xai μή, γίκην 

τε καὶ ἧτταν λέγοντες μάχης" ἐπειδὴ γὰρ αἵ μείζους 

τὰς ἐλάττους πόλεις νικῶσι μαχόμεναι καὶ καταδου- 
λοῦνται, ! “Συρακόσιοι μὲν “οκρούς, οἱ δὴ δοκοῦσιν | 

εὐνομώτατοι τῶν περὶ ἐχεῖνον τὸν τόπον , γεγονέναι; | 

Κείους δὲ ᾿Ιϑηναῖοι" μυρία δὲ ἄλλα τοιαῦτ ἄν εὕροι- 
μεν. ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ ἑκάστου ἐπιτηδεύματος πειρώ- 
μεϑα λέγοντες πεΐϑειν ἡμᾶς αὐτούς, γἱκας δὲ καὶ ἥπ- 

τας ἐκτὸς λόγου τὰ νῦν ϑῶμεν, λέγωμεν δέ, ὡς τὸ “μὲν 
τοιόνδε ἐστὶ καλόν, τὸ δὲ τοιόνδε οὐ καλόν. πρῶτον 

δὲ ἀκούσατέ τὶ μου περὶ αὐτῶν τούτων», ὡς δεῖ τό τε 
χρηστὸν καὶ 10 μὴ σκοπεῖν. ' ME. Πῶς οὖν δὴ λέ- 
qus; X. ΑΘ. δοκοῦσί μοι πάντες οἱ λόγῳ τι λαβόν- | 
τες ἐπιτήδευμα καὶ προϑέμενοι ψέγειν. αὐτὸ ἢ ἐπαινεῖν 

εὐϑὺς ζηϑὲν οὐδαμῶς δρᾶν χατὰ τρόπον, ἀλλὰ ταὺ- 

τὸν ποιεῖν οἷον εἰ δή τις ἐπαινέσαντος τινος πυρούς, 

βρῶμα ὡς ἀγαϑόν, εὐϑὺς ψέγοι, μὴ διαπυϑόμενος 

αὐτοῦ μήτε τὴν ἐργασίαν μήτε d προςφοράν, ὅντινα 

τρόπον καὶ οἵςτισι καὶ ped ὧν καὶ ὅπως ἔχοντα καὶ 

ὅπως προςφέρειν ἔχουσι. νῦν δὴ ταὐτόν μοι δοκοῦμεν 
! ἡμεῖς ἐν τοῖς λόγοις ποιεῖν" περὶ μέϑης γὰρ ἀκού- 
σαντες τοσοῦτον μόνον. εὐϑὺς οἵ μὲν ψέγειν αὐτό, οἵ 
4 ἐπαινεῖν, καὶ μάλα ἀτόπως" μάρτυσι γὰρ καὶ ἐπαι- 

»έταις χρώμενοι "ἐπαινοῦμεν ἑκάτεροι, “καὶ oi μέν; OTt 

πολλοὺς παρεχόμεϑα, ἀξιοῦμέν τι “λέγειν κύριον, οἱ δὲ, 

ὅτι τοὺς 'μὴ χρωμένους αὐτῷ ὁρῶμεν ψικῶντας μαχο- 

'μένους" ἀμφιςβητεῖται δ᾽ αὖ καὶ τοῦτο ἡμῖν. εἰ μὲν δὴ | 
xai περὶ ἑκάστων οὕτω καὶ τῶν ἄλλων νομίμων διέξι- 

Ε μεν, οὐκ ἂν ! ἔμοιγε κατὰ νοῦν εἴη. τρόπον δὲ ἄλλον, 
ὃν ἐμοὶ φαΐνεται δεῖν, ἐθέλω λέγειν περὶ αὐτοῦ τού- 
του, τῆς μέϑης, πειρώμενος, ἂν ἄρα δύνωμαι τὴν περὶ 

ἁπάντων τῶν τοιούτων ὀρϑὴν μέϑοδον ἡμῖν δηλοῦν, 
ἐπειδὴ καὶ μυρία ἐπὶ μυρίοις ἔϑνη περὶ αὐτῶν ἄμφις- 

οὔντα ἡμῖν πόλεσι δυεῖν τῷ λόγῳ διαμάχοιτ᾽ ἂν. 

ME. Καὶ μὴν εἴ τινα ἔχομεν ὀρϑὴν σκέψιν τῶν τοι- 

Θ. Σκεψώμεϑα 

πανταχοῦ ἑκάστοις ἄρχοντ᾽ εἶναι, μανϑάνεις; 
ges dtie- 

| Illos 75Ὁ 0v; 

| ἀϑύρυβος. 7 γάρ; 
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δή πῃ τῇδε" φέρε, sí τις αἰγῶν τροφὴν καὶ τὸ ζῶον 
αὐτό, κτῆμα ὡς ἔστι καλόν, ἐπαινοῖ, ἄλλος δέ τις ἑω- 

φακὼς αἶγας χωρὶς γεμομένας αἰπόλου ἐν ἐργασίμοις 
χωρίοις δρώσας κακὰ διαψέγοι, καὶ πᾶν ϑρέμμα ἄναρ- 
χον ἢ μετὰ τῶν καχῶν ἀρχόντων ἰδὼν οὕτω μέμφοι- 
το; τὸν τοῦ τοιούτου ψύγον ἡγώμεϑα ὑγιὲς ἂν ποτὸ 
ψέξαι χαὶ ὁτιοῦν; ΜΕ. Καὶ πῶς; ΑΘ. Χρηστὸς δὲ 

ἄρχων fo ἡμῖν ἐν πλοίοις πότερον ἐὰν τὴν εψαῦυτι- 
κὴν ἔχῃ "ἐπιστήμην μόνον, ἂν Y οὖν ναυτιᾷ ἂν τε μή; 
ἢ πῶς ἂν λέγοιμεν; ΜΕ. Οὐδαμῶς, &y ye πρὸς τῇ 
τέχνῃ ἔχη καὶ τοῦτο τὸ πάϑος, ὃ λέγεις. ΑΘ. Τὶ δ᾽ 

ἄρχων στρατοπέδων; ag ἐὰν τὴν πολεμικὴν ἔχῃ ἐπι- 

στήμην, ἱκανὸς ἄρχειν, κἂν δειλὸς ὧν ἐν τοῖς δεινοῖς 
ὑπὸ μέϑης τοῦ φύβου »αυτιᾷ; ΜΕ. Καὶ πῶς; ΑΘ. 
Ἂν δὲ αὖ μήτε ἔχῃ τὴν τέχνην δειλός 18 ἢ; ΜΕ. 
Παντάπασὶ τινα πονηρὸν λέγεις, καὶ οὐδαμῶς ἀνδρῶν 
ἄρχοντα ἀλλά τινων σφόδρα γυναικῶν. ! AO. Τὶ δ᾽ 

| ἐπαινέτην ἢ ψέχτην κοινωνίας ἡςτινοςοῦν, à πέρφυκέ τε 

ἄρχων εἶναι uem £xelyov τα ὠφέλιμός ἐστιν" ὃ δὲ μήτε 
ἑωρακὼς εἴη. ποτ ὀρϑῶς αὐτὴν αὑτῇ κοινωνγοῦσαν μετ᾽ 
ἄρχοντος, ἀεὶ δὲ ἄγαρχον ἢ μετὰ κακῶν ἀρχόντων 
ξυνοῦσαν᾽ οἰώμεϑ᾽ ἂν ποτε τοὺς τοιούτους ϑεωροὺς 
τῶν τοιούτων κοινωνιῶν χρηστόν τι ψέξειν ἢ ἐπαινέ- 
σεσϑαι; ΜΕ. Πῶς δ᾽ ἄν; μηδέποτέ γε ἰδόντας μηδὲ 
ξυγγενομένους ὀρϑῶς γενομένῳ μηδενὶ τῶν τοιούτων 
! χρινωνημάτων; ΑΘ. Ἔχε δή" τῶν πολλῶν κοινωνιῶν 
ξυμσπότας καὶ ξυμπόσια ϑεῖμεν ἂν μίαν τινὰ συνου- 
σίαν εἶναι; ΜΕ. Καὶ σφύδρα 75. AO. Ταύτην οὖν 

μῶν ὀρϑῶς γιγνομένην ἤδη τις πώποτε ἐθεάσατο; καὶ 
σφῷν μὲν ἀποχρίνασϑαι ῥάδιον ὡς οὐδεπώποτε τὸ 
παράπαν" οὐ γὰρ ἐπιχώριον ὑμῖν τοῦτο οὐδὲ νόμιμον" 
ἐγὼ δ᾽ ἐντετύχηκα τε πολλαῖς καὶ πολλαχοῦ, καὶ προς- 
fr πάσας, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διηρώτηκα, καὶ σχεδὸν 
ὅλην μὲν ! οὐδεμίαν ὀρϑῶς γιγνομένην ἑώρακα οὐδ᾽ 
ἀκήκοα, μόρια δ᾽ εἴ που σμικρὰ καὶ ὀλίγα, τὰ πολλὰ 

δὲ ξύμπανϑ᾽, ὡς εἰπεῖν, διημαρτημένα. KA. Πῶς δὴ 
ταῦτα, [ ξένε, λέγεις; εἰπὲ ἔτι σαφέστερον" ἡμεῖς μὲν 
γάρ, ὅπερ εἶπες, ἀπειρίᾳ τῶν τοιούτων, οὐδὲ ἐντυγχά- 
γοντὸς ἄν ἴσως * εὐϑύς γε γνοῖμεν TO 1E ὀρϑὸν καὶ 

μὴ γιγνόμενον ἐν αὐτοῖς. ΑΘ. Εἰκὸς λέγειοὶ ἀλλ ἐμοῦ 

φράζοντος πειρῶ μανϑάνειν. τὸ μὲν γὰρ ἐν πᾶσαις τε 
ξυνόδοις καὶ κοινωνίαις πράξεων ὡντινωνοῦν ὡς ὀρϑὸν 

KA. 

AO. Kai μὴν ἐλέγομεν γῦν δή, μαχο- 
μένων ὡς ἀνδρεῖον, δεῖ τὸν ἄρχοντα εἶναι. ΚΑ. Πῶς 
δ᾽ οὔ; ΑΘ. Ὁ μὴν ἀνδρεῖος τῶν δειλῶν ὑπὸ φύβων 
ἧττον τεϑορύβηται. ! KA. Kai τοῦτο οὕτως. ΑΘ. Ei 
δ᾽ ἣν τις μηχανὴ μηδὲν τὸ παράπαν δεδιότα “μηδὲ 9ο- 
φυβούμενον ἐπιστῆσαι στρατοπέδῳ στρατηγόν, «Q οὐ 
τοῦτ᾽ ἄν παντὶ τρόπῳ ἐπράττομεν; ΚΑ. Σφόδρα μὲν 

ovv. ΑΘ. Νῦν δέ ys οὐ στρατοπέδου πέρι λέγομεν 
ἄρξοντος ἐν ἀνδρῶν ὁμιλίαις ἐχϑρῶν ἐχϑροῖς μετὰ 

πολέμου, φίλων δ᾽ ἐν εἰρήνῃ πρὸς φίλους κοινωνησόν- 
των φιλοφροσύνης. KA. ᾿ορϑῶς. ! AO. Ἔστι δὲ γε 
ἢ τοιαύτη συνουσία, εἴπερ ἔσται μετὰ μέϑης, οὐκ οὐκ 

KA. πῶς γάρ; ἀλλ οἶμαι πᾶν 

τοὐναντίον. ΑΘ. Οὐκοῦν πρῶτον μὲν καὶ τούτοις ap- 
χοντος δεῖ; ΚΑ. Τί μήν; ὡς οὐδενὶ 78 πράγματι. 

ΑΘ. “Πότερον οὖν ἀϑόρυβον, εἰ δυνατὸν εἴη, τὸν τοι- 
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OUTO» ἄρχοντα ἐνπορίξεσθαι δεῖ; KA. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΑΘ. Kai μὴν περί ya συνουσίας, ὡς ἔοικεν, αὐτὸν 

φρόνιμον ubi πὲ Teva γὰρ φύλαξ τῆς τε ὑπαρ- 
χούσης, φιλίας αὐτοῖς, καὶ ἔτι πλδίονος ἐπιμελητὴς 

ὅπως ἔσται διὰ τὴν τότε συνουσίαν. ! K A. ἀληϑέστα- 
τα. ΑΘ. Οὐκοῦν νήφοντα τε καὶ σοφὸν ἄρχοντα με- 
ϑυόντων δεῖ καϑιστάναι, καὶ μὴ τοὐναντίον; μεϑυόν- 
τῶν γὰρ μεϑύων καὶ νέος ἄρχων μὴ σοφός, εἰ μὴ κα- 
κὸν ἀπεργάσαιτό τι μέγα, πολλῇ χρῷτ᾽ ἂν ἀγαϑῇ τύ- 
χῃ. ΚΛ. HaunólAg μὲν ov. ΑΘ. Οὐκοῦν εἰ μὲν 
γινομένων ὡς δυνατὸν ὀρϑότατα τούτων ἐν ταῖς πό- 
λεσι τῶν ξυνουσιῶν μέμφοιτό τις, ἐπικαλῶν αὐτῷ τῷ 
πράγματι, ! τάχ᾽ ev ὀρϑῶς ἴσως μέμφοιτο" BL δὲ 

ἁμαρτανόμενον ὡς οἷόν τε μάλιστα ἐπιτήδευμά τις 
ὁρῶν λοιδορεῖ, πρῶτον μὲν δῆλον, ὡς ἀγνοεῖ τοῦτ᾽ αὖὐ- | 

τὸ ,Χιγνόμενον οὐχ ὀρϑῶς, sij^ ὅτι πᾶν τούτῳ τῷ 

τρόπῳ φανεῖται πονηρόν, δεσπότου τε καὶ ἄρχοντος 
γήφοντος χωρὶς πραττόμενον. ἢ οὐ ξυννοεῖς τοῦϑ᾽, 
ὅτι μεϑύων κυβερνήτης καὶ πᾶς παντὸς ἄρχων * aya- 
τρέπει πάντα εἴτε πλοῖα εἴτε ἅρματα εἴτε στρατόπε- 
δον, εἴτε ὃ τὶ ποτ εἴη τὸ πυβερνώμενον ὑπ αὐτοῦ; 

ΧΙ. KA. Παντάπασι τοῦτο γε ἀληϑὲς εἰρηκας;, [5] &e- 

»e&' τοὐπὶ τῷδε δ᾽ ἡμῖν λέγε, τί ποτ᾽, ἂν γίγνηται τοῦ- 
το ὀρϑὸν τὸ περὶ τὰς πόσεις γόμιμον, ἀγαϑὸν ἂν 
δράσειεν ἡμᾶς; οἷον, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, εἰ στράτευμα 
ὀρϑῆς ἡγεμονίας τυγχάνοι, vin πολέμου τοῖς ἑπομέ- 

μοις ἂν 7ίγνοιτο, οὐ σμικρὸν ἀγαϑόν᾽" καὶ τἀλλ᾽ οὕτω" 
συμποσίου δὲ ὀρϑῶς ! παιδαγωγηϑέντος τί μέγα ἰδιώ- 

ταις ἢ τῇ πόλει γίγνοιτ᾽ ἂν; ΑΘ. Τί δέ; παιδὸς ἑνὸς 
ἢ καὶ χοροῦ παιδαγωγηϑέντος κατὰ τρόπον ἑνὸς τὶ 
μέγα τῇ πόλει φαῖμεν ἂν γίγνεσϑαι; ἢ τοῦτο οὕτως 
ἐρωτηϑέντες εἴποιμεν ἂν, ὡς ἑνὸς μὲν βραχύ τι τῇ 

πόλει γίγνοιτ᾽ ἄν ὄφελος, εἰ δ᾽ ὅλως ἐρωτᾷς παιδείαν 

τῶν παιδευϑέντων, τί μέγα τὴν πόλιν ὀνίνησιν, οὐ χα- 
λεπὸν εἰπεῖν, ὅτι παιδευϑέντες μὲν εὖ γίγνοιντ᾽ ἂν ἂἀν- 

δρες ἀγαϑοί, γενόμενοι δὲ τοιοῦτοι τά 15 ! ἄλλα πράτ- 

TOLEY καλῶς, ἔτι δὲ κἂν γικῷεν τοὺς πολεμίους μαχό- 

μενοι. παιδεία μὲν οὖν φέρει καὶ νίκην, νίκη δ᾽ ἐνίοτε 
ἀπαιδευσίαν" πολλοὶ γὰρ ὑβριστότεροι διὰ πολέμων 
γίκας γενόμενοι μυρίων ἄλλων κακῶν δὶ ὕβριν ἐνεπλή- 
σϑησαν, καὶ παιδεία μὲν οὐδεπώποτε γέγονε Καδμεία, 
»γἴκαι δὲ ἀνϑρώποις πολλαὶ δὴ τοιαῦται γεγόνασί τε 
καὶ ἔσονται. ΚΑ. 4oxsig ἡμῖν, Q φίλε, τὴν ἐν τοῖς 

οἴνοις κοινὴν διατριβὴν ὡς εἰς παιδείας ! μεγάλην μοῖ- 
go» τείνουσαν λέγειν, ἂν ὀρϑῶς γίγνηται. ΑΘ. Τί 

μήν; KA. Ἔχοις ἄν οὖν τὸ μετὰ TOUT εἰπεῖν, ὡς 

ἔστι τὸ νῦν εἰρημένον ἀληϑές; ΑΘ. Τὸ μὲν ἀληϑὲς, 
ὦ ξένε, διισχυρίζεσϑαι ταῦτα οὕτως ἔχειν, πολλῶν ἀμ- 

φιςβητούντων, ϑεοῦ" si δ᾽ ὅπῃ ἐμοὶ φαίνεται δεῖ λό- 
yeu, οὐδεὶς φϑόνος, ἐπείπερ ὡρμήκαμέν 78 τοὺς λό- 
γους περὶ νόμων καὶ πολιτείας ποιεῖσϑαι τὰ νῦν. KA. 
Τοῦτ᾽ αὐτὸ δὴ πειρώμεϑα τὸ σοὶ δοκοῦν περὶ τῶν viv 
ἀμφιςβητουμένων ] καταμαϑεῖν. ΑΘ. Ma χρὴ ποι- 

εἴν οὕτως, ὑμᾶς Te ἐπὶ τὸ μαϑεῖν καὶ ἐμὲ ἐπὶ τὸ δη- 

λῶσαι πειρώμενον ἁμωςγέπως ξυγντεῖναι τὸν λόγον. 

πρῶτον δὲ μου ἀκούσατε τὸ τοιόνδε" τὴν πόλιν ἅπαν- 
τες ἡμῶν Ἕλληνες ὑπολαμβάνουσιν ὡς φιλόλογός τε 
ἐστι καὶ πολύλογος, «“ακεδαίμονα δὲ καὶ Κρήτην, τὴν 
μὲν βραχύλογον, τὴν δὲ πολύνοιαν μᾶλλον ἢ πολυλο- 

| λέγοις &y τοσαῦτα ὁπόσα σοι φίλον. 
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γίαν ἀσκοῦσαν. * σχοπῶ δή, μὴ δόξαν ὑμῖν παράσχω- 
μαι περὶ σμικροῦ πολλὰ λέγειν, μέϑης πέρι σμιχροῦ 

πράγματος παμμήκη λόγον. ἀνακαϑαιρύμενος. τὸ δὲ ἢ ἡ 
xara φύσιν αὐτοῦ διόρϑωσις οὐκ ἂν δύναιτο ἄνευ 

μουσικῆς ὀρϑότητός ποτξ8 σαφὲς οὐδὲ ἱκανὸν ἐν τοῖς 

λόγοις, ἀπολαβεῖν" μουσικὴ δὲ ἄνευ παιδείας τῆς πά- 

σης οὐκ ἂν αὖ ποτε δύναιτο" ταῦτα δὲ παμπόλλων 
ἐστὲ λόγων. E oU», Tl ποιῶμεν, εἰ ταῦτα μὲν ἐά- 
σαιμεν ἐν τῷ παρόντι, μετεχβαῖμεν δ᾽ ' εἰς ἕτερόν τινὰ 
γόμων πέρι λόγον. ΜΕ. Ὦ, Seve ̓ ϑηναῖε, οὐκ οἶσϑ᾽ 
ἴσως, ὅτι τυγχάνει ἡμῶν ἢ ἑστία τῆς πόλεως οὐσα 
ὑμῶν πρόξενος. ἴσως μὲν οὖν καὶ πᾶσι τοῖς παισίν, 
ἐπειδὰν ἀκούσωσιν, ὅτι τινός εἰσι πόλεως πρόξενοι, 

ταύτῃ τις εὔνοια ἐκ νέων εὐϑὺς ἐνδύεται ἕκαστον ἡμῶν 
τῶν προξένων τῇ πόλει, ὡς δευτέρᾳ οὔσῃ πατρίδι με- 
τὰ τὴν αὑτοῦ πόλιν" καὶ δὴ καὶ ἐμοὶ νῦν ταὐτὸ τοῦτο 
ἐγγέγονεν. ἀκούων γὰρ τῶν παίδων εὐϑύς, εἴ τι μὲμ- 
qouro ἢ καὶ ! ἐπαινοῖεν “Πακεδαιμόνιοι ᾿ϑηναίους, ὡς 
ἡ πόλις ὑμῶν, ὦ Μέγιλλε, ἔφασαν, ἡμᾶς οὐ καλῶς ἢ 
καλῶς ἔῤῥεξε, ταῦτα δὴ ἀκούων καὶ μαχόμενος 
πρὸς αὐτὰ ὑπὲρ ὑμῶν ἀεὶ πρὸς τοὺς τὴν πόλιν εἰς 
ψόγον ἄγοντας πᾶσαν εὔνοιαν ἔσχον, καί μοι γὺν " | 

TE φωνὴ προςφιλὴς ὑμῶν, τό T8 ὑπὸ πολλῶν λεγόμε- 
γον, ὡς ὅσοι ϑηναίων εἰσὶν ἀγαϑοὶ διαφερόντως εἰ- 

σὶ τοιοῦτοι, δοκεῖ ἀληϑέστατα λέγεσϑαι: μόνοι γὰρ 

ἄνευ ἀνάγκης, αὐτοφυῶς ϑείᾳ μοίρᾳ ἀληϑῶς ! καὶ οὔ 
τι πλαστῶς εἰσὶν ayo.dol. ϑαῤῥῶν δὴ ἐμοῦ ys ἕνεκα 

ΚΑ. Καὶ μήν, 
ὦ ξένε, καὶ τὸν παρ ἐμοῦ λόγον ἀκούσας τε καὶ ἀπο- 

δεξάμενος ϑαῤῥῶν ὁπόσα βούλει λέγε. τῇδε γὰρ ἴσως 

ἀκήκοας, ὡς Ἐπιμενίδης γέγονεν ἀνὴρ ϑεῖος, ὃς T» 
ἡμῖν οἰκεῖος, ἐλϑὼν δὲ πρὸ τῶν Περσικῶν δέκα ἔτεσι 

πρότερον παρ ὑμᾶς κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ μαντείαν ϑυ- 

σίας τε ἐθύσατό τινας, ἃς ὁ ϑεὸς ἀνεῖλε, xoi δὴ καὶ 

φοβουμένων τὸν ! Περσικὸν ϑηναίων στόλον εἶπεν, 
ὅτι δέκα μὲν ἐτῶν οὐχ ἥξουσιν, ὅταν δὲ ἔλθωσιν, 
ἀπαλλαγήσονται πράξαντες οὐδὲν ὧν ἤλπιζον παϑόν- 

τες 18 ἢ ὃ, ἄσαντες, πλείω κακά. TOT οὖν ἐξενώ σαν ἢ 
ὑμῖν οἵ πρόγονοι ἡμῶν, καὶ εὔνοιαν ἐκ τόσου ἔγωγε 
ὑμῖν καὶ oí * ἡμέτεροι ἔχουσι γονῆς. ΑΘ. Τὰ μὲν 

τοίνυν ὑμέτερα ἀκούειν, ὡς ἔοικεν, ἕτοιμ᾽ ἂν εἴη" τὰ δ᾽ 
ἐμὰ βούλεσϑαι μὲν ἕτοιμα, δύνασϑαι δὲ οὐ πάνυ ὁᾷ- 
δια" ὅμως δὲ πειρατέον. πρῶτον δὴ οὖν πρὸς τὸν λό- 
γον ὁρισώμϑϑα παιδείαν, τί ποτ᾿ ἐστὶ καὶ τίνα δύνα- 
μιν ἔχει" διὰ γὰρ ταύτης φαμὲν. ἱτέον εἶναι τὸν προ- 
κεχειρισμένον ἐν τῷ νῦν λόγον wp ἡμῶν, μέχρι. περ ἄν 
πρὸς τὸν ϑεὸν ἀφίκηται. KA. Πάνυ μὲν οὖν δρῶ- 

ue ταῦτα, εἴπερ. col ye ἡδύ. ΑΘ. ! «“έγοντος τοίνυν 
ἐμοῦ, τί ποτε χρὴ φάναι παιδείαν εἶναι, σκέψασϑε, ἂν 
ἀρέσκῃ τὸ λεχϑέν. KA. “έγοις ἂν. ΧΗ. AO. Ayo 

δή, καὶ φημὶ τὸν ὁτιοῦν ἀγαϑὸν ἄνδρα μέλλοντα ἔσϑ- 
σϑαι τοῦτο αὐτὸ ἐκ παίδων εὐθὺς μελετᾶν δεῖν παί- 

ζοντά τε καὶ σπουδάζοντα ἐν τοῖς τοῦ πράγματος 

ἑκάστοις προςήκουσιν" οἷον τὸν μέλλοντα ἀγαϑὸν ἔσε- 

σϑαι γεωργὸν ἢ τινα οἰκοδόμον, τὸν μὲν οἰκοδομοῦν- 
τά τι τῶν παιδείων οἰκοδομημάτων παΐζειν χρή, τὸν δ᾽ 

! γεωργοῦντα, καὶ ὄργανα ἑκατέρῳ σμικρίί, τῶν 

ἀληθινῶν μιμήματα, παρασκευάζειν τὸν τρέφοντα αὐ- 

τῶν ἑκάτερον, καὶ δὴ καὶ τῶν μαϑημάτων ὅσα ayay- 
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καῖα προμεμαϑηκέναι προμανϑάνειν, οἷον τέκτονα με- 

τρεῖν ἢ σταϑμᾶσϑαι καὶ πολεμικὸν ἱππεύειν παίζοντα 
ἢ τι τῶν τοιούτων ἄλλο ποιοῦντα, καὶ πειρᾶσϑαι διὰ 

τῶν παιδιῶν ἐκεῖσε τρέπειν τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιϑυμίας 

τῶν παίδων, οἱ ἀφικομένους αὐτοὺς δεῖ τέλος ἔχειν. 
κεφάλαιον δὴ παιδείας λέγομεν ' τὴν ὀρϑὴν τροφήν, ἣ 
τοῦ παίζοντος τὴν ψυχὴν εἰς ἔρωτα ὅ τι μάλιστα ἄξει 
τούτου, ὃ δεήσει γενόμενον ἀνδρ᾽ αὐτὸν τέλειον εἶναι 
τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς. ὁρᾶτε οὖν, εἰ μέχρι τού- 
Tov γ8, ὅπερ εἶπον, ὑμῖν ἀρέσκει τὸ λεχϑέν. KA. 
πῶς γὰρ οὖ; ΑΘ. Μὴ τοΐνυν μηδ᾽ 0 λέγομεν εἶναι 
παιδείαν ἀόριστον γόηται. γὺν γὰρ ὀνειδίζοντες ἐπαι- 
γοῦντές ᾽ ἑκάστων τὰς τροφὰς λέγομεν ὡς τὸν μὲν 

πεπαιδευμένον ἡ ἡμῶν ὄντα τινά, τὸν δὲ ἀπαίδευτον, ! 
ἐνίοτε εἴς τ καπηλείας καὶ ναυκληρίας καὶ ἄλλων τοι- 

οὕτων μάλα πεπαιδευμένων σφόδρα ἀνθρώπων: οὐ 
γὰρ ταῦτα ἡγουμένων, ὡς ἔοικ᾽, εἶναι παιδείαν ὃ νῦν 

λόγος ἂν εἴη, τὴν δὲ πρὸς ἀρετὴν ἐκ παίδων παιδείαν, 
ποιοῦσαν ἐπιϑυμητήν τε καὶ ἐραστὴν τοῦ πολίτην γε- 
γέσϑαι τέλεον, ἄρχειν Te καὶ ἄρχεσϑαι ἐπιστάμενον 
μετὰ δίκης. ταύτην τὴν τροφὴν ἀφορισάμενος, * 9 λό- 
γος οὗτος, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, γῦν βούλοιτ᾽ ἄν μόνην 
παιδείαν προςαγορδύειν», τὴ» δὲ εἰς χφήματα τείνουσαν 
ἢ τινα πρὸς ἰσχὺν ἢ καὶ πρὸς ἄλλην τινὰ σοφίαν ἄνευ 
γοῦ καὶ δίκης βάναυσόν τ εἶναι καὶ ἀνελεύϑερον xai 

ovx ἀξίαν τὸ παράπαν παιδείαν καλεῖσϑαι. ἡμεῖς δὴ 

μηδὲν ὀνόματι διαφερώμεϑ᾽ αὑτοῖς, ἀλλ ὁ νῦν δὴ λό- 
γος ἡμῖν ὁμολογηϑεὶς μενέτω, ὡς οἵ ye ὀρϑῶς mezau- 
δευμένοι σχεδὸν ἀγαϑοὶ γίγνονται, καὶ δεῖ δὴ τὴν παι- 
δείαν ! μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡς πρῶτον τῶν καλλίστων 

τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσι παραγιγνόμενον" καὶ εἴ ποτ᾽ 
ἐξέρχεται, δυνατὸν δ᾽ ἐστὶν ἐπανορϑοῦσϑαι, τοῦτ ἀεὶ 

“δραστέον διὰ βίου παντὶ κατὰ δύναμιν. ΚΑ. '0g9às, 

xoi συγχωροῦμεν. ἃ λέγεις. ΑΘ. Καὶ μὴν πάλαι γ8 

συνεχωρήσαμεν ὡς ἀγαϑῶν μὲν ὄντων τῶν δυναμένων 
ἄρχειν αὑτῶν, καχῶν δὲ τῶν μή. ΚΛ. "Aéyeic ὀρϑό- 

τατα. ΑΘ. Σαφέστερον ἔτι τοίνυν ἀναλάβωμεν τοῦτ᾽ 

αὐτὸ 0 τί ποτε λέγομεν. ! καί μοι δι εἰκόνος ἀποδέ- 
ξασϑε ἐάν πως δυνατὸς ὑμῖν γένωμαι δηλῶσαι τὸ τοι- 
οὔτον. XIIL KA. “έγε μόνον. ΑΘ. Οὐκοῦν ἕνα μὲν 
ἡμῶν ἕχαστον αὐτὸν τιϑῶμεν; ΚΛ. Na. ΑΘ. 4ύο 
δὲ κεχτημένον ἐν αὑτῷ ξυμβούλω ἐναντίω 18 καὶ ἀφρο- 
»8, ὦ προςαγορεύομεν ἡδονὴν καὶ λύπην; KA. Ἔστι 
ταῦτα. ΑΘ. Πρὸς δὲ τούτοιν ἀμφοῖν αὖ δύξας μεὶ- 
λόντων, οἷν κοινὸν μὲν ὄνομα ἐλπίς, ἔδιον δὲ φόβος 
μὲν ἡ πρὸ λύπης ἐλπίς, ϑάῤῥος δὲ ἡ ! πρὸ τοῦ ἐναν- 
τίου. ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις λογισμός, ὃ Ti ποτ᾽ αὐτῶν 

ἄμεινον ἢ χεῖρον" ὃς γενόμενος δόγμα πόλεως κοινὸν 
γόμος ἐπωνόμασται. KA. «Μόγις μὲν πὼς ἐφέπομαι, 
XR μὴν τὸ Μετὰ ταῦτα ὡς ἑπομένου. ΜΕ. Καὶ ἐν 
ἐμοὶ μὴν ταὐτὸ τοῦτο πάϑος ἔνι. ΑΘ. “Περὶ δὴ τού- 

τῶν διανοηϑῶμεν οὑτωσί. ϑαῦμα μὲν ἕκαστον ἡμῶν 

ἡγησώμεϑα τῶν ζώων ϑεῖον, site ὡς παίγνιον ἐκείνων 

εἴτα ὡς σπουδῇ τινὶ ξυνεστηκός" οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε 
γινώσκομεν" ! τόδε δὲ ἴσμεν, ὅτι ταῦτα τὰ πάϑη ἐν 
ἡμῖν οἷον νεῦρα ἢ σμήρινϑοί τινες ἐνοῦσαι σπῶσί ve 
ἡμᾶς καὶ ἀλλήλαις ἀνϑέλκουσιν ἐναντίαι οὖσαι ἐπὶ 
ἐναντίας πράξεις, οὗ δὴ διωρισμένη ἀρετὴ καὶ κακία 
κεῖται. μιᾷ γάρ φησιν ὃ λόγος δεῖν τῶν ἕλξεων ξυν- 
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ἑπόμενον ἀεὶ καὶ μηδαμῇ ἀπολειπόμενον ἐκείνης ἀν- 
ϑέλκϑειν τοῖς ἄλλοις ̓ γεύροις ἕκαστον, ταύτην *9 εἶναι 

τὴν τοῦ λογισμοῦ ἀγωγὴν χρυσῆν καὶ ἱεράν, τῆς πό- 
λεως κοινὸν »όμον ἐπιιαλουμένην, ἄλλας δὲ σχληρὰς 

καὶ σιδηρᾶς, τὴν δὲ μαλακὴν ἅτε guai» οὖσαν, τὰς 
δὲ ἄλλας παντοδαποῖς εἴδεσιν ὁ ὁμοίας" δεῖν δὴ τῇ xaÀ- 
λίστῃ ἀγωγῇ τῇ τοῦ »όμου ἀεὶ ξυλλαμβάνειν" &r8 γὰρ 
τοῦ λογισμοῦ καλοῦ μὲν ὄντος, πράου δὲ καὶ οὐ βι- 
olov, δεῖσϑαι ὑπηρετῶν αὐτοῦ τὴν ἀγωγήν, ὅπως ἄν 
ἡμῖν τὸ χρυσοῦν γένος. γικᾷ τὰ ἄλλα γένη. καὶ οὕτω 

δὴ περὶ ! ϑαυμάτων ὡς ὄντων ἡμῶν ὁ μῦϑος ἀρετῆς 

σεσωσμένος ἂν εἴη, καὶ τὸ κρείττω ἑαυτοῦ καὶ ἥττω 
εἶναι τρόπον τινὰ φανερὸν ἂν γίγνοιτο μᾶλλον ὃ νοεῖ, 
καὶ ὅτι πόλιν καὶ ἰδιώτην, τὸν μὲν λόγον ἀληϑῆ λα- 

βόντα ἐν ἑαυτῷ περὶ τῶν ἕλξεων τούτων τούτῳ ἑπό- 
μδνον δεῖ i. πόλιν δὲ ἢ παρὰ ϑεῶν τινὸς ἢ παρὰ 

τούτου τοῦ γνόντος ταῦτα λόγον παραλαβοῦσαν, νό- 

μον ϑομένην, αὑτῇ TE ὁμιλεῖν καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 

οὕτω καὶ κακία δὴ καὶ ager ! σαφέστερον ἡμῖν διηρ- 

ϑρωμένον ἂν εἴη. ̓ ἐναργεστέρου δ᾽ αὐτοῦ γενομένου 
καὶ παιδεία καὶ τἄλλα ἐπιτηδεύματα i ἴσως ἔσται μᾶλ- 

λον καταφανῆ, καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τῆς ἐν τοῖς οἴνοις 
διατριβῆς, ὃ δοξασϑείη μὲν ἄν εἶναι φαύλου πέρι μῆ- 
xoc πολὺ λόγων περιττὸν εἰρημένον — Lx Φανείη δὲ 

τάχ ὧν ἴσως τοῦ μήκους f αὐτῶν ovx ἀπάξιον. AQ. 
Ev λέγεις, καὶ περαίνωμεν ὅ τί περ ἄν τῆς ye νῦν δια- 
τριβῆς ἄξιον γίγνηται. ΚΑ. Aye δή. XIV. ΑΘ. ! 

Igosgépovtes τῷ ϑαύματι τούτῳ τὴν μέϑην ποῖον τί 
ποτ αὐτὸ ἀπεργαζόμεϑα; KA. Πρὸς τί δὲ σκοπού- 

μδνος αὐτὸ ἐπανερωτᾷς; ΑΘ. Οὐδέν mo πρὸς ὅ τι, 

τοῦτο δὲ ὅλως, κοινωνῆσαν τούτῳ ποῖόν τι ξυμπίπτει 

γίγνεσϑαι. ἔτι δὲ σαφέστερον ὃ βούλομαι πειράσομαι 
φράζειν. ἐρωτῶ γὰρ τὸ τοιόνδε᾽ ἄρα σφοδροτέρας τὰς 

ἡδονὰς καὶ λύπας καὶ ϑυμοὺς καὶ ἔρωτας ἡ τῶν οἴνων 
πόσις ἐπιτείνει; KA. Πολύ 79 Ae. Τί δ᾽ αὖ τὰς 

αἰσϑήσεις ! καὶ μνήμας καὶ δόξας καὶ φρονήσεις; πό- 
τερον ὡραύτως σφοδροτέρας, ἢ πάμπαν ἀπολείπϑι 
ταῦτα αὐτόν, ἄν κατακορής τις τῇ μέϑῃ γίγνηται; 
KA. Ἱναΐ, πάμπαν ἀπολείπει. ΑΘ. Οὐκοῦν εἰς ταὐτὸν 

ἀφικνεῖται τὴν τῆς ψυχῆς ἕξιν τῇ τότε, ὅτε ros ἦν 
παῖς; KA. Τί μήν; ΑΘ. Ἥκιστα δὴ τότ᾽ ἄν αὐτὸς 
αὑτοῦ γίγνοιτο ἐγκρατής. * KA. Ἥκιστα. ΑΘ. 4g 
οὖν πονηρότατος, φαμέν, ὃ τοιοῦτος; KA. πολύ re. 

ΑΘ. Οὐ μόνον ἀρ, ὡς ἔοικεν, ὃ γέρων δὶς ULT γί- 

proc ἂν, αλλὰ καὶ ὃ μοϑυσϑείς. ΚΛ. "Agro εἶπες, 

ὦ ξένε. ΑΘ. Τούτου δὴ τοῦ ἐπιτηδεύματος ἔσϑ᾽ Oc- 
τις λόγος ἐπιχειρήσει. πείΐϑϑιν ἡμᾶς ὡς χρὴ γεύεσϑαι 

καὶ μὴ φεύγειν παντὶ σϑένει κατὰ τὸ δυνατόν; KA. 
"Eoux εἶναι" σὺ γοῦν φὴς xoi ἕτοιμος ἦσϑα γὺν δὴ λέ- 
ye». ΑΘ. ᾿ἠληϑῆ μέντοι ! μνημονεύεις. καὶ νῦν f 

siul ἕτοιμος, ἐπειδήπερ σφώ ya ἐϑελήσειν προϑύμως 
ἔφατον axovew. ΚΑ. Πῶς δ᾽ ovx ἀκουσόμεϑα; κἂν 

εἰ μηδενὸς ἄλλου χάριν, ἀλλὰ τοῦ ϑαυμαστοῦ τα καὶ 
ἀτόπου, 8L δεῖ ἑκόντα ποτὲ ἄνϑρωπον εἰς ἅπασαν 

φαυλότητα ἑαυτὸν ἐμβάλλειν. ΑΘ. Ψυχῆς λέγεις. 5 

γάρ; KA. Nai. AO. Ti δὲ σώματος, ὦ ἑταῖρε, εἰς 

πονηρίαν, λεπτότητα τῷ καὶ αἶσχος καὶ ἀδυναμίαν, 

ϑαυμαάζοιμεν ἂν, εἰ ποτέ τις ἑκὼν ἐπὶ τὸ ! τοιοῦτον 

ἀφικνεῖται; ΚΑ. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Τί οὖν; τοὺς 
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εἰς τὰ ἰατρεῖα αὐτοὺς βαδίζοντας, ἐπὶ φαρμακοποσίᾳ 
ἀγνοεῖν, οἰόμεϑα ὅτι μετ᾽ ὀλίγον ὕστερον. καὶ éni πεολ- 

λὰς ἡμέρας ἕξουσι τοιοῦτον τὸ σῶμα, οἷον εἰ διὰ τέ- 
λους ἔχειν μέλλοιεν, ζῆν οὐχ ἂν δέξαιντο; ἢ ποὺς ἐπὲ 

τὰ γυμνάσια καὶ πόνους ἰόντας οὐκ ἴσμεν ὡς ἀσϑε- 

γνεῖς εἰς τὸ παραχρῆμα γίγνονται; KA. Πάντα ταῦτα 

ἴσμεν. ΑΘ. Καὶ ὅτι τῆς μετὰ ταῦτα ὠφελείας ἕνεκα 
ἑχόντες πορδύονται; ' KA. Κάλλιστα. ΑΘ. Οὐχοῦν 

χρὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων πέρι διανοεῖσϑαι 
τὸν αὐτὸν τρόπον; KA. Πάνυ γε. ΑΘ. Καὶ τῆς 
περὶ τὸν οἶνον ἄρα διατριβῆς ὡςαύτως διανοητέον, si- 
περ ἔνι τοῦτο ἐν τούτοις ὀρϑῶς διανοηϑῆναι. ΚΛ. 
πῶς δ᾽ οὔ; ΑΘ. Ἂν ἄρα τινὰ ἡμῖν ὠφέλειαν i ἔχουσα 

φαίνηται μηδὲν τῆς περὶ τὸ σῶμα ἐλάττω, τῇ γε ἀρ- 
χῇ τὴν σωμασκίαν γικᾷ τῷ τὴν μὲν uer ἀλγηδόνων 
εἶναι, τὴν δὲ μή. ! KA. '0p$às Mes, ϑαυμάζοιμι δ᾽ 

ἄν, εἴ τι δυναίμεϑα τοιοῦτον ἐν αὐτῷ καταμαϑεῖν. 

ΑΘ. Τοῦτ᾽ αὐτὸ δὴ vv», ὡς four, ἡμῖν ἤδη πειρατέον 
φράζειν. καὶ μοι λέγε: δύο φόβων εἴδη σχεδὸν ἐγαντέα 
δυγάμεϑα κατανοῆσαι; KA. Ποῖα δή; ΑΘ. Τὰ τοι- 

δε: φοβούμεϑα μέν που τὰ κακά, προςδοκῶντες γε- 
γήσεσϑαι. ΚΑ. Nai. ΑΘ. Φοβούμεϑα δὲ ys πολ- 
λάκις δόξαν, ἡγούμενοι δοξάζεσϑαι κακοὶ πράττοντες 

ἢ λέγοντές τι τῶν μὴ καλῶν᾽ ὃν δὴ * καὶ καλοῦμεν 
τὸν φόβον ἡμεῖς γε; οἶμαι δὲ καὶ πάντες, αἰσχύνην. 
KA. Τί δ᾽ ov; ΑΘ. Τούτους δὴ δύο ἔλεγον φόβους" 
ὧν ó ἕτερος ἐναντίος μὲν ταῖς ἀλγηδόσι καὶ τοῖς ἀλ- 
λοις φόβοις, ἐναντίος δ᾽ ἐστὶ ταῖς πλείσταις καὶ μεγί- 
σταῖς ἡδοναῖς. ΚΑ. ᾿Ὀρϑότατα λέγεις. ΑΘ. "p οὖν 

οὐκ ἄν »ομοϑέτης, καὶ πᾶς, οὗ καὶ σμικρὸν ὄφελος, 
τοῦτον τὸν φόβον ἐν τιμῇ μεγίστῃ σέβει, καὶ καλῶν 
αἰδῶ. τὸ τούτῳ ϑάῤῥος ἐναντίον ἀναΐδειάν τε προς- 
ἀγορεύει καὶ ! μέγιστον κακὸν ἰδίᾳ τὸ καὶ δημοσίᾳ 
πᾶσι γνεγόμικεν; ΚΑ. ᾿ὀρϑῶς λέγεις. ΑΘ. Οὐκοῦν τά 
τ ἄλλα πολλὰ καὶ μεγάλα ὃ φόβος ἡμᾶς οὗτος σώζξει, 

καὶ τὴν ἐν τῷ πολέμῳ very καὶ pneter ἕν πρὸς ἕν 
οὐδὲν οὕτω σφόδρα ἡμῖν απϑρηβξηραι. δύο γὰρ οὖν 
ἐστὸν. τὰ τὴν νίκην ἀπεργαζόμενα, ϑάῤῥος μὲν πολε- 
μίων, φίλων δὲ φόβος αἰσχύνης πέρι κακῆς. KA. Ἔστι 
ταῦτα. ΑΘ. Ἄφοβον ἡμῶν ἄρα δεῖ γίγνεσθαι xal 

φοβερὸν fxacrov: ὧν δ᾽ ἑκάτερον ἕνεκα, διῃρήμεϑα. 
|! KA. Πάνυ uiv οὖν. ΑΘ. Καὶ μὴν ἀφοβόν vs ἕχα- 
στον βουληϑέντες ποιεῖν φόβων, πολλῶν τινων εἰς φό- 
βον ἄγοντες αὐτὸν μετὰ νόμου, τοιοῦτον ἀπεργ αζόμε- 
ϑα. KA. Φαινόμεϑα. AQ. Τί δ᾽, δ ὅταν ἐπιχειρωμέν 
τινα φοβερὸν ποιεῖν μετὰ δίκης, ἀρ οὐκ ἀναισχυντίᾳ 
ξυμβάλλοντας αὐτὸν καὶ προςγυμνάζοντας »ικᾶν δεῖ 
ποιεῖν διαμαχόμενον. αὑτοῦ ταῖς ἡδοναῖς; ἢ τῇ μὲν 
διαίτῃ τῇ ἐν αὐτῷ προςμαχόμενον ! καὶ νικῶντα αὖ- 
τὴν δεῖ τέλεον οὕτω γίγνεσϑαι πρὸς ἀνδρείαν, ἄπειρος 

δὲ δήπου καὶ ἀγύμναστος ὧν τῶν τοιούτων ἀγώνων 
ὁςτιςοῦν οὐδ᾽ ἂν ἥμισυς ἑαυτοῦ γένοιτο πρὸς ἀρετήν; 
σώφρων. δὲ ἄρα τελέως ἔσται μὴ πολλαῖς ἡδοναῖς καὶ 
ἐπιϑυμίαις προτρεπούσαις ἀναισχυντεῖν καὶ ἀδικεῖν 

διαμεμαχημένος καὶ νενικηκὼς μετὰ λόγου καὶ ἔργου 
xai τέχνης £v τε παιδιαῖς καὶ ἐν σπουδαῖς, αλλ ἀπα- 

ϑὴς Gr πάντων τῶν τοιούτων; ΚΑ. Οὔχουν τόν y 
εἰκότα λόγον ἄν ἔχοι. XV. ! ΑΘ. Τί οὖν; φόβου 
φάρμακον ἔσϑ'᾽ ὅςτις ϑεὸς ἔδωκεν ἀνϑρώποις, dere 
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αὑτῷ πάντα, καὶ τελευτῶντα " εἰς πᾶν δέος ἰέναι τὸν 
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λον αὑτὸν νομίζειν καϑ' ἑκάστην, πόσιν δυςτυχῆ 7ίγνε- 

σϑαι; καὶ φοβεῖσϑαι τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα 

ἀνδρειότατον ἀνϑρώπων, ἐχκοιμηϑέντα δὲ καὶ τοῦ 
πώματος ἀπαλλαγέντα πάλιν ἑκάστοτε τὸν αὐτὸν γί- 
γνεσϑαι; KA. Kol τί τοιοῦτον φαῖμεν ἂν, ὦ ξένε, ἐν 

ἀνϑρώποις γεγονέναι πῶμα; ΑΘ. Οὐδέν εἰ δ᾽ οὖν 
ἐγένετό ποϑεν, Ea. 0 τι πρὸς ἀνδρείαν ἦν ἂν νομο- 
ϑέτῃ χρήσιμον; οἷον τὸ τοιόνδε περὶ αὐτοῦ καὶ μάλα 
εἴχομεν à» αὐτῷ διαλέγεσϑαι" Φέρε, ὦ »ομοϑέτα, εἴτδ 
Κρησίν, ei οἷςτισινοῦν γομοϑετεῖς, πρῶτον μὲν ! τῶν 
πολιτῶν ἀρ ἂν δέξαιο βάσανον δυνατὸς εἶναι λαμβά- 
γειν ἀνδρείας πέρι καὶ δειλίας; ΚΑ. Φαίη που πᾶς 
ἄν δῆλον ὅτι. ΑΘ. Ti δὲ; uer ἀσφαλείας καὶ ἄνευ 
κινδύνων μεγάλων ἢ μετὰ τῶν ἐναντίων; ΚΑ. Καὶ 
τοῦτο μετὰ τῆς ἀσφαλείας ξυνομολογήσει πᾶς. ΑΘ. 
Χρῷο δ᾽ ἄν εἰς τοὺς φόβους τούτους ἄγων. καὶ ἐλέγ- ̓ 
χων ἐν τοῖς παϑήμασιν, acra ἀναγκάζειν ἄφοβον γί- 
γνεσϑαι, παρακελευόμενος καὶ γνουϑετῶν καὶ ! τιμῶν, 

τὸν δὲ ἀτιμάζων, ὅςτις σοι μὴ πείϑοιτο εἶναι τοιοῦ- | 

τος, οἷον σὺ τάττοις ἐν πᾶσι; καὶ γυμνασάμενον μὲν 

εὖ καὶ ἀνδρείως ἀζήμιον ἀπαλλάττοις, ἂν, κακῶς δὲ 

ζημίαν ἐπιιιϑείς; ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἄν χρῷο, “μηδὲν 
ἄλλο ἐγκαλῶν τῷ πώματι; KA. Koi πῶς οὐκ ἂν 

χρῷτο, ὦ ξένε; ΑΘ. Τυμνασία γοῦν, a ge, παρὰ 

τὰ »Uv ϑαυμαστὴ ῥᾳστώνης ἂν εἴη xaO ἕνα καὶ xar 

ὀλίγους καὶ xa ! ὁπόσους τις ἀεὶ βούλοιτο" καὶ εἴτε | 
τις ἄρα μόνος ἐν ἐρημίᾳ, τὸ τῆς αἰσχύνης ἐπίπροσϑεν 
ποιούμενος, πρὶν εὖ σχεῖν ἡγούμενος ὁρᾶσϑαι μὴ δεῖν, 
οὕτω πρὸς τοὺς φόβους γυμνάζοιτο, πῶμα μόνον. ἀντὶ 
μυρίων πραγμάτων παρασκευαζόμενος, ὀρϑὸν ἂν τι 
πράττοι, εἴτε τις ἑαυτῷ πιστεύων φύσει καὶ μελέτῃ κα 
λῶς παρασχευάσϑαι μηδὲν ὀκνοῖ μετὰ ξυμποτῶν. πλει- 

ὄνων γυμναζόμενος ἐπιδείχνυσϑαι τὴν ἐν τῇ τοῦ πώ- 
ματος ἀναγκαίᾳ, διαφορᾷ δύναμιν ὑπερϑέων ι καὶ κρα- 
τῶν, ὥςτε ὑπ᾽ ἀσχημοσύνης μηδὲ ὃ ἕν σφάλλεσϑαι μέγα 
μηδ᾽ ἀλλοιοῦσϑαι Ó ἀρετήν, πρὸς δὲ τὴν ἐσχάτην 

πόσιν ἀπαλλάττοιτο πρὶν ἀφικνεῖσθαι, τὴν πάντων 

ἧτταν φοβούμενος ἀνϑρώπων τοῦ πώματος. KA. Ναΐ" 

σωφρονοῖ γάρ, ὦ ξένε, καὶ ὃ τοιοῦτος οὕτω πράττων. 
ΑΘ. Πάλιν δὴ πρὸς τὸν »ομοϑέτην λέγωμεν τόδε" * 
Εἶεν, ὦ »ομοϑέτα, τοῦ μὲν. δὴ φόβου σχεδὸν οὔτε 

ϑεὸς ἔδωχεν ἀνϑρώποις τοιοῦτον φάρμακον οὔτε QU- 

τοὶ μεμηχαγήμεϑα. τοὺς γὰρ γόητας οὐχ ἐν ϑοίνῃ λέ- 
χω: τῆς δὲ ἀφοβίας xci τοῦ λίαν ν ϑαῤῥεῖν καὶ ἀκαΐρως 
ἃ μὴ χρή, πότερον ἔστι πῶμα, ἢ πῶς λέγομεν; ΚΑ. 
Ἔστι, φήσει που, τὸν οἶνον φράζων. ΑΘ. Ἦ καὶ τοὺ- 

γαντίον ἔχει τοῦτο τῷ νῦν δὴ λεγομένῳ; πιόντα τὸν 
ἄνϑρωπον αὐτὸν αὑτοῦ ποιεῖ πρῶτον ἵλεων εὐϑὺς 
μᾶλλον ἢ πρότερον, καὶ ὁπόσῳ. ' ἄν πλέον αὐτοῦ 

γεύηται, τοσούτῳ πλειόνων ünlluy ἀγαϑῶν πληρου- 
ται καὶ δυνάμεως εἰς δόξαν; καὶ τελϑυτῶν δὴ πάσης ὃ 
τοιοῦτος παῤῥησίας ὡς σοφὸς ὧν μεστοῦται καὶ ἐλευ- 
ϑερίας, πάσης δὲ ἀφοβίας, ὥςτε εἰπεῖν Té ἀόκνως 
ὅτιοῦν, ὡςαύτως δὲ καὶ πρᾶξαι; KA. Πᾶς ἡμῖν, oi- 
μαι, ταῦτ ἄν συγχωροῖ. ME. Τί μήν; ΑΘ. ἄνα- 
μνησϑῶμεν δὴ τόδε, ὅτι δύ᾽ ἔφαμεν ἡμῶν ἐν ταῖς ψυ- 
quis δεῖν ϑεραπεύεσϑαι, τὸ μὲν ὅπως 0 τι μάλιστα 
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ϑαῤῥήσομεν, τὸ δὲ ' τοὐναντίον ὃ τι μάλιστα φοβη- 
σόμεϑα. KA. Ἢ τῆς αἰδοῦς ἔλεγες, ὡς οἰόμεϑα. ΑΘ. 
Καλῶς μνημονεύετε. ἐπειδὴ δὲ τήν ve ἀνδρείαν καὶ τὴν 
ἀφοβίαν ἐν τοῖς φόβοις δεῖ καταμελετᾶσϑαι, σκεπτέον, 
ἄρα τὸ ἐναντίον ἐν τοῖς ἐναντίοις ϑεραπεύεσϑαι δέον 
ἂν sin. KA. Τό y οὖν εἰκός. ΑΘ. 4 παϑόντες ἄρα 

πεφύκαμεν διαφερόντως ϑαῤῥαλέοι T εἶναι καὶ ϑρα- 
σεῖς, ἐν τούτοις δέον ἂν, ὡς toux, δἴη τὸ μελετᾶν ὡς 

ἥκιστα εἶναι ἀναισχύντους τὸ καὶ ϑρασύτητος ! γέμον- 
τας, φοβεροὺς δὲ sig τό τι τολμᾶν ἑκάστοτϑ λέγειν ἢ 7 

πάσχειν ἢ καὶ δρᾶν αἰσχρὸν ὁτιοῦν. KA. Ἔοικεν. ΑΘ. 

Οὐκοῦν ταῦτά ἐστι πάντα ἐν οἷς ἐσμὲν τοιοῦτοι, ϑυ- 

μός, ἔρως, ὕβρις, ἀμαϑία, φιλοκέρδεια, [δειλέα, καὶ 

ἔτι τοιάδε, πλοῦτος, κάλλος, ἰσχύς, καὶ nay ὅσα δὲ 

ἡδονῆς αὐ μεϑύσκοντα παράφρονας ποιεῖ" τούτων δὲ 

εὐτϑλῆ τῷ καὶ ἀσινεστέραν πρῶτον μὲν πρὸς τὸ λαμ- 
&vaw πεῖραν, εἶτα εἰς τὸ μελετᾶν, πλὴν τῆς ἐν οἴνῳ 
βασάνου καὶ παιδιᾶς, τίνα ἔχομεν ' ἡδονὴν εἰπεῖν ἔμ- 
uergov μᾶλλον, ἄν καὶ ὁπωςτιοῦν μετ᾽ εὐλαβείας γί- 
γνηται; σκοπῶμεν γὰρ δή" δυςκόλου ψυχῆς καὶ ἀγρίας, 

Ν οὐ ud, 
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ἐξ ἧς ἀδικίαι μυρίαι γίγνονται, morsgov ἰόντα εἰς τὰ 
ξυμβόλαια πεῖραν Cea xiÜvvevoyro περὶ αὐτῶν, 
σφαλερώτερον, ἢ 3 

χῆς βάσανον λαμβάνειν, ἐπιτρέποντα αὑτοῦ ϑυγατέρας 
18 καὶ υἱδῖς καὶ γυναῖκας, οὕτως ἐν τοῖς φιλτάτοις 
κινδυνδύσαντα, ἢϑος ψυχῆς ϑεάσασϑαι; καὶ μυρία δὴ 

λέγων ovx ἂν τίς ποτδ ἀνύσειδν, ὅσῳ διαφέρει τὸ με- 
τὰ παιδιὰς τὴν ἄλλως ἄγνδβυ μισϑοῦ ζημιώδους ϑεω- 

gei. καὶ δὴ καὶ τοῦτο μὲν αὐτὸ περί ys τούτων OUT 
ἂν “Κρῆτας οὔτ᾽ ἀλλους ἀνϑρώπους ! οὐδένας οἰόμεϑα 

ἀμφιςβητῆσαι, μὴ οὐ πεῖράν τα ἀλλήλων ἐπιδικῆ ταύ- 
τὴν εἶναι τό τ τῆς εὐτελδίας καὶ ἀσφαλείας καὶ τά- 

χους διαφέρειν πρὸς τὰς ἀλλας βασάνους. KA. ἅλη- 

ϑὲς τοῦτο 78: ΑΘ. Τοῦτο μὲν ἀρ ἄν τῶν χρησιμω- 
τάτων ἕν εἴη, τὸ γνῶναι τὰς φύσεις 18 καὶ ἕξεις τῶν 
ψυχῶν, τῇ τέχνῃ ἐκείνῃ ἧς ἐστὶ ταῦτα ϑεραπεύειν" 
ἔστι δὲ που, φαμέν, ὡς οἶμαι, πολιτικῆς. ἢ γάρ; ΚΑ. 

Πάνυ μὲν ovv. 

I. 

AIAAOT'OX AEYTEPO. 

ι. * T δὴ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικδ, σκεπτέον ἐκεῖ- 

vo περὶ αὐτῶν, πύτερα τοῦτο μόνον ἀγαϑὸν ἔχει, τὸ 

κατιδεῖν πῶς ἔχομεν τὰς φύσεις, ἢ καὶ τι μέγεϑος 
ὠφελείας, ἄξιον πολλῆς σπουδῆς, ἔνεστ᾽ ἐν τῇ κατ᾽ ὁρ- 
ϑὸν χρείᾳ τῆς ἐν οἴνῳ συνουσίας. τί οὖν δὴ λέγομεν; 
ἔνεσϑ᾽, ὡς ὁ λόγος ἔοικε βούλεσϑαι σημαΐνειν᾽ ὅπῃ δὲ 
καὶ ὅπως, ἀκούωμδβν προςέχοντες τὸν νοῦν, ! μή πῇ 

παραποδισϑῶμεν vm αὐτοῦ. ΚΑ. “ἐγ οὖν. ΑΘ. 
Ἀναμνησϑῆναι τοίνυν ἔγωγε πάλιν ἐπιϑυμῶ, τί more 
λέγομεν ἡμῖν δῖναι vp ὀρϑὴν παιδείαν. " τούτου γάρ, 
ὡς re ἐγὼ τοπάζω τὰ νῦν, ἔστιν ἐν τῷ ἐπιτηδεύματι 
τούτῳ καλῶς κατορϑουμένῳ σωτηρία. KA. Μέγα λέ- 

qe. ΑΘ. «“έγὼω τοίνυν τῶν παίδων παιδικὴν εἶναι 
πρώτην αἴσϑησιν ἡδονὴν καὶ λύπην, καὶ ἐν οἷς ἀρετὴ 
ψυχῇ καὶ κακία παραγίγνεται πρῶτον, ταῦτ᾽ εἶναι" 

φρόνησιν δὲ καὶ ἀληϑεῖς δόξας βεβαίους ϑὐτυχές, ὅτῳ 
καὶ πρὸς τὸ γῆρας παρεγένετο, τέλδος δ᾽ ovv ἔστ᾽ ἀν- 
ϑρωπος ταῦτα καὶ τὰ ἐν τούτοις πάντα κεχτημένος ! 
ἀγαϑά. παιδείαν δὴ λέγω τὴν παραγιγνομένην πρῶτον 

παισὶν ἀρετήν, ἡδονὴ δὲ καὶ φιλία καὶ λύπη καὶ μῖσος 
ἄν ὀρϑῶς ἐν ψυχαῖς ἐγγίγνωνται μήπω δυναμένων λό- 
yo λαμβάνειν, λαβόντων δὲ τὸν λόγον συμφωνήσωσι 
τῷ λόγῳ, ὀρϑῶς εἰϑίσϑαι ὑπὸ τῶν προςηκόντων 

ἐθῶν" αὐτῆς ϑ᾽ ἡ ξυμφωνία ξύμπασα μὲν ἀρετή, τὸ 
δὲ περὶ τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας τεϑραμμένον αὐτῆς ὁρ- 

ϑῶς, ὥςτε μισεῖν μὲν ἃ χρὴ μισεῖν εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς ! 

μέχρι τέλους, στέργειν δὲ ἃ χρὴ στέργειν, τοῦτ᾽ αὐτὸ 
ἀποτεμὼν τῷ λόγῳ καὶ παιδείαν προφαγορεύων, κατά 
78 τὴν ἐμήν, ὀρϑῶς ἂν προξαγορϑύοις. KA. Καὶ γάρ, 

[7] ξένε, ἡμῖν καὶ τὰ πρότερον ὀρϑῶς σοι παιδείας πέ- 
Qu καὶ τὰ νῦν εἰρῆσϑαι δοκεῖ. ΑΘ. Καλῶς τοίνυν. 

τούτων γὰρ δὴ τῶν ὀρϑῶς τεϑραμμένων ἡδονῶν καὶ 
λυπῶν παιδειῶν οὐσῶν χαλᾶται τοῖς ἀνϑρώποις καὶ 
διαφϑείρεται τὰ πολλὰ ἐν τῷ βίῳ, ϑεοὶ δὲ οἰκτείραν- 
τς τὸ τῶν ἀνϑρώπων ἐπίπονον πεφυκὸς γένος ! ἀνα- 
παύλας 18 αὐτοῖς τῶν πόνων ἐτάξαντο τὰς τῶν ἕορ- 
τῶν ἀμοιβὰς [τοῖς ϑεοῖς], καὶ Μούσας Ἡπόλλωνά r6 
μουσηγ ἕτην χαὶ Διόνυσον ξυνεορταστὰς ἔδοσαν, iv 

ἐπανορϑῶνται τὰς τροφὰς γενομένας ἐν ταῖς ἑορταῖς 
μετὰ ϑεῶν. ὁρᾶν οὖν χρή, πότερον ἀληϑὴς ἡμῖν κατὰ 

φύσιν ὃ λόγος ὑμνεῖται τὰ νῦν, ἢ πῶς. φησὶ δὲ τὸ 
γέον ἅπαν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τοῖς 18 σώμασι καὶ ταῖς 
φωναῖς ἡσυχίαν ἄγειν οὐ δύνασϑαι, ! κινεῖσϑαι δὲ ἀεὶ 
ζητεῖν. καὶ | φϑέγγεσϑαι, τὰ μὲν ἀλλόμενα xoi gxigrav- 

τα, οἷον ὀρχούμενα us ἡδονῆς καὶ προςπαίζοντα, τὰ 
δὲ φϑεγγόμενα πάσας φωνάς. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα 
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οὐκ ἔχειν αἴσϑησιν τῶν ἐν ταῖς κινήσεσι τάξεων οὐδὲ 
ἀταξιῶν, οἷς δὴ ῥυθμὸς ὄνομα καὶ ἁρμονία: ἡμῖν δὲ 

ovc εἴπομεν τοὺς ϑεοὺς συγχορευτὰς * δεδόσϑαι, τού- 

τους εἶναι xoi τοὺς δεδωκότας Up ἔνρυϑμόν τε καὶ 
ἐναρμόνιον cia now uso ἡδονῆς, ἡ δὴ κινεῖν τε ἡμᾶς 
καὶ χορηγεῖν ἡμῶν τούτους, φδαῖς τε καὶ ὀρχήσεσιν 
αλλήλους ξυνείροντας, oque τε ὠνομακέναι τὸ παρὰ 

τῆς χαρᾶς ἔμφυτον ὄνομα. M. πρῶτον δὴ τοῦτο ἀπο- 
δεξώμεϑα; ϑῶμεν παιδείαν εἶναι πρώτην διὰ Μουσῶν 
τε καὶ Ἀπόλλωνος; ἢ πῶς; KA. Οὕτως. ΑΘ. Οὐχ- 
οὖν ὃ μὲν ἀπαίδευτος ἀχόρευτος ἡμῖν ἔσται, τὸν δὲ 
πεπαιδευμένον ! ἱκανῶς κεχορευχότα ϑετέον; KA. Τί 
μήν; ΑΘ. Χορεία γε μὴν ὄρχησίς re καὶ δὴ τὸ ξύν- 
ολόν ἐστιν. KA. Ἀναγκαῖον. ΑΘ. Ὁ καλῶς ἄρα πε- 
παιδευμένος ἄδειν τε καὶ ὀρχεῖσϑαι δυνατὸς ἄν εἴη 
καλῶς. ΚΑ. Ἔοικεν. ΑΘ. Ἴδωμεν δὴ τί mor ἐστὲ τὸ 
γῦν αὖ λεγόμενον. KA. Τὸ ποῖον δή; ΑΘ. Καλῶς 
ἄδει; φαμέν, καὶ καλῶς ὀρχεῖται" πότερον. εἰ καὶ καλὰ 
ἀδϑι καὶ καλὰ ὀρχεῖται; . ᾿προςϑῶμεν D μή; KA. 

IIgocd Quer. Ae. Ti δ᾽, ἂν τὰ καλά τε ἡγούμενος 

εἶναι καλὰ καὶ τὰ αἰσχρὰ αἰσχρὰ οὕτως αὐτοῖς xen- 
ται; βέλτιον ὃ τοιοῦτος πεπαιδευμένος 3j ἡμῖν ἔσται τὴν 
χορείαν τε καὶ μουσικὴν [5] ὃ ὃς ἂν τῷ μὲν σώματι xai 
τῇ φωνῇ τὸ διανοηϑὲν εἶναι καλὸν ἱκανῶς ὑπηρετεῖν 

δυνηϑῇ ἑκάστοτε, χαίρῃ δὲ μὴ τοῖς καλοῖς μηδὲ μισῇ 
τὰ μὴ καλά; ἢ ̓κεῖνος» 0g ἄν τῇ μὲν φωνῇ xoi τῷ 

σώματι μὴ πάνυ δυνατὸς ἢ κατορϑοῦν ! [ἢ διανοεῖ- 

σϑαι], τῇ δὲ ἡδονῇ καὶ λύπῃ κατορϑοῖ, τὰ μὲν ἀσπα- 

ζόμενος, ὅσα καλά, τὰ δὲ δυςχεραίνων, ὁπόσα μὴ κα- 

λά; ΚΑ. Πολὺ τὸ διαφέρον, ὦ ξένε, λέγεις τῆς παι- 

δείας. ΑΘ. Οὐκοῦν εἰ μὲν τὸ καλὸν δῆς τα καὶ ὁρ- 
χήσεως πέρι γιγνώσκομεν τρεῖς ὄντες, ἴσμεν καὶ τὸν 
πεπαιδευμένον τε καὶ ἀπαΐδευτον ὀρϑῶς" εἰ δὲ ayvo- 

οὔμέν ye τοῦτο, οὐδ᾽ εἴ τις παιδείας ἐστὶ φυλακὴ χαὶ 
ὅπου διαγιγνώσκειν ay ποτε δυναίμεϑα. dg οὐχ ! oU- 
τως; KA. Οὕτω μὲν οὖν. ΑΘ. Ταῦτ᾽ ἄρα μετὰ 

τοῦυϑ᾽ ἡ ἡμὶν αὖ, καϑάπερ, κυσὶν ἰχνευούσαις, διερευνη- 

τέον, σχῆμά τε καλὸν χαὶ μέλος καὶ φδὴν καὶ ὄρχησιν. 
εἰ δὲ ταῦϑ' ἡμᾶς διαφυγόντα οἰχήσεται, “μάταιος ὃ με- 
τὰ ταῦϑ᾽ ἡμῖν περὶ παιδείας ὀρϑῆς εἴϑ᾽ Ἑλληνικῆς εἴς 

τὸ βαρβαρικῆς λόγος ἂν εἴη. ΚΑ. Nai. ΑΘ. Εἶεν. 
τί δαὶ δὴ τὸ καλὸν χρὴ φάναι σχῆμα ἢ μέλος εἶναί 
ποτε; φέρε; ἀνδρικῆς ψυχῆς. ἐν πόνοις ἐρχομένης. χαὶ 
δειλῆς ἐν τοῖς αὐτοῖς τε καὶ ἴσοις * ap ὅμοια τὰ τὸ 

σχήματα καὶ τὰ φϑέγματα ξυμβαίνει γίγνεσϑαι; ΚΑ. 

Καὶ πῶς, ὅτε 78 μηδὲ τὰ χρώματα; ΑΘ. Καλῶς re 

[o ἑταῖρε" ἀλλ᾽ ἐν γὰρ μουσικῇ καὶ σχήματα μὲν xal 
μέλη ἔνεστι, περὶ ῥυϑμὸν χαὶ ἁρμονίαν οὔσης τῆς μου- 
σικῆς, ὥςτε εὔρυϑμον μὲν καὶ εὐάρμοστον, εὔχρων δὲ 
μέλος ἢ σχῆμα οὐχ ἔστιν ἀπεικάσαντα, ὥςπερ OL χο- 
θοδιδάσκαλοι ἀπεικαάζουσιν, ὀρϑῶς φϑέγγεσϑαι" τὸ δὲ 

τοῦ δειλοῦ τε καὶ ἀνδρείου σχῆμα ἢ μέλος ἔ ἔστι 18 καὶ 
! ὀρϑῶς προςαγορδύειν ἔχει τὰ μὲν τῶν ἀνδρείων xa- 
λά, τὰ τῶν δειλῶν δὲ αἰσχρά. καὶ ἵνα δὴ μὴ μακρο- 
λογία πολλή τις γίγνηται περὶ ταῦϑ᾽ ἡμῖν, ἅπαντα 

ἁπλῶς ἔστω τὰ μὲν ἀρετῆς ἐχόμενα ψυχῆς ἢ σώματος, 
εἴτε αὐτῆς εἴτε τινὸς εἰκόνος, ξύμπαντα σχήματά τϑ 
χαὶ μέλη καλά, τὰ δὲ κακίας αὐ τοὐναντίον ἅπαν. 
ΚΑ. ᾿Ὀρϑῶς TE προκαλεῖ καὶ ταῦϑ' ἡμῖν οὕτως p 
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ἀποχεκρίσϑω τὰ νῦν. Ae. "Eu δὴ τόδϑε᾽ πότερον 
ἅπαντες πάσαις χορείαις ! ὁμοίως χαίρομεν, ἢ πολλοῦ 

δεῖ; KA. Τοῦ παντὸς μὲν ov». AO. Τί nor à» οὖν 

λέγωμεν τὸ πεπλαγνηκὸς ἡμᾶς εἶναι; πότερον οὐ ταὐτὰ 
ἐστι καλὰ ἡμῖν πᾶσιν, ἢ τὰ μὲν αὐτά, ἀλλ᾿ οὐ δοκεῖ 
ταὐτὰ εἶναι; οὐ γάρ που ἐρεῖ γέ τις, ὡς ποτε τὰ τῆς 
κακίας ἢ ἀρετῆς καλλίονα χορεύματα, οὐδ᾽ ὡς αὐτὸς 
μὲν χαίρει τοῖς τῆς μοχϑηρίας, σχήμασι», οἱ δὲ ἄλλοι 

ἐναντίᾳ ταύτης Μούσῃ τινί. χαίΐτοι λέγουσί ye οἱ πλεῖ- 

στοι μουσικῆς ὀρϑύτητα εἶναι τὴν ἡδονὴν ! ταῖς ψυ- 

χαῖς πορίξουσαν δύναμιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὔτε ἀνε- 

χτὸν οὔτε ὅσιον τὸ παράπαν φϑέγγεσϑαι" τόδε δὲ 
μᾶλλον εἰκὸς πλαγᾶν ἡμᾶς. IH. KA. Τὸ ποῖον; Af. 

᾿Επειδὴ μιμήματα τρόπων ἐστὶ τὰ περὶ τὰς χοφείας, ἐν 
πράξεσί τ παντοδαπαῖς γιγνόμενα καὶ τύχαις καὶ 
ἤϑεσι, καὶ μιμήμασι διεξιόντων ἑχάστων, οἷς μὲν ay 
πρὸς τρόπου τὰ ῥηϑέντα ἢ 7 μελῳδηϑέντα ἢ ἢ καὶ ὅπως- 

οὖν χορευϑέντα ἢ κατὰ φύσιν ἢ χατὰ ἔϑος ἢ κατ 
ἀμφότερα, τούτους "μὲν xal τούτοις χαίρειν. τὸ καὶ 
ἐπαινεῖν αὐτὰ καὶ προςαγορεύειν καλὰ ἀγαγκαῖον, οἷς 
δ᾽ ἂν παρὰ φύσιν ἢ τρόπον ἢ τινα ξυνήϑειαν, οὔτε, ἷ 

χαίρειν δυνατὸν οὔτε ἐπαινεῖν αἰσχρά τε προςαγορεύ- 

εἰν. οἷς δ᾽ ἂν τὰ μὲν τῆς φύσεως ὀρϑὰ ξυμβαίνῃ, τὰ 

δὲ τῆς συνηϑείας ἐναντία, ἢ τὰ μὲν τῆς συνηϑείας 

ὀρϑά, τὰ δὲ τῆς φύσεως ἐναντία, οὗτοι δὲ ταῖς ἦδο- 
γαῖς τοὺς ἐπαίνους ἐναντίους προςαγορεύουσιν" ἡδέα 
γὰρ * τούτων ἕκαστα εἶναΐ φασι, πονηρὰ δέ, καὶ éyay- 
τίον ἄλλων, οὺς οἴονται φρονεῖ», αἰσχύνονται μὲν κι- 
νεῖσϑαι τῷ σώματι τὰ τοιαῦτα, αἰσχύνονται δὲ ἄδειν, 
ὡς ἀποφαινόμενοι καλὰ μετὰ σπουδῆς, χαίρουσι δὲ 
παρ αὑτοῖς. KA. ᾿ὀρϑότατα λέγεις. ΑΘ. Μῶν οὖν. 
τι βλάβην ἔσϑ' ἥντινα φέρει τῷ χαίροντι πονηρίας A 
σχήμασιν ἢ μέλεσιν, ἢ τιν ὠφέλειαν αὖ τοῖς πρὸς τά- 

γαντία τὰς ἡδονὰς ἀποδεχομένοις; KA. Εἰκός ys. ΑΘ. 
! Πότερον εἰκός, ἢ καὶ ἀναγκαῖον, ταὐτὸν εἶναι, ὅπερ 
ὅταν τις πονηροῖς ἤϑεσι ξυνὼν κακῶν ἀνϑρώπων μὴ 
μισῇ, χαίρῃ δὲ ἀποδεχόμενος, ψέγῃ δὲ ὡς ἐν παιδιᾶς 
μοίρᾳ, ὀγειρώττων αὑτοῦ τὴν μοχϑιηρίαν; τότε ὁμοι- 
ovo Qo. δήπου ἀνάγκη τὸν χαίροντα ὁποτέροις &y goi- 
QJ: ἐὰν ἄρα καὶ ἐπαινεῖν αἰσχύνηται. καΐτοι τοῦ τοι- 
οὕτου τὶ μεῖζον ἀγαϑὸν ἢ κακὸν φαῖμεν ἂν ἡμῖν ἐκ 
πάσης ἀνάγκης γῴνεσϑαι; KA. Δοκῶ μὲν οὐδέν. 

ΑΘ. Ὅπου δὴ νόμοι καλῶς ! δἰσι κείμενοι ἢ καὶ εἰς 
τὸν ἔπειτα χρόνον ἔσονται, τὴν περὶ τὰς Μούσας παι- 
δείαν τὸ καὶ παιδιὰν οἰόμεϑα ἐξέσεσϑαι τοῖς ποιητι- 
κοῖς, 0 τί πδρ ἂν αὐτὸν τὸν ποιητὴν ἐν τῇ ποιήσει 
τέρπῃ ῥυϑμοῦ ἢ μέλους ἢ ῥήματος ἐχόμενον, τοῦτο 
διδάσκοντα καὶ τοὺς τῶν εὐνόμων παῖδας καὶ »έους ἐν 
τοῖς χοροῖς ὃ τι ἂν τύχῃ ἀπεργάζεσϑαι πρὸς ἀρετὴν 
ἢ μοχϑηρίαν; ΚΑ. Οὐ τοι δὴ τοῦτό γε λόγον ἔχει" 
πῶς γὰρ ἀν; ΑΘ. Νῦν δέ γε αὐτό, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
"ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ἔξεστι δρᾶν πλὴν κατ 4ἴ- 

γύπτον. KA. Ἐν Αἰγύπτῳ δὲ δὴ πῶς τὸ τοιοῦτόν 
qs »ενομοϑετῆσϑαι; ΑΘ. Θαῦμα χαὶ ἀκοῦσαι. πά- 
λαι γάρ δή ποτε, ὡς ἔοικεν, ἐγνώσϑη mug αὐτοῖς οὗ- 
τος 0 λόγος, ὃν τὰ νῦν λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι καλὰ μὲν 
σχήματα, καλὰ δὲ μέλη δεῖ μεταχειρίζεσϑαι ταῖς συν- 
ηϑείαις τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι νέους. ταξάμενοι δὲ ταῦ- 

τὰ, ἅττα ἐστὶ καὶ ὁποῖ ἄττα, ἀπέφηναν ἐν τοῖς Lé- 
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Qoic, xai παρὰ ταῦτ᾽ οὐκ ! ἐξῆν οὔτε ζωγράφοις οὔτ᾽ 
ἄλλοις, ὅσοι σχήματα καὶ ὁποῖ᾽ ἅττα ἀπεργάζονται, 

καινοτομεῖν, οὐδ᾽ ἐπινοϑῖν ἀλλ᾿ ἄττα ἢ τὰ πάτρια" οὐ- 

δὲ νῦν ἔξεστιν οὔτε ἐν τούτοις οὔτε ἐν μουσικῇ ξυμ- 
πάσῃ. σχοπῶν δὲ ϑὑρήσεις αὐτόϑι τὰ μυριοστὸν ἔτος 
γεγραμμένα, ἢ τετυπωμένα, οὐχ ὡς ἔπος εἰπεῖν μυριο- 
στόν, ἀλλ᾽ ὄντως, τῶν γνὺν δεδημιουργημένων οὔτε τι ἢ 
καλλίονα οὔτε αἰσχίω, τὴν αὐτὴν δὲ τέχνην ἀπϑιργα- 
σμένα. ΚΑ. Θαυμαστὸν λέγεις. ΑΘ. NouoSsuxóy 
μὲν οὔν καὶ πολιτικὸν ὑπερβαλλόντως. ἀλλ᾽ ἕτερα gov 

d» εὕροις αὐτόϑι᾽ τοῦτο δ᾽ οὖν τὸ περὶ μουσικὴν ἀλη- 
ϑὲς τὸ καὶ ἄξιον ἐννοίας, ὅτε δυνατὸν àg ἣν πϑρὶ τῶν 

τοιούτων »ομοϑετοῖσθαι βεβαίως ϑαῤῥοῦντα μέλη, τὰ 

τὴν ὀρϑότητα φύσει παρεχόμενα. τοῦτο δὲ ϑεοῦ ἢ 
ϑείου τινὸς ἄν εἴη, καϑάπερ ἐκεῖ “φασὶ τὰ τὸν πολὺν 

τοῦτον σεσωσμένα χρόνον μέλη τῆς Ἴσιδος ποιήματα 
7εγονέναι.- ὥςϑ᾽, ] ὅπερ ἔλεγον, εἰ δυναιτό τις ἑλεῖν 

αὐτῶν καὶ ὁπωςοῦν τὴν ὀρϑότητα, ϑαῤῥοῦντα χρὴ εἰς 

γόμον «yeu καὶ τάξιν αὐτά" ὡς ἡ τῆς ἡδονῆς καὶ λύ- 
ζήτησις τοῦ καινῇ ζητεῖν ἀδὲ μουσικῇ χρῆσϑαι 

σχεδὸν οὐ μεγάλην τινὰ δύναμιν ἔχει πρὸς τὸ δια- 
φϑεῖραι τὴν καϑιερωϑεῖσαν χορεΐαν, ἐπικαλοῦσα ἀρ- 

χαιότητα. τὴν γοῦν fei οὐδαμῶς i ἔοικε δυνατὴ yeyo- 
γέναι διαφϑεῖραι, πᾶν δὲ τοὐναντίον. KA. Φαΐνεται 

! οὕτως ἂν ταῦτα ἔχειν ἐκ τῶν ὑπὸ σοῦ τὰ vvv λ86- 
χϑέντων. 1V. ΑΘ. Ap οὖν ϑαρῤῥοῦντες λέγομεν τὴν 
τῇ μουσικῇ καὶ τῇ παιδιᾷ μετὰ χορείας χρείαν ὀρϑὴν 
εἶναι τοιῷδὲ τινι τρόπῳ; χαίρομεν, ὅταν οἰώμοϑα 8U 
πράττειν, καὶ ὁπόταν χαίρωμεν, οἰόμοϑα BV πράττϑιν 
αὖ; μῶν οὐχ οὕτως; KA. Οὕτω. μὲν ov. ΑΘ. Koi 

jv ἔν ys τῷ τοιούτῳ ̓ χαίροντες ἡσυχίαν οὐ δυνάμεϑα 
ἄγειν. ΚΑ. Ἔστι tovto. ΑΘ. Ap οὖν οὐχ ἡμῶν οἱ 
μὲν γέοι ! αὐτοὶ χορεύειν ἕτοιμοι, τὸ δὲ τῶν πρεσβυ- 
τέρων ἡμῶν, ἐχείνους αὖ ϑεωροῦντες διάγειν ἡγούμοϑα 
πρεπόντως χαίροντες, τῇ ἐκείνων παιδιᾷ τ καὶ ἑορτά- 
get ἐπειδὴ τὸ παρ ἡμῖν ἡμᾶς ἐλαφρὸν ἐκλείπεθι νῦν, ὃ 

ποϑοῦντες καὶ ἀσπαζόμενοι τίϑεμεν οὕτως ἀγῶνας 
τοῖς δυναμένοις ἡμᾶς ὃ τι μάλιστα εἰς τὴν νεότητα 
μνήμῃ ἐπεγείρειν; ΚΑ. Ἡληϑέστατα. ΑΘ. Μῶν οὖν 
οἰόμεϑα καὶ κομιδῇ μάτην τὸν νῦν λεγόμενον λόγον 
περὶ τῶν ἑορταζόντων ! λέγειν τοὺς πολλούς, ὅτι τοῦ- 

τον δεῖ σοφώτατον ἡγεῖσϑαι καὶ χρένειν νικᾶν, ὃς ἂν 

ἡμᾶς εὐφραίνεσθαι καὶ χαίρειν ὅ τι μάλιστα ἀπεργά- 
ζηται; δεῖ γὰρ δή, ἐπείπερ ἀφείμεϑά ye παίζειν ἐν 

τοῖς τοιούτοις, τὸν πλείστους καὶ μάλιστα “χαίρειν ποι- 
ovra, TOUTOY μάλιστα npo Dai τὸ, καὶ ὅπερ Bio» 
γῦν δή, τὰ νικητήρια φέρειν; dy οὐκ ὀρϑῶς λέγεταΐ τε 
τοῦτο καὶ πράττοιτ᾽ * Qn εἰ ταύτῃ γίγνοιτο; KA. 

Tay àv. ΑΘ. Ἀλλ, ὦ μακάρι, μὴ ταχὺ τὸ τοιοῦτον 

κρίνωμεν, ἀλλὰ διαιροῦντες. αὐτὸ κατὰ μέρη, σκοπώμε- 
ϑα τοιῷδε τινι τρόπῳ᾽ τὶ ἂν, εἴ ποτὲ τις οὕτως ἁπλῶς 
ἀγῶνα ϑϑίη ὁντινοῦν, μηδὲν ἀφορίσας μήτϑ γυμνικὸν 

μήτε μουσικὸν μήϑ᾽ ἱππικόν, ἀλλὰ πάντας συναγαγὼν 
τοὺς ἐν τῇ πόλει προείποι ϑεὶς νικητήρια τὸν βουλό- 
μενον ἥκειν ἀγωνιούμενον ἡδονῆς πέρι μόνον, ὃς δ᾽ ἂν 
τέρψῃ τοὺς ϑεατὰς μάλιστα, ! μηδὲν ἐπιταττόμενος ᾧ- 
τινι τρόπῳ, νικήσῃ δὲ αὐτὸ τοῦτο ὃ τὸ μάλιστα ἐπερ- 
γασάμενος καὶ χριϑῇ τῶν ἀγωνισαμένων ἥδιστος γε- 
yovéva Tl mor ἂν ἡγούμεϑα ἐκ ταύτης τῆς προῤῥή- 
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csog ξυμβαίνειν; ΚΑ. Τοῦ πέρι λέγεις; ΑΘ. Eixog 

που τὸν μὲν τινα ἐπιδεικνύναι, καϑάπερ Ὅμηρος, ῥα- 

ψῳδίαν, ἄλλον δὲ κυιϑαρῳδίαν, τὸν δέ τινα τραγῳδίαν, 
τὸν δ᾽ av κωμῳδίαν. οὐ ϑαυμαστὸν δέ, εἴ τις xai 

ϑαύματα ἐπιδεικνὺς μάλιστ ἂν νικᾶν ἡγοῖτο. ! τούτων 
δὴ τοιούτων καὶ ἑτέρων ἀγωνιστῶν μυρίων ἐλϑόντων 
ἔχομεν εἰττεῖν, τίς ἄν νικῷ δικαίως; ΚΑ. ἄτοπον 

ἤρου" τίς γὰρ ἂν ἀποκρίνοιτό σοι τοῦτο, ὡς γνοὺς av 
ποτθ πρὶν ἀκοῦσαί τὸ καὶ τῶν ἀϑλητῶν ἑκάστων αὐὖ- 
τήκοος αὐτὸς γενέσϑαι; ΑΘ. Τί οὖν δή; βούλεσθε 
ἐγὼ σφῷν τὴν ἄτοπον ταύτην ἀπόκρισιν ἀποκρίνωμαι; 
KA. Τί μήν; ΑΘ. Εἰ μὲν τοίνυν τὰ πάνυ σμικρὰ xgi- 

vou παιδία, κριγοῦσι τὸν τὰ ϑαύματα ἐπιδδικνύντα. T 
γάρ; ! KA. Πῶς γὰρ οὐ; ΑΘ. Ἐὰν δέ r οἵ μείζους 

παῖδες, τὸν τὰς mon τραγῳδίαν δὲ αἵ τε πεπαι- 

δευμέναι τῶν γυναικῶν καὶ τὰ νέα μειράχια καὶ 0y8- 
δὸν ἴσως τὸ πλῆϑος πάντων. ΚΑ. Ἴσως δῆτα. ΑΘ. 
ἹΡαψῳδὸν δὲ, καλῶς ᾿Μιάδα καὶ ̓Οδύσσειαν ἢ τι τῶν 
Ἡσιοδείων διατιϑέντα, τάχ᾽ ἄν ἡμεῖς οὗ γέροντες ἢδι- 

στα ἀκούσαντες γικᾶν ἂν φαῖμεν πάμπολυ. τίς οὖν 
ὀρϑῶς ἄν νενικηκὼς sim, τοῦτο μετὰ τοῦτο" ἢ γάρ; 
KA. Ναί. ΑΘ. “λον, ! ὡς ἔμοιγε καὶ ὑμῖν ἀναγ- 
καῖον ἐστε φάναν τοὺς ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἡλικιωτῶν 
κριϑέντας ὀρϑῶς ἂν νικᾶν. τὸ γὰρ ἔϑος ἡμῖν τῶν νῦν 

δὴ πάμπολυ δοκεῖ τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ἁπάσαις καὶ 

πανταχοῦ βέλτιστον γίγνεσϑαι. KA. Τί μήν; V. ΑΘ. 
Zvyyogó δὴ τό ys τοσοῦτον καὶ ἐγὼ τοῖς πολλοῖς, 

δεῖν τὴν μουσικὴν ἡδονῇ κρίνεσϑαι, un μέντοι τῶν γε 

ἐπιτυχόντων, ἀλλὰ σχεδὸν θιείνην εἶναι Μοῦσαν καλ- 
λίστη», ἥτις τοὺς βελτίστους καὶ ἱκανῶς πεπαιδευμέ- 

γους τέρπει, μάλιστα δὲ ἥτις ἕνα τὸν ἀρετῇ τε καὶ * 
παιδείᾳ διαφέροντα. διὰ ταῦτα δὲ ἀρετῆς φαμὲν OBi- 
σϑαι τοὺς τούτων κριτάς, ὅτι τῆς τὸ ἄλλης μετόχους 
αὐτοὺς εἶναι δεῖ φρονήσεως καὶ δὴ καὶ τῆς ἀνδρείας, 

oUre γὰρ παρὰ ϑεάτρου δεῖ τόν ye ἀληϑῆ κριτὴν xgl- 

yet» μανϑάνοντα καὶ ἐχπληττόμενον ὑπὸ ᾿ϑορύβου τῶν 
πολλῶν καὶ τῆς αὑτοῦ ἀπαιδευσίας, οὔτ᾽ αὐ pyqvo- 
σκοντὰ δι ἀνανδρίαν καὶ δειλίαν ἐκ ταὐτοῦ στόματος 
οὗπερ τοὺς ϑεοὺς ἐπεκαλέσατο μέλλων κρίνειν, ἐκ τού- 

του ψευδόμενον ! ἀποφαίνεσθαι ῥᾳϑύμως τὴν κρίσιν" 
οὐ γὰρ μαϑητὴς ἀλλὰ διδάσκαλος, ὡς γε τὸ δίκαιον, 
ϑεατῶν μᾶλλον ὃ κριτὴς καϑίζει, καὶ ἐναντιωσόμενος 
τοῖς τὴν ἡδονὴν μὴ προςηχόντως μηδ᾽ ὀρϑῶς ἀποδι- 
δοῦσι ϑεαταῖς. ἐξῆν γὰρ δὴ τῷ παλαιῷ τὸ καὶ Ἕλλη- 
γικῷ νόμῳ, καϑάπερ ὁ Σικελικός τ καὶ Ιταλικὸς vo- 

μος viv τῷ πλήϑει τῶν ϑεατῶν ἐπιτρέπων καὶ τὸν 
γικῶντα διακρίνων χϑιροτονίαις Diigo axe μὲν τοὺς 
ποιητὰς αὐτούς --- πρὸς γὰρ τὴν TOY ! χριτῶν ἦδο- 
γὴν ποιοῦσιν οὖσαν φαύλην, Ocre αὐτοὺ αὑτοὺς οἱ 
ϑεαταὶ παιδούουσι —, διέφϑαρχϑ δ᾽ αὐτοῦ τοῦ ϑεά- 

gov τὰς ἡδονάς" δέον γὰρ αὐτοὺς ἀεὶ βελτίω τῶν av- 
τῶν ϑῶν ἀκούοντας βελτίω τὴν ἡδονὴν ἴσχειν, »ov 
αὐτοῖς δρῶσι πᾶν τοὐναντίον ξυμβαίνει. τί ποτ᾿ οὖν 
ἡμῖν τὰ νῦν αὖ διαπερανϑέντα τῷ λόγῳ σημαΐνϑιν 
βούλεται; σκοπεῖσθ᾽, εἰ τόδε. KA. Τὸ ποῖον; ΑΘ. 

Δοκεῖ μοι τρίτον ἢ τέταρτον ὃ λύγος εἰς ταὐτὸν περι- 
φερόμενος ἥκειν, ! ὡς aga παιδεία μέν ἐσϑ᾽ ἡ παίδων 
ὁλχή τὸ καὶ ἀγωγὴ πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου λόγον 
ὀρϑὸν εἰρημένον καὶ τοῖς ἐπιεικεστάτοις καὶ πρεσβυ- 
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τάτοις δὲ ἐμπειρίαν ξυνδεδογμένον ὡς ὄντως ὀρϑός | 

ἐστιν ἵν οὖν ἡ ψυχὴ τοῦ παιδὸς μὴ ἐναντία χαΐρειν 
xai λυπεῖσϑαι ἐϑίζηται τῷ γόμῳ καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ 

γόμου πεπεισμένοις, ἀλλὰ ξυνέπηται χαίρουσά 18 καὶ 

λυπουμένη τοῖς αὐτοῖς τούτοις, οἵπερ ὃ γέρων, τού- 
τῶν ἕνεκα, ἃς qas καλοῦμεν, ὄντως ! μὲν ἐπῳδαὶ ταῖς 
ψυχαῖς αὗται νῦν γεγονέναι, πρὸς τὴν τοιαύτην ἣν λέ- 
γομεν συμφωνίαν ἐσπουδασμέναι, διὰ δὲ τὸ σπουδὴν 
μὴ δύνασϑαι φέρειν τὰς τῶν νέων ψυχὰς παιδιαΐ τε 
καὶ δαὶ καλεῖσϑαι καὶ πράττεσϑαι" καϑάπερ τοῖς 

καμγουσὶ τε καὶ ἀσϑενῶς ἴσχουσι τὰ σώματα ἐν ἡἠδέ- 

σι τισὶ σιτίοις καὶ πώμασι * τὴν χρηστὴν πειρῶνται 
τροφὴν προςφέρειν οἷς μέλει. τούτων, τὴν δὲ τῶν πο- 
»ηρῶν ἐν ἀηδέσιν, ἵνα τὴν μὲν ἀσπάζωνται, τὴν δὲ μι- 
σεῖν ὀυϑῶς ἐϑίζωνται" ταὐτὸν δὴ καὶ τὸν ποιητικὸν ὃ 

ὀρϑὸς νομοϑέτης ἐν τοῖς καλοῖς ῥήμασι καὶ ἐπαινετοῖς 

πεΐσει 18 καὶ ἀναγκάσει μὴ πείϑων, τὰ τῶν σωφρό- 
vOv τῷ καὶ ἀνδρείων καὶ πάντως ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἔν 
τε ῥυϑμοῖς σχήματα καὶ ἐν ἁρμονίαισι μέλη ποιοῦντα 
ὀρϑῶς ποιεῖν. ΚΑ. Νῦν οὖν οὕτω δοκοῦσί σοι; ! 
πρὸς Διός, à ξένε, ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι ποιεῖν; ἐγὼ 

μὲν γὰρ καϑ' ὅσον αἰσϑάνομαι, πλὴν mag ἡμῖν ἢ πα- 

ρὰ «ακεδαιμονίοις, ἃ σὺ γὺν λέγεις, ovx οἶδα πραττό- 

μενα, καινὰ δὲ ἄττα ἀεὶ γιγνόμενα περὶ τὲ τὰς ὀρχή- 
σεις καὶ περὶ τὴν ἄλλην μουσικὴν ξύμπασαν, οὐχ ὑπὸ 

γόμων μεταβαλλόμενα ἀλλ ὑπό τινων ἀτάκτων 300- 
γῶν, πολλοῦ δεουσῶν τῶν αὐτῶν εἶναι καὶ κατὰ ταὺ- 

τά, ὡς σὺ κατ᾽ «ἴγυπτον ' ἀφερμηνεύεις, ἀλλ᾽ οὐδέπο- 
18 τῶν αὐτῶν. ΑΘ. ριστά 7: Q Κλεινία. εἰ δ᾽ 

ἔδοξά σοι ἃ σὺ λέγεις λέγειν ὡς νῦν γιγνόμενα, οὐκ 

ἄν ϑαυμάζοιμι εἰ μὴ σαφῶς λέγων ἃ διανοοῦμαι τοῦ- 
το ἐποίησα καὶ ἔπαϑον. ἀλλ ἃ βούλομαι γίγνεσθαι 

περὶ μουσικήν, τοιαῦτ ἄττα εἶπον ἴσως, ὥςτε σοὶ δό- 
ξαι ταῦτα ἐμὲ λέγειν. λοιδορεῖν γὰρ πράγματα ἀνία- 
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τὰ καὶ πόῤῥω προβεβηκότα ἁμαρτίας οὐδαμῶς 70v, 
ἀναγκαῖον δ᾽ ἐνίοτ᾽ ἐστίν. ἐπειδὴ δὲ ταῦτα 1 ξυνδοκεῖ 
καὶ goi, φέρε φὴς παρ᾽ ὑμῖν καὶ τοῖςδε μᾶλλον ἢ πα- 
ρὰ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι 7γίγνεσϑαι τὰ τοιαῦτα; KA. Τί 
μήν; ΑΘ. Τὶ δ᾽ εἰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις γχίγνοιϑ' 
οὕτω, πότερον αὐτὰ καλλιόνως. οὕτως εἶναι φαῖμεν ἂν, 
ἢ ̓καϑάπερ γὺν γίγνεται; γιγνόμενα; KA. Πολύ Eon 

τὸ διαφέρον; δὶ καϑάπερ παρὰ 18 τοῖςδδ καὶ παρ᾽ 

ἡμῖν, καὶ ἔτι καϑάπερ εἶπες σὺ νῦν δὴ δεῖν εἶναι, γί- 
γροιτο. VI. ΑΘ. Ψέρε δή, | ξυνομολογησώμεϑα τὰ 

γῦν. ἄλλο τι παρ᾽ ὑμῖν ἐν πάσῃ παιδείᾳ καὶ μουσικῇ 
τὰ λεγόμενά ἐστι τάδε; τοὺς ποιητὰς ἀναγκάζετα λέ- 
yes, ὡς ὁ μὲν ἀγαϑὸς ἀνήρ, σώφρων ὧν καὶ δίκαιος, 
εὐδαίμων ἐστὲ καὶ μακάριος, ἐάν 18 μέγας καὶ ἰσχυρός, 
ἐάν τε σμικρὸς καὶ ἀσϑενὴς 5, καὶ ἐὰν πλουτῇ καὶ 
μή" ἐὰν δὲ ἄρα πλουτῇ uiv Κυύρα 18 καὶ Μίδα μᾶλ- 
λον, ἤ δὲ ἀδικος, ἀϑλιός T ἐστὲ καὶ ἁγιαρῶς ζῇ καὶ 

οὐτ᾽ ἂν μνησαΐμην, φησὶν ὑμῖν ὁ ποιητής, εἴπερ 

ὀρϑῶς λέγει, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἄνδρα τιϑείμην ὃς μὴ 
πάντα τὰ λεγόμενα χαλὰ μετὰ δικαιοσύνης πράττοι 
καὶ κτῷτο, καὶ δὴ καὶ δηΐων τοιοῦτος ὧν x ὀρέγοι- 

το ἐγγύϑεν ἱστάμενος, ἄδικος δὲ ὧν μήτε τολμῷ 
ὁρῶν φόνον αἱματόεντα μήτε »ικῷ ϑέων 091- 
ἕκιον Βορέην, urrs ἄλλο αὑτῷ μηδὲν τῶν Aeyou&- 
vor ἀγαϑῶν γίγνοιτό ποτε τὰ γὰρ ὑπὸ τῶν πολλῶν 
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λεγόμενα ἀγαϑὰ οὐκ ὀρϑῶς λέγεται. λέγϑται γάρ, ὡς 
ἄριστον μὲν ὑγιαίνειν, δεύτερον ̓ δὲ κάλλος, τρίτον δὲ 

πλοῦτος. μυρία δὲ ἀλλα ᾿ἀγαϑὰ λέγεται" καὶ γὰρ ὀξὺ 

ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ πάντα ὅσα ἔχεται ! τῶν αἰσϑή- 

σεων δὐαισϑήτως ἔχειν, ἔτι δὲ καὶ τὸ ποιεῖν τυραν- 

γοῦντα 0 τι ἂν ἐπιϑυμῇ, καὶ τὸ δὴ τέλος ἁπάσης μα- 

καριότητος εἶναι τὸ πάντα ταῦτα κεχτημένον ἀϑανα- 

τον εἶναι γενόμενον à TL τάχιστα. ὑμεῖς δὲ καὶ ἐγώ 

που τάδε λέγομεν, ὡς ταῦτά ἐστι ξύμπαντα δικαίοις 

μὲν xai ὁσίοις ἀνδράσιν ἄριστα χτήματα, ἀδίκοις δὲ 

καὶ τὸ ὁρᾶν καὶ τὸ ἀχούειν καὶ αἰσϑάνεσϑαι καὶ τὸ 

παράπαν ι nv μέγιστον μὲν κακὸν τὸν ξύμπαντα χρό- 

ἔλαττον δὲ, ἂν ὡς ὀλίγιστον ὃ τοιοῦτος χθόνον ἐπι- 

ζῴη. ταῦτα δὴ λέγειν, quu τοὺς παρ ὑμῖν ποιητάς, 

ἅπερ ἐγώ, πείσετα καὶ ἀναγκάσετε, καὶ ἔτι τούτοις 

ἑπομένους ῥυϑμούς 1e xal ἁρμονίας ἀποδιδόντας παι- 

δεύειν οὕτω τοὺς »έους ὑμῶν. ἢ γάρ; ὁρᾶτε. 

γὰρ λέγω ! σαφῶς τὰ μὲν χακὰ λεγόμενα ἀγαϑὰ τοῖς 
2 * » ᾿ ΄ » 

ἀδίκοις εἶναι, τοῖς δὲ δικαίοις κακά, τὰ δ᾽ ἀγαϑὰ τοῖς - 

μὲν ἀγαϑοὶς ὄντως ἀγαϑαά, τοῖς δὲ xaxoig xaxa. ὅπερ 

οὖν ἠρόμην, ἄρα ξυμφωνοῦμεν ἐγώ τε καὶ ὑμεῖς, ἢ 
πῶς; VH. KA. Τὰ μὲν ἔμοιγε φαινόμεϑά πῶς, τὰ δ᾽ 

οὐδαμῶς. ΑΘ. ?4p. οὖν ὑγίειάν τϑ8 κεκτημένον xai 

πλοῦτον καὶ τυραννίδα διὰ τέλους, καὶ ἔτι προςτίϑημι 

ὑμῖν ἰσχὺν διαφέρουσαν καὶ ! ἀνδρείαν uer ἀϑανα- 
σίας, καὶ μηδὲν ἄλλο αὐτῷ τῶν λεγομένων xaxav εἶναι 
γιγνόμενον, ἀδικίαν δὲ καὶ ὕβριν i ἔχοντα ἐν αὑτῷ μό- 

γον —, τὸν οὕτω ζῶντα ἴσως ὑμᾶς οὐ πείϑω μὴ οὐκ 

ἄρα εὐδαίμονα ἀλλ᾿ cA» Timon: σαφῶς; ΚΑ. 

᾿᾿ληϑέστατα λέγεις. ΑΘ. Εἶεν" τὲ οὖν τὸ μετὰ τοῦτ᾽ 
εἰπεῖν ἡμᾶς χρεών; ἀνδρεῖος, γὰρ δὴ xci ἰσχυρὸς καὶ 

καλὸς καὶ πλούσιος, καὶ ποιῶν ὃ τὶ περ iN τὸν 

βίον * ἅπαντα, οὐχ ὑμῖν δοκεῖ, εἴπερ ἄδικος εἴη καὶ 

ὑβριστής, ἐξ ἀνάγκης αἰσχρῶς ἄν ζῆν; ἢ τοῦτο μὲν 
ἴσως ἂν συγχωρήσαιτε, τό r6 αἰσχρῶς; ΚΛ. Πάνυ 

μὲν οὖν. ΑΘ. Τί δαί; τὸ καὶ κακῶς; ΚΑ. Οὐκ ἂν 

ἔτι τοῦϑ᾽ ὁμοίως. ΑΘ. Ti δέ; τὸ καὶ ἀηδῶς, καὶ μὴ 
ξυμφερόντως αὑτῷ; ΚΑ. Καὶ πῶς ἄν ταῦτά T ἔτι 

ξυγχωροῖμεν; ΑΘ. Ὅπως; εἰ ϑεὸς ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ὦ 

φίλοι, δοίη ! τις συμφωνίαν" ὡς νῦν 75 σχεδὸν ἀπᾷ- 

δομεν ἀπ᾽ ἀλλήλων. ἐμοὶ “γὰρ δὴ φαΐνεται ταῦτα οὕ- 

τως ἀναγκαῖα, ὡς οὐδέ, ὦ φίλε Κλεινία, Κρήτη »ῆσος 

σαφῶς" καὶ »ομοϑέτης ὧν ταύτῃ πειρῴμην ἂν τούς 18 

ποιητὰς ἀναγκάζειν φϑέγγεσϑαι καὶ πάντας τοὺς ἐν 

τῇ πόλει, ζημίαν vs ὀλίγου μεγίστην ἐπιτιϑείην ἄν, εἴ 
τις ἐν τῇ χώρᾳ φϑέγξαιτο, ὡς εἰσί τινες ἀνϑρωποὶΐ 

ποτϑ πονηροὶ ! μέν, ἡδέως δὲ ζῶντες, ἢ λυσιτελοῦντα 
μὲν ἀλλα ἐστὶ καὶ κερδαλέα, δικαιότερα δὲ ἄλλα. καὶ 

πόλλ ἀττ ἂν παρὰ τὰ vU» λεγόμενα ὑπό τε Κρητῶν 
καὶ “ακχεδαιμονίων, ὡς ἔοικα, καὶ δή που καὶ τῶν ἀλ- 
λων ἀνϑρώπων διάφορα πείϑοιμ' ἂν τοὺς πολίτας μοι 
φϑέγγεσϑαι. φέρδ γάρ, o πρὸς Διός τὸ καὶ Ηπολ- 
λῶνος, [5] ἄριστοι τῶν ἀνδρῶν, εἰ τοὺς »ομοϑετήσα»- 
τας ὑμῖν αὐτοὺς τούτους ἐροίμεϑα Sov, ag ὃ δι- 
καιότατός ἐστι ! βίος ἥδιστος, ἢ δύ᾽ ἐστόν τινα βίω, 

| oi» ὁ μὲν ἥδιστος ὧν τυγχάνει, δικαιότατος δ᾽ ἕτερος; 

ἐγὼ μὲν. 

χάχιστα ξύμπαντα - ἀρξάμενα ἀπὸ τῆς ὑγιείας. καὶ δὴ! 

γον ἀϑάνατον ὄντα καὶ κεκτημένον πάντα τὰ λεγόμε- | 
γὰ ἀγαϑὰ πλὴν δικαιοσύνης T8 xai ἀρετῆς, ἁπάσης, ) 4 



663. 

-d 

, 

M 

"ΕΚ ΒΒ ΠΕ. 

εἰ δὴ δύο φαῖεν, ἐροίμεϑ᾽ d» ἴσως αὐτοὺς πάλιν, Bi- 
8p ὀρϑῶς ἐπανερωτῷμεν, ποτέρους δὲ εὐδαιμονεστέ- 
ρους χρὴ λέγειν, τοὺς τὸν δικαιότατον ἢ τοὺς τὸν ἥδι- 
στον διαβιοῦντας βίον; εἰ μὲν δὴ φαῖεν τοὺς τὸν ἥδι- | 

στον, ἄτοπος αὐτῶν ὃ λόγος ἂν γίγνοιτο. βούλομαι δὲ 
μοι μὴ ἐπὶ ϑεῶν λέγεσϑαι τὸ τοιοῦτον, ἀλλ ἐπὶ πα- 
τέρων καὶ νομοϑετῶν μᾶλλον, xci μοι τὰ ἔμπροσϑεν 

ἡρωτημέγα ! πατέρα 16 καὶ νομοϑέτην ἡρωτήσϑω, ὁ 9 
εἰπέτω ὡς ὁ ζῶν τὸν ἥδιστον βίον ἐστὶ μακαριώτατος. 
εἶτα μετὰ ταῦτα ἔγωγ ἂν φαίην" KP πάτερ, οὐχ ὡς 
εὐδαιμονέστατά με ἐβούλου & ζῆν, ἀλλ᾽ ael διακελδυόμε- 

»ος οὐδὲν ἐπαύου ζὴν us ὡς δικαιότατα. ταύτῃ μὲν 
οὖν à τιϑέμενος εἴτα νομὸ ϑέτης εἴτα καὶ πατὴρ ἅτο- 
πος ἂν, οἶμαι, καὶ ἄπορος φαίνοιτο τοῦ Évugarovr- 
τως ἑαυτῷ λέγειν. εἰ δ᾽ αὖ τὸν δικαιότατον εὐδαιμο- 
γέστατον ἀποφαίΐνοιτο βίον εἶναι, ζητοῖ που πᾶς ἂν ὁ 
ἀκούων, οἶμαι, τί ποτ᾽ ἐν αὐτῷ τὸ τῆς ἡδονῆς xQsir- 
roy ἀγαϑόν 18 * καὶ καλὸν ὁ »όμος ἐνὸν ἐπαινεῖ; τὶ 

γὰρ δὴ δικαίῳ χωριζόμενον ἡδονῆς ἀγαϑὸν ἂν χίγνοι- 
10; φέρϑ, χλέος τὸ καὶ ἔπαινος πρὸς ἀγϑρώπων τϑ καὶ 
ϑεῶν ag ἐστὶν ἀγαϑὸν μὲν καὶ καλόν, ἀηδὲς δὲ, δύς- 

xÀeux δὲ τἀναντία; ἥκιστα, ὦ φίλε: »ομοϑέτα, φήσο- 

us». ἀλλὰ τὸ μήτε τινὰ ἀδικεῖν μήτε ὑπό τινος ἀδι- 

κεῖσϑαι μῶν ἀηδὲς μέν, ἀγαϑὸν δὲ ἢ καλόν; τὰ δὲ 
ἕτερα ἡδέα μέν, αἰσχρὰ δὲ καὶ χαχά; KA. Καὶ πῶς; 

VIL ΑΘ. Οὐκοῦν ὃ μὲν μὴ χωρίζων λόγος ἡδύ τὸ καὶ 
δίκαιον καὶ ἀγαϑόν ! 1 χαὶ καλὸν πιϑανός y , εἰ μη- 

δὲν ἕτερον, πρὸς τὸ τινα ἐθέλειν ζὴν τὸν ὅσιον καὶ 

δίκαιον βίον, ὥςτε »ομοϑέτῃ 78 αἴσχιστος λόγων καὶ 
ἐναντιώτατος, ὃς ἂν μὴ φῇ ταῦτα; οὕτως ἔχειν" οὐδεὶς 
γὰρ ἄν ἑκὼν ἐθέλοι πείϑεσϑαι πράττειν τοῦτο, ὅτῳ μὴ 

τὸ χαΐρειν τοῦ λυπεῖσϑαι πλέον ἕπεται. σκοτοδινιᾶν 

δὲ τὸ πόῤῥωϑεν ὁρώμενον πᾶσί T8 ὡς ἔπος δἰπϑὶν καὶ 

δὴ καὶ τοῖς παισὶ παρέχει. νομοϑέτης δ᾽ ἡμῖν δόξαν 
εἰς τοὐναντίον τούτου καταστήσοι τὸ σκότος ἀφελών, 
! xal πείσει ἁμωςγέπως ἔϑεσι καὶ ἐπαίνοις καὶ λόγοις 
ὡς ἐσκιαγραφημένα τὰ δίκαιά ἐστι καὶ ἄδικα τὰ μὲν 
ἄδικα τῷ τοῦ δικαίου ἐναντίως φαινόμενα, ἐκ μὲν ἀδί- 
xov καὶ κακοῦ ἑαυτοῦ ϑϑωρούμενα ἡδέα, τὰ δὲ δίκαια 
ἀηδέστατα, ἐκ δὲ δικαίου πάντα τἀναντία παντὶ πρὸς 
ἀμφότερα. KA. Φαΐνεται. ΑΘ. Τὴν δ᾽ ἀλήϑειαν τῆς 
κρίσεως ποτέραν κυριωτέραν εἶναι φῶμεν; πύτερα τὴν 
τῆς χείρονος ψυχῆς ἢ τὴν τῆς βελτίονος; KA. ! A- 

»αγκαῖόν TOV τὴν τῆς ἀμείνονος. ΑΘ. Ἀναγκαῖον 
ἄρα τὸν ἄδικον βίον οὐ μόνον αἰσχίω καὶ μοχϑηρό- 
τερον, ἀλλὰ καὶ ἀηδέστερον τῇ ἀληϑείᾳ τοῦ δικαίου τὸ 
εἶναι καὶ ὁσίου βίου. KA. Κινδυνεύει κατά, 78 τὸν 

γὺν λόγον, o φίλοι. ΑΘ. Νομοϑέτης às, QU TL καὶ 

σμικρὸν ὄφελος, si καὶ μὴ τοῦτο ἣν οὕτως ἔχον, ὡς 
καὶ νῦν αὐτὸ ἥριχ ὁ λόγος ἔχειν, εἴπερ τι καὶ ἀλλο 

ἐτόλμησεν ἂν ἐπὶ ἀγαϑῷ ψεύδεσϑαι πρὸς τοὺς γ»έους, 

ἔστιν 0 τι τούτου ψεῦδος λυσιτελέστερον ἂν ἐψεύσατό 

! more καὶ δυνάμενον μᾶλλον ποιεῖν μὴ βίᾳ ἀλλ᾿ ἑκόν- 
τας πάντα τὰ δίκαια; KA. Καλὸν μὲν U ἀλήϑεια, ὦ 
ξένε, καὶ μόνιμον" ἔοικε μὴν οὐ ῥάδιον εἶναι πείϑειν. 
ΑΘ. Εἶεν" τὸ μὲν τοῦ «Σιδωνίου μυϑολόγημα ῥῴδιον 
ἐγένδτο πείϑειν, οὕτως ἀπίϑανον ὃν, καὶ ἄλλα μυρία. 

ΚΛ. Ποῖα; ΑΘ. Τὸ ITO ODIUM ποτὲ ὀδόντων ὁπλί- 

τας ἐξ αὐτῶν φῦναι. καίτοι μέγα y ἐστὲ γομοϑέτῃ 
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| παράδειγμα τοῦ * πείσειν 0 τι ἂν ἐπιχειρῇ τις πείϑειν 
| τὰς τῶν γέων ψυχάς, ὥςτε οὐδὲν ἀλλο αὐτὸν δεῖ σκο- 
|| ποῦντα ἀνευρίσκειν ἢ τί πείσας μέγιστον ἀγαϑὸν ἐρ- 
γάσαιτο &y πόλιν, τούτου δὲ πέρι πᾶσαν μηχανὴν εὑ- 

φίσκειν, ὅντινά ποτε τρόπον ἡ τοιαύτη ξυνοιχία πᾶσα 
περὶ τούτων ἕν καὶ ταὐτὸν ὃ τι μάλιστα φϑέγγοιτ' 
ἀεὶ διὰ βίου παντὸς ἔν 18 φδαὶς καὶ μύϑοις χαὶ λό- 

you. εἰ δ᾽ οὖν ἄλλῃ πῃ δοκεῖ ἢ ταύτῃ, πρὸς ταῦτα 
οὐδεὶς φϑόνος ἀμφιςβητῆσαι τῷ λόγῳ. KA. ' MAX οὐ 

μοι φαΐνδται πρός ys ταῦτα δύνασϑαι ἡμῶν ἀμφιςβη- 
τῆσαί ποτ' ἂν οὐδέτερος. ΑΘ. Τὺ μετὰ τοῦτο τοίνυν 

ἐμὸν ἂν εἴη λέγειν. φημὶ γὰρ ἅπαντας δεῖν ἐπάδειν 

τρεῖς ὄντας τοὺς χοροὺς ἔτι γέαις οὔσαις ταῖς ψυχαῖς 
καὶ ἁπαλαῖς τῶν παίδων, τά τε ἄλλα καλὰ λέγοντας 

πάντα, ὅσα διεληλύϑαμέν τὸ καὶ ἔτι διέλϑοιμεν o ἂν, τὸ 

τὸν αὐτὸν ἥδιστόν 
t8 xoi ἄριστον ὑπὸ ϑεῶν fiov λέγεσϑαι φάσκοντες 
ἀληϑέστατα ! ἐροῦμεν ἅμα καὶ μᾶλλον πείσομεν οὺς 
δεῖ πείϑειν ἢ ἐὰν ἄλλως πως φϑεγγώμεϑα λέγοντες. 

δὲ κεφάλαιον αὐτῶν τοῦτο ἔστω" 

KA. “Συγχωρητέον ἃ λέγεις. ΑΘ. Πρῶτον μὲν τοίνυν 

ὁ “Μουσῶν χορὸς ὃ παιδικὸς ὀρϑύτατ᾽ ἂν εἰξίοι πρῶ- 
τος τὰ τοιαῦτα εἰς τὸ μέσον ἀσόμενος ἁπάσῃ σπουδῇ 
καὶ ὅλῃ τῇ πόλει, δεύτερος δὲ ὁ μέχρι τριάκοντα ἐτῶν, 

τόν τ lloikvo ἐπικαλούμενος μάρτυρα τῶν λεγομένων 

ἀληϑείας πέρι καὶ τοῖς νέοις ἵλεων μετὰ πειϑοῦς γί- 

γρέσϑαι ἐπευχόμενος. ! δεῖ δὲ δὴ καὶ ἔτι τρίτους τοὺς 

ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη μέχρι τῶν ἑξήκοντα γεγονότας 
ἄδειν᾽ τοὺς δὲ μετὰ ταῦτα --- οὐ γὰρ ἔτι δυνατοὲ φε- 

ρειν ᾧδάς — μυϑολύγους περὶ τῶν αὐτῶν dice διὰ 

ϑείας φήμης καταλελέϊφϑαι. KA. “έγεις δέ, ὦ ξένε, 

τένας τούτους τοὺς χοροὺς τοὺς τρίτους; οὐ γὰρ πά- 
vv ξυνίομεν σαφῶς, ὃ τὶ ποτε βούλϑι φράζειν αὐτῶν 

πέρι. ΑΘ. Kol μὴν εἰσὶ 78 οὗτοι σχεδὸν ὧν χάριν οἵ 

πλεῖστοι τῶν ἔμπροσϑεν ἐρῥήϑησαν λόγων. ΚΑ. ! 

Οὔπω μεμαϑήκαμεν, αλλ ἔτι σαφέστερον πειρῶ φρά- 

Be. IX. Ae. Εἴπομεν, εἰ “μεμνήμεϑα, κατ ἀρχὰς 
τῶν λόγων, ὡς à φύσις ἁπάντων τῶν γέων διάπυρος 
οὖσα ἡσυχίαν οὐχ οἵα τὸ ἄγειν οὔτε κατὰ τὸ σῶμα 
οὔτε κατὰ τὴν φωνὴν εἴη; φϑέγγοιτο δ᾽ ἀεὶ ἀτάκτως 
καὶ πηδῷ. τάξεως δ᾽ αἴσϑησιν τούτων ̓  ἀμφοτέρων τῶν 
ἄλλων μὲν ζώων οὐδὲν ἐφάπτοιτο, ἡ δ᾽ ἀνϑρώπου 
φύσις ἔχοι μόνη τοῦτο. τῇ δὴ τῆς κινήσϑως * τάξει 
ῥυϑμὸς ὄνομα δἴη, τῇ δὲ αὐ τῆς φωνῆς, τοῦ τ ὀξέος 
ἅμα καὶ βαρέος συγκθραννυμένων, ἁρμονία ὄνομα 
προφαγορδύοιτο, χορεία δὲ τὸ ξυναμφότερον., xin dels. 

ϑεοὺς δὲ ἔφαμεν ἐλδοῦντας ἡμᾶς συγχορευτάς τὸ καὶ 
χορηγοὺς ἡμῖν δεδωκέναι τόν τα ἠπόλλωνα xal Μού- 
σας, καὶ δὴ καὶ τρίτον ἔφαμεν, δὶ μεμνήμεϑα, Διόνυ- 
σον. KA. Πῶς δ᾽ ov μεμνήμεϑα; ΑΘ. Ὁ μὲν τοί- 
vv» τοῦ Ἡπόλλωνος καὶ τῶν Μουσῶν χορὸς εἴρηνται, 

Διονύσου λέγεσϑαι. KA. Πῶς δή; Aye μάλα γὰρ 
ἄτοπος γίγνοιτ᾽ ἄν ὥς ye ἐξαίφνης ἀκούσαντι Διονύ- 
σου πρεσβυτῶν χορός, δὲ ἄρα οἱ ὑπὲρ τριάκοντα καὶ 
πεντήκοντα δὲ γεγονότες ἔτη μέχρι ἑξήκοντα αὐτῷ χο- 
φεύσουσιν. ΑΘ. “Ἀληϑέστατα μέντοι λέγεις. λόγου δὴ 

δεῖ πρὸς ταῦτα, οἶμαι, ὅπῃ τοῦτο εὔλογον οὕτω 7 

χνόμενον ἂν γίγνοιτο. KA. Τί μήν; ΑΘ. "4g οὖν 

ἡμῖν τά γε ἔμπροσϑεν ὁμολογεῖται; ΚΑ. ! Τοῦ πέ- 
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9; ΑΘ. Τὸ δεῖν mavr ἄνδρα καὶ παῖδα, ἐλεύϑερον 
καὶ δοῦλον ϑῆλύν τὸ καὶ ἀῤῥενα, καὶ ὅλῃ τῇ πόλει 
ὅλην τὴν πόλεν αὐτὴν αὑτῇ ἐπάδουσαν μὴ παύεσϑαϊΐ 
ποτε ταῦτα ἃ ,διεληλύϑαμεν, ἁμῶωςγ ὅπως ἀεὶ ̓ “μεταβαλ- 

λόμενα καὶ πάντως παρεχόμενα ποικιλίαν, Ger ἀπλη- 
στίαν eivai τινα τῶν ὕμνων. τοῖς ἄδουσι καὶ ἡδονήν. 
KA. πῶς δ᾽ οὐχ ὁμολογοῖτ ἂν δεῖν ταῦτα οὕτω πράτ- 
τεσϑαι; ΑΘ. Ποῦ δὴ τοῦϑ' ἡμῖν τὸ ἄριστον τῆς ' 
πόλεως, ἡλικέαις Te καὶ ἅμα φρογνήσεσι πιϑανώτατον 

ὃν τῶν ἐν τῇ πόλει, do» τὰ κάλλιστα μέγιστ᾽ ἄν ἐξ- 
egy ἄζοιτο ἀγαϑά; ἢ τοῦτο ἀνοήτως οὕτως ἀφήσομεν; 
ὃ “κυριώτατον ἂν εἴη τῶν καλλίστων τὸ καὶ ὠφελιμω- 
τάτων ῳδῶν; ΚΑ. ᾿λλὰ ἀδύνατον "τὸ μοϑιέναι, ὡς 

78 τὰ »ῦν λεγόμενα. ΑΘ. πῶς οὖν πρέπον ἂν εἴη 

τοῦτο; ὅρατε εἰ τῇδε. ΚΑ. Il δή; ΑΘ. Πᾶς που 
γιγνόμενος πρεσβύτερος ὁ ὄκνου πρὸς τὰς φδὰς μεστός; 
καὶ χαίροι TB ἧττον πράττων "τοῦτο καὶ ἀνάγκης γι- 
γνομένης αἰσχύνοιτ᾽ ἄν μᾶλλον, ὅσῳ πρεσβύτερος καὶ 
σωφρονέστερος γίγνεται, τόσῳ μᾶλλον. ἀρ οὐχ οὕ- 
τως; ΚΑ. Οὕτω μὲν οὖν. ΑΘ. Οὐκοῦν ἐν ϑεάτρῳ 
ys καὶ παντοίοις ἀνϑρώποις ἄδειν ἑστὼς ὀρϑὸς ἔτι 
μᾶλλον, αἰσχύνοιτ᾽ ἂν. καὶ ταῦτά y εἰ καϑάπερ οἵ 
πϑρὶ viue χοφοὶ ἀγωνιζόμενοι πεφωνασκηκότες ἰσχνοὲ 
18 καὶ ἄσιτοι ἀναγκάζοιντο ἄδειν οἱ τοιοῦτοι, παντά- 
πασί που ἀηδῶς 18 καὶ αἰσχυντηλῶς ἄδοντες ἀπροϑύ- 
uec ἂν τοῦτ᾽ ἐργάζοιντο. * KA. ναγκαιότατα μέντοι 
λέγεις. A9. lios οὖν αὐτοὺς παραμυϑησόμεϑα προ- 

ϑύμους εἶναι πρὸς τὰς ᾧδάς; dp οὐ γομοϑετήσομεν 
πρῶτον μὲν τοὺς παῖδας μέχρι ἐτῶν ὀκτωκαΐδοκα τὸ 

παράπαν οἴνου μὴ γεύεσϑαι, διδάσκοντες ὡς οὐ χρὴ 
2 

πῦρ ἐπὶ πῦρ ὀχϑτεύειν εἰς 18 τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή», 
mir ἐπὶ τοὺς πόνους ἐγχειρεῖν πορδύεσϑαι, τὴν ἐμ 
ueri εὐλαβούμενοι ἕξιν τῶν νέων" μετὰ δὲ τοῦτο oi- 
vov μὲν ἤδη γεύεσϑαι τοῦ μετρίου μέχρι , τριάποντα 
ἐτῶν, μέϑης δὲ καὶ πολυοινίας τὸ παράπαν τὸν νέον 
ἀπέχεσϑαι, τειταράκοντα δὲ ἐπιβαίνοντα ἐτῶν, ἐν τοῖς 
ξυσσιτίοις εὐωχηϑέντα, καλεῖν τούς τ ἄλλους ϑεοὺς 
καὶ δὴ καὶ Διόνυσον παρακαλεῖν εἰς τὴν τῶν πρεσβυ- 
τῶν τελετὴν ἅμα καὶ παιδιάν, ἣν τοῖς ἀνθρώποις Emi- 

κοῦρον τῆς τοῦ γήρως αὐστηρύτηπος ἐδωρήσατο τὸν 
οἶνον φάρμακον, ὧςτε ἀνηβᾶν ἡ ἡμᾶς, καὶ δυςϑυμίας λή- 

ϑὴν γίγνεσϑαι μαλακώτερόν 18 ἐκ σχληροτέρου τὸ 

! τῆς ψυχῆς ἢϑος, καϑάπερ εἰς πῦρ σίδηρον ἐντοϑὲν- 

τα χιγρόμενον, καὶ οὕτως εὐπλαστότερον εἶναι, o mga- 
τὸν uiv ὃν διατεθεὶς οὕτως ἕχαστος eg ovx ἂν ἐϑὲ- 
λοι προϑυμότερόν y8» ἧττον αἰσχυνόμενος» ovx ἐν 

πολλοῖς, ἀλλὰ ἐν μετρίοις, καὶ οὐκ ἐν ἀλλοτρίοις, ἀλλ 

ἐν οἰκείοις, ἄδειν τε καὶ ὃ πολλάκις εἰρήκαμεν, ἐπῴδειν; 

ΚΑ. Καὶ πολύ re. Ae. Εἰς μὲν γε τὸ προάγειν. τοί- 
γυν αὐτοὺς μετέχειν ἡμῖν δῆς οὗτος ὃ τρόπος οὐκ ἂν 
παντάπασιν | ag uv γίγνοιτο. KA. Οὐδαμῶς. P. 

ΑΘ. Ποίαν δὲ ἄσουσιν oi ἄνδρες φωνὴν ἢ Μοῦσαν; 

ἢ δῆλον, ὅτι πρέπουσαν αὑτοῖς δεῖ yé τινα. KA. Πῶς 
γὰρ οὖ; ΑΘ. Tí; ἂν οὖν πρέποι ϑείοις, ἀνδράσιν; 

ag ἃ ἂν ἢ τῶν χορῶν; ΚΑ. Ἡμεῖς γοῦν, a ξένε, καὶ 

οἵδε οὐκ ἀλλὴν ἂν τινα δυναίμεϑα φδὴν ἢ ἢ ἣν ἐν τοῖς 
χοροῖς ἐμάϑομεν ξυνήϑεις ἄδειν γενόμενοι. ΑΘ. Ei- 
χότως y5' ὄντως y&Q οὐκ ἐπήβολοι γεγόνατο τῆς καλ- 
λίστης φδῆς. ' στρατοπέδου γὰρ πολιτείαν ἔχετε, ἀλλ᾽ 
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οὐκ ἐν ἄστεσι κατῳκηκότων, ἀλλ οἷον ἀϑρόους σώ-. 
λους ἐν ἀγέλῃ γεμομένους φορβάδας τοὺς γέους κέχτη- | 
σϑε. λαβὼν δ᾽ ὑμῶν οὐδεὶς τὸν αὑτοῦ, παρὰ τῶν 
ξυννόμων σπάσας σφόδρα ἀγριαίνοντα καὶ ἀγανα- 
κτοῦντα, ἱπποκόμον, Te ἐπέστησεν ἰδίᾳ, καὶ παιδεύει, 
ψήχων τε καὶ ἡμερῶν καὶ πάντα προφήκοντα ἀποδι- 
δοὺς τῇ παιδοτροφίᾳ, ὅϑεν οὐ μόνον ἀγαϑὸς ἂν 
στρατιώτης εἴη, πόλιν δὲ καὶ ἄστη δυνάμενος * διοι- 

aei», Oy δὴ xav ἀρχὰς εἴπομεν τῶν Τυρταίου πολεμι- 
χῶν εἶναι πολεμιιώτερον, τέταρτον ἀρετῆς ἀλλ οὐ 

πρῶτον τὴν ἀνδρείαν κτῆμα τιμῶντα ἀεὶ καὶ παντα- 
χοῦ ἰδιώταις τὸ καὶ ξυμπάσῃ τῇ πόλει. ΚΛ. Οὐκ oi- 

δὰ ἡμῶν, ὦ ξένε, ὅπῃ πάλιν αὖ τοὺς γνομοϑέτας qav- 

Aie. ΑΘ. Ovx, à qa$6 mtpoceyay τούτῳ τὸν νοῦν 

δρῶ τοῦτο; εἴπερ" ἀλλ᾽ ὃ λόγος ὅπῃ φέρει, ταύτῃ πο- 
φευώμεϑα, δὲ βούλεσϑε. εἰ γὰρ ἔχομεν Μοῦσαν τῆς 
τῶν χορῶν καλλίω ! καὶ τῆς ἐν τοῖς κοινοῖς ϑεάτροις, 
πειρώμθϑα ἀποδοῦναι τούτοις οὕς φαμεν ἐχείνην μὲν 
αἰσχύνεσθαι, ζητεῖν δὲ, ἥτις καλλίστη ταύτης xowo- 
νεῖν. ΚΑ. Πάνυ je Ae Οὐκοῦν πρῶτον μὲν δεῖ 
τόδ γε ὑπάρχειν ἅπασιν, ὅσοις qute generat τις χά- 
ρις, ἢ τοῦτο αὐτὸ μόνον αὐτοῦ τὸ σπουδαιότατον εἷ- : 

yat ἢ τινὰ ὀρϑότητα ἢ τὸ τρίτον ὠφέλειαν; οἷον δὴ . 

λέγω ἐδωδῇ μὲν καὶ πόσει καὶ ξυμπάσῃ τροφῇ παρέ- 
πεσϑαι μὲν τὴν χάριν, ἣν ἡδονὴν ἂν ,προςείποιμεν" ἣν, 
δὲ ὀρϑότητα τὸ καὶ ὠφέλειαν, ' ὅπερ ὑγιεινὸν τῶν. 
πρσεφερομένων λέγομεν ἑκάστοτε, τοῦτ᾽ αὐτὸ εἶναν ἐν᾿ 
αὐτοῖς καὶ τὸ ὀρϑύότατον. KA. Πάνυ μὲν oU». Ae: 
Kai μὴν xai τῇ μαϑήσει παρακολουϑεῖν μὲν τό ye 

τῆς χάριτος, τὴν ἡδονήν, τὴν δὲ ὀρϑότητα καὶ τὴν 
ὠφέλειαν καὶ τὸ εὖ καὶ τὸ καλῶς τὴν ἀλήϑειαν εἶναι 

τὴν ἀποτελοῦσαν. ΚΑ. Ἔστιν οὕτω. ΑΘ. Ti δαί; 
τῇ τῶν ὁμοίων ἐργασίᾳ ὅσαι τέχναι εἰκαστικαΐ, dg 
οὐκ, ἂν τοῦτο ! ἐξεργάζωνται, τὸ μὲν ἡδονὴν ἐν αὖ- 

τοῖς 7ίγνεσϑαι, παρεπόμδνον ἐὰν 7ίγνηται, χάριν ov- 
τὸ δικαιότατον ἂν εἴη προζαγορεύειν; KA. Ναί. Ae. 

Τὴν δὲ ye ὀρϑότητά mov τῶν τοιούτων ἡ ἰσότης ἂν, 
ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν, ἐξεργάζοιτο τοῦ TE. τοσούτου 
x«i τοῦ τοιούτου πρότερον, ἀλλ οὐχ ἡδονή. ΚΑ. Κα- | 
λῶς. ΑΘ. Ovxovr ἡδονῇ χρίνοιτ ἂν μόνον ἐκοῖνο ὁρ- 
ϑῶς, ὃ μήτ τινὰ ὠφέλειαν μήτε ἀλήϑειαν μήτε 
ὁμοιότητα ἀπεργαζόμενον παρέχεται, ] μηδ᾽ oV γ8 
βλάβην, ἀλλ᾿ αὐτοῦ τούτου μόνου Évexo γίγνοιτο τοῦ 
ξυμσταρεπομένου τοῖς, ἄλλοις, τῆς χάριτος, ἣν δὴ καλ- 
λιστά τις ὀνομάσαν ἂν ἡδονήν, ὅταν μηδὲν αὐτῇ τού- 
τῶν ἐπακολουϑῇ; KA. “ἀβλαβῆ λέγεις, ἡδονὴν μόνον. 
ΑΘ. Nai, καὶ παιδιάν γε εἶναι τὴν αὐτὴν ταύτην λέγω 
τότε, ὅταν μήτε τι βλάπτῃ μήτε ὠφελῇ σπουδῆς ἢ λό- 
yov ἄξιον. KA. “ληϑέστατα λέγεις. A0. "Ap οὖν 

οὐ πᾶσαν μίμησιν φαῖμεν ἂν ἐκ τῶν νῦν λεγομένων 
ἥκιστα ἡδονῇ προρήκειν χρίνεσθαι xai δόξῃ μὴ ἀλη- 
Oei, * καὶ δὴ καὶ πᾶσαν ἰσότητα — οὐ γὰρ εἴ τῳ 

δοκεῖ ἢ εἴ τις χαίρει 10, τό γε ἴσον ἴσον οὐδὲ τὸ 
σύμμετρον ἄν εἴη σύμμετρον ὅλως — ἀλλὰ τῷ' ἀλη- 
ϑεῖ πάντων μάλιστα, ἥκιστα δὲ ὁτῳοῦν ἄλλῳς: KA. 
Παντάπασι uiv ovv. ΑΘ. Οὐκοῦν μουσικήν ye πᾶ- 
σάν φαμεν εἰκαστικήν τ εἶναν καὶ μιμητικήν; KA. Τὶ 
μήν; ΑΘ. Ἥκιστ᾽ ἄρα ὅταν τις μουσικὴν ἡδονῇ φῇ 
χρίψεσϑαι, τοῦτον ἀποδωκτέον τὸν λόγον, καὶ ζητητέον 
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ἥκιστα ταύτην ὡς σπουδαΐαν, EL τις ἄρα που καὶ ! γί- 

7νοιτο; ἀλλ ἐκείνην τὴν ἔχουσαν τὴν ὁμοιότητα τῷ 

τοῦ καλοῦ μιμήματι. ΚΑ. Ἡληϑέστατα. ΑΘ. Kai 
τούτοις δὴ τοῖς τὴν καλλίστην ᾧδήν τε ζητοῦσι καὶ 
Μοῦσαν ζητητέον, ὡς ἔοικεν, οὐχ ἥτις ἡδεῖα, ἀλλ ἥτις 
ὀρϑή. μιμήσεως γὰρ ἤν, ὡς ἔφαμεν, ὀρϑότης, εἰ τὸ 

μιμηϑὲν ὅσον τὸ καὶ οἷον ἦν ἀποτελοῖτο. KA. Πῶς 

γὰρ ov; ΑΘ. Koi μὴν τοῦτό 78 πᾶς ἂν ὁμολογοῖ 

περὶ τῆς μουσικῆς, ὅτι πάντα τὰ περὶ αὐτήν ἐστι ποι- 

ἤματα αἱμησίς τε xoi ' ἀπεικασία. καὶ τοῦτό ys μῶν 

οὐκ ἂν ξύμπαντες. ὁμολογοῖεν ποιηταί τὸ καὶ ἀχροα- 

ταὶ καὶ ὑποκριταί; KA. Koi “μάλα. .ΑΘ. 4εῖ δὴ 
καϑ' ἕκαστόν γε, ὡς ἔοικε, γιγνώσκειν τῶν ποιημάτων, 

0 τί ποτ᾽ ἔστι, τὸν μέλλοντα ἐν αὐτῷ μὴ ἁμαρτήσϑ- 
σϑαι. μὴ γὰρ γιγνώσκων τὴν οὐσίαν, τὲ ποτε βούλε- 

ται καὶ ὅτου ποτ ἐστὶν εἰκὼν ὄντως, σχολῇ τήν γε 

ὀρϑότητα τῆς βουλήσεως ἢ ἢ xot ἁμαρτίαν αὐτοῦ δια- 

χρώσεται. KA. EOM πῶς δ᾽ ov; ΑΘ. 0 δὲ τὸ ! 
ὀρϑῶς μὴ γινώσκων ap ἂν ποτε τό γε εὖ καὶ τὸ 
κακῶς δυνατὸς εἴη διαγνῶναι; λέγω δὲ οὐ πᾶνυ σα- 

φῶς, ἀλλὰ ὧδε σαφέστερον ἴσως ἂν λεχϑείη. ΚΑ. 
Πῶς; XL ΑΘ. Εἰσὶ δήπου κατὰ τὴν ὄψιν ἡμῖν ἀπει- 
κασίαι μυρίαι. KA. iNaj. ΑΘ. Τί οὖν; BL τις καὶ ἐν 

τούτοις ἀγνοοῖ, τῶν μεμιμημένων ὃ τί ποτ᾽ ἐστὶν ἕκα- 

στον τῶν σωμάτων, ἀρ ἂν ποτβ τό γ8 ὀρϑῶς αὐτῶν 

εἰργασμένον γνοίη; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, οἷον τοὺς ἀρι- 

ϑμοὺς τοῦ σώματος χαὶ ἑκάστων τῶν μερῶν τὰς ϑέ- 

σεις ! εἰ EYBL, ὅσοι τὲ εἰσι καὶ ὁποῖα παρ ὁποῖα cU- 

τῶν xelusya τὴν προςήκουσαν τάξιν ἀπείληφο, καὶ ἔτι 
δὴ χρώματά 18 καὶ σχήματα, ἢ πάντα ταῦτα τεταρα- 

γμένως εἴργασται, “μῶν. δοκεῖ ταῦτ ἂν ποτ διαγνῶναϊὶ 

τις τὸ παράπαν ἀγνοῶν ὃ τί mor ἐστὶ τὸ μεμιμημέ- 

yoy ζῶον; KA. Kai πῶς; ΑΘ. Τί δ᾽; & γιγνώ- 

σκοιμεν ὅτι τὸ γεγφαμμένον ἢ τὸ πεπλασμένον ἐστὶν 

ἄνϑρωπος, καὶ τὰ μέρη πάντα τὰ " ἑαυτοῦ καὶ χρώ- 
ματα ἅμα καὶ σχήματα ἀπείληφεν ὑ ὑπὸ τῆς τέχνης, ἀρά 

7ε ἀναγκαῖον ἤδη τῷ ταῦτα γρόντι καὶ ἐχεῖνο ἑτοίμως 

γῳνώσκειν, εἴτε χαλὸν BITE ὅπῃ ποτὲ ἐλλιπὲς ἂν ei 

κάλλους: KA. Πάντες pir ἂν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὦ 

ξένε, τὰ καλὰ τῶν ζώων ἐγιγνώσκομεν. ΑΘ. Ὄρϑό- 

τατὰ λέγεις. ap οὖν οὐ περὶ ἑκάστην δἰίκόνα καὶ ἐν 

γραφικῇ καὶ ἐν μουσικῇ καὶ πάντῃ τὸν μέλλοντα ἕμ- 

qgoyo κριτὴν. ἔσεσϑαι δεῖ ταῦτα τρία ἔχειν, 0 τί ἐστι 

πρῶτον γιγνώσκειν, ἔπειτα ὡς ὀρϑῶς, ἔπειϑ᾽ ὡς EU, 

τὸ τρίτον, εἴργασται τῶν εἰκόνων ἡτιζοῦν ῥήμασί T8 

xoi μέλεσι x«i τοῖς ῥυϑμοῖς ; ΚΑ. "Eoix8 γοῦν. ΑΘ. 

“Μὴ τοίνυν ἀπείπωμεν λέγοντες τὸ περὶ τὴν μουσικὴν 
ἧ Ζαλεπόν. ἐπειδὴ γὰρ ὑμνεῖται τὸ περὶ αὐτὴν διαφε- 
ρόντως ἢ τὰς ἄλλας εἰκόνας, εὐλαβείας δὴ δεῖται πλεί- 

στης πασῶν εἰκόνων. ἁμαρτών τὸ γάρ τις μέγιστ᾽ ἂν 

βλάπτοιτο, ἤϑη κακὰ φιλοφρονούμενος, χαλεπώτατόν 

! T8 αἰσϑέσϑαι διὰ τὸ τοὺς ποιητὰς φαυλοτέρους εἰ- 

ναι ποιητὰς αὐτῶν τῶν Μουσῶν. οὐ γὰρ ἂν ἐκεῖναί 

7ε ἐξαμάρτοιέν ποτε τοσοῦτον, ὥςτε ῥήματα ἀνδρῶν 

ποιήσασαι τὸ σχῆμα γυναικῶν καὶ μέλος ἀποδοῦναι, 

καὶ μέλος ἐλευϑέρων αὖ καὶ σχήματα ξυν»ϑεῖσαι ῥυ- 

Spes δούλων καὶ ἀνελευϑέρων προφαρμόττειν, οὐδ᾽ 

αὖ ῥυϑμοὺς καὶ σχῆμα ἐλευϑέριον ὑποϑεῖσαι μέλος ἢ 

λόγον ἐναντίον ἀποδοῦναι τοῖς ῥυϑμοῖς" ἔτι δὲ ϑη- 
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ρίων φωνὰς ! xal ἀνϑρώπων» καὶ ὀργάνων. καὶ πάντας 
ψόφους εἰς ταὐτὸ οὐκ ἂν zt018 ξυνϑεῖεν, ὡς ἕν τι pu- 
μούμεναι. ποιηταὶ δ᾽ ἀνϑρώπινοι σφόδρα τὰ τοιαῦτα 
Dui es xal συγκυκῶντες ἀλόγως γέλωτ᾽ ἄν παρα- 
σχευάζοιεν τῶν ἀνϑρώπων,, ὅσους φησὶν Ὀρφεὺς λα- 
aeu ὥραν τῆς τέρψιος" ταῦτά τε γὰρ ὁρῶσι πᾶντα 
κυκώμενα, καὶ ἔτι διασπῶσιν οἱ ποιηταὶ ῥυϑμὸν μὲν 
καὶ σχήματα μέλους χωρίς, λόγους ψιλοὺς εἰς μέτρα 

τιϑέντες, μέλος δ᾽ αὐ xai! ῥυϑμὸν ἄνευ ῥημάτων, ju 
λῇ κιϑαρΐσει τὸ καὶ αὐλήσει προςχρώμενοι" ἐν οἷς δὴ 

παγχάλεπον ἄνευ λόγου γιγνόμενον ῥυϑμόν 18 καὶ 
ἁρμονίαν γῳνώσχειν, 0 τὶ τ βούλεται καὶ ὅτῳ &ouxs 
τῶν ἀξιολόγων μιμημάτων, ἀλλὰ ὑπολαβεῖν avay - 

καῖον, ὅτι τὸ τοιοῦτον ys πολλῆς ἀγροικίας μεστὸν 
πᾶν, ὑπόσον τάχους T6 καὶ ἀπταισίας καὶ φωνῆς ϑη- 
ριώδους σφόδρα φίλον, der αὐλήσει 78 χρῆσϑαι καὶ * 
κιϑαρίσει πλὴν ὅσον ὑπὸ agat» τε καὶ gon ψιλῷ 
δ᾽ ἑκατέρῳ πᾶσά τις ἀμουσία καὶ ϑαυματουργία γί- 
proc ἄν τῆς φήσεως, ταῦτα μὲν ἔχει ταύτῃ λόγον" 
ἡμεῖς δὲ γε οὐχ ὃ τι μὴ δεῖ ταῖς Μούσαις ἡμῶν προς- 

χρῆσϑαι τοὺς ἤδη τριακοντούτας καὶ τῶν πεγτήχοντα 
πέραν γεγονότας σχοπούμεϑα, ἀλλ ὃ τί ποτε δεῖ. τό- 

Ós μὲν ov» ἐκ τούτων ὁ λόγος ἡμῖν δοκεῖ μοι σημαί- 
vew ἤδη τῆς 78 χορικῆς Μούσης, ὃ τι πεπαιδεῦσϑαι 

δεῖ βόχιον τοὺς πεντηκοντούτας, ! ὅσοιςπερ ἂν ἄδειν 
προςήκῃ. τῶν γὰρ ῥυϑμῶν καὶ τῶν ἁρμονιῶν ἀναγ- 
καῖον αὐτοῖς ἐστὶν εὐαισϑήτως ἔχειν καὶ γιγνώσκειν" 
ἢ πῶς τις τὴν ὀρϑότητα γνώσεται τῶν μελῶν, ᾧ προς- 
ἧκεν ἢ μὴ προςῆκδ τοῦ “4ωριστὶ καὶ τοῦ ῥυϑμοῦ, ὃ ὃν ὁ 
ποιητὴς αὐτῷ προςῆψεν;, ὀρϑῶς ἢ μή; KA. 4ῆλον, 

ὡς οὐδαμῶς. ΑΘ. Τελοῖος γὰρ ὃ 78 πολὺς ὄχλος 

ἡγούμενος ἱκαγῶς γιγνώσκειν τὸ τε εὐάρμοστον καὶ 
δύρυϑμον καὶ μή, ὅσοι πιροςᾷάδειν αὐτῶν καὶ βαίνειν ἐν 
ῥυϑμῷ γεγόνασι ' διηναγκασμένοι;, ὅτι δὲ δρῶσι ταῦ- 
τα ἀγνοοῦντες αὐτῶν ἕκαστα, οὐ συλλογίξονται, τὸ δὲ 
που προφήκοντα, μὲν ἔχον πᾶν μέλος ὀρϑῶς ἔχει, μὴ 

προζήκοντα δὲ ἡμαρτημένως. ΚΛ. ΞΙναγκαιότατα. AQ. 

Ti οὖν; ὁ μηδὲ ὃ τί ποτ᾽ ἔχει γιγνώσκων aga; 0 τί 
meg εἴπομεν, ὡς ὀρϑῶς 7 αὐτὸ ἔχει, γνώσεταΐ ποτε 
ἐν. ὁτῳοῦν; ΚΑ. Καὶ τίς μηχανή; XIL ΑΘ. Τοῦτ᾽ 

οὖν, ὡς ἔοικεν, ἀνευρίσκομεν αὖ τὰ »ῦν, ὅτι τοῖς φδοῖς 
ἡμῖν, οὖς νῦν παρακαλοῦμεν καὶ ἑκόντας ! τινὰ τρό- 
πον ἀναγκάζομεν ἄδειν, μέχρι 78 τοσούτου πεπαιδεῦ- 
σϑαι σχεδὸν». ἀναγκαῖον, μέχρι τοῦ δυνατὸν εἶναι ξυν- 

ακολουϑεῖν ἕκαστον ταῖς τε βάσεσι τῶν ῥυϑμῶν καὶ 
ταὶς χορδαῖς ταῖς τῶν μελῶν, ἵνα καϑορῶντες τάς τα 

ἁρμονίας, καὶ τοὺς ῥυϑμοὺς ἐκλέγεσϑ αἱ 16 τὰ προς- 
ἥκοντα οἷοί 1 ὦσιν, ἃ τοῖς τηλικούτοις T8 καὶ τοιού- 
τοις ᾷδειν πρέπον, xoi οὕτως ἄδωσι, καὶ ἄδοντες αὖ- 

τοὶ 16 ἡδονὰς τὸ παραχρῆμα ἀσινεῖς ἥδωνται καὶ τοῖς 
νεωτέροις ἡγεμόνες ι ηϑῶν χρηστῶν ἀσπασμοῦ προς- 
ἥκοντος γίγνωνται. μέχοι δὲ τοσούτου παιδευϑέντες 
ἀκριβεστέραν ἂν παιδείαν τῆς ἐπὶ τὸ πλῆϑος φερού- 
σης εἶθν μετακεχειρισμένοι καὶ τῆς περὶ τοὺς ποιητὰς 
αὐτούς. τὸ γὰρ τρίτον οὐδεμία ἀνάγκη ποιητῇ γιχνώ- 
σκειν, εἴτε καλὸν εἴτε μὴ καλὸν τὸ μίμημα, τὸ δὲ ἀρ- 
μονίας καὶ ῥυϑμοῦ σχεδὸν ἀνάγκη" τοῖς δὲ πάντα τὰ 
τρία τῆς ἐκλογῆς ἕνεκα τοῦ καλλίστου καὶ δευτέρου, * 
ἢ μηδέποτε ἱκανὸν ἐπῳδὸν γίγνεσθαι νέοις πρὸς ἀρε- 
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τήν. καὶ ὅπερ ὃ λόγος ἐν ἀρχαῖς ἐβουλήϑη, τὴν τῷ 
τοῦ Διονύσου χορῷ βοήϑειαν ἐπιδεῖξαι καλῶς λεγομέ- 
νη», εἰς δύναμιν εἴρηκε. σκοπώμϑϑα δή, εἰ τοῦθ᾽ οὐ- 

τῶ γέγονε. ϑορυβώδης μὲν, που ὃ ξύλλογος ὃ τοιοῦτος 

ἐξ ἀνάγκης, προϊούσης τῆς πόσεως, ἐπὶ μᾶλλον asl 

ξυμβαίνει γινόμενος, ὅπερ ὑπεϑέμεϑα XOT ἀρχὰς 

ἀναγκαῖον εἶναι γίγνεσϑαι περὶ ! τῶν γὺν χιχνομένων. 
ΚΛ. ἀνάγκη. ΑΘ. Πᾶς δὲ 78 αὐτὸς αὑτοῦ κουφότε- 
gos αἴρεται καὶ γέγηϑὲέ τε καὶ παῤῥησίας ἐμπίπλαται 
καὶ ἀνηκουστίας ἐν τῷ τοιούτῳ τῶν πέλας, ἄρχων δ᾽ 

ἱκανὸς ἀξιοῖ ἑαυτοῦ r8 καὶ τῶν ἄλλων γεγονέναι. ΚΑ. 

Τί μήν; ΑΘ. Οὐκοῦν ἔφαμεν, ὅταν γίγνηται ταῦτα, 

καϑάπερ τινὰ σίδηρον, τὰς ψυχὰς τῶν πινόντων δια- 
πύρους γιγνομένας μαλϑακωτέρας γίγνεσϑαι καὶ γδω- 

τέρας, ὥςτε εὐαγώγους ξυμβαίνειν τῷ ! δυναμένῳ καὶ 

ἐπισταμένῳ παιδεύειν 18 καὶ ΣΝ καϑάπερ ὅτ᾽ 

ἤσαν »έαι; τοῦτον δ᾽ εἶναι τὸν πλάστην τὸν αὐτὸν ὡς- 
περ τότε, τὸν ἀγαϑὸν νομοϑέτην, οὗ »όμους εἶναι δεῖ 
συμποτικούς, δυναμένους τὸν εὐελπιν καὶ ϑαῤῥαλέον 

ἐκεῖνον γιγνόμενον καὶ ἀναισχυντότερον τοῦ δέοντος, 
καὶ οὐκ ἐθέλοντα τάξιν καὶ τὸ κατὰ μέρος σιγῆς καὶ 

λόγου καὶ πόσεως καὶ Μούσης ὑπομένειν, ἐθέλειν ποι- 

εἴν πάντα τούτοις τἀναντία, καὶ εἰςιόντι τῷ μὴ καλῷ 
ϑάῤῥει r0» ! κάλλιστον διαμαχόμενον φόβον εἰςπέμ- 
7z& Oiovcr εἶναι μετὰ δίκης, ὃν αἰδῶ τὸ καὶ αἰσχύνην 
ϑεῖον φόβον ὠνομάκαμεν; KA. Ἔστι ταῦτα. ΑΘ. 
Τούτων δέ CR τῶν νόμων εἶναι »ϑμοφύλακας καὶ συν- 
δημιουργοὺς αὐτοῖς τοὺς ἀϑορύβους καὶ γήφοντας τῶν 
μὴ νηφόντων στρατηγούς, ὧν δὴ χωρὶς μέϑῃ διαμάχε- 
σϑαι δεινότερον ἢ πολεμίοις εἶναι μὴ μετὰ ἀρχόντων 

ἀϑορύβων, καὶ τὸν cv μὴ δυνάμενον ἐθέλειν πείϑε- 
σϑαι τούτοις καὶ τοῖς ἡγεμόσι τοῖς τοῦ Διονύσου, ! 

τοῖς ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη γεγονόσιν, ἴσην καὶ μείζω τὴν 
αἰσχύνην φέρειν ἢ τὸν τοῖς τοῦ ρεος ἀπειϑοῦντα 

ἄρχουσιν. KA. Ὀρϑῶς. ΑΘ. Οὐκοῦν εἴ ye εἴη τοι- 
αὐτὴ μὲν μέϑη, τοιαύτη δὲ παιδιά, μῶν σὺκ ὠφελη- 
ϑέντες ἂν οἱ τοιοῦτοι συμπόται καὶ μᾶλλον φίλοι ἢ 
πρότερον ἀπαλλάττοιντο ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ovy ὥςπερ τὰ 
vov ἐχϑροὶ, κατὰ νόμους δὲ πᾶσαν τὴν * συνουσίαν 
ξυγγενόμενοι καὶ ἀκολουϑήσαντες, 07018 ἀφηγοῖντο OL 
»ἤφοντες τοῖς μὴ »ἤφουσιν; KA. Ὀρϑῶς, εἴ ye δὴ 
εἴη ἔτι τοιαύτη, οἵαν νῦν λέγεις. XIII. ΑΘ. Μὴ τοί- 

vuv ἐκεῖνο y ἔτι τῆς τοῦ Διονύσου δωρεᾶς ψέγωμεν 
ἁπλῶς, ὡς ἔστι κακὴ καὶ εἰς πόλιν οὐκ ἀξία παραδέ- 

χεσϑαι. καὶ γὰρ ἔτι πλείω τις ἄν ἐπεξένϑοι λέγων, 
ἐπεὶ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαϑόν, 0 δωρεῖται, λέγϑιν μὲν 

ὄκνος εἰς τοὺς πολλοὺς διὰ τὸ κακῶς τοὺς ἀνϑρώπους 

αὐτὸ ! ὑπολαβεῖν καὶ γνῶναι ̓ λεχϑὲν. KA. Τὸ ποῖον 
δή; ΑΘ. ,Aóyoc τις ἅμα καὶ φήμη ὑποῤῥεῖ πῶς, ὡς 

ὃ ϑεὸς οὗτος ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς Ἥρας διεφορήϑη τῆς 
ψυχῆς τὴν γνώμην, διὸ τάς τε βακχείας καὶ πᾶσαν τὴν 
μανικὴν ἐμβάλλει χορείαν τιμωρούμενος" ὅϑεν καὶ τὸν 

οἶνον ἐπὶ τοῦτ αὐτὸ δεδώρηται. ἐγὼ δὲ τὰ μὲν τοι- 
αὗτα τοῖς ἀσφαλὲς ἡγουμένοις εἶναι λέγειν περὶ ϑεῶν 
ἀφίημι λέγειν" τὸ δὲ τοσόνδε οἶδα, ὅτι πᾶν ζῶον, ὅσον 

αὐτῷ προςήκει ! νοῦν ἔχειν τελεωϑέντι, τοιοῦτον καὶ 
ἐν τούτῳ “δὴ τῷ 

χρόνῳ, ἐν ᾧ μήπω κέχτηται τὴν οἰκείαν φρόνησιν, πᾶν 
μαΐνεταὶ τε καὶ (bg ἀτάκτως, καὶ ὅταν ἀχκταινώσῇῃ 

5 ΕΞ aui 
τοσοῦτον οὐδὲν ἔχον ποτὲ φύεται. 
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avro τάχιστα, ἀτάκτως αὐ πηδᾷ. ἀγαμνησϑῶμεν δὲ, L- 
ὅτι μουσικῆς τε καὶ γυμναστικῆς ἔφαμεν ἀρχὰς ταύτας" 
εἶναι. KA. Μεμνήμεϑα" al δ᾽ ov; ΑΘ. Οὐκοῦν xal, 
ὅτι τὴν ῥυϑμοῦ τε καὶ ἁρμονίας αἴσϑησιν τοῖς ἀν- 
ϑραποις ἡμῖν ἐνδεδωκέναι " τὴν ἀρχὴν ταύτην ἔφαμεν, D 
πόλλωνα δὲ καὶ Μούσας καὶ Διόνυσον ϑεῶν αἰτίους | | 

γεγονέναι; ΚΛ. Πῶς γὰρ ov; ΑΘ. Καὶ δὴ καὶ τὸν 
οἶνον re ὡς ἔοικδν, ὃ τῶν ἄλλων λόγος, Ἱ ἵνα μανῶμεν, 

φησὶν ἐπὶ τιμωρίᾳ LE τῶν ἀνϑρώπων δεδόσϑαι" ὁ δὲ 
γὺν λεγόμενος vg ἡμῶν φάρμακον ἐπὲ τοὐναντίον φη- 
σὶν αἰδοῦς μὲν ψυχῆς κτήσϑως ἕνδκα δεδόσϑαι, σώμα-!- 
τος δὲ ὑγιδίας τε καὶ ἰσχύος. Κλ. Κάλλιστα, [^] ξένε, 

τὸν λόγον ἀπεμνημόνευκας. ! ΑΘ. Καὶ τὰ μὲν δὴ τῆς E 

χορείας ἡμίσβα διαπεπεράνϑω" τὰ δ᾽ ἡμίσβα, ὅπως ἂν 
ἔτι δοκῇ» “περανοῦμεν ἢ καὶ ἐάσομεν. KA. Ποῖα δὴ 
λέγεις, καὶ πῶς ἑκάτερα διαιρῶν; ΑΘ. Ὅλη μὲν που 

χορεία ὅλη παίδευσις aiv ἡμῖν, τούτου δ᾽ αὐ τὸ μὲν 
ῥυϑμοὶ rs καὶ ἁρμονίαι τὸ κατὰ τὴν φωνήν. KA. Nat. 

AQ. Τὸ δέ ye κατὰ τὴν τοῦ σώματος κίνησιν ῥυϑμὸν 
μὲν κοινὸν τῇ τῆς φωνῆς εἶχε κινήσει, σχῆμα δὲ ἴδιον. 
ἐκεῖ δὲ * μέλος à τῆς φωνῆς, κίνησις. KA. ληϑέστα- 613 
τα. Ae. Τὰ μὲν τοίνυν τῆς φωνῆς μέχρι τῆς ψυχῆς 

πρὸς ἀρετῆς παιδείαν, ovx οἷδ᾽ ὅντινα τρόπον, ὠνομά- 
σαμεν μουσικήν. ΚΛ. Ὀρϑῶς μὲν ov. ΑΘ. Τὰ δὲ 

ve TOU σώματος, ἃ παιζόντων ὄρχησιν εἴπομεν, ἐὰν 
μέχρι τῆς τοῦ σώματος ἀρετῆς à τοιαύτη λίνησις. γί- 
γνηται, τὴν ἔντεχνον ἀγωγὴν ἐπὶ τὸ τοιοῦτον αὐτοῦ 
γυμναστικὴν προςείπωμεν. ΚΑ. Ὀρϑότατα. ΑΘ. Τὸ 
δὲ τῆς μουσικῆς, ! ὃ νῦν δὴ σχεδὸν ἥμισυ διεληλυϑέ- B 
γαι τῆς χορδίας εἴπομεν. καὶ διαπεπεράνϑαι, καὶ νῦν 
οὕτως εἰρήσϑω" τὸ δ᾽ ἥμισυ λέγωμεν. ἢ πῶς καὶ πῇ 

ποιητέον; KA. Ὦ ἄριστε, Κρησὶ καὶ “Δακεδαιμονίοις 

διαλεγόμενος, μουσικῆς πέρι διελϑόντων ἡμῶν, ἐλλει- 
πόντων δὲ γυμναστικῆς, τί ποτϑ οἶδθι σοι πότερον ἡμῶν | 
ἀποχρινεῖσϑαι πρὸς ταύτην τὴν ἐρώτησιν; ΑΘ. 2mo- - 

κεχρίσϑαι ἔγωγ ἂν σε φαίην σχεδὸν ταῦτ ἐρόμενον 
σαφῶς, καὶ μανϑάνω, ὡς ἐρώτησις οὖσα αὕτη τὰ νῦν 
ἀπόκρισίς ! T ἐστίν, ὡς εἶπον, καὶ ἔτι πρόςταξις δια- C 

περάνασϑαι, τὰ περὶ γυμναστικῆς. KA. "puro" ὑπέ- 
λαβές τὸ καὶ οὕτω δὴ ποΐδι. ΑΘ. Ποιητέον" οὐδὲ γὰρ 
πάγυ χαλεπόν ἐστιν εἰπεῖν ὑμῖν ye ἀμφοτέροις γνώρι- 
μα. πολὺ γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ τέχνῃ πλέον ἐμπειρίας ἢ 

ἐν ἐκδίνῃ μετέχετε. ΚΑ. Σχεδὸν ἀληϑῆ λέγεις. Χιν. 
ΑΘ. Οὐκοῦν αὖ ταύτης ἀρχὴ μὲν τῆς παιδιᾶς τὸ κατὰ 
φύσιν πηδᾶν ! εἰϑίσϑαι πᾶν ζῶον, τὸ δὲ ἀνϑρώπινον, D 

ὡς ἔφαμεν, αἴσϑησιν. λαβὸν τοῦ ῥυϑμοῦ ἐγέννησέ τὸ 
ὄρχησιν καὶ ἔτεκε" τοῦ δὲ μέλους ὑπομιμνήσκοντος καὶ 
ἐγείροντος τὸν ῥυϑμόν, κοινωϑέντ ἀλλήλοις χορείαν | 
καὶ παιδιὰν ἐτεκέτην. ΚΑ. ᾿ληϑέστατα. AO. Καὶ 
τὸ μέν, φαμέν, ἤδη διεληλύϑαμεν αὐτοῦ, τὸ δὲ πειρα- 
σόμεϑα ἐφεξῆς διελϑεῖν. KA. Πάγυ μὲν οὖν. ΑΘ. 
Ἐπὶ τοίνυν τῇ τῆς μέϑης χρείᾳ τὸν κολοφῶνα πρῶτον 
ἐπιϑῶμεν, εἰ καὶ ! σφῷν ξυνδοκεῖ. ΚΑ. Ποῖον δὴ καὶ E 

τίνα λέγεις; ΑΘ. Εἰ μέν τις πόλις ὡς οὔσης σπουδῆς 
τῷ ἐπιτηδεύματι τῷ νῦν εἰρημένῳ χρήσεται μετὰ νό- 
μὼν καὶ τάξεως, ὡς τοῦ σωφρονεῖν ἕνϑχα μελέτης yoa- 

μένη, καὶ τῶν ἄλλων ἡδονῶν μὴ ἀφέξεται ὡςαύτως καὶ 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τοῦ κρατεῖν αὐτῶν ἕνεκα μη- 
χανωμένη, τοῦτον μὲν τὸν τρόπον ἅπασι τούτοις χρη- 
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στέον᾽ ei δ᾽ ὡς παιδιᾷ T8; καὶ ἐξέσται τῷ βουλομένῳ, 
καὶ ὅταν βούληται, καὶ ue ὧν ἂν βούληται, nivew * 
μετ᾽ ἐπιτηδϑυμάτων ὡντινωνοῦν ἄλλων, οὐκ ἂν τιϑεί- 

μὴν ταύτην τὴν ψῆφον, ὡς δεῖ ποτὲ μέϑῃ χρῆσϑαι 
ταύτην τὴν πόλιν ἢ τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλ- 
λον τῆς Κρητῶν καὶ «Ἰακεδαιμονίων χρείας προςϑείμην 

ἄν τῷ τῶν “Καρχηδονίων νόμῳ, μηδέποτε μηδένα ἐπὶ 
στρατοπέδου γεύεσϑαι τούτου τοῦ πώματος. , ἀλλ 

ὑδροποσίαις ξυγγίγνεσϑαι τοῦτον τὸν χρόνον ἅπαντα, 
καὶ κατὰ πόλιν μήτε δοῦλον μήτε δούλην γεύεσϑαι 
μηδέποτε, μηδὲ ἄρχοντας ! τοῦτον τὸν ἐγιαυτόν, ὃν ἂν 
ἄρχωσι, μ μηδ᾽ Qv κυβερνήτας μηδὲ δικαστὰς ἐνεργοὺς 

ὄντας οἴνου γεύεσϑαι τὸ παράπαν, μηδὲ ὅςτις βουλευ- 
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σόμενος εἰς βουλὴν ἀξίαν τινὰ λόγου συνέρχεται, μηδέ 

ye ue ἡμέραν μηδένα τὸ magina, εἰ μὴ σωμασχίας 
T νόσων ἕνεκα, μηδ᾽ αὖ νύκτωρ, ὅταν ἐπινοῇ τις παῖ- 
δας ποιεῖσϑαι ἀνὴρ ἢ καὶ γυνή. καὶ ἄλλα δὲ πάμ- 
πολλὰ ἂν τις λέγοι, £y οἷς τοῖς γοῦν τ καὶ γόμον 

ἔχουσιν ὀρϑὸν οὐ ποτέος οἶνος, Ore ! κατὰ τὸν λό- 
yov τοῦτον οὐδ᾽ ἀμπέλων ἄν πολλῶν δέοι οὐδ᾽ in 

πόλει, ταχτὰ δὲ τά Y ἀλλ ἂν εἴη γεωργήματα xai 
πᾶσα ἢ δίαιτα, καὶ δὴ τά γ8 περὶ οἶνον σχεδὸν à ἁπάν- 
των ἐμμετρότατα καὶ ὀλέγιστα γίγνοιτ᾽ ἄν. Οὗτος, ὦ 
ξένοι, ἡμῖν, εἰ ξυνδοκεῖ, κολοφὼν ἐπὶ τῷ περὶ οἴνου 

λόγῳ ῥηϑέντι εἰρήσϑω. KA. Καλῶς, καὶ ξυνδοκεῖ. 

-----“Ξϑεοοοο.-.-.«---- 
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L. " Τ᾽ αὗτα μὲν οὖν δὴ ταύτῃ" πολιτείας δὲ ag- 
χὴν τίνα ποτὲ φῶμεν γεγονέναι; μῶν οὐκ ἐνϑένδε τις 
ἂν αὐτὴν ῥᾷστά Ts καὶ κάλλιστα κατίδοι; KA. Πό- 
ds; ΑΘ. Ὅϑεν περ καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐπίδοσιν 
εἰς ἀρετὴν μεταβαίνουσαν ἅμα καὶ κακίαν ἑκάστοτε 
ϑεατέον. ΚΛ. «“Δέγεις δὲ πόϑεν; ΑΘ. Οἶμαι μὲν 
ἀπὸ χρόνου μήκους T8 καὶ ! ἀπειρίας καὶ τῶν μετα- 
βολῶν. ἐν τῷ τοιούτῳ. KA. Πῶς λέγεις; ΑΘ. Φέρε, 
ag. οὗ πόλις τ εἰσὶ καὶ ἄνϑρωποι πολιτευόμενοι, 

δοκεῖς ἂν ποτε κατανοῆσαι χρόνου πλῆϑος ὅσον γέ- 
γονεν; KA. Οὔκουν ῥάδιόν γε οὐδαμῶς. ΑΘ. Τὸ 0s 
ve ὡς ἀπλετόν τι καὶ ἀμήχανον. ἂν ein. KA. Πάνυ 
μὲν οὖν τοῦτό 798: ΑΘ. Μῶν ov» οὐ μυρίαι μὲν ἐπὶ 

μυρίαις ἡμῖν 7εγόνασι : πόλεις ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, χα- 
τὰ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦ πλήϑους λόγον οὐκ ἐλάττους 
ἐφθαρμέναι; ! πεπολιτευμέναι δ᾽ αὖ πάσας πολιτείας 
πολλάκις ἑκασταχοῦ; καὶ τοτὲ μὲν ἐξ ἐλαττόνων μεΐ- 
ζους, τοτὲ δ᾽ ἐκ μειζόνων ἐλάττους, καὶ χείρους ἐκ βελ- 

τιόνων γεγόνασι καὶ βελτίους ἐκ χειρόνων; KA. ἄναγ- 
καῖον. ΑΘ. Ταύτης, δὴ πέρι "λάβωμεν, εἰ δυναίμεϑα, 

τῆς μεταβολῆς τὴν αἰτίαν᾽ τάχα γὰρ ἄν ἴσως δείξδιδν 
ἡμῖν τὴν πρώτην τῶν πολιτδιῶν γένεσιν καὶ μετάβα- 
σιν. KA. Εὺ λέγεις, καὶ προϑυμεῖσϑαι δεῖ σὲ μὲν ὁ 
διανοεῖ περὶ αὐτῶν ἀποφαινόμενον, ἡμᾶς δὲ ξυνεπομέ- 

γους. ΑΘ. 4g οὖν * ὑμῖν oi παλαιοὶ λόγοι ἀλήϑειαν 

ἔχειν τινὰ δοκοῦσι; KA. Ποῖοι δή; ΑΘ. Τὸ πολ- 
λὰς ἀνϑρώπων φϑορὰς χεγονόναε, κατακλυσμοῖς 1 18 xol 

γύσοις καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ἐν oic βραχύ τι τῶν ἂν- 

ϑρφώπων λείπεσθαι | γένος. KA. Πάνυ μὲν οὖν πιϑα- 

»ὸν τὸ τοιοῦτον πὰν παντί. ΑΘ. Φέρε δή, νοήσωμεν 
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μίαν τῶν πολλῶν, ταύτην τὴν τῷ κατακλυσμῷ ποτὲ 

γενομένην. ΚΑ. Τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῆς διανοηϑέν- 
τες; Ae. ι Ως oi τότε περιφυγόντες τὴν φϑορὰν 
σχεδὸν ὀρειοΐ τινες ἄν εἷον »ομῆς, ἐν κορυφαῖς που 
σμικρὰ ζώπυρα τοῦ τῶν ἀνθρώπων διασεσωσμένα γέ- 
νοῦς. ΚΛ. “λον. Ae. Καὶ δὴ τοὺς τοιούτους γ8 
ἀνάγκη που τῶν ἄλλων ἀπείρους εἶναι τεχνῶν καὶ τῶν 
ἐν τοῖς ἄστεσι πρὸς ἀλλήλους μηχανῶν εἰς τε πλεονε- 
ξίας καὶ φιλονεικίας, καὶ ὁπόσ᾽ ἀλλα κακουργήματα 
πρὸς ἀλλήλους ἐπινοοῦσιν. KA. Εἰκὸς χοῦν. ΑΘ. 

Θῶμεν δὴ τὰς ἐν τοῖς ! πεδίοις πόλεις καὶ πρὸς ϑα- 
λάττῃ κατοικούσας ἄρδην ἐν τῷ τότε χρόνῳ ,διαφϑεί- 
ρεσϑαι; ΚΑ. Θῶμεν. ΑΘ. Οὐκοῦν ὄργανά T8 πάν- 
τα ἀπόλλυσϑαι, καὶ Eb τι τέχνης ap ἐχόμενον σπου- 
δαίως εὑρημένον ἢ πολιτικῆς ἢ 5 xai σοφίας τινὸς ἐτέ- 
ρας, πάντα ἔῤῥειν ταῦτα ἐν τῷ τότε χρόνῳ φήσομεν; 
ΚΛ. Πῶς γὰρ ἂν, ὦ ἄριστε, εἴ y8 ἔμενε τάδε οὕτω 
τὸν πάντα χθόνον, ὡς γῦν Vae eec καινὸν ἀνευ- 
ρίσκετό ποτ καὶ ὁτιοῦν; ὅτι μὲν ! γὰρ μυριάκις μύ- 
gua ἕτη διελάνϑανεν ἄρα τοὺς τότϑ, χίλια δ᾽ ἀφ᾿ οὗ 
γέγονεν ἢ δὶς τοσαῦτα ἔτη, τὰ μὲν Δαιδάλῳ καταφα- 
γῆ γέγονε, τὰ δὲ ᾿ρφεῖ, τὰ δὲ ΤΙαλαμήδει, τὰ δὲ περὶ 
μουσικὴν Moose. καὶ Ὀλύμπῳ, περὲ λύραν δὲ ,"ta- 
φίονι, τὰ δ᾽ ἀλλα ἄλλοις πάμπολλα, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
χϑὲς καὶ πρώην “γεγονότα. ΑΘ. Ag olc9, ὦ Ἄλει- 
vla, τὸν φίλον ὅτι παρέλιπες, τὸν ἀτεχνῶς ἜΣ γενό- 
μενον; KA. Μῶν φράζεις Ἐπιμενίδην; ' INoi 

TOVIOY' πολὺ γὰρ ὑμῖν ὑπεροπήδησε τῷ μηχανήματι 

τοὺς ξύμπαντας, ῶ φίλε" ὃ λόγῳ μὲν Ἡσίοδος ἐμαν- 
τεύετο πάλαι, τῷ δὲ 2 ἔργῳ ἐχεῖνος ἀπετέλεσεν, ὡς ὑμεῖς 
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φατέ. KA. Φαμὲν γὰρ οὖν. ΤΙ. 49. Οὐκοῦν οὕτω 

δὴ “λέγωμεν ἔχειν τότε, ὅτε éyeveto 7 φϑορά, τὰ περὶ 

τοὺς ἀνϑρώπους πράγματα, μυρίαν μέν τινα φοβερὰν 
ἐρημίαν, γῆς δ᾽ ἀφϑόνου πλῆϑος πάμπολυ, ζώων δὲ 

τῶν ἄλλων ἐῤῥόντων βουκόλί ἄττα, καὶ εἴ τὶ που ai- 

γῶν περιλειφϑὲν ἐτύγχανε γένος, σπάνια καὶ ταῦτα νέ- 

μουσιν * εἶναι ζῆν τότε κατ᾽ ἀρχάς. ΚΑ. Τί μήν; 

ΑΘ. Πόλεως δὲ καὶ πολιτείας πέρι. καὶ »ομοϑεσίας, 
ὧν νῦν ὃ λόγος ἡμῖν παρέστηκεν, do ὡς ἔπος εἰπεὶν 
οἰόμεϑα καὶ μνήμην εἶναι τὸ παράπαν; ΚΑ. Οὐδα- 

μῶς. ΑΘ. Οὐκοῦν ἐξ ἐκείνων τῶν διακειμένων οὕ- 

10 τὰ »U» γέγονεν ἡμῖν ξύμπαντα, πόλεις τὸ καὶ 

πολιτεῖαι καὶ τέχναι καὶ νόμοι, καὶ πολλὴ μὲν πονη- 
la, πολλὴ δὲ καὶ ἀρετή; KA. πῶς λέγεις; ΑΘ. "Ag 

οἰόμεϑα, ὦ ϑαυμάσιε, ! τοὺς τότε ἀπείρους ὄντας 
πολλῶν μὲν καλῶν τῶν κατὰ τὰ ἄστη, πολλῶν δὲ καὶ 

τῶν ἐναντίων τϑλέους πρὸς ἀρετὴν ἢ πρὸς κακίαν γ8- 
γονέναι; ΚᾺΔ. Καλῶς εἶπες, καὶ μανϑάνομεν 0 λέ- 
yes. ΑΘ. Οὐκοῦν προϊόντος μὲν τοῦ χρόνου, πλη- 
ϑύοντος δ᾽ ἡμῶν τοῦ 7ένους εἰς πάντα τὰ νῦν καϑε- 

στηκότα προϑλήλυϑ8 ἅπαντα; ΚΑ. ᾿Ὀρϑύτατα. ΑΘ. 

Οὐκ ἐξαίφνης γε, ὡς εἰκός, κατὰ σμικρὸν δὲ ἐν παμ- 

πόλλῳ τινὶ xgóvg. ΚΑ. Καὶ μάλα ! πρέπει τοῦϑ᾽ 
οὕτως. ΑΘ. Ἐκ ; γὰρ τῶν ὑψηλῶν εἰς τὰ πεδία κατα- 
βαίνειν, οἶμαι,, πᾶσι φόβος ἕναυλος ἐγεγόνει. KA. «Πῶς 
δ᾽ οὔ; ΑΘ. 4g οὐκ ἄσμενοι μὲν ἑαυτοὺς ἑώρων δὶ 
ὀλιγότητα ἐν τοῖς περὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, πορεῖα δέ, 
Ger ἐπ᾿ ἀλλήλους τότε πορεύεσϑαι κατὰ γῆν ἢ κατὰ 
ϑάλατταν, σὺν ταῖς τέχναις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πάντα 

σχεδὸν ἀπολώλει; ξυμμέσγειν οὖν ἀλλήλοις οὐκ ἣν, οἷ- 
μαι, σφόδρα δυνατόν" σίδηρος rà καὶ χαλκὸς ! καὶ 
πάντα τὰ μεταλλεῖα συγχεχυμένα ἠφάνιστο, ὧςτε ἀπο- 
ρία πᾶσα zy τοῦ ἀνακαϑαίρεσϑαι τὰ τοιαῦτα, δρυο- 
τομίας τε εἶχον σπάνιν. εἰ γάρ πού τι καὶ περιγεγο- 
voc ἦν ὄργανον ἐν ὄρεσι, ταῦτα μὲν ταχὺ κατατριβὲν- 
τα ἠφάνιστο, ἄλλα δὲ οὐκ ἔμελλε γενήσεσϑαι, πρὶν 
πάλιν ἡ τῶν “μεταλλέων ἀφίκοιτο εἰς ἀνϑρώπους τέχνη. 

KA. πὼς γὰρ ἂν; ΑΘ. ΓΕενβαῖς δὴ πόσαις ὕστερον 

οἰόμεϑα τοῦϑ᾽ οὕτω γεγονέναι; KA. 4ῆλον, ὅτι παμ- 
πόλλαις ! τισίν. ΑΘ. Οὐκοῦν καὶ τέχναι, ὅσαιπερ σι- 

δήρου δέονται καὶ χαλκοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων, 

τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ἔτι πλείονα ἠφανισμέναι ἂν εἶεν 
ἐν τῷ τότε; ΚΑ. TÍ μήν; ΑΘ. Καὶ τοίνυν στάσις 
ἅμα καὶ πόλεμος ἀπολώλει κατὰ τὸν τότε χρόνον πολ- 
λαχῇ. KA. Πῶς; ΑΘ. Πρῶτον μὲν ἠγάπων καὶ ἐφι- 
λοφρονοῦντο ἀλλήλους δι ἐρημίαν, ἔπειτα οὐ περιμά- 
χῆτος ἦν αὐτοῖς 2 τροφή. 5 »ομῆς γὰρ οὐκ ἣν σπάνις, 

εἰ μή τισι κατ ἀρχὰς ἴσως, ἡ δὴ τὸ πλεῖστον διέζων 
ἐν τῷ τότε χρόνῳ" γάλακτος γὰρ χαὶ χρεῶν οὐδαμῶς 
ἐνδεεῖς ἤσαν, ἔτι δὲ ϑηρεύοντες οὐ φαύλην οὐδ᾽ ὀλίγην 
τροφὴν παρείχοντο. καὶ μὴν ἀμπεχόνης ye καὶ στρω- 
μνῆς καὶ οἰκήσεων καὶ σχευῶν ἐμπεύρων τε καὶ ἀπύρων 
εὐπόρουν" αἵ πλαστικαὶ γὰρ καὶ ὅσαι πλεχτικαὶ τῶν 
τεχνῶν οὐδὲ ἕν προςδέονται σιδήρου. ταῦτα δὲ πάντα 
τούτω τὼ τέχνα ϑεὸς ἔδωκε ! πορίζειν τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις, ἵν ὁπότε εἰς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν ἔλϑοιεν, ἔχοι 
βλάστην καὶ ἐπίδοσιν τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος. πένη- 
τες μὲν δὴ διὰ τὸ τοιοῦτον σφόδρα οὐκ ἦσαν, οὐδ᾽ 
ὑπὸ πενίας ἀναγκαζόμενοι διάφοροι ἑαυτοῖς ἐγίγνοντο" 
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πλούσιοι δ᾽ οὐκ ἂν ποτ ἐγένοντο ἄχρυσοΐ τε καὶ 
ἀνάργυροι ὄντες, 0 τότϑ ἐν ἐκείνοις παρῆν. ἧ δ᾽ ἂν 

ποτ ξυνοιχίᾳ μήτε πλοῦτος ξυνοικῇ μήτε, πενία, σχϑ- 

δὸν ἐν ταύτῃ γενναιότατα ἤϑη γίγνοιτ᾽ ay* ovre γὰρ ' 
! ὕβρις ovr ἀδικία, ζῆλοί τε αὖ καὶ φϑόνοι οὐκ irt 
γρονται. ἀγαϑοὶ μὲν δὴ διὰ ταῦτά τε ἦσαν καὶ διὰ 
τὴν λεγομένην εὐήϑειαν᾽ ἃ γὰρ ἤκουον καλὰ καὶ αἷ- 
σχρά, βὐήϑεις ὄντες ἡγοῦντο ἀληϑέστατα λέγεσϑαι 
καὶ ἐπείϑοντο. ψεῦδος γὰρ ὑπονοεῖν οὐδεὶς ἠπίστατο 
διὰ σοφίαν, ὥςπερ τὰ γνῦν, ἀλλὰ περὶ ϑεῶν τὸ καὶ 

ἀνθρώπων τὰ λεγόμενα ἀληϑῆ »ομίζοντες ἕζων κατὰ 

ταῦτα" διόπερ ἦσαν τοιοῦτοι παντάπασιν, οἵους. av- 
τοὺς ἡμεῖς ἄρτι ι διεληλύϑαμεν. KA. Ἐμοὶ γοῦν δὴ 

καὶ τῷδε οὕτω ταῦτα ξυνδοκεῖ. ΠΙ. ΑΘ. Οὐκοῦν εἴ- 
πῶμεν, ὅτι γενεαὶ διαβιοῦσαι πολλαὶ τοῦτον τὸν τρό- 
πον τῶν πρὸ "κατακλυσμοῦ γεγονότων καὶ τῶν νῦν 
ἀτεχνότεροι μὲν καὶ ἀμαϑέστεροι πρός 16 τὰς ἄλλας 
Ἰξλλου οι» εἶναι τέχνας καὶ πρὸς τὰς πολεμικάς, ὅσαι 

τὸ πεζαὶ καὶ ὅσαι κατὰ ϑάλατταν γίγνονται τὰ νῦν, 
καὶ ὅσαι δὴ κατὰ πόλιν μόνον, αὐτοῦ δίκαι καὶ στά- 

σεις λεγόμεναι, λόγοις i ἔργοις τε μεμηχανημέναι πάσας 

! μηχανὰς εἰς τὸ “καχουργεῖν τε ἀλλήλους καὶ ἀδικεῖν, 

εὐηϑέστεροι δὲ καὶ ἀνδρειότεροι καὶ ἅμα σωφρονέστε- 
ροι καὶ ξύμπαντα δικαιότεροι; τὸ δὲ τούτων αἴτιον 
ἤδη διεληλύϑαμεν. KA. ̓ Ὀρϑῶς λέγεις. ΑΘ. «Δελέ- 
χϑὼ δὴ ταῦτα ἡμῖν καὶ τὰ τούτοις ξυνεπόμενα ἔΐ ἔτι 
πάντα εἰρήσϑω τοῦδ᾽ ἕνεκα, iva »οήσωμεν τοῖς " τότε 
νόμων τίς ποτ᾽ ἦν χρεία καὶ τίς ἣν νομοϑέτης αὐτοῖς. 
KA. Kal καλῶς γε εἴρηκας. ΑΘ. ᾿4ρ᾽ οὖν ἐκεῖνοι μὲν 
οὔτε ἐδέοντο »νομοϑετῶν οὔτα πῶ ἐφίλει κατὰ τού- 
τους τοὺς χθόνους γίγνεσθαι τὸ τοιοῦτον; οὐδὲ γὰρ 
γράμματα ἔστι πω τοῖς ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς περιό- 
δου γεγονόσιν, αλλ ἔϑεσι καὶ τοῖς λεγομένοις πατρίοις 

γόμοις ἑπόμενοι ζῶσιν. ΚΑ. Εἰκὸς γοῦν. ΑΘ. Ho- 
λιτείας δὲ γε ἤδη καὶ τρόπος ἐστὶ τις οὗτος. KA. Τὶς; 

ΑΘ. ! Δοκοῦσί μοι πάντες τὴν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
πολιτείαν δυναστείαν καλεῖν, ἢ καὶ νῦν ἔτι πολλαχοῦ 
καὶ ἐν Ἕλλησι xai κατὰ βαρβάρους ἐστί" λέγει δ᾽ αὐ- 

τήν που καὶ Ὅμηρος γεγονέναι περὶ τὴν τῶν Κυχλώ- 

πων οἴκησιν, εἰπὼν 

τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ dyogai. βουληφόροι οὔτε ϑέμιστες, 
ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ὑψηλῶν ὁ ὀρέων ναίουσι κάρηνα 
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, ϑεμιστεύει δὲ ἕκαστος 

! παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων, οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσιν. 

KA. Ἔοικέ γ8 ὃ ποιητὴς ὑμῖν οὗτος γεγονέναι χαρίεις, 
καὶ γὰρ δὴ καὶ ἄλλα αὐτοῦ διεληλύϑαμεν μάν ἀστεῖα. 
οὐ μὴν πολλά γε" οὐ γὰρ σφόδρα χρώμεϑα. οἵ Κρῆτες 

τοῖς ξενικοῖς ποιήμασιν. ΜΕ. Ἡμεῖς δ᾽ αὐ χρώμεϑα 

μέν, καὶ ξοικέ γε κρατεῖν τῶν τοιούτων ποιητῶν, οὐ 
μέντοι “«Δακωγικόν ys ἀλλά τινα μᾶλλον ! Ἰωνικὸν βίον 
διεξέρχεται ἑκάστοτε. »ῦν μὴν εὖ τῷ σῷ λόγῳ ἔοικδ 
μαρτυρεῖν, τὸ ἀρχαῖον αὐτῶν ἐπὶ τὴν ἀγριότητα διὰ 

μυϑολογίας ἐ ἐπανενεγκών. Ae. Nat ξυμμαρτυρεῖ γάρ, 

καὶ λάβωμέν γ7γ8 αὐτὸν μηνυτήν, ὅτι τοιαῦται πολιτεῖαι 
γίγνονταί more. ΚΑ. Καλῶς. ΑΘ. Μῶν οὖν οὐχ ἐκ 

τούτων τῶν κατὰ μίαν οἴκησιν καὶ κατὰ γένος διε- 
σπαρμένων ὑπὸ ἀπορίας τῆς ἐν ταῖς φϑοραῖς, ἐν αἷς 
τὸ πρεσβύτατον ἄρχει διὰ τὸ τὴν ! ἀρχὴν αὐτοῖς Ex 
πατρὸς καὶ μητρὸς γεγονέναι, οἷς ἑπόμενοι καϑάπερ 
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ὄρνυϑες ἀγέλην, μίαν ποιήσουσι, πατρονομούμενοι καὶ 
βασιλείαν : πασῶν δικαιοτάτην βασιλευόμενοι; KA. Πά- 
»v μὲν οὖν. ΑΘ. Μετὰ δὲ ταῦτά 78 εἰς τὸ κοινόν, 

μείζους ποιοῦντες πόλεις, πλϑίους συνέρχονται, καὶ ἐπὶ 

γεωργίας τὰς ἐν ταῖς ὑπωρείαις τρέπονται πρώτας, * 

περιβόλους τα αἱμασιώδεις τινάς, τειχῶν ἐρύματα, τῶν 
ϑηρίων ἕνεκα ποιοῦνται, μίαν οἰκίαν αὐ κοινὴν καὶ pue- 
γάλην ἀποτελοῦντες. ΚΛ. Τὸ γοῦν εἰκὸς Tow οὕτως 

γίγνεσϑαι. ΑΘ. Τί δέ; τόδε ἄρα οὐκ εἰκός; ΚΛ. 

Τὸ ποῖον; ΑΘ. Τῶν οἰκήσεων τούτων μειζόνων αὖ- 

ξανομένων ἐκ τῶν ἐλαττόνων καὶ πρώτων, ἑκάστην τῶν 

σμικρῶν παρεῖναι κατὰ γένος ἔχουσαν τόν v8 πρεσβύ- 
τατον ἄρχοντα καὶ αὑτῆς ἔϑη ἄττα ! ἴδια διὰ τὸ χω- 
ρὶς ἀλλήλων οἰκεῖν, ἕτερα ag ἑτέρων ὄντων TOY γε»- 

»ητόρων τὸ καὶ ϑρεψάντω», ἃ εἰϑίσϑησαν περὶ ϑεούς 

18 καὶ ἑαυτούς, κοσμιωτέρων μὲν κοσμιώτερα καὶ ay- 
δρικῶν ἀνδρικώτερα, καὶ κατὰ τρύπον οὕτως ἑκάστους 

τὰς αὑτῶν ἀναιρέσει s εἰς τοὺς παῖδας ἀποτυπουμένους 
καὶ παίδων παῖδας, ὃ λέγομϑν; ἥκειν ἔχοντας ἰδίους 

γόμους εἰς τὴν μείζονα ξυνοικίαν. ΚΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 

! AO. Καὶ μὴν τούς γε αὑτῶν νόμους ἀρέσκειν ἑκά- 
στοις ἀναγκαῖόν που, τοὺς δὲ τῶν ἀλλω»ν ὑστέρους. 

KA. Οὕτως. AO. ρχῇ δὴ νομοϑεσίας οἷον ἐμβάντες 
ἐλάϑομεν, ὡς ἔοικε. KA. Πάνυ μὲν ovy. IV. ΑΘ. 
Τὸ γοῦν μετὰ ταῦτα ἀναγκαῖον αἱρεῖσϑαι τοὺς συν- 
ελϑόντας τούτους κοινούς τινας ἑαυτῶν, ot δὴ τὰ πάν- 

τῶν ἰδόντες νόμιμα, τά σφισιν ἀρέσκοντα αὐτῶν μά- 
λιστα εἰς τὸ κοινὸν τοῖς ἡγεμόσι καὶ ἀγαγοῦσι τοὺς 

δήμους οἷον βασιλεῦσι ' φανερὰ δείξαντες ἑλέσϑαι τὸ 

δόντες, αὐτοὶ μὲν »ομοϑέται κληθήσονται, τοὺς δὲ ap- 

χοντας καταστήσαντες, ἀριστοκρατίαν τινὰ ἐκ τῶν δυ- 

γαστϑιῶν ποιήσαντες ἢ καὶ τινα βασιλείαν, ἐν ταύτῃ 
τῇ μεταβολῃ τῆς πολιτείας οἰκήσουσι». KA. Ἐφεξῆς 

γοῦν ἂν οὕτω τε καὶ ταύτῃ γίγνοιτο. ΑΘ. Τρίτον 

τοίνυν εἴπωμεν ἔτι πολιτείας σχῆμα γιγνόμενον, ἐν ᾧ 
δὴ πάντα sib καὶ παϑήματα πολιτειῶν καὶ ἅμα πό- 

λεὼν ξυμπίπτει γίγνεσϑαι. ΚΑ. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο; 

ΑΘ. Ὃ μετὰ τὸ δεύτερον ! xol Ὅμηρος ἐπεσημήνατο, 
λέγων τὸ τρίτον οὕτω γεγονέναι" xrlocs δὲ Δαρδανίην 

γάρ πού φησιν, 
ἐπεὶ οὔπω Ἴλιος ἱρή 

ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνϑρώπων, 
ἀλλ᾽ ἔϑ' ὑπωρείας ᾧκουν πολυπιδάκου Ἴδης. 

* λέγει γὰρ δὴ ταῦτα τὰ ἔπη καὶ ἐκεῖνα, ἃ περὶ τῶν 
Κυκλώπων εἴρηκε, κατὰ ϑεόν πὼς εἰρημένα καὶ κατὰ 
φύσιν" ϑεῖον γὰρ οὖν δὴ καὶ τὸ ποιητικὸν [ἔνϑεαστι- 
κὸν] ὃ ὃν γένος ὑμνῳδοῦν πολλῶν τῶν κατ ἀλήϑειαν 

γηνομένων ξύν τισι Χάρισι καὶ Μούσαις ἐφάπτεται 
ἑκάστοτε. ΚΛ. Καὶ μάλα. ΑΘ. Εἰς δὴ τὸ πρόσϑεν 
προέλϑωμεν ἔτι τοῦ νῦν ἐπελϑόντος ἡμῖν μύϑου: τά- 
χα γὰρ ἄν σημήνειέ τι τῆς ἡμετέρας περὶ βουλήσεως. 
οὐκοῦν χρή; ! ΚΑ. Πάνυ μὲν ovy. ΑΘ. “Κατῳκχίσϑη 
δή, φαμέν, ἐκ τῶν ὑψηλῶν εἰς μέγα τε καὶ καλὸν πε- 
δίον Ἴλιον, ἐπὲ λόφον τινὰ οὐχ ὑψηλὸν καὶ ἔχοντα 
ποταμοὺς πολλοὺς ἄνωϑεν ἐκ τῆς Ἴδης ὡρμημένους. 
KA. Φασὲ γοῦν. Ae. E οὖν ovx ἐν πολλοῖς τισὶ 

χρόνοις τοῖς μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τοῦτο οἰόμεϑα γ8- 
γονέναι; KA. Πῶς δ᾽ οὐκ ἐν πολλοῖς; ΑΘ. Δεινὴ 

γοῦν ἔοικεν αὐτοῖς λήϑη τότε παρεῖναι τῆς νῦν λεγο- 

ΠῚ. 403 

μένης φϑορᾶς, 09' ! οὕτως ὑπὸ ποταμοὺς πολλοὺς 
καὶ ἐκ τῶν ὑψηλῶν ῥέοντας πόλιν ὑπέϑεσαν, πιστϑύ- 

σαντες ov σφόδρα ὑψηλοῖς τισὶ λόφοις. KA. Δῆλον 
οὖν, ὡς παντάπασί [τῇ μαχρὸν ἀπεῖχον χρόνον τοῦ 
τοιούτου πάϑους. ΑΘ. Καὶ ἄλλαι ye οἶμαι, πόλεις 

TOTB κατῴκουν ἤδη πολλαὶ πληϑυόντων τῶν ἀνϑρώ- 
πων. KA. Τί μήν; ΑΘ. «41 γέ mov καὶ ἐπεστρα- 
τεύσαντο αὐτῇ, καὶ κατὰ ϑάλατταν δὲ ἴσως, ἀφόβως 
ἤδη πάντων χρωμένων τῇ ϑαλάττῃ. ! KA. Φαίνεται. 

ΑΘ. Δέκα δ᾽ ἔτη mov μείναντες Ἡχαιοὶ τὴν Τροίαν 
ἀνάστατον ἐποίησαν. KA. Καὶ μάλα. ΑΘ. Οὐκοῦν 
ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ὄντι δεκέτδι, ὃν τὸ Ἴλιον ἐπολιορ- 
κϑῖτο, τὰ τῶν πολιορκούντων ὅκάστων οἴκοι κακὰ πολ- 

λὰ ξυνέβαινε γιγνόμενα περὶ τὰς στάσεις τῶν dud οἵ 

καὶ ἀφικομένους τοὺς στρατιώτας εἰς τὰς αὑτῶν πό- 
As; τὲ καὶ οἰκίας οὐ καλῶς οὐδ᾽ ἐν δίκῃ ὑπεδέξαντο, 

ἀλλ᾽ ὥςτε ϑανάτους ve καὶ σφαγὰς ! καὶ φυγὰς γενέ- 

σϑαι παμπόλλας; Ot πάλιν ἐκπεσόντες κατῆλϑον μ8- 

ταβαλόντες o ὄνομα, “ωῳριῆς ἄντ᾽ Ἀχαιῶν κληθέντες διὰ 

τὸ τὸν συλλέξαντα εἶναι τὰς TOTS φυγὰς Δωριᾶ. καὶ 

δὴ ταῦτά γε ἤδη πάνϑ᾽ ὑμεῖς, ὦ “ακεδαιμόνιοι, τὰν- 

τοῦϑεν uvOoAoysiri τε καὶ διαπεραΐίνετε. ME. Τί μήν; 

V. ΑΘ. Ὅϑεν δὴ κατ ἀρχὰς ἐξετραπόμοεϑα περὶ νό- 

μὼν διαλεγόμενοι, περιπεσόντες μουσικῇ 18 καὶ ταῖς 
μέϑαις, νῦν ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἀφίγμεϑα ὥςπερ χκα- 

τὰ ϑεόν, καὶ ὁ λόγος ἡμῖν οἷον λαβὴν ἀποδίδωσιν" 
ἥκει. γὰρ ἐπὶ τὴν εἰς “Δακεδαίμονα κατοίκισιν * αὐτήν, 
ἣν ὑμεῖς ὀρϑῶς ἔφατε κατοικεῖσϑαι καὶ Κρήτην ὡς 
ἀδελφοῖς νόμοις. γῦν οὖν δὴ τοσόνδε πλδονεχτοῦμεν 
τῇ πλάνῃ τοῦ λόγου, διὰ πολιτειῶν τινῶν καὶ κατοικι- 

gud» διεξελϑόντες" ἐθεασάμεϑα πρώτην τε καὶ δευ- 
τέραν καὶ τρίτην πόλιν, ἀλλήλων, ὡς οἰόμεϑα, ταῖς κα- 

τοικίσεσιν ἐχομένας ἐν χρόνου τινὸς μήκεσιν ἀπλέτοις. 
νῦν δὲ δὴ τετάρτη τις ἡμῖν αὕτη πόλις, εἰ δὲ βούλε- 

σϑε, ἔϑνος ἥκει κατοικιζόμενόν τέ ποτε xoi νῦν κατῳ- 
κισμένον. ἐξ ! ὧν ἁπάντων εἴ τι καὶ ξυνεῖναι δυνάμε- 
ϑα, τί τὸ καλῶς 7 μὴ κατῳκίσϑη, καὶ ποῖοι νόμοι 
σώζουσιν αὐτῶν τὰ σωζόμενα καὶ ποῖοι φϑείρουσι τὰ 

φϑειρόμενα, καὶ ἀντὶ ποίων ποῖα μετατοϑέντα εὐδαΐ- 
μονα πόλιν ἀπεργάζοιτ᾽ ἄν, ὦ Μέγιλλέ T8 καὶ Κλεινία, 

ταῦτα δὴ πάλιν οἷον ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν λεκτέον, εἰ μή τι 

τοῖς εἰρημένοις ἐγκαλοῦμεν λόγοις. ΜΕ. Εἰ γοῦν, ὦ 
ξένε, τις ἡμῖν ̓ ὑπόσχοιτο ϑεὸς ὡς, ἐὰν ἐπιχειρήσωμεν 
τὸ δεύτερον τῇ τῆς »ομοϑεσίας ! σχέψει, τῶν νῦν εἰ- 
φημένων λόγων οὐ χείρους οὐδ᾽ ἐλάττους ἀκουσόμθϑα, 

μακρὰν ἄν ἔλϑοιμι i ἔγωγε, καί μοι βραχεῖ ἄν δόξειεν 
ἡ νῦν παροῦσα ἡμέρα γίγνεσϑαι; καίτοι σχεδόν y 
ἐστὶν 7 ἐκ ϑερινῶν εἰς τὰ χειμερινὰ τοῦ ϑεοῦ τρεπο- 

μένου. ΑΘ. Xen δὴ ταῦτα, ὡς ἔοικε, σκοπεῖν. ΜῈ. 

Πάνυ μὲν οὖν. 49. Τενώμεϑα δὴ ταῖς διανοίαις ἐν 
τῷ τότε χρόνῳ, ὅτε “Ἰακεδαίμων μὲν καὶ Ἄργος καὶ 
Μεσσήνη καὶ τὰ μετὰ τούτων ὑποχείρια τοῖς ' προγό- 
γοις ὑμῶν, à Μέγιλλε, ἱκανῶς ἐγεγόνει" τὸ δὲ δὴ μετὰ 

τοῦτο ἔδοξεν αὐτοῖς, ὡς 78 λέγεται τὸ τοῦ μύϑου, τρι- 

X] τὸ στράτευμα διανείμαντας τρεῖς πόλεις κατοικί- 

ζειν, Ἄργος, Μεσσήνην, “ακεδαίμονα. ME. Πάνυ μὲν 

οὖν. ΑΘ. Καὶ βασιλεὺς μὲν ᾿άργους Τήμενος ἐγίγνε- 
το, Μεσσήνης δὲ Κρεσφόντης, Δακεδαίμονος δὲ Προ- 
κλῆς καὶ Εὐρυσϑένης. ΜῈ. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Καὶ 
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πάντες δὴ τούτοις ὦμοσαν οἵ τότε βοηϑήσειν, ἐάν τις 
! τὴν βασιλείαν αὐτῶν διαφϑείρῃ. ΜΕ. Τί μήν; ΑΘ. 
Βασιλεία δὲ καταλύεται, ὦ πρὸς Διός, ἢ καὶ τις ἀρχὴ 

πώποτϑ κατελύϑη μῶν ὑπό τινων ἄλλων ἢ ῆ σφῶν αὐ- 

τῶν; ἢ νῦν δὴ μὲν ὀλίγον ἔμπροσϑεν τούτοις πϑριτυ- 
χόντες τοῖς λόγοις οὕτω ταῦτ᾽ ἐτέϑεμεν, γὺν δ᾽ ἐπιλε- 
λήσμεϑα; ΜΕ. Καὶ πῶς; ΑΘ. Οὐκοῦν voy δὴ μᾶλ- 
λον βεβαιωσόμεϑα τὸ τοιοῦτον" περιτυχόντες γὰρ ἔρ- 

γοις γενομένοις, ὡς ἔοικεν, ἐπὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἐλη- 
λύϑαμεν, ὥςτε οὐ περὶ XEYOY TL ζητήσομεν τὸν * αὖ- 

τὸν λόγον, ἀλλὰ περὶ γεγονός τὸ χαὶ ἔχον ἀλήϑειαν. 

γέγονε δὴ τάδε" βασιλεῖαι τρεῖς βασιλευομέναις πόλεσι 

τριτταὶς ὦμοσαν ἀλλήλαις ἑκάτεραι, χατὰ νόμους οὕς 

ἔϑεντο τοῦ 18 ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι κοινούς, οἵ μὲν μὴ 

βιαιοτέραν τὴν ἀρχὴν ποιήσεσϑαι προϊόντος ἡ τοῦ χρό- 
γου καὶ γένους, oi δὲ ταῦτα ἐμπεδούντων τῶν ἀρχόν- 

τῶν μήτε αὐτοὶ τὰς βασιλείας ποτὲ καταλύσειν μήτ᾽ 
ἐπιτρέψειν ἐπιχειροῦσιν ἑτέροις, βοηϑήσειν δὲ βασιλῆς 
τϑ' βασιλεῦσιν ἀδικουμένοις καὶ δήμοις, καὶ δῆμοι δή- 
μοις καὶ βασιλεῦσιν ἀδικουμένοις. ao ovy οὕτως; ME. 

Οὕτω μὲν οὖν. ΑΘ. Οὐκοῦν τό 78 Μέγιστον, ταῖς κα- 

ταστάσεσι τῶν πολιτειῶν ὑπῆρχϑ ταῖς ἐν ταῖς τρισὶ 
πόλεσι νομοϑετουμέναις, εἴτε οἱ βασιλῆς ἐνομοϑέτουν 
εἴτ ἄλλοι τινέξ; ΜῈ. Ποῖον; ΑΘ. Τὸ βοηϑούς ye 
εἶναι τὰς δύο ἐπὶ τὴν μίαν ἀεὶ πόλιν, τὴν τοῖς τοϑεῖ- 

σι γόμοις ἀπειϑοῦσαν. ME. 4ῆλον. ΑΘ. Καὶ μὴν 
τοῦτο ye οἵ πολλοὶ ! προςτάττουσι τοῖς “ομοϑέταις, 

ὅπως τοιούτους ϑήσουσι τοὺς νόμους, oU ἑκόντες οἵ 
δῆμοι καὶ τὰ πλήϑη δέξονται, καϑάπερ ἂν el τις yv 

μνασταῖς ἢ ἰατροῖς προςτάττοι ue ἡδονῆς ϑεραπεύ- 
BLy T8 καὶ LUN τὰ ϑεραπευόμενα σώματα. ΜΕ. 

ΑΘ. Τὸ 0i y ἐστὶν ἀγαπητὸν 
πολλάκις, εἰ, καί τις μετὰ λύπης μὴ μεγάλης δύναιτο 

εὐεχτικά T8 καὶ ὑγιῆ σώματα ἀπεργάζεσϑαι. ΜΕ. Ti 

μήν; ΑΘ. Koi roÓE re ἔτι τοῖς τότε ὑπῆρχεν ! οὐ 

σμικρὸν εἰς ῥᾳστώνην τῆς “ϑέσεως τῶν νόμων. ΜΕ. 
Τὸ ποῖον; VI. ΑΘ. Οὐκ ἤν. τοῖς »ομοϑέταις ἢ μεγί- 

στη τῶν μέμψεων, ἰσότητα αὐτοῖς τινὰ κατασκευάζου- 
σι τῆς οὐσίας, ἥπερ, ἐν ἄλλαις γομοϑετουμέναις πόλεσι 
πολλαῖς γίγνεται, ἐᾶν τις ζητῇ pus TE κτῆσιν κινεῖν καὶ 
χρεῶν διάλυσιν, ὁρῶν ὡς οὐκ ἂν δύναιτο ἄνευ τούτων 

γενέσϑαι ποτὲ τὸ ἴσον ἱκανῶς" ὡς ἐπιχειροῦντι δὴ νο- 
μοϑέτῃ κινεῖν τῶν τοιούτων τι πᾶς ἀπαντῷ λέγων μὴ 
κινεῖν τὰ ! ἀκίνητα, καὶ ἐπαρᾶται γῆς 16 ἀναδασμοὺς 
εἰςηγούμενον καὶ χρεῶν ἀποκοπάς, ὥςτε εἰς ἀπορίαν 
χαϑίστασϑαι πάντ ἀνδρα. τοῖς δὲ δὴ “ωριοῦσι καὶ 

τοῦϑ᾽ οὕτως ὑπῆρχε καλῶς καὶ ἀνεμεσήτως, γὴν τὰ 

ἀναμφιςβητήτως διανέμεσϑαι, καὶ χρέα μεγάλα καὶ 
παλαιὰ οὐκ ἦν. ΜΕ. ᾿Ἰληϑῆ. ΑΘ. Πῇ δή more ov, 
ὠ ἄριστοι, κακῶς οὕτως αὐτοῖς ἐχώρησεν qj κατοϊκισίς 
τε καὶ νομοϑεσία; * ME. πῶς δή, καὶ τί μεμφόμενος 

αὐτῶν λέγεις; Ae. "Ort τριῶν γενομένων τῶν οἰκή- 

σεων τὰ δύο αὐτῶν μέρη ταχὺ τήν e πολιτείαν καὶ 
τοὺς νόμους διέφϑειρε, τὸ δὲ ἕν μόνον tuswe, τὸ τῆς 
ὑμετέρας πόλεως. ΜῈ. Οὐ πάνυ ῥάδιον ἐρωτᾷς. ΑΘ. 
λλὰ μὴν δεῖ ys ἡμᾶς τοῦτο ἐν TQ νῦν σκοποῦντας 
καὶ ἐξοτάζοντας περὶ νόμων, παίζοντας παιδιὰν πρ8- 

σβυτικὴν σώφρονα, διελϑεῖν τὴν ὁδὸν ἀλύπως, ὡς 

ἔφαμεν ἡνίκα ἠρχύμεϑα ! πορεύεσϑαι. ΜΕ. Τί μήν; 

Παντάπασι μὲν οὗν. 

P.H ΑΜΠΘΙΝ DIS 

καὶ ποιητέον ye ὡς λέγεις. ΑΘ. Τίν οὖν &y σκέψιν 

καλλίω ποιησαίμεϑα περὶ νόμων ἢ τούτων, οἱ ταύτας 
διακοκοσμήκασιν; ἢ πόλεων περὶ τίνων εὐδοκιμωτέρων 
τὸ καὶ μειζόνων κατοικίσεων σχοποίμεϑ᾽ ἂν; ΜΕ. Οὐ 

ῥάδιον ἀντὶ τούτων ἑτέρας λέγειν. ΑΘ. Οὐκοῦν ὅτι 
μὲν διενοοῦντό γε οἱ τότε τὴν κατασκευὴν ταύτην οὐ 
“Πβλοποννήσῳ μόνον ἔσεσϑαι βοηϑὸν ἱκανήν, σχδδὸν 
δῆλον, ἀλλὰ καὶ ! τοῖς Ἕλλησι πᾶσιν, εἴ τις τῶν βαρ- 
βάρων αὐτοὺς ἀδικοῖ, καϑάπερ οἱ περὶ τὸ Ἴλιον oi- 

κοῦντες τότε, πιστεύοντες τῇ τῶν Ἡσσυρίων δυνάμει 
τῇ περὶ INivov γενομένῃ, ϑρασυνόμενοι τὸν πόλεμον 
ἤγειραν τὸν ἐπὶ Τροίαν. ἣν γὰρ ἔτι τὸ τῆς ἀρχῆς 
ἐκείνης σχῆμα τὸ σωζόμενον οὐ σμικρόν. καϑάπερ νῦν 
τὸν μέγαν βασιλέα φοβούμεϑα ἡμεῖς, καὶ τότϑ ἐκβίνην 
τὴν συσταϑεῖσαν. σύνταξιν ἐδέδισαν οἱ τότε. μέγα γὰρ 
ἔγκλημα πρὸς αὐτοὺς 1 τῆς Τροίας ! ἅλωσις τὸ δεύ- 

τερον ἐγεγόνει" τῆς ἀρχῆς γὰρ τῆς ἐχδίνων ἣν μόριο». 
πρὸς δὴ ταῦτα πάντα ἢ τοῦ στρατόπεδον τοῦ 1018 

διανεμηϑεῖσα εἰς τρεῖς πόλεις κατασχευὴ ule ὑπὸ βα- 

σιλέων ἀδελφῶν, παΐδων Ἡρακλέους, καλῶς ὡς ἐδόκϑι 
ἀνβυρημένη καὶ καταχεκοσμημένη καὶ διαφερόντως τῆς 
ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀφικομένης. πρῶτον “μὲν γὰρ τοὺς 
Ἡρακλείδας τῶν “Πελοπιδῶν “ἀμείνους ἡγοῦντο ἀρχόν»- 

τῶν ἄρχοντας ἔχειν, ἔπϑιτ᾽ αὖ τὸ στρατόπεδον ! τοῦτο 
τοῦ ἐπὶ Τροίαν ἀφικομένου διαφέρειν πρὸς ἀρετήν" 
γενικηκέναι γὰρ τούτους, ἡττᾶσϑαι δ᾽ ὑπὸ τούτων ' 

éxelyove, ἀἰχαιοὺς ὄντας ὑπὸ “ωριέων. ag. οὐχ οὕτως 

οἰόμεϑα καὶ τινι διανοίᾳ τοιαύτῃ κατασκευάζεσϑαι 

τοὺς τότε; ΜΕ. Πάνυ μὲν οὐν. Ae. Οὐκοῦν xol τὸ 

βεβαίως οἴεσϑαι ταῦϑ' ἕξειν εἰκὸς αὐτοὺς * xol X90- | 680 

yov το ἄν πολὺν μένειν, ἅτε κεκοινωνηκότας μὲν noi] 
λῶν πόνων καὶ κινδύνων ἀλλήλοις; ὑπὸ γένους δὲ ἑνὸς 

τῶν βασιλέων ἀδελφῶν ὁ ὄντων διακεκοσμημένους, πρὸς 
τούτοις δ᾽ ἔτι καὶ πολλοῖς μάντεσι κεχρημένους εἶναι 

τοῖς τὸ ἄλλοις καὶ τῷ “Δελφικῷ nón; ME. πῶς 

δ᾽ ovx εἰκός; AO. Ταῦτα δὴ τὰ μεγάλα οὕτως προς- 

δοκώμενα διέπτατο, ὡς ἔοικδ, TOTE ταχύ, πλήν, ὅπερ 

εἴπομεν γὺν δή, σμικροῦ μέρους τοῦ περὶ τὸν ὑμέτερον 
τόπον" καὶ ! τοῦτο δὴ πρὸς τὰ δύο μέρη πολεμοῦν οὐ 
πώποτα πέπαυται μέχρι τὰ νῦν" ἐπεὶ ᾿“7ενομένη 78 A 
TOT8 διάνοια καὶ ξυμφωνήσασα εἰς ἕν ἀνυπόστατον ἂν 
τινα δύναμιν t ἔσχε, κατὰ πόλεμον. ΜΕ. “Πῶς γὰρ οὔ; 

VH. ΑΘ. Πῶς ovv καὶ πῇ διώλετο; ἀρ οὐκ ἄξιον 

ἐπισκοπεῖν, 1 τηλικοῦτον καὶ τοιοῦτον σύστημα ἥτις πο- 
τὲ τύχη διέφϑειρε; 
ἄλλο σκοπῶν ἢ νόμους ἢ! πολιτείας ἄλλας ϑεάσαιτο 

σωζούσας καλὰ καὶ μεγάλα “πράγματα ἢ καὶ τοῦνα»- 
τίον διαφϑειρούσας τὸ «παράπαν, εἰ ἀμελήσειο τούτων. 
ΑΘ. Τοῦτο μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, εὐτυχῶς πως ἐμβεβή- 

καμέν ye εἰς τινα σκέψιν ἱκανήν. ΜΕ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΑΘ. 4g oU», e ϑαυμάσιε, λελήϑαμεν ἄνϑρωποι πάν- 
τες, καὶ τὰ v δὴ ἡμεῖς, οἰόμενοι μὲν ἑκάστοτέ τι 
καλὸν ὁρᾶν πρᾶγμα γενόμενον καὶ ϑαυμαστὰ ἂν ἐρ- 
γασάμενον, e τις ἄρα ἠπιστήϑη καλῶς αὐτῷ χρήσα- ] 

co, ! κατά τινα τρόπον, τὸ δὲ νῦν γε ἡμεῖς τάχ ἂν 
; MEE He uote SV 
ἴσως περὶ τοῦτο αὐτὸ ovr ὀρϑῶς διανοοίμεϑα οὔτε 

κατὰ φύσιν, καὶ δὴ καὶ περὶ τὰ ἀλλα πᾶντες πάντα, 
A b - d : 

περὶ ὧν ἂν οὕτω διανοηϑῶσι; ME. «“Ἵἐγεις δὲ δὴ τί, 
καὶ περὶ τίνος σοι φῶμεν μάλιστ᾽ εἰρῆσϑαι τοῦτον τὸν 

ΜΕ. Σχολῇ γὰρ οὖν δή τις àv. 
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λόγον; ΑΘ. Kp ᾿γαϑέ, καὶ αὐτὸς ἐμαυτοῦ » δὴ 

κατεγέλασα. ἀποβλέψας γὰρ πρὸς τοῦτον τὸν στόλον, 
οὗ πέρι διαλεγόμεϑα, ἔδοξέ βοι πάγκαλός τε εἶναι καὶ 
ϑαυμαστὸν κτῆμα παραπεσεῖν τοῖς Ἕλλησιν, ὅπερ εἷ- 
πον, εἴ τις ἄρα αὐτῷ ! τότ καλῶς ἐχρήσατο. ΜΕ. 

Οὐκοῦν εὖ καὶ ἐχόντως νοῦν σύ τε πάντα εἶπες καὶ 
ἐπηνέσαμεν ἡμεῖς; ΑΘ. Ἴσως ἐννοῶ γε μήν, ὡς πᾶς, 

ὃς ἂν ἴδη τι μέγα καὶ δύναμιν ἔχον πολλὴν καὶ ῥώ- 
μην, εὐθὺς ἔπαϑε τοῦτο, ὡς εἴπερ ἐπίσταιτο ὃ κεκτη- 

μένος αὐτῷ χρῆσϑαι τοιούτῳ T8 ὄντι καὶ τηλικούτῳ, 

ϑαυμάστ' ἄν καὶ πολλὰ κατεργασάμενος εὐδαιμονοῖ. * 
ΜΕ. Οὐκοῦν ὀρϑὸν xoi τοῦτο; ἢ πῶς λέγεις; ΑΘ. 

Σκόπει δή, ποῖ βλέπων ὃ τὸν ἔπαινον τοῦτον περὶ 
ἑχάστου τιϑέμενος ὀρϑῶς λέγει. πρῶτον δὲ περὶ αὖ- 

τοῦ τοῦ νῦν λεγομένου, πῶς, εἰ κατὰ τρύπον ἠπιστή- 
ϑησαν τάξαι τὸ στρατόπεδον. OL τότε διακοσμοῦντες, 

τοῦ καιροῦ πως ἂν ἔτυχον; ag οὐκ εἰ ξυνέστησάν T8 
ἀσφαλῶς αὐτὸ διέσωζόν τε εἰς τὸν ἀδὶ χρόνον, ὥςτϑ 
αὐτούς τὸ ἐλεύϑέρους εἶναι καὶ ἄλλων ἄρχοντας ὧν 

βουληϑεῖεν, χαὶ ὅλως ἐν ἀνϑρώποις ! πᾶσι καὶ Ἕλη- 

σι καὶ βαρβάροις πράττειν ὅ τι ἐπιϑυμοῖεν αὐτοὶ τῷ 
καὶ ot ἔκγονοι; μῶν οὐ τούτων χάριν ἐπιϑυμοῖεν ἂν; 
ΜΕ. Πάνυ μὲν ovr. AO. "4o οὖν καὶ ὃς ἄν ἰδὼν 

πλοῦτον μέγαν ἢ τιμὰς διαφερούσας γένους ἢ καὶ 
ὁτιοῦν τῶν τοιούτων εἴπῃ ταὐτὰ ταῦτα, πρὸς τοῦτο 
βλέπων εἶπεν, ὡς διὰ τοῦτ᾽ αὐτῷ γενησόμενα, ὧν ἂν 
ἐπιϑυμῇ, πάντα ἢ τὰ πλεῖστα καὶ ὅσα ἀξιώτατα λό- 
yov; ME. Ἔοικε γοῦν. ΑΘ. Φέρε δή, πάντων ἂν- 
ϑρώπων ! ἐστὶ κοινὸν ἐπιϑύμημα ἕν τι τὸ νῦν ὑπὸ 
τοῦ λόγου δηλούμενον, ὡς αὐτός φησι» ὃ λόγος; ΜΕ. 

Τὸ ποῖον: ΑΘ. Τὸ κατὰ τὴν τῆς αὑτοῦ ψυχῆς ἐπί- 

ταξιν τὰ γιγνόμενα γίγνεσϑαι, μάλιστα μὲν ἅπαντα, 

εἰ δὲ μή, τά γε ἀνϑρώπινα. ΜΕ. Τί μήν; ΑΘ. Ovx- 
οὖν ἐπείπερ βουλόμεϑα πάντες τὸ τοιοῦτον ἀεὶ παῖδές 
18 ὄντες καὶ ἄνδρες καὶ πρεσβῦται, τοῦτ᾽ αὐτὸ καὶ εὑ- 
χοΐμεϑ᾽ ἂν ἀναγκαίως διὰ τέλους; ME. Πῶς δ᾽ οὐ; ! 

ΑΘ. Καὶ μὴν τοῖς y8 φίλοις που ξυνευχοΐμεϑ᾽ ἂν ταῦ- 
τα, ἅπερ ἐκεῖνοι ἑαυτοῖσι. ΜΕ. Τί μήν; Ae. Φίλος 

μὲν υἱὸς πατρί, παῖς ὦν ἀνδρί. ΜΕ. Πῶς δ᾽ ov; ΑΘ. 

Καὶ μὴν ὧν 7 ὃ παῖς εὔχεται ἑαυτῷ γίγνεσϑαι, πολ- 
λὰ ὁ πατὴρ ἀπεύξαιτ ἂν τοῖς Des μηδαμῶς κατὰ 

τὰς τοῦ υἱέος εὐχὰς γίγνεσϑαι. ΜῈ. Ὅταν ἀνόητος 
ὧν καὶ ἔτι νέος εὔχηται, λέγεις; ΑΘ. Καὶ ὅταν γε ὃ 

πατὴρ ὧν γέρων, ἢ καὶ σφόδρα νεανίας, μηδὲν τῶν 
χαλῶν καὶ τῶν ! δικαίων γιγνώσκων, εὔχηται μάλα 
προϑύμως ἐν παϑήμασιν ἀδελφοῖς ὧν τοῖς γενομένοις 

Θησεῖ πρὸς τὸν δυςτυχῶς τελδυτήσαντα Ἱππόλυτον, ὃ 
δὲ παῖς γιγνώσκῃ, τότε, δοκεῖς, παῖς πατρὶ συνεύξε- 

ται; ΜΕ. Μανϑάνω ὃ λέγεις. λέγειν γάρ μοι δοκεῖς 
ὡς οὐ τοῦτο εὐχταῖον οὐδὲ ἐπεικτέον, ἕπεσϑαι πάν- 

τα τῇ ἑαυτοῦ βουλήσει, τὴν βούλησιν δὲ μηδὲν μᾶλλον 
τῇ ἑαυτοῦ φρονήσει" τοῦτο δὲ καὶ πόλιν καὶ ἕνα ἡμῶν 
ἕκαστον καὶ εὔχεσϑαι δεῖν καὶ σπεύδειν, ὅπως νοῦν 
ἕξει. — VIIL * AO. Ἰγαΐ, καὶ δὴ καὶ πολιτικόν ys ἀν- 

δρα νομοϑέτην ὡς ἀεὶ δεῖ πρὸς τοῦτο βλέποντα τιϑέ- 
γαι τὰς τάξεις τῶν »όμων, αὐτός τε ἐμνήσϑην, καὶ 
ὑμᾶς ἐπαναμιμνήσκω, xaT ἀρχάς, εἰ μεμνήμεϑα τὰ 

λεχϑέντα, ὅτι τὸ μὲν σφῶν ἣν παρακέλευσμα, ὡς 

χρεὼν εἴη τὸν ἀγαϑὸν νομοϑέτην πάντα πολέμου χά- 
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ριν τὰ νόμιμα τιϑέναι, τὸ δ᾽ ἐμὸν ἔλεγον, ὅτι τοῦτο 
μὲν πρὸς μίαν ἀρετὴν οὐσῶν τεττάρων κελεύοι τίϑε- 
σϑαι τοὺς νόμους, δέοι δὲ δὴ πρὸς πᾶσαν μὲν ' βλέ- 
πεῖν, μάλιστα δὲ καὶ πρὸς πρώτην τὴν τῆς ξυμπάσης 
ἡγεμόνα ἀρετῆς" φρόνησις δ᾽ sm τοῦτο καὶ νοῦς καὶ 

δόξα μετ ἔρωτός re καὶ ἐπιϑυμίας τούτοις ἑπομένης. 
ἥκει δὴ πάλιν ὃ λόγος εἰς ταὐτόν, καὶ ὁ λέγων ἐγὼ 
γῦν λέγω πάλιν ἅπερ TOT8, εἰ μὲν βούλεσϑε, ὡς mal- 
ζων, εἰ δ᾽, ὡς σπουδάζων, ὅτι δή φημι εὐχῇ χρῆσϑαι 
σφαλερὸν εἶναι νοῦν μὴ κεχτημένον, ἀλλὰ τἀναντία 
ταῖς βουλήσεσίν οἱ γίγνεσϑαι. σπουδάζοντα δ᾽ & ue 
τιϑέναι ! βούλεσϑε, τίϑετε᾽ πάνυ γὰρ οὖν προςδοχῶ 

yvy ὑμᾶς εὑρήσειν τῷ λόγῳ ἑπομένους, ὃν ὀλίγον ἔμ- 

uHBHEGA προὐϑέμεϑα, τῆς τῶν βασιλέων 18 φϑορᾶς 

καὶ ὅλου τοῦ διανοήματος οὐ δειλίαν οὖσαν τὴν αἰ- 
τίαν, οὐδ᾽ ὅτι τὰ περὶ τὸν πόλεμον οὐκ ἠπίσταντο 
ἄρχοντές τὸ καὶ OUS προςῆκεν ἄρχεσϑαι" τῇ λοιπῇ δὲ 
πάσῃ κακίᾳ διεφϑαρμένα, καὶ μάλιστα τῇ περὲ τὰ μέ- 
puo τῶν ἀνϑρωπίνων πραγμάτων ἀμαϑίᾳ. ταῦτ 
οὖν ὡς ! οὕτω γέγονε περὶ τὰ τότε καὶ νῦν, εἴ που 
γίγνεται, καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον οὐκ ἄλλως συμβή- 
σεται, ἐὰν βούλησϑε, πειράσομαι ἰὼν κατὰ τὸν és 
λόγον ἀνευρίσκειν τὸ καὶ ὑμῖν δηλοῦν κατὰ δύναμιν ὡς 
οὖσι φίλοις. ΚΑ. Aóro μὲν τοίνυν ge, ὦ ξένε, ἐπαι- 

γεῖν ἐπαχϑέστερον, ἔργῳ δὲ σφόδρα ἐπαινεσόμδϑα" 

προϑύμως γὰρ τοῖς λεγομένοις ἐπακολουϑήσομεν, ἐν 

οἷς ὅ ye ἐλεύϑερος ἐπαινῶν καὶ μὴ μάλιστά ἐστι χα- 

ταφανής. ! ME. "gu, ὦ Κλευΐα, καὶ ποιῶμεν ἃ λέ- 
γεις. KA. Ἔσται ταῦτα, ἐὰν ϑεὸς $95. sys μό- 

γον. ΙΧ. ΑΘ. Φαμὲν δὴ νῦν καϑ' ὁδὸν ἰόντες τὴν 
λοιπὴν τοῦ λόγου, τὴν μεγίστην ἀμαϑίαν τότε ἐκείνην 

τὴν Sajie ἀπολέσαι καὶ νῦν ταὐτὸν τοῦτο πεφυκέ- 
vu ποιδῖν, ὧςτθ TOY 78 νομοϑέτην, εἰ r0UÓ οὕτως 

ἔχει, περιρατεῦν ταῖς πόλεσι φρόνησιν μὲν ὅσην δυνα- 
τὸν ἐμποιεῖν, τὴν δ᾽ ἄνοιαν ὅ τι μάλιστα ἐξαιρεῖν. 
KA. Δῆλον. * AO. Τίς οὖν ἡ μεγίστη δικαίως ἄν λέ- 
γοιτο ἀμαϑία; σκοπεῖτε, εἰ συνδόξει καὶ σφῷν λεγό- 

μενον" ἐγὼ μὲν δὴ τὴν τοιάνδε τίϑεμαι. KA. Ποίαν; 

ΑΘ. Τὴν ὅταν τῷ τι δόξαν καλὸν ἢ ἀγαϑὸν εἶναι μὴ 
φιλῇ τοῦτο ἀλλὰ μισῇ, τὸ δὲ πονηρὸν καὶ ἄδικον δο- 
κοῦν εἶναι φιλῇ τὸ καὶ ἀσπάζηται. ταύτην τὴν διαφω- 
γίαν λύπης 18 καὶ ἡδονῆς πρὸς τὴν κατὰ λόγον δόξαν 

ἀμαϑίαν φημὶ εἶναι τὴν ἐσχάτην, μεγίστην δέ, ὅτι τοῦ. 
πλήϑους ἐστὶ τῆς, ψυχῆς" τὸ γὰρ λυπούμενον ! καὶ 

ἡδόμενον αὐτῆς ὅπερ δῆμός. τε καὶ πλῆϑος πόλεώς 

ἐστιν. ὅταν οὖν ἐπιστήμαις ἢ δόξαις ἢ ἢ λόγῳ ἐναντιῶ- 
ται, τοῖς φύσει ἀρχικοῖς, ἡ ψυχή, τοῦτο ἄνοιαν προς- 
ἀγορεύω, πόλεώς τε, ὅταν ἄρχουσι καὶ νόμοις μὴ πεί- 
ϑηται τὸ πλῆϑος, ταὐτὸν καὶ δὴ καὶ ἑνὸς ἀνδρός, 

ὅπόταν καλοὶ ἐν ψυχῇ λόγοι ἐνόντες μηδὲν ποιῶσι 
πλέον, ἀλλὰ δὴ τούτοις πᾶν τοὐναντίον. ταύτας πά- 
σας ἀμαϑίας τὰς πλημμελεστάτας ! ἔγωγ᾽ ἄν ϑείην 

πόλεώς τε καὶ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πολιτῶν, ἀλλ οὐ τὰς 
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τῶν δημιουργῶν, εἰ ἄρα μου καταμανϑάνετε, & ξένοι, ! 

0 λέγω. KA. MavG«voutv τε, ὦ φίλε, xoi cvyya- 
ροῦμεν ἃ λέγεις. ΑΘ. Τοῦτο uiv τοίνυν οὕτω κείσϑω 
δεδογ μένον καὶ λεγόμενον, ὡς τοῖς ταῦτ ἀμαϑαίνουσι 

τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἐπιτρεπτέον ἀρχῆς ἐχόμενον καὶ ὡς 
ἀμαϑέσιν ὀνειδιστέον, ἂν καὶ πάνυ λογιστικοΐ τε ὦσι 
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xal πάντα τὰ κομψὰ καὶ ὅσα πρὸς τάχος τῆς ! ψυχῆς 
πεφυκότα διαπεπονημένοι ἅπαντα, τοὺς δὲ τοὐναντίον 

ἔχοντας τούτων ὡς σοφούς TE ,προςρητέον, ἄν καΐ, τὸ 

λεγόμενον, μήτε γθάμματα μήτε νεῖν ἐπιστῶνται, xai. 
τὰς ἀρχὰς δοτέον ὡς ἔμφροσι. πῶς γὰρ ἂν, ὡ φίλοι, 
ἄνδυ ξυμφωνίας γένοιτ᾽ ἂν φρονήσεως καὶ τὸ σμικρό- 
τατον εἶδος; οὐκ ἔστιν, ἀλλ ἡ καλλίστη xoi μεγίστη 

τῶν -ξυμφωνιῶν μεγίστη δικαιότατ᾽ ἂν λέγοιτο σοφία, 
ἧς 0 μὲν κατὰ λόχον ζῶν μέτοχος, ὃ δὲ ἀπολειπόμε- 
vos oixoq 9 ógoc καὶ περὶ πόλιν οὐδαμῇ σωτήρ, ἀλλὰ 

πᾶν τοὐναντίον ἀμαϑαίνων, ! εἰς ταῦτα ἑκάστοτε φα- 
νεῖται. ταῦτα μὲν οὖν, καϑάπερ εἴπομεν ἄρτι, λελε- 

γμένα τεϑήτω ταύτῃ. KA. Kilo do γὰρ οὐν. Χ. ΑΘ. 
[ἄρχοντας δὲ δὴ καὶ ἀρχομένους ἀναγκαῖον ἐν ταῖς 
πόλεσιν εἶναί zov. KA. Τί μήν; * AO. Εἶεν" ἀξιώ- 
ματα δὲ δὴ τοῦ τε ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι ποῖά ἐστι καὶ 
πόσα, ἔν τε πόλεσι μεγάλαις καὶ σμικραῖς ἔν τε οἱ- 

κ(αις ὡραύτως: mg οὐχὶ ἕν μὲν τό τε πατρὸς καὶ μη- 
τρός; χαὶ ὅλως γονέας ἐκγόνων ἄρχειν ἀξίωμα ὀρϑὸν 

πανταχοῦ ἂν εἴη; ΚΛ. Καὶ μάλα. ΑΘ. Τούτῳ 0c 
78 ἑπόμενον γενναίους ἀγεννῶν ἄρχειν᾽ καὶ τρίτον ἔτι 
τούτοις ξυνέπεται τὸ πρεσβυτέρους μὲν ἄρχειν δεῖν, 
γεωτέρους δὲ ἄρχεσϑαι. KA. Τί μήν; AO. Τέταρ- 
τον δ᾽ αὖ δούλους μὲν ἄρχεσϑαι, δεσπότας δὲ ἄρχειν. 
KA. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Πέμπτον ye, οἶμαι, τὸν 

κρείττονα μὲν ἄρχειν, τὸν ἥττω δὲ ἄρχεσϑαι. KA. 
Μαλα 78 eua ἀρχὴν εἴρηκας. ΑΘ. Καὶ πλεί- 
στη» ye ἐν ξύμπασι τοῖς ζώοις οὖσαν καὶ κατὰ φύσιν, 
ὡς ὁ Θηβαῖος ἔφη ποτὲ Πίνδαρος. τὸ δὲ μέγιστον, ὡς 
ἔοικδν, ἀξίωμα ἕκτον ἂν γίγνοιτο, ἕπεσϑαι μὲν τὸν 

ἀνεπιστήμονα πελεῦον, τὸν δὲ φρονοῦντα ἡγεῖσϑαὶ 18 

καὶ ! ἄρχειν. χαΐτοι τοῦτό re ὠ Πίνδαρε σοφώτατε, 

σχεδὸν οὐκ ἂν παρὰ φύσιν ἔγωγε φαίην χίγνεσϑαι, 
κατὰ φύσιν δὲ τὴν τοῦ γόμου ἑκόντων ἀρχὴν ἀλλ οὐ 
βίαιον πεφυκυῖαν. KA. 'OgSóroo λέγεις. A9. Θεο- 

qug δὲ ys καὶ εὐτυχῆ τινὰ λέγοντες ἑβδόμην ἀρχὴν aic 
κλῆρόν τινα προάγομεν χαὶ λαχόντα μὲν ἄρχειν, δυς- 
χληροῦντα δὲ ἀπιόντα ἄρχεσϑαι τὸ δικαιότατον εἶναί 
φαμεν. KA. ἡληϑέστατα λέγεις. ΑΘ. Ὁρᾷς δή, qui- 
μεν ! ἂν, ὦ γομοϑέτα, πρός - τινα παίξοντες τῶν ἐπὶ 

νόμων ϑέσιν ἰόντων ῥᾳδίως, ὅσα ἐστὶ πρὸς ἄρχοντας 
ἀξιώματα xoi ὅτι πεφυκότα πρὸς ἄλληλα ἐναντίως; 

γῦν γὰρ δὴ στάσεων πηγήν τινα ἀνευρήκαμεν ἡμεῖς, ἣν 
δεὶ c8 ϑεραπεύειν. πρῶτον δὲ ue ἡμῶν ἀνάσκεψαι, 
πῶς τε xol τὶ παρὰ ταῦτα ἁμαρτόντες οἵ πορὶ τϑ Ἄς- 
γος καὶ Μεσσήνην βασιλῆς αὑτοὺς ἅμα καὶ τὴν τῶν 
Ἑλλήνων δύναμιν, οὖσαν ̓ ϑαυμαστὴν ἐν τῷ τότε χρό- 

yo διέρϑειραν; ! ag οὐκ “ἀγνοήσαντες τὸν Ἡσίοδον 

ὀρϑότατα λέγοντα ὡς τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς πολλάκις 

ἐστὶ πλέον; ὑπόταν ἢ τὸ μὲν ὅλον λαμβάνειν ζημιῶ- 
δες, τὸ δ᾽ ἥμισυ μέτριον, τότε τὸ μέτριον τοῦ ἀμέτρου 
πλέον ἡγήσατο ἄμεινον ὃν χείρονος; KA. ᾿Ὀρϑότατά 

δ. ΚΑΘ. Πότερον ov» οἰόμεϑα περὶ βασιλέας τοῦτ᾽ 

ἐγγιγνόμενον ἑκάστοτε διαφϑείρειν πρότερον ἢ ἐν τοῖ- 
σι δήμοις; KA. Τὸ μὲν εἰκὸς * xoi τὸ πολὺ βασιλέων 
τοῦτο εἶναι νόσημα ὑπερηφάνως ζώντων διὰ τρυφάς. 
ΑΘ. Οὐκοῦν δῆλον, ὡς πρῶτον τοῦτο οἵ τότε βασιλῆς 

ἔσχον, τὸ πλεονεκτεῖν τῶν τοϑέντων νόμων, καὶ 0 λό- 

ye τῷ καὶ ὅρκῳ ἐπύνεσαν, οὐ ξυνεφώνησαν αὑτοῖς, 

ΡΡΑ ΤΟΝ 

ἀλλ᾽ ἡ διαφωνία, ὡς ἡμεῖς φαμέν, οὖσα ἀμαϑία μεγῖ- 

στη, δοκοῦσα δὲ σοφία, πάντ ἐκεῖνα διὰ πλημμέλειαν 
καὶ ἀμουσίαν τὴν πικρὰν digitus KA. "Eoixe γοῦν. is 

ΑΘ. Εἶεν" τὶ δὴ τὸν Ῥαμοϑέτην ! ἔδει τότε τιϑέντα 

εὐλαβηϑῆναι τούτου περὶ τοῦ πάϑους τῆς γενέσεως: 

ἀρ ὦ πρὸς ϑεῶν νῦν μὲν οὐδὲν σοφὸν τοῦτο γνῶναι 
οὐδ᾽ εἰπεῖν χαλεπόν, δἰ δὲ προϊδεῖν ἦν τότε, σοφώτε- 

ρος ἂν ἣν ἡμῶν ὃ προϊδών; ΜΕ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 
ΑΘ. Eig τὸ 7εγονὸς παρ᾽ ὑμῖν, Μέγιλλε, ἔστι νῦν 75 

κατιδόντα γνῶναι, καὶ γνόντα εἰπεῖν ῥάδιον, O0 τότε 

ἔδει γίγνεσϑαι. ME “Σαφέστερον & ἔτι λέγε. ΑΘ. Τὸ 

τοίνυν σαφέστατον ἄν εἴη τὸ τοιόνδε. ΜῈ. Τὸ ποῖον; 

XL. ! AG. Ἐάν τις μείζονα διδῷ τοῖς ἐλάττοσι [δύνα- 

μι] παρεὶς τὸ μέτριον, πλοίοις τὸ ἱστία καὶ σώμασι 
τροφὴν καὶ ψυχαῖς ἀρχάς, ἀνατρέπεταί, που πάντα, xai 
ἐξυβρίζοντα τὰ μὲν εἰς γόσους ϑεῖ, τὰ δ᾽ εἰς ἔχγονον 

ὕβρεως ἀδικίαν. τί οὖν δή ποτε λέγομεν; ἀρά γε τὸ 
τοιόνδε, ὡς οὐκ ἔστ, ὦ φίλοι ἄνδρες, Sogno ψυχῆς 
φύσις, ἥτις ποτὲ δυνήσεται τὴν μεγίστην ἐν ἀνϑρώ- 
ποις ἀρχὴν φέρειν νέα καὶ ἀνυπεύϑυνος, ὥςτε μὴ τῆς 
μεγίστης νόσου, ! ἀνοίας, ̓ πληρωϑεῖσα αὑτῆς τὴν δια- 

γοιαν μῖσος ἔχειν πρὸς τῶν ἐγγύτατα φίλων, ὃ γενό- 
μδνον ταχὺ διέφϑειρεν αὐτὴν καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν 
ἠφάνισεν αὐτῆς; τοῦτ᾽ οὖν εὐλαβηϑῆναι γνόντας, τὸ 
μέτριον μεγάλων »ομοϑετῶν. ὡς οὖν δὴ τότε γενόμε- 

vov vU» ἔστι μετριώτατα τοπάσαι, τόδ᾽ ἔοικεν εἶναι. 
ΜΕ. Τὸ ποῖον; ΑΘ. Θεός, οἶμαι, κηδόμενος ὑμῶν 

τις, ὃς τὰ μέλλοντα προορῶν, δίδυμον ὑμῖν φυτεύσας 
τὴν τῶν βασιλέων γένεσιν ἐκ ! μονογενοῦς, εἰς τὸ μέ- 
τριον μᾶλλον συνέστειλε. καὶ μετὰ τοῦτο ἔτι φύσις τις 
ἀνϑρωπίνη μεμιγμένη ϑείᾳ τινὶ δυνάμει, κατιδοῦσα 
ὑμῶν τὴν ἀρχὴν φλεγμαίνουσαν ἔ ἔτι, μίγνυσι τὴν κατὰ 
γῆρας σώφρονα δύναμιν τῇ κατὰ γένος * αὐϑάδει ῥώ- 
μῃ» τὴν τῶν ὀχτὼ καὶ εἴκοσι γερόντων ἰσόψηφον. εἰς 
τὰ μέγιστα τῇ τῶν βασιλέων ποιήσασα δυνάμει. ὁ δὲ 
τρίτος σωτὴρ ὑμῖν ἔτι σπαργῶσαν καὶ ϑυμουμένην τὴν 
ἀρχὴν ὁρῶν οἷον ψάλιον ἐνέβαλεν αὐτῇ τὴν τῶν ἐφό- 

go» δύναμιν, ἐγγὺς τῆς κληρωτῆς ἀγαγὼν δυνάμεως. 
καὶ κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον ἢ βασιλεία παρ᾿ ὑμῖν 
ἐξ ὧν ἔδει σύμμικτος γενομένη καὶ μέτρον ἔχουσα σω- 
ϑεῖσα αὐτὴ σωτηρίας τοῖς ἄλλοις γέγονεν αἰτία" ! ἐπεὶ 

ἐπὶ γ8 Τημένῳ καὶ Κρεσφόντῃ καὶ τοῖς τότε γομοϑέ- 
ταις, οἵτινες LY ἦσαν »ομοϑετοῦντες, οὐδ᾽ ἡ ριστο-} 

δήμου μερὶς ἐσώϑη nor ἂν. οὐ γὰρ ἱκανῶς ἦσαν νο- 
μοϑεσίας ἐ ἔμπειροι" σχεδὸν γὰρ οὐκ ἂν mor φήϑησαν 

ὅρκοις μετριάσαι ψυχὴν νέαν λαβοῦσαν ἀρχήν, ἐξ ἧς 
δυνατὸν ἦν τυραννίδα γενέσϑαι. νῦν δ᾽ ὁ ϑεὸς ἔδει- 
ξεν, οἵαν ἔδει καὶ δεὶ δὴ τὴν μενοῦσαν μάλιστα ἀρχὴν 
χίγνεσϑαι. τὸ δὲ mag ἡμῶν γιγνώσκεσϑαι. ταῦτα, 
ὅπερ εἶπον ! ἔμπροσϑεν, νῦν μὲν γενόμενον οὐδὲν σο- 
φόν᾽ & γὰρ παραδείγματος ὁ ὁρᾶν γεγονότος οὐδὲν χα- 

λεπόν. εἰ δ᾽ ἦν τις προορῶν τότε ταῦτα καὶ δυνάμε- 
γος μετριάσαι τὰς ἀρχὰς καὶ μέαν ἐκ τριῶν ποιῆσαι; 
τά TB »οηϑέντα &y χαλὰ τότε πάντα ἀπέσωσε καὶ οὐκ 

ἂν mote ὃ Περσικὸς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα οὐδὲ ἄλλος. οὐ- 
δεὶς &v στόλος ὥρμησε, καταφρονήσας ὡς ὄντων ἡμῶν 

βραχέος ἀξίων. KA. ᾿ληϑῆ λέγεις. ΑΘ. «Αἰσχρῶς 
γοῦν ! ἠμύναντο αὐτούς, ὦ Κλεινία. τὸ δ᾽ αἰσχρὸν 

λέγω οὐχ ὡς ov νικῶντές ye οἵ τότε καὶ κατὰ γῆν καὶ 
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κατὰ ϑάλατταν καλὰς νενικήκασι μάχας" ἀλλὰ ὃ ὁ φημι 
αἰσχρὸν τότ᾽ εἶναι, τόδε λέγω" τὸ πρῶτον μὲν ἐκείνων 
τῶν πόλεων τριῶν οὐσῶν μίαν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἀμῦ- 

yat, τὼ δὲ δύο» χακῶς οὕτως εἶναι διεφϑαρμένα , ὥξςτα 

ἡ μὲν καὶ “Δακεδαίμονα διεκώλυεν ἐπαμύνειν αὐτῇ, πο- 
λεμοῦσα αὐτῇ xara κράτος, ἡ δ᾽ αὖ πρωτεύουσα ἐν 
τοῖς τότε χρύνοις τοῖς περὶ ! τὴν διανομήν, ἡ περὶ τὸ 
Ἄργος, παρακαλουμένη ἀμύνειν τὸν βάρβαρον ov 
ὑπήκουσεν οὔτ᾽ ἤμυνε. πολλὰ δὲ λέγων. ἂν τις τὰ τότε 
γενόμενα, περὶ ἐκεῖνον τὸν πόλεμον τῆς Ἑλλάδος οὐ- 

δαμῶς εὐσχήμονα ἂν κατηγοροῖ᾽ οὐδ᾽ αὐ ἀμύνασϑαι 
τήν ys Ἑλλάδα λέγων ὀρϑῶς ἂν λέγοι, ἀλλ᾽ εἰ μὴ τό 
16 ᾿Ιϑηναίων καὶ τὸ “ακεδαιμονίων κοινῇ * διανόημα 
ἤμυνε τὴν ἐπιοῦσαν δουλείαν, σχεδὸν ἂν ἤδη πάντ᾽ ἦν 

μεμιγμένα τὰ τῶν Ἑλλήνων χϑη ἐν ἀλλήλοις καὶ βάρ- 

βαρα ἐν Ἕλλησι καὶ Ἑλληνικὰ ἐν βαρβάροις, καϑάπερ 

ὧν Πέρσαι τυραννοῦσι τὰ YU», διαπεφορημένα καὶ 
ξυμπεφορημένα κακῶς ἐσπαρμένα κατοικεῖται. ταῦτ΄, ὦ 
Κλεινία καὶ Μέγιλλε, ἔχομεν ἐπιτιμᾶν τοῖς τε πάλαι 
πολιτικοῖς λεγομένοις καὶ »ομοϑέταις, καὶ τοῖς vv», ἵνα 
τὰς αἰτίας αὐτῶν ἀναζητοῦντες ἀγϑυρίσκωμεν ! τὲ πα- 
ρὰ ταῦτα ἔδει, πράττειν ἄλλο: οἷον δὴ καὶ τὸ παρὸν 
simou&v, ὡς ἄρα οὐ δεῖ μεγάλας ἀρχὰς οὐδ᾽ αὖ ἀμί- 
xrovc νομοϑετεῖν, διανοηθέντας τὸ τοιόνδε, ὅτι τὴν 

πόλιν ἐλθυϑέραν τὸ εἶναι δεῖ καὶ ἔμφρονα καὶ ἑαυτῇ 
φίλην, καὶ τὸν »ομοϑετοῦντα πρὸς ταῦτα βλέποντα δεῖ 
γνομοϑετεῖν. μὴ ϑαυμάσωμεν δέ, & πολλάκις ἤδη, προ- 

ϑέμενοι ἄττα, εἰρήκαμεν, ὅτι πρὸς ταῦτα δεῖ »ομοϑε- 
τεῖν βλέποντα τὸν νομοϑέτην, τὰ δὲ προτεϑέντα ! οὐ 

ταὐτὰ ἡμῖν φαίνεται ἑχάστοτε᾽ ἀλλ᾽ ἀναλογίζεσϑαι 
χρή, ὅταν πρὸς τὸ σωφρονεῖν φῶμεν δεῖν βλέπειν E 
πρὸς φρόνησιν ἢ φιλίαν, ὡς ἔσϑ᾽ οὗτος ὁ σκοπὸς οὐχ 
ἕτερος ἀλλ ὁ αὐτός. καὶ ἄλλα δὴ πολλὰ ἡμᾶς τοιαῦ- 
τα ἂν γίγνηται ῥήματα, μὴ διαταραττέτω. ΚΑ. Πει- 
ρασόμεϑα ποιεῖν οὕτως ἐπανιόντες τοὺς λόγους" καὶ 
γῦν δὴ τὸ περὶ τῆς φιλίας τὸ καὶ φρονήσεως καὶ ἐλευ- 
ϑερίας, πρὸς 0 τι βουλόμενος ἔμελλες λέγειν δεῖν ! 
στοχάζεσϑαι τὸν γομοϑέτην, λέγε. ΧΙ. ΑΘ. "Axov- 
σον δὴ vov. εἰσὶ πολιτειῶν οἷον μητέρες δύο τινές, ἐξ 

ὧν τὰς ἄλλας γεγονέναι λέγων ἂν τις ὀρϑῶς λέγοι. 

καὶ τὴν μὲν προςαγορεύειν μοναρχίαν ὀρϑόν, τὴν δ᾽ 
αὖ δημοκρατίαν" καὶ τῆς μὲν τὸ Περσῶν 7ένος ἄκρον 
ἔχειν, τῆς δὲ ἡμᾶς. αἵ δ᾽ ἄλλαι σχεδὸν ἅπασαι, κα- 
ϑάπερ, εἶπον, ἐκ τούτων εἰσὶ διαπεποικιλμέναι. δοὶ δὴ 
οὖν καὶ ἀναγκαῖον μεταλαβεῖν ἀμφοῖν τούτοιν, εἰπερ 
ἐλευϑερία T ἔσται καὶ φιλία μετὰ φρονήσεως" ! ὃ δὴ 
βούλεται ἡμῖν 0 λόγος προςτάττει», λέγων ὡς οὐκ ἂν 
ποτε τούτων πόλις ἄμοιρος γενομένη πολιτευϑῆναι δύ- 
γαιτ ἄν καλῶς. KA. Πῶς γὰρ ἂν; ΑΘ. Ἡ μὲν τοἰ- 

γυν τὸ μοναρχικόν, ἢ δὲ τὸ ἐλεύϑερον ἀγαπήσασα 

μειζόνως ἢ ἔδει «μόνον, οὐδετέρα τὰ μέτρια κέκτηται 
τούτων" αἵ δὲ ὑμέτεραι, ἢ τὸ “Μακωνικὴ καὶ Κρητική, 
μᾶλλον. ᾿ιϑηναῖοι δὲ καὶ Πέρσαι τὸ μὲν πάλαι * oU- 
TO πῶς, τὸ νῦν δὲ ἧττον. τὰ δ᾽ αἴτια διέλϑωμεν. 5 
γάρ; KA. Πάντως, & γὲ nov μέλλομεν ὃ προὐϑέμε- 

$c ποραίνειν. ΑΘ. ἀκούωμεν δή. “Πέρσαι γὰρ Ora 
μὲν τὸ μέτριον μᾶλλον δουλείας TB καὶ ἐλευϑερίας 
nov ἐπὶ Κύρου, πρῶτον μὲν αὐτοὶ ἐλεύϑεροι ἐγένον- 

το, ἔπϑιτα δὲ ἄλλων πολλῶν δεσπόται" ἐλευϑερίας γὰρ 
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ἄρχοντες μεταδιδόντες ἀρχομένοις καὶ ἐπὶ τὸ ἴσον 

ἄγοντες μᾶλλον φίλοι τε ἦσαν στρατιῶται στρατηγοῖς 

καὶ προϑύμους ! αὑτοὺς ἐν τοῖς κινδύνοις παρείχοντο" 
xad εἴ τις αὖ φρόνιμος ἣν ἐν αὐτοῖς καὶ βουλεύειν δυ- 
γατός, οὐ φϑονεροῦ τοῦ βασιλέως ὁ ὄντος, διδόντος δὲ 

παῤῥησίαν καὶ τιμῶντος. τοὺς εἴς τι δυναμένους συμ- 
βουλεύειν, κοινὴν τὴν τοῦ φρονεῖν εἰς τὸ μέσον παρεί- 
qsvo δύναμιν" καὶ πάντα δὴ τότε ἐπέδωκεν αὐτοῖς Oi 
ἐλευϑερίαν 186 καὶ φιλίαν καὶ νοῦ κοινωνίαν. ΚΑ. 
Ἔοικϑ γέ πὼς τὰ λεγόμενα οὕτω γεγονέναι. ΑΘ. πῇ 
δὴ οὖν ποτὲ ἀπώλδτο ἐπὲ ! “Καμβύσου καὶ πάλιν ἐπὶ 

“αρείου σχεδὸν ἐσώϑη; βούλεσϑε οἷον μαντείᾳ δια- 
γοηϑέντες χφώμεϑα; KA. Φέρει γοῦν ἡμῖν σκέψιν 

τοῦτο ἐφ᾽ ὅπερ ὡρμήκαμεν. ἈΘ. Μαντεύομαι δὴ »v» 

πϑρὶ 78 Κύρου τὰ μὲν ἀλλ᾿ αὐτὸν στρατηγόν T8 ἀγα- 

ϑὸν εἶναι καὶ φιλόπολιν, παιδείας δὲ ὀρϑῆς οὐχ 
ἦφϑαι τὸ παράπαν οἰκονομέᾳ τε οὐδὲν τὸν νοῦν προς- 
scynkévoi. ΚΑ. Πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον φῶμεν; ΑΘ. 
Ἔοικεν ἐκ νέου στρατεύεσϑαι διὰ ! βίου, ταῖς γυναιξὶ 
παραδοὺς τοὺς παῖδας τρέφειν. αἱ δὲ ὡς εὐδαίμονας 
αὐτοὺς ἐκ τῶν παΐδων εὐϑὺς καὶ μακαρίους ἤδη γεγο- 
γότας καὶ ἐπιδεεῖς ὁ ὄντας τούτων οὐδενὸς ἐ ἔτρεφον" κω- 
λύουσαι δὲ ὡς οὖσιν ἱκανῶς εὐδαίμοσι μήτε, αὐτοῖς 
ἐναντιοῦσϑαι μηδένα εἰς μηδέν, ἐπαινεῖν 18 ἀναγκά- 
ζουσαι πάντας τὸ λεγόμενον, ἢ πραττόμενον ὑπ᾽ αὐ- 
τῶν, ἔϑροψαν τοιούτους τινᾶς. KA. Καλήν, ὡς ἔοι- 
κας, τροφὴν εἴρηκας. ΑΘ. Τυναικδίαν μὲν ovy βασι- 
λίδων " γυναικῶν, γεωσεὶ 7εγονυιῶν πλουσίων, καὶ ἐν 
ἀνδρῶν ἐρημίᾳ, διὰ τὸ μὴ σχολάζειν ὑπὸ πολέμων καὶ 
πολλῶν κινδύνων, τοὺς παῖδας. τρεφουσῶν. ΚΑ. Ἔχει 
γὰρ λόγον. ΑΘ. Ὁ δὲ πατήρ 78 αὐτοῖς αὐ ποίμνια 
μὲν καὶ πρόβατα καὶ ἀγέλας ἀνδρῶν τε καὶ ἄλλων 
πολλὼν πολλὰς ἐπᾶτο, αὐτοὺς δὲ, οἷς ταῦτα παρα- 
δώσειν ἔμελλεν, * ἡγνόει τὴν πατρῴαν οὐ παιδευομέ- 
γους τέχνην, οὖσαν [ἱΠερσικήν], ποιμένων ὄντων Tisg- 
σῶν, τραχείας χώρας ἐκγόνων, σκληρὰν καὶ ἱκανὴν 
ποιμένας ἀπεργάξεσϑαι μάλα i ἰσχυροὺς καὶ δυναμένους 
ϑυραυλεῖν καὶ ἀγρυπνεῖν καί, εἰ στρατεύεσϑαι. δέοι, 
στρατεύεσϑαι. διεφϑαρμένην δὲ παιδείαν ὑπὸ τῆς λε- 
γομένης εὐδαιμονίας τὴν "Μηδικὴν περιεῖδεν, ὑπὸ γυ- 
γαικῶν τε χαὶ εὐνούχων παιδευϑέντας αὑτοῦ τοὺς 
υἱεῖς, ὅϑὲν ἐγένοντο οἵους ἣν εἰκὸς ! αὐτοὺς γενέσϑαι, 
τροφῇ YET EG τραφέντας. παραλαβόντες δ᾽ οὖν 
οἱ παῖδες τελευτήσαντος Κύρου τρυφῆς μεστοὶ καὶ 
ἀνεπτισιληξίας, πρῶτον μὲν τὸν ἕτερον ἅτερος ἀπέκτεινδ 
τῷ ἴσῳ ἀγανακτῶν, μετὰ δὲ τοῦτο αὐτὸς μαινόμενος 
ὑπὸ μέϑης τε καὶ ἀπαιδευσίας τὴν ἀρχὴν ἀπώλεσεν 
ὑπὸ “Μήδων τὸ καὶ τοῦ λεγομένου τότε εὐνούχου, κα- 
ταφρονήσαντος τῆς Καμβύσου μωρίας. KA. Δέγεται 
δὴ ταῦτά γε, καὶ ξοικέ e σχεδὸν ! οὕτω πως γεγονέ- 
you. ΑΘ. Kai μὴν καὶ πάλιν εἰς “Πέρσας ἐλϑεῖν τὴν 
ἀρχὴν, διὰ Δαρείου καὶ τῶν ἑπτὰ λέγεταί που. ΚΑ. 
τί μήν; ΑΘ. Θεωρῶμεν δὴ ξυνεπόμενοι τῷ λόγῳ. 
“Δαρεῖος γὰρ βασιλέως οὐκ ἦν υἱὸς παιδείᾳ T8 ov δια- 
τρυφώσῃ τεϑραμμένος, ἐλϑὼν δ᾽ εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ 
λαβὼν. αὐτὴν, ἕβδομος διδίλοτο ἑπτὰ μέρη τεμόμενος, 
ὧν καὶ νῦν ἔτι σμικρὰ ὀνείρατα λέλειπται, καὶ νόμους 
ἠξίου ϑέμενος οἰκεῖν ἰσότητά τινὰ ! κοιγὴν εἰφφέρων, 

καὶ τὸν τοῦ Κύρου δασμὸν ὃν ὑπέσχετο Πέρσαις εἰς 
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τὸν νόμον ἐνέδει, φιλίαν πορίζων καὶ κοινωνίαν πᾶσι 
Πέρσαις, χρήμασι καὶ δωρεαῖς τὸν Περσῶν δῆμον 
προξαγόμενος" τοιγαροῦν αὐτῷ τὰ στρατεύματα uer 

εὐνοΐας προξζεκτήσατο χώρας οὐκ ἐλάττους ὧν κατέλι- 

πὸ Κῦρος. μετὰ δὲ Δαρεῖον 0 τῇ βασιλικῇ καὶ τρυ- 

φώσῃ πάλιν παιδευϑεὶς παιδείᾳ Ξέρξης — :ἢ “4αρεῖε, 

εἰπεῖν ἐστὶ δικαιότατον ἴσως, ὃς τὸ Κύρου κακὸν οὐκ 

ἔμαϑες, ! ἐϑρέψω δὲ Ξέρξην i ἐν τος αὐτοῖς ἤϑεσιν, ἐν 

οἷςπερ Κῦρος Καμβύσην —- ὁ δέ, ἅτε τῶν αὐτῶν παι- 

δειῶν γενόμενος ἔκγονος, παραπλήσια ἀπετέλεσε τοῖς 

Καμβύσου παϑήμασι" καὶ σχεδὸν ἔκ ye τοσούτου βα- 

σιλεὺς ἐν “Πέρσαις οὐδείς πῶ μέγας γέγονεν. ἀληϑῶς, 

πλήν γ8 ὀνόματι. τὸ δ᾽ αἴτιον οὐ τύχης, ὡς ὃ ἐμὸς 
λόγος, ἀλλ ὃ κακὸς βίος, ὃν oi τῶν διαφερόντως * 

πλουσίων καὶ τυράννων παῖδες τὰ πολλὰ ζῶσιν" οὐ 

γὰρ μή ποτὲ γένηται παῖς καὶ ἀνὴρ καὶ γέρων ἐκ ταύ- 

της τῆς τροφῆς διαφέρων πρὸς ἀρετήν. ἃ δή, φαμέν, 

τῷ νομοϑέτῃ σκεπτέον, καὶ ἡμῖν δὲ ἐν τῷ νῦν παρόν- 

τι. δίκαιον μήν, ὦ χιακεδαιμόνιοι, τοῦτο re τῇ πόλει 

ὑμῶν ἀποδιδόναι, ὅτι πενίᾳ καὶ πλούτῳ καὶ ἰδιωτείᾳ 

καὶ βασιλείᾳ διαφέρουσαν οὐδ᾽ ἡντινοῦν τιμὴν καὶ τρο- 

φὴν νέμετε, ἃς μὴ τὸ κατ᾽ ἀρχὰς ὑμῖν ϑεῖον παρὰ 

ϑεοῦ ! διεμαντεύσατό τινος. οὐ γὰρ δὴ δεῖ χατὰ πό- 

λιν γε εἶναι τὰς τιμὰς ὑπερεχούσας, ὅτι τίς ἐστι πλού- 

TO διαφέρων, ἐπεὶ οὐδ᾽ ὅτι ταχὺς ἢ καλὸς ἢ ἰσχυρὸς 

ἄνευ τινὸς ἀρετῆς, οὐδ᾽ ἀρετῆς ἧς ἂν σωφροσύνη ἀπῇ. 

ΜΕ. Πῶς τοῦτο, [5] bon, λέγεις; ΧΠΙ. Ae. ινδρεία 

που μόριον ἀρετῆς ἕν; ΜΕ. Πῶς γὰρ οὐ; ΑΘ. 4ί- 

κασον τοΐνυν αὐτὸς τὸν λόγον. ἀκούσας, εἴ σοι δέ- 
ξαιο ἂν σύνοικον ἢ γείτονα εἶναί τινα σφόδρα μὲν 

ἀνδρεῖον, μὴ σώφρονα δὲ ἀλλ᾽ ἀκόλαστον. ! ME. Εὐ- 
qniuet. ΑΘ. Tl δέ; τεχνικὸν μὲν καὶ περὶ ταῦτα σο- 

φόν, ἄδικον δέ; ΜΕ. Οὐδαμῶς. ΑΘ. «ἄλλὰ μὴν τό 

ye δίκαιον οὐ φύεται χωρὶς τοῦ σωφρονεῖν. ΜΕ. Πῶς 

γὰρ ἂν; ΑΘ. Οὐδὲ μὴν ὃν γε σοφὸν ἡμεῖς νῦν δὴ 

προὐϑέμεϑα, τὸν τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας κεκτημένον 

συμφώνους τοῖς ὀρϑοῖς λόγοις καὶ ὅπομένας. ΜΕ. Οὐ 

γὰρ οὖν. ΑΘ. Ἔτι δὴ καὶ τόδε ἐπισκεψώμεϑα τῶν 

ἐν ταῖς πόλεσι τιμήσεων ἕνεκα, ποῖαΐ T5 ! ὀρϑαὶ καὶ 
μὴ γίγνονται ἑκάστοτε. ΜΕ. Τὸ ποῖον; ΑΘ. Σὼ- 

φροσύνη ἄνευ πάσης τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἐν ψυχῇ τινὶ 

μεμονωμένη τίμιον ἢ ἄτιμον γίγνοιτ᾽ ἂν κατὰ δίχην; 
ME. Ovx ἔχω ὅπως εἴπω. ἌΘ.: Καὶ μὴν εἴρηκάς ye 

μετρίως. εἰπὼν γὰρ δὴ ὧν ἠρόμην ὁποτερονοῦν παρὰ 
μέλος ἔμοιγ᾽ ἂν δοκεῖς φϑέγξασϑαι. ΜΕ. Καλῶς τοί- 

γὺν γεγονὸς ἂν εἴη. ΑΘ. Eis» τὸ μὲν δὴ πρόςϑημα, 

ὧν τιμαΐ τε χαὶ ἀτιμίαι, οὐ λόγου, ἀλλά τινος μᾶλλον 

ἀλόγου ! σιγῆς ἄξιον ἂν eii. ME. Σωφροσύνην μοι 

φαίνει λέγειν. ΑΘ. Nol. τὸ δὲ ye τῶν ἄλλων πλεῖ- 
στα ἡμᾶς ὠφελοῦν μετὰ τῆς προρϑήκης μάλιστ᾽ ἂν τι- 

μώμενον ὀρϑότατα τιμῷτο, καὶ τὸ δεύτερον δουτέρως" 
χαὶ οὕτω δὴ κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον τὰς ἐφεξῆς τιμὰς 

λαγχάνον ἕχαστον ὀρϑῶς ἂν λαγχάνοι. ΜΕ. Ἔχει E 

ταύτῃ. ΑΘ. TÍ ov»; οὐ γομοϑέτου καὶ ταῦτα QU φή- 

σομεν εἶναι διανέμειν; ΜΕ. Καὶ μάλα. ΑΘ. Βούλει 

δὴ τὰ μὲν ἅπαντα καὶ ἐφ᾽ ἕκαστον ἔργον καὶ κατὰ 
σμικρὰ ἐχείνῳ δῶμεν γῆμαι; τὸ δὲ τριχῇ διδλεῖν, ἐπει-- 
δὴ νόμων ἐσμὲν καὶ αὐτοί πῶς ἐπιϑυμηταί, πειραϑῶ- 
μεν, διατεμεῖν χωρὶς τά τε μέγιστα καὶ δεύτερα καὶ 
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τρίτα; ΜΕ. Πάνυ uiv οὖν. ΑΘ. «“Πέγομεν xolyvy, 
ὅτι πόλιν, ὡς tous, τὴν μέλλουσαν σώζεσϑαϊΐ τε καὶ 

εὐδαιμονήσειν εἰς ' δύναμιν ἀν ϑρωπίνην δεῖ καὶ ayay- 
καῖον τιμάς TB xol ἀτιμίας διανέμειν ὀρϑῶς. ἔστι δὲ" 
ὀρϑῶς ἄρα τιμιώτατα μὲν καὶ πρῶτα τὰ περὶ τὴν ψυ- 
χὴν ἀγαϑὰ κεῖσθαι, σωφροσύνης ὑπαρχούσης αὐτῇ, 

δεύτερα δὲ τὰ περὶ τὸ σῶμα καλὰ καὶ ἀγαϑά, καὶ 
τρίτα τὰ πϑρὶ τὴν οὐσίαν καὶ χρήματα λεγόμενα" TOU-- 
τῶν δὲ ἂν ἐχτός τις βαίνῃ νομοϑέτης ἢ πύλις, εἰς τι- 
μὰς ἢ χρήματα ! προάγουσα ἢ τι τῶν ὑστέρων εἰς τὸ 
πρόσϑεν τιμαῖς τάττουσα, OUÜ- ὅσιον ovre πολιτικὸν 

ἂν δρῴη πρᾶγμα. εἰρήσϑω ταῦτα ἢ πῶς ἡμῖν; ΜΕ. 

Πάνυ μὲν οὖν εἰρήσϑω σαφῶς. ΑΘ. Ταῦτα μὲν τοῖ- 
γυν ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐποίησεν εἰπεῖν ἡ Περσῶν πέρι 
διάσκεψις τῆς πολιτείας. ἀνευρίσκομεν δὲ ἐπὶ ἔτι χεῖ- 
ρους αὐτοὺς γεγονότας. τὴν δὲ αἰτίαν φαμέν, ὅτι τὸ 

ἐλεύϑερον λίαν ἀφελόμενοι τοῦ δήμου, τὸ δεσποτικὸν 
δ᾽ ἐπαγαγόντες, μᾶλλον τοῦ προζήχοντος τὸ φίλον 
ἀπώλεσαν καὶ τὸ κοινὸν ἐν ! τῇ πόλει. τούτου δὲ 
φϑαρέντος οὐϑ᾽ ἡ τῶν ἀρχόντων βουλὴ ὑ ὑπὲρ ἀρχομέ- 
yay καὶ τοῦ δήμου βουλεύεται, ἀλλ᾿ ἕνεκα τῆς αὑτῶν 
ἀρχῆς, ἂν τι καὶ σμικρὸν πλέον ἑκάστοτε ἡγῶνται ἔσε- 
σϑαί σφισιν, ἀναστάτους μὲν πόλεις, ἀνάστατα δὲ 

ἔϑνη φίλια πυρὶ καταφϑείραντες, ἐχϑρῶς 18 καὶ ἀγη- 

λεῶς μισοῦντες μισοῦνται" ὅταν τ εἰς χφεΐαν τοῦ μά- 
χεσϑαι περὶ ἑαυτῶν τοὺς δήμους ἀφικνῶνται, οὐδὲν 
κοινὸν ἐν αὐτοῖς αὖ μετὰ “προϑυμίας τοῦ ἐϑέλειν κιν- 

δυνεύειν " καὶ μάχεσϑαι ἀγευρίσκουσιν, ἀλλὰ κακτημέ- Ε 
γοι μυριάδας ἀπεράντους λογισμῷ, ἀχρήστους εἰς πό- 
Aeuov πάσας κἔκτηνται, καὶ καϑάπερ ἐνδεεῖς ἀνϑρώ. 

πων μισϑούμενοι, ὑπὸ μισϑωτῶν καὶ ὀϑνείων ἀν- 

ϑρώπων ἡγοῦνταί ποτὲ σωϑήσεσϑαι" πρὸς δὲ τούτοις 
ἀμαϑαίνειν, ἀν αγκάζονται, * λέγοντες i ἔργοις, ὅτι λῆρος Γ΄ 698 

πρὸς χρυσόν τὸ καὶ ἀργυρόν ἐστιν ἑχάστοτα τὰ Aeyó- E 
uevo τίμια καὶ καλὰ κατὰ πόλιν. ME. Πάνυ μὲν ovy. 

XIV. ΑΘ. Τὰ μὲν δὴ περί γε Περσῶν, ὡς ovx ὀρϑῶς 
τὰ νῦν διοικεῖται διὰ τὴν σφόδρα δουλείαν τὸ καὶ δε- 
σποτεΐαν, τέλος ἐχέτω. ME. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Τὰ 

δὲ περὶ τὴν τῆς Ἀττικῆς αὖ πολιτείαν τὸ μετὰ τοῦτο 
ὡρφαύτως ἡμᾶς διεξελϑεῖν χρϑών, ὡς ἢ παντϑλὴς, καὶ 
ἀπὸ πασῶν ἀρχῶν ἐλευϑερία τῆς μέτρον ! ἐχούσης Β 
ἀρχῆς ὑφ᾽ ἑτέρων οὐ σμικρῷ χείρων" ἡμῖν γὰρ xor I | 
ἐχεῖνον TOY χρόνον, ὅτε ἡ Περσῶν ἐπίϑεσις τοῖς EÀ- —— 
λησιν, ἴσως δὲ σχεδὸν ἅπασι τοῖς τὴν Εὐρώπην οἰκοῦ-᾿ 
σιν ἐγίγνετο; πολιτεία T8 ἣν παλαιὰ καὶ ἐκ τιμημάτων 

ἀρχαΐ τινες τεττάρων, καὶ δεσπότις ἐνῆν τις αἰδώς, δὶ 

ἣν δουλεύοντες τοῖς τότϑ γόμοις ζῆν ἠϑέλομεν. καὶ 
πρὸς τούτοις δὴ τὸ μέγεϑος τοῦ στόλου κατά τὸ γῆς͵ [- 
καὶ κατὰ ϑάλατταν γενόμενον, φόβον ἄπορον dua 
λόν, δουλείαν ἔτι ! “μείζονα ἐποίησεν ἡμᾶς τοῖς το € 
ἄρχουσι καὶ τοῖς γόμοις δουλεῦσαι. καὶ διὰ πάντα 
T0 ἡμῖν ξυνέπεσε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς σφοδρὰ φιλία. - 
σχεδὸν γὰρ δέκα ἔτεσι πρὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμα- 
χίας ἀφίκετο Δἅτις Περσικὸν στόλον ἄγων πέμψαντος 
Δαρείου διαῤῥήδην ἐπὶ τὸ ᾿ϑηναίους καὶ Ἐρετριέας, 
ἐξανδραποδισάμενον ἀγαγεῖν, ϑάνατον αὐτῷ gott 

μὴ πράξαντι ταῦτα. καὶ ὃ Δᾶτις τοὺς μὲν ̓ Ερετριέας 
£y τινι βραχεῖ χρόνῳ ! παντάπασι κατὰ κράτος τὸ às Ὁ 
μυριάσι συχναῖς, καὶ τινα λόγον εἰς τὴν ἡμετέραν πό- 
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λιν ἀφῆκε φοβερόν, ὡς οὐδεὶς ̓ Ερετριέων αὐτὸν ἀπο- 
πεφευγὼς ei; συνάψαντες γὰρ ἄρα τὰς χεῖρας σαγη- 
γεύσαιεν πᾶσαν τὴν Ἐρετριχὴν οἱ στρατιῶται τοῦ 4«- 

τιδος. ὃ δὴ λόγος, sire ἀληϑὴς εἴτε καὶ ὅπη ἀφίκετο, 

τούς τε ἄλλους Ἕλληνας καὶ δὴ καὶ ᾿Ιϑηναίους ἐξ- 

ἔπληττε, καὶ πρεσβευομένοις αὐτοῖς πανταχόσε βοηϑεῖν 
οὐδεὶς ἤϑελε ! πλήν 78 “ακεδαιμονίων" οὗτοι δὲ ὑπό 
18 τοῦ πρὸς Μεσσήνην ὄντος τότε πολέμου καὶ εἰ δή 
τι διεκώλυεν ἄλλο αὐτούς, οὐ γὰρ ἴσμεν, λεγόμενον, 
ὕστεροι, δ᾽ οὖν ἀφίκοντο τῆς “Μαραϑῶνι μάχης yevo- 
μένης μιᾷ ἡμέρᾳ. μετὰ δὲ τοῦτο παρασκεναΐ 18 μεγά- 
λαι λεγόμεναι καὶ ἀπειλαὶ ἐφοίτων μυρίαι παρὰ βασι- 
λεως. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου Δαρεῖος μὲν τεϑνάναι 

ἔλέχϑη, νέος δὲ καὶ σφοδρὸς 0 υἱὸς αὐτοῦ παρειληφέ- 
ἱγαι τὴν ἀρχὴν καὶ οὐδαμῶς ἀφίστασϑαι τῆς ὁρμῆς. * 
οἵ δὲ ϑηναῖοι πᾶν τοῦτο ᾧοντο ἐπὲ σφᾶς αὐτοὺς 
παρασχευάζεσϑαι διὰ τὸ Μαραϑῶνι γενόμενον, καὶ 

ἀκούοντες ᾿ϑων 18 διορυττόμενον καὶ Ἑλλήςποντον 
ζουγνύμενον καὶ τὸ τῶν νεῶν πλῆϑος ἡγήσαντο οὔτε 
κατὰ γῆν σφισιν εἶναι σωτηρίαν οὔτε κατὰ ϑάλατταν" 
οὐδὲ γὰρ βοηϑήσειν αὑτοῖς οὐδένα --- “μεμνημένοι; ὡς 
οὐδ᾽ ὅτε τὸ πρῶτον ἦλϑον καὶ τὰ περὲ Ἐρέτριαν διε- 
πράξαντο, σφίσι ye οὐδεὶς τότε ἐβοήϑησεν οὐδ᾽ ἐκιν- 

δύνευσε ξυμμαχόμενος. ταὐτὸν ! δὴ προςεδόκων καὶ 
τότε -γενήσεσϑαι τό "m κατὰ γῆν. καὶ κατὰ θάλατταν 

δ᾽ αὖ πᾶσαν ἀπορίαν ἑώρων σωτηρίας γεῶν χιλίων καὶ 
ἔτι πλεόνων ἐπιφερομένων. μίαν δὴ σωτηρίαν ξυνενό- 
ουν, λεπτὴν μὲν xai ἄπορον, μόνην δ᾽ οὔν, βλέψαντες 

πρὸς τὸ πρότερον γενόμενον, ὡς ἐξ ἀπόρων xol τότϑ 
ἐφαίνετο γενέσϑαι τὸ νικῆσαι μαχομένους. ἐπὶ δὲ τῆς 
ἐλπίδος ὀχούμενοι ταύτης εὕρισκον καταφυγὴν αὑτοῖς 
εἰς αὐτοὺς μόνους εἶναι καὶ τοὺς ϑεούς. ταῦτ᾽ οὖν 
! αὐτοῖς πάντα φιλίαν ἀλλήλων ἐνεποίδι, ὃ φόβος ὃ 

τότε παρὼν ὃ τε ἐκ τῶν νόμων τῶν ἔμπροσϑεν 7εγο- 
vac, ὃν δουλεύοντες τοῖς πρόσϑεν γόμοις ἐκέκτηντο, 
ἣν αἰδῶ πολλάκις ἐν τοῖς ἄγω λόγοις εἴπομεν, ἡ καὶ 

δουλεύειν ἔ ἔφαμεν δεῖν τοὺς μέλλοντας ἀγαϑοὺς ἔσε- 
σϑαι, dni ὃ δειλὸς ἐλεύϑερος καὶ ἄφοβος" ὃν εἰ τότβ 
μὴ δέος e ἔλαβεν, οὐχ ἂν ποτε ξυνελϑὼν ἡ ἠμύνατο οὐδ᾽ 

ἤμυνεν ἱεροῖς τ καὶ τάφοις καὶ πατρίδι καὶ τοῖς ἀλ- 
λοις οἰκείοις τε ἅμα καὶ ! φίλοις, ὥςπερ τότ᾽ ἐβοήϑη- 
σεν, ἀλλὰ χατὰ σμικρὰ ἄν ἐν τῷ τότε ἡμῶν ἕκαστος 
σκεδασϑεὶς ἄλλος ἄλλοσε διοσπάρη. ΜΕ. Καὶ μάλα, 
ὦ ξένε, ὀρϑῶς 18 δίρηκας καὶ σαυτῷ 18 καὶ τῇ πα- 

τρίδι πρεπόντως. XV. ΑΘ. Ἔστι ταῦτα, ὦ Μέγιλλε: 
πρὸς 7ὰρ σὲ τὰ ἐν τῷ τότε χρόνῳ γενόμενα, κοινωνὸν 
τῇ τῶν πατέρῶν γεγονότα φύσει, δίκαιον λέγειν. ἐπι- 
σκύπει μὴν καὶ σὺ καὶ Kàeolac, εἴ τι πρὸς τὴν γ»νο- 
μοϑεσίαν προφήκοντα λέγομεν" οὐ roe μύϑων ! fyexa 

διεξέρχομαι, οὗ λέγω δ᾽ ἕνεκα. ὁρᾶτε ydp: ἐπειδή τι- 
yo τρόπον ταὐτὸν ἡμῖν ξυμβοβήχει πάϑος, ὅπερ. Πέρ- 
σαις, ἐκείνοις μὲν ἐπὲ πᾶσαν δουλείαν ἃ ἄγουσι τὸν δῆ- 
μον, ἡμῖν δ᾽ αὖ τοὐναντίον ἐπὲ πᾶσαν ἐλουϑερίαν 

προτρέπονυοι τὰ πλήϑη, πῶς δὴ καὶ τέ λέγωμεν τοὺν- 

τεῦϑεν; oi προγεχονότες Té ἔμπροσϑεν λόγοι τρό- 
πον τινὰ καλῶς εἰσὶν εἰρημένοι. * ME. "eye εὖ" πϑι- 

oo δ᾽ ἔτι σαφέστερον». ἡμῖν σημῆναι τὸ γῦν λεγόμενον: 
ΑΘ. Ἔσται ταῦτα. οὐκ ἦν, ὦ φίλοι, 3 ἡμῖν ἐπὶ τῶν πα- 
λαιῶν νόμων ὃ δῆμός τινων κύριος, ἀλλὰ τρόπον τινὰ 
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ἑκὼν ἐδούλευε τοῖς νόμοις. ΜῈ. Ἰοΐοις δὴ λέγεις; 

ΑΘ. Τοῖς περὶ τὴν μουσικὴν πιρωτὸν τὴν τότε, ἵνα ἐξ 
ἀρχῆς διέλϑωμεν τὴν τοῦ “ἐλευϑέρου λίαν ἐπίδοσιν βίου. 
διῃρημένη γὰρ δὴ τότε ἦν ἡμῖν ἢ μουσικὴ χατὰ εἴδη 
Té ἑαυτῆς ἅττα ! καὶ σχήματα, καὶ τι ἣν εἶδος ὠδῆς 
εὐχαὶ πρὸς ϑεούς, ὄνομα δὲ ὕμνοι ἐπεκαλοῦντο" χαὶ 
τούτῳ δὴ τὸ ἐγαντίον ἦν δῆς ἕτερον εἶδος, “ϑρήνους 

δέ τις ἄν αὐτοὺς μάλιστα ἐκάλεσε: καὶ παιῶνες ἕτε- 

go», χαὶ ἀλλο Διονύσου γένεσις, οἶμαι, διϑύραμβος 

λεγόμενος. »όμους τε αὐτὸ τοῦτο τοὐνομ᾽ ἐκάλουν, 
ῳδὴν ὡς τινα ἑτέραν" ἐπέλεγον δὲ κιϑαρῳδικούς. τού- 

τῶ» δὴ διατεταγμένων καὶ ἄλλων τινῶν οὐκ ἐξῆν ἄλλῳ 
εἰς ἄλλο παταχρῆσϑαὶ μέλους |! εἶδος. τὸ δὲ χῦρος C 

αὐ τὸν μὴ πειϑόμενον οὐ σύριγξ ἢν οὐδέ τιρεῷ ἄμου- 

σοι βοαὶ πλήϑους, καϑάπερ τὰ νῦν, οὐδ᾽ αὐ κρότοι 

ἐπαίνους ἀποδιδόντες, ἀλλὰ τοῖς μὲν γεγονῦσι περὶ 
παίδευσιν δεδογμένον ἀκούειν ἦν αὐτοῖς μετὰ σιγῆς 
διὰ τέλους, παισὲ δὲ καὶ παιδαγωγοῖς zul τῷ πλείστῳ 
ὄχλῳ, ῥάβδου κοσμούσης, ἢ νουϑέτησις ἐγίγνετο. ταῦτ᾽ 
οὖν οὕτω TEIG NCXOS ἤϑελεν ! ἄρχεσϑαι τῶν πολιτῶν 

τὸ πλῆϑος, καὶ μὴ τοῖμαν χρίνειν διὰ ϑορύβου. μετὰ 
δὲ ταῦτα προϊόντος τοῦ χφόνου ἄρχοντες μὲν τῆς 
ἀμούσου παρανομίας ποιηταὶ ἐγίγνοντο φύσει μὲν 
ποιητικοί, ἀγνώμονες δὲ περὶ τὸ δίχαιον τῆς Μούσης 
xai τὸ »όμιμον, Basyotpyéóc καὶ μᾶλλον τοῦ δέοντος 
κατεχόμενοι ig ἡδονῆς, κοραννύντες δὲ ϑρήνους τὸ 
ὕμνοις καὶ παιῶνας διϑυράμβοις, καὶ αὐλῳδίας δὴ ταῖς 
κιϑαρῳδίαις μιμούμενοι καὶ πάντα εἰς πάντα ! ξυν- 

ἄγοντες, μουσικῆς ἄκοντες vu ἀνοίας καταψευδόμενοι, 
ὡς ὀρϑότητα μὲν οὐκ ἔχοι οὐδ᾽ ἡντινοῦν μουσική, 
ἡδονῇ δὲ τῇ τοῦ χαίροντος, εἴτε βελτίων εἴτε χείρων 
ἄν εἴη τις, κρίνοιτο ὀρϑότατα. τοιαῦτα δὴ ποιοῦντες 
ποιήματα λόγους 18 ἐπιλέγοντες τοιούτους τοῖς πολ- 

λοῖς ἐνέϑεσαν παρανομίαν εἰς τὴν μουσικὴν καὶ τόλ- 

τούτων γνῶναί TE καὶ ἅμα γνόντα. δικάσαὶ piov τε 

uar, ὡς ἱκανοῖς ovt κρίνειν. ὅϑεν δὴ τὰ ϑέατρα ἐξ | 

ἀφώνων φωνήεντ᾽ ἐγένοντο, x ὡς ἐπαΐοντα ἐν Μούσαις 
τό τὸ καλὸν καὶ μή, καὶ ἀντὶ ἀριστοκρατίας ἐν αὐτῇ 
ϑεατρυχρατία τις πονηρὰ ,7έγονεν. εἰ γὰρ δὴ καὶ δη- 
μοχρατία ἐν αὐτῇ τις μόνον ἐχένετο ἐλευϑέρων. ay- 
δρῶν, οὐδὲν à ἄν πᾶνυ γε δεινὸν ἢ "Tw 10 γεγονός. »vy δὲ 

ἤρξε μὲν ἡμῖν. ἐκ μουσικῆς ἢ πάντων εἰς πάντα σο- 
φίας δόξα χαὶ παρανομία, ξυνεφέσπετο δὲ ἐλευϑερία. 

ἄφοβοι γὰρ ἐγίγνοντο ὡς εἰδότες, 7 δὲ ἄδεια ἀναι- 
σχυντίαν ἐνέτεχε᾽ τὸ 79e τὴν τοῦ βελτίονος δόξαν μὴ 
' φοβεῖσϑαι διὰ ϑράσος, TOUT αὐτό fori σχεδὸν 7 
πονηρὰ ἀναισχυντία διὰ δή τίνος ἐλευθερίας λίαν ἅπο- 
τετολμημένης. ΜῈ. “᾿ληϑέστατὰ λέγεις. XVI. ΑΘ. 
Ἐφεξῆς δὴ ταύτῃ τῇ ἐλευϑερίᾳ ἡ " τοῦ μὴ ἐθέλειν τοῖς Ι 
ἄρχουσι δουλεύειν γίγνοιτ᾽ ἂν, καὶ ἑπομένη ταύτῃ φεύ- 
yew πατρὸς καὶ μητρὸς καὶ πρεσβυτέρων» δουλείαν καὶ 
»ουϑέτησιν, καὶ ἐγγὺς ToU τέλους οὖσι γόμων ζητεῖν 

μὴ. ὑπηκόοις εἶναι, πρὸς αὐτῷ δὲ ἤδη τῷ τέλει ὅρκων 
καὶ πίστεων καὶ τὸ παράπαν ϑεῶν ' μὴ φροντίζειν, 
τὴν λεγομέψην “παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν ἐπιδειῦσι 
p μιμουμένοις, ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἐχεῖνα ἀφιβομέ- 
γους, χαλεπὸν αἰῶνα διάγοντας μὴ ληξαὶ ποτε καχῶν. 

τίνος δὴ καὶ rov ἡμῖν αὖ χάριν ἐλέχθη; δεῖν φαΐνε- 
ται ἔμοιγε, οἷόνπερ ἵππον, τὸν λόγ 0» ἕχάστοτε ἀἄνα- 

52 



Β 

104 

410 

λαμβάνειν, καὶ “μὴ καϑάπερ ἀχάλινον κεκτημένον τὸ 

στόμα, βίᾳ ὑπὸ τοῦ λόγου φερόμενον κατὰ τὴν. πα- 
θοιμίαν ! ἀπό τινος ὄνου πεσεῖν, ἀλλ ἐπανερωτᾶν τὸ 

vvv δὴ λεχϑέν, τὸ τίνος δὴ χάριν ἕνεκα ταῦτα ἐλέχϑη; 

ΜΕ. Καλῶς. ΑΘ. Ταῦτα τοίνυν εἴρηται ἐχείνων ἕνεκα. 

ΜΕ. Τίνων; ΑΘ. Ἐλέξαμεν ὡς τὸν νομοϑέτην δεῖ 
τριῶν στοχαζόμενον »ομοϑετεῖν, ὅπως ἢ »ομοϑετουμέ- 
»n πόλις ἐλευϑέρα τὸ ἔσται καὶ φίλη ἑαυτῇ ; καὶ νοῦν 

ἕξει. ταῦτ᾽ ἦν; "n γάρ; ΜΕ. Πάνυ μὲν ovy. ΑΘ. 

Τούτων ἕνεκα δὴ πολιτείας ! τήν τε δεσποτικωτάτην 
προδβλόμενοι καὶ τὴν ἐλευϑερικωτάτην ἐπισχοποῦμεν 

γυνί, ποτέρα τούτων ὀρϑῶς πολιτεύδται" λαβόντες δὲ 

αὐτῶν ἑκατέρας μετριότητά τινα, τῶν μὲν τοῦ δεσπό- 
Lev, τῶν δὲ τοῦ ἐλευϑεριάσαι, κατείδομεν, ὅτι τότ 

διαφερόντως. ἐν αὐταῖς ἐγένετο, εὐπραγία, ἐπὶ δὲ τὸ 
ἄχρον ἀγαγόντων ἑκατέρων, τῶν μὲν δουλείας, τῶν δὲ 

τοὐναντίου, οὐ συνήνεγκδν QUIE τοῖς οὔτε τοῖς. * ME. 

᾿ληϑέστατα Aéysi. ΑΘ. Kol μὴν αὐτῶν y ἕνεκα 

καὶ τὸ Δωρικὸν ἐθεασάμεϑα κατοικιζόμενον στρατό- 
πϑδὸν καὶ τὰς τοῦ Δαρδάνου ὑπωρείας r8 καὶ τὴν ἐπὶ 
ϑαλάττῃ κατοίκισιν», καὶ τοὺς πρώτους δὴ τοὺς περι- 
λιπεῖς γενομένους τῆς φϑορᾶς, ἔτι δὲ τοὺς ἔμπροσϑεν 
τούτων γενομένους ἡμῖν λόγους περὶ τε μουσικῆς, καὶ 
μέϑης καὶ τὰ τούτων ἔτι πρότερα. ταῦτα γὰρ πάντα 
εἴρηται τοῦ κατιδεῖν ἕνεκα, πῶς ποτ᾽ ἂν πόλις ἄριστα 
οἰκοίη, καὶ ἰδίᾳ πῶς ! ἂν τις βέλτιστα τὸν αὑτοῦ βίον 
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διαγάγοι. εἰ δὲ δή τι «πεποιήκαμεν προύργου, «τίς mor | 
ἂν ἔλεγχος. γίγνοιτο ἡμῖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς λεχϑείς, 

ὦ Μεγιλλέ τε καὶ Κλεινία; ΚΛ. Ἐγώ ua, ὦ ξένε, 
μοι Üoxà κατανοεῖν. ἔοικε κατὰ τύχην τινὰ ἡμῖν τὰ 
᾿τῶν λόγων τούτων πάντων, ὧν διεξήλϑομεν, γεγονέ- 
γαι" σχεδὸν γὰρ εἰς χρείαν αὐτῶν ἔγωγ᾽ ἐλήλυϑα. τὰ 

vir, xai κατά τινὰ αὖ καιρὸν σύ τὸ παραγέγονας, ἅμα 

καὶ “Μέγιλλος 00s. οὐ γὰρ ἀποχρύψομαι σφὼ! τὸ νῦν 

d Suufaivov, ἀλλὰ καὶ “πρὸς οἰωνόν τινα ποιοῦμαι. i 

" γὰρ πλείστη τῆς Κρήτης ἐπιχειρεῖ τινὰ ἀποικίαν 

ποιήσασϑαι, καὶ προςτάττει τοῖς ἈΚνωσίοις ἐπιμελη- 

ϑῆναι τοῦ πράγματος, ἡ δὲ τῶν Κνωσίων πόλις ἐμοί 

τε καὶ ἄλλοις ἐννέα" ἅμα δὲ καὶ νόμους τῶν τα αὐτό- 

Ju, el τινες ἡμᾶς ἀρέσκουσι, τίϑεσϑαι καλεύει, καὶ εἴ 

τινδς ἑτέρωϑεν, μηδὲν ὑπολοχιζομένους τὸ ξενικὸν αὐ-᾿ 

τῶν, ἂν βελτίους φαίνωνται. vU» ovv ἐμοὶ τὸ καὶ ὑμῖν 
ταύτην δῶμεν χάριν" ! ἐκ τῶν εἰρημένων ἐκλέξαντες τῷ 
λόγῳ συστησώμοϑα πόλιν, οἷον ἐξ ἀρχῆς κατοικίξον- 
τες. καὶ ἅμα μὲν ἡμῖν. οὗ ζητοῦμεν ἐπίσκεψις γϑβνήσε- 
ται, ἅμα δὲ ἐγὼ τάχ ἂν χφησαίμην εἰς τὴν μέλλουσαν 
πόλιν ταύτῃ τῇ συστάσει. ΑΘ. Οὐ πόλεμόν 78 ἐπαγ- 
γέλλεις, a Κλεινία" τ ἀλλ sl μή τι Μεγίάλῳ πρόξαντες, 

τὰ παρ᾿ ἐμοῦ γε ἡγοῦ σοι πάντα κατὰ νοῦν ὑπάρχειν 
εἰς δύναμιν. KA. Ev λέγεις. ΜΕ. Καὶ μὴν καὶ τὰ 

παρ᾽ ἐμοῦ. | KA. Καλλιστ᾽ εἰρήκατον. ἀτὰρ πειρώμε- 
ϑα λόγῳ πρῶτον κατοικίζειν τὴν πόλιν. 

n 

AIAAOT'OX TETAPTOX. 

I. * A0. GDips δή, τίνα δεῖ διανοηϑῆναὶί ποτε τὴν 
πόλιν ἔσεσθαι; λέγω δὲ οὐ τι τοὔνομα αὐτῆς, ἐρωτῶν 
ὃ τί nor ἔστι τὰ νῦν, οὐδ᾽ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὃ τι 
δοήσδι καλεῖν αὐτήν τοῦτο μὲν γὰρ τάχ ἂν ἴσως καὶ 
ὃ κατοικισμὸς αὐτῆς ἢ τις τόπος ἢ ποταμοῦ τινος ἢ 
κρήνης ἢ ϑϑεῶν ἐπωνυμία τῶν ἐν τῷ τόπῳ προςϑείη, 
τὴν αὑτῶν φήμην, καινῇ γενομένῃ ! τῇ πόλει" τόδε δὲ 
περὶ αὐτῆς ἐστὶν ὃ βουλόμενος μᾶλλον ἐπερωτῶ, πό- 
τερον ὃ ἐπιϑαλαττίδιος i ἔσται τις ἢ χερσαία. ΚΑ. Σχε- 

δόν, ὦ ξένε, ἀπέχει ϑαλάττης γ8 7| πόλις, ἧς πέρι τὰ 
γὺν δὴ λεχϑέντα ἡμῖν, εἰς τινας ὀγδοήκοντα σταδίους. 
ΑΘ. Τί δέ; λιμένες ag εἰσὶ κατὰ ταῦτα αὐτῆς, ἢ τὸ 

παράπαν ἀλίμενος; KA. Εὐλέμενος μὲν οὖν ταύτῃ 78 
ὡς δυνατόν ἐστι μάλιστα, [ ξένε. ΑΘ: Μαπαΐ, ! oiov 

λέγεις! τὶ δὲ περὶ αὐτὴν 7| χώρα; πότερα πάμφορος ἢ 
καὶ τινῶν ἐπιδεής; KA. Σχεδὸν οὐδενὸς ἐπιδεής. ΑΘ. 

Tero» δὲ αὐτῆς πόλις ag ἔσται τις πλησίον; KA. 

Οὐ πάνυ, διὸ καὶ κατοικίζεται" παλαιὰ γάρ τις ἐξοί- 

κησις ἐν τῷ τόπῳ γενομένη τὴν “χώραν ταύτην ἔρημον 
ἀπείργασται χρόνον ἀμήχανον ὅσον. ΑΘ. Ti δ᾽ αὐ 

πεδίων τε καὶ ὁρῶν καὶ ὕλης; πῶς μέρος ἑχάστων ἡμῖν 
εἴληχε; KA. JIgocéoiuxe τῇ τῆς ἄλλης Κρήτης ! φύσει 

ὅλη. ΑΘ. Τραχυτέραν αὐτὴν ἢ πεδιεινοτέραν ἂν λέ- 
yos. KA. Πάγυ μὲν οὖν. ΑΘ. Οὐ τοίνυν ἀνίατός 78 

ἄν εἴη πρὸς ἀρετῆς, χτῆσιν. εἰ μὲν γὰρ ἐπιϑαλαττία 

τῷ ἔμϑλλεν εἶναι καὶ εὐλίμενος καὶ μὴ πάμφορος ἀλλ 
ἐπιδεὴς πολλῶν, μεγάλου τινὸς ἔδει σωτῆρός τὸ αὐτῇ 
καὶ νομοϑετῶν ϑείων τινῶν, εἰ μὴ πολλά τα ἔμελλεν 
ἤϑη καὶ ποικίλα καὶ φαῦλα ἕξειν τοιαύτη φύσει γενο- 
μένη" νῦν δὲ παραμύϑιον ἔχει τὸ τῶν ὀγδοήκοντα 
σταδίων. ἐγγύτερον μέντοι τοῦ δέοντος κεῖται τῆς ϑα- 
λάττης, σχεδὸν ὅσον εὐλιμδνωτέραν αὐτὴν φὴς * εἶναι. 
ὅμως δὲ ἀγαπητὸν καὶ τοῦτο. πρόςοικος γὰρ ϑάλατ- 

τα χώρᾳ τὸ μὲν mag ἑκάστην ἡμέραν ἡδύ, μάλα γε 
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ὄντως ἁλμυρὸν xol πικρὸν γειτόνημα᾽ ἐμπορίας 
καὶ χρηματισμοῦ διὰ καπηλείας ἐμπιμπλᾶσα αὐ- 
ἤϑη παλίμβολα καὶ ἄπιστα ταῖς ψυχαῖς ἐντίκτου- 

σα, αὐτήν T8 πρὸς αὑτὴν τὴν πόλιν ἄπιστον καὶ ἄφι- 
λον ποιδὶ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνϑρώπους ὡςαύτως. 

παραμύϑιον δὲ δὴ πρὸς ταῦτα καὶ τὸ πάμφορος εἶναι 
! κέκτηται; τραχεῖα δὲ οὐσα δῆλον ὡς οὐκ ἂν πολύφο- 
ρός τὸ εἴη καὶ πάμφορος ἅμα. τοῦτο γὰρ ἔχουσα, 
πολλὴν ἐξαγωγὴν ἂν παρεχομένη; νομίσματος ἀργυροῦ 

χαὶ χρυσοῦ πάλιν ἀντεμπίμπλαιτ' ἄν, οὗ μεῖζον κακόν, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, πόλει ἀνϑ' ἑνὸς ἕν οὐδὲν ἂν γίγνοιτο 
εἰς γενναίων καὶ δικαίων ἡϑῶν κτῆσιν, ὡς ἔφαμεν, εἰ 
μεμνήμεϑα, ἐν τοῖς πρόσϑεν λόγοις. ΚΛ. MÀÀe με- 

μνήμεϑα, καὶ συγχωροῦμεν τότε λέγειν ἡμᾶς ὀρϑῶς 
καὶ τὰ γῦν. ! ΑΘ. Τί δὲ δή; γαυπηγησίμης ὕλης ὃ τό- 
πος ἡμῖν τῆς χώρας πῶς ἔχει; ΚΛ. Οὐκ ἔστιν ovre 
τις ἐλάτη λόγου ἀξία OUT αὐ πϑύχη, κυπάριττός T8 οὐ 

πολλή" πίτυν Y αὖ καὶ πλάτανον ὀλίγην ἂν εὕροι τις, 

οἷς δὴ πρὸς τὰ τῶν ἐντὸς τῶν πλοίων μέρη ἀναγκαῖον 
τοῖς γαυπηγοῖς χρῆσϑαι ἑχάστοτΒ. ΑΘ. Καὶ ταῦτα 

οὐκ ἂν κακῶς ἔχοι τῇ χώρᾳ τῆς φύσεως. KA. Τί δή ; 

ΑΘ. Μιμήσεις πονηρὰς μιμεῖσϑαι τοὺς πολεμίους μὴ 

ῥᾳδίως |! δύνασθαί τινα πόλιν ἀγαϑόν. KA. Εἰς δὴ 
τί τῶν εἰρημένων βλέψας εἶπες ὃ λέγεις; II. ΑΘ. 1f) 

δαιμόνιε, φύλαττέ με εἰς τὸ XOT. ἀρχὰς εἰρημένον ἅπο- 
βλέπων, τὸ περὶ τῶν Κρητικῶν νόμων, ὡς πρὸς ἕν τι 
βλέποιεν. καὶ δὴ καὶ τοῦτ᾽ ἐλεγέτην αὐτὸ εἶναι σφὼ 
τὸ πρὸς τὸν πόλεμον, ἐγὼ δὲ ὑπολαβὼν εἶπον, Gc, 

ὅτι μὲν εἰς ἀροτήν ποι βλέποι τὰ τοιαῦτα γόμιμα κεί- 
μενα, καλῶς ἢ ἔχοι, τὸ δὲ ὅτι πρὸς μέρος ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 

πᾶσαν, σχεδὸν οὐ πάνυ ! ξυνεχώρουν. νῦν οὖν ὑμεῖς 
μοι τῆς παρούσης νομοϑεσίας ἀντιφυλάξατε ἑπόμενοι; 
ἐὰν ἄρα τι μὴ πρὸς ἀρδτὴν τεῖνον ἢ πρὸς ἀρετῆς μό- 
ριον νομοϑετῶ. τοῦτον γὰρ δὴ τίϑεσθϑαι τὸν νόμον 
ὀρϑῶς ὑποτίϑεμαι μόνον, ὃς ἂν δίκην τοξότου ἑχά- 

στοτα στοχάζηται τούτου, ὅτῳ * ἂν συνεχῶς τούτων 
τῶν osi καλῶν τι ξυνέσπηται μόνῳ, τὰ δὲ ἄλλα ξύμ- 

παντα παραλείπῃ, ἐᾶν τέ τις πλοῦτος ἐάν τ ἄρα τι 

τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ὃν τυγχάνῃ ἄνευ τῶν προει- 
θημένων. τὴν δὲ δὴ μίμησιν ἔλεγον τὴν τῶν πολεμίων 
τὴν κακὴν τοιάνδε γίγνεσϑαι, ὅταν οἰκῇ μέν τις πρὸς 
ϑαλάττῃ, λυπῆται δ᾽ ὑπὸ πολεμίων, οἷον ---- φράσω 

γὰρ οὔ τι μνησικακεῖν βουλόμενος ὑμῖν —. Μίνως 
γὰρ δή ποτϑ τοὺς οἰκοῦντας τὴν Αττικὴν παρεστήσα- 
τὸ εἰς ! χαλεπήν τινα φορὰν δασμοῦ, δύναμιν πολλὴν 
κατὰ ϑάλατταν κεκτημένος. oí δ᾽ ovre πω πλοῖα ἐχέ- 

χτῆντο, χαϑάπερ νῦν, πολεμικά, οὔτ᾽ αὖ τὴν χώραν 
πλήρη ναυπηγησίμων ξύλων, Gcr εὐμαρῶς ναυτικὴν 
παρασχέσϑαι δύναμιν" οὔκουν οἷοί τ΄ ἐγένοντο διὰ 
μιμήσεως ναυτικῆς αὐτοὶ ναῦται γενόμενοι εὐϑὺς τότε 
τοὺς πολεμίους ἀμύνασϑαι. ἔτι γὰρ ἄν πλεονάκις 

ἑπτὰ ἀπολέσαι παῖδας αὐτοῖς συνήνεγκθ, πρὶν ἀντὶ 
πεζῶν ὁπλιτῶν ! μογίμων ναυτιχοὺς γενομένους ἐϑι- 

σϑῆναι πυκνὰ ἀποπηδῶντας δρομικῶς εἰς τὰς ναῦς 
ταχὺ πάλιν ἀποχωρεῖν, καὶ δοκεῖν μηδὲν αἰσχρὸν ποι- 
εἴν μὴ τολμῶντας ἀποϑνήσχειν μένοντας ἐπιφερομέ- 
γων πολεμίων, ἀλλ᾽ εἰκυίας αὐτοῖς γίγνεσϑαι προφά- 

g&ic καὶ σφόδρα ἑτοίμας ὅπλα τὸ ἀπολλῦσι καὶ φεύ- 
γουσι δή τινας οὐκ αἰσχράς, ὥς φασι, φυγάς. ταῦτα 

μὴν 

γὰρ x 
τήν, ἢ 

18. Υ- 411 

γὰρ 
οὐκ 

τίον" 

ἐκ ναυτικῆς ὅπλιτείας ῥήματα φιλεῖ ξυμβαίνειν, 

ἄξια ἐπαίνων πολλάκις μυρίων, ! ἀλλὰ τοὐναν- 

ἔϑη γὰρ πονηρὰ οὐδέποτϑ ἐϑίζειν δεῖ, καὶ ταῦ- 
τὰ τὸ τῶν πολιτῶν βέλτιστον μέρος. ἣν δέ που τοῦτό 
7γ8 καὶ mag Ὁμήρου λαβεῖν, ὅτι τὸ ἐπιτήδευμα ἦν τὸ 

τοιοῦτον οὐ καλόν. Ὀδυσσεὺς χὰρ αὐτῷ λοιδορεῖ τὸν 

᾿Ιγαμέμνονα, τῶν χαιῶν τότε ὑπὸ τῶν Τρώων κατε- 
χομένων τῇ μάχῃ, κελεύοντα τὰς ναὺς εἰς τὴν ϑαλατ- 
ταν καϑέλκειν" 0 δὲ χαλδπαίνει 18 αὐτῷ καὶ λέγει 

1 ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταύτος καὶ αὐτῆς 
νῆας ἐὐσσέλμους ἅλαδ᾽ ἕλκειν, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 
1 Quoi. μὲν εὐκτὰ γένηται e). δομένοιοί περ ἔμπης, 
ἡμῖν δ᾽ αἰπὺς ὄλεθρος ἐπιῤῥέπῃ" οὐ γὰρ "Ἀχαιοὶ 
οχήσουοιν πολέμου νηῶν à. α΄ ἑλχομενάων, 

* ΟΣ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήοουοι δὲ χάρμης. 
ἔνϑα κε σὴ βουλὴ ϑηλήδεται, ot ἀγορευεῖς. 

ταῦτ οὖν ἐγίγνωσκε καὶ ἐκεῖνος, ὅτι κακὸν ἐν ϑαλάτ- 

τῇ τριήρεις ὁπλίταις παρεστῶσαι μαχομένοις" καὶ λέ- 
οντες ἂν ἐλάφους ἐδθισϑεῖον φϑδύγειν τοιούτοις ἔϑεσι 

χρώμενοι. “πρὸς δὲ τούτοις αἵ διὰ τὰ ναυτικὰ πόλεων 
δυνάμεις ἅμα σωτηρίᾳ τιμὰς οὐ τῷ καλλίστῳ τῶν πο- 

λεμικῶν ἀποδιδόασι. διὰ κυβερνητικῆς γὰρ καὶ nevuj- 
κυνταρχίας καὶ ἐρετικῆς, καὶ 1 παντοδαπῶν καὶ οὐ πά- 
γυ σπουδαίων ἀνϑρώπων γιγνομένης, τὰς τιμὰς Éxc- 

croi οὐκ ἄν δύναιτο ὀρϑῶς ἀποδιδόναι τις. καίτοι 
πῶς ἂν ἔτι πολιτεία γίγνοιτο ὀρϑὴ. τούτου στερομένη; 
KA. Σχεδὸν ἀδύνατον. ἀλλὰ μήν, [5] ξένε, τήν 78 περὶ 

Σαλαμῖνα ναυμαχίαν τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς βαρβά- , 

θους γενομένην ἡμδὶς 78 οἵ Κρῆτες τὴν Ἑλλάδα φαμὲν 

σῶσαι. ΑΘ. Καὶ γὰρ οἵ πολλοὶ τῶν “Ἑλλήνων a8 καὶ 

βαρβάρων λέγουσι ταῦτα. ἡμεῖς δέ, ὦ! φίλε, ἐγώ τϑ 
καὶ 008, Μέγιλλος, φαμὲν τὴν πεζὴν μάχην τὴν ἐν 

Μαραϑῶνι γενομένην καὶ ἐν “Πλαταιαῖς τὴν μὲν ἄρξαι 

τῆς σωτηρίας τοῖς Ἕλλησι, τὴν δὲ τέλος ἐπιϑεῖναι, καὶ 

τὰς μὲν βελτίους τοὺς Ἕλληνας ποιῆσαι, τὰς δὲ οὐ 
βελτίους, ἵν οὕτως λέγωμεν περὶ τῶν τότε ξυσσωσα- 

σῶν ἡμᾶς μαχῶν" πρὸς γὰρ τῇ περὶ Σαλαμῖνα τὴν πα- 
ρὲ τὸ "toteuloióy σοι προςϑήσω κατὰ ϑάλατταν μά- 
am. ἀλλὰ χὰρ ἀποβλέποντες γὺν πρὸς πολιτείας ! ἀρε- ! 
τὴν καὶ χώρας φύσιν σκοπούμεϑα καὶ νόμων τάξιν, 

οὐ τὸ σώζξεσϑαί 1e καὶ εἶναι “μόνον ἀνϑρώποις τιμιώ- 

τατον ἡγούμενοι, xod nep. οἵ πολλοί, τὸ δ᾽ ὡς βελτί- 

στους Hein TE καὶ εἶναι τοσοῦτον χφόνον, ὅσον 

ἄν ὦσιν. εἴρηται δ᾽ ἡμῖν, οἶμαι, καὶ τοῦτο ἐν τοῖς 

πρόσϑεν. KA. Τί μήν; ΑΘ. Τοῦτο τοίνυν σκοπώ- 

pueda μόνον, εἰ κατὰ τὴν αὐτὴν 000v ἐρχόμεϑα βελτί- 

στὴν οὖσαν πόλεσι κατοικίσεων πέρι καὶ »ομοϑεσιῶν. 

ΚΛ. Καὶ πολύ ye. π|. 1.49. eye δὴ τοίνυν τὸ τού- 
τοις ἑξῆς, τίς ὃ κατοικιζόμενος ὑμῖν λεὼς ἔσται; πό- 

v&gov ἐξ ἁπάσης Κρήτης ὁ ἐθέλων, ὡς ὄχλου τινὸς ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἑκάσταις γεγενημένου πλείονος ἢ κατὰ 

τὴν ἐκ τῆς γῆς τροφήν; οὐ γάρ που τὸν βουλόμενόν 

78 Ἑλλήνων συνάγετε. καίτοι τινὰς ὑμῖν £x 18 "4g- 

yovs ὁρῶ καὶ Αἰγίνης καὶ ἀλλοϑεν τῶν Ἑλλήνων εἰς 

τὴν χώραν * κατῳκισμένους. τὸ δὲ δὴ παρὸν ἡμῖν λέ- 

ye, πόϑεν ἔσεσϑαι φῇς στρατόπεδον. τῶν πολιτῶν τὰ 

γῦν; KA. Ἔχ T8 Kerjre ξυμπάσης ἐ ξοικΒ γενήσεσϑαι, 

καὶ τῶν ἄλλων δὲ Ἑλλήνων μάλιστά μοι φαίνονται 
τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου προςδέξεσϑαι ξυγοίκους. καὶ 

γάρ, ὃ νῦν δὴ λέγεις, ἀληϑὲς φράζοις, ὡς ἐξ Ἄργους 
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εἰσὶ, xol τό γε μάλιστ᾽ εὐδοκιμοῦν τὰ νῦν ἐνθάδε χέ- 
»0€; 10 Τορτυνικόν" ἐκ Τόρτυγος γὰρ τυχχάνει ἀπῳ- 

κηκὸς ταύτης τῆς “Μελοπογνησιακῆς. ! AO. Ov τοίνυν 
εὔκολος ὁμοίως γίγνοιτ᾽ ἂν ὃ κατοικισμὸς ταὶς πόλε- 
σιν, ὅταν μὴ τὸν τῶν ἐσμῶν γίγνηται τρόπον, ἕν γέ- 
γος ἀπὸ μιᾶς ἰὸν χώρας οἰκίζηται, φίλον παρὰ φίλων, 
στενοχωρίᾳ τινὲ πολιορκηϑὲν γῆς ἢ τισιν ἄλλοις τοι- 
ούτοις παϑήμασιν ἀναγκασϑὲν. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ στά- 
σεσι βιαζόμενον ἀναγκάζοιτ᾽ ἂν ἑτέρωσε ἀποξενοῦσϑαι 

πόλεώς τι μόριον" ἤδη δέ ποτε καὶ ξυνάπασα πόλις 
τινῶν ἔφυγεν, ἄρδην κρείττονι χρατηϑεῖσα πολέμῳ. 

3 
ταῦτ ! οὖν πάντ ἐστὶ τῇ μὲν ῥῴω κατοικίζεσϑαί 18 | 

καὶ γομοϑετεῖσϑαι, τῇ δὲ χαλεπώτερα. τὸ μὲν γὰρ ἕν 

τι δῖναι γένος ὁμόφωνον καὶ ὁμόνομον gre τινὰ φι- 

λίαν, κοινωνὸν ἱερῶν ὃν καὶ τῶν τοιούτων πάντων, 

νόμους δ᾽ ἑτέρους καὶ πολιτείας ἄλλας τῶν οἴκοϑεν 

οὐκ εὐπετῶς ἀνέχεται, τὸ δ᾽ ἐνίοτε πονηρίᾳ νόμων 
ἐστασιακὸς καὶ διὰ συνήϑειαν ζητοῦν ἔτι χρῆσϑαι τοῖς 
αὐτοῖς ἤϑεσι, δί ἃ καὶ πρότερον ἐφθϑάρῃ, χαλεπὸν τῷ 

κατοικίξοντι καὶ νομοϑετοῦντι καὶ ! δυςπειϑὲς γίγνεται: 

τὸ δ᾽ αὖ παντοδαπὸν ἐς ταὐτὸ ξυνεῤῥυηκὸς γένος ὑπα- 

χοῦσαι μὲν TU/OY γόμων καινῶν τάχ ἂν ἐϑελήσειε 

μᾶλλον, τὸ δὲ συμπνοῦσαι καὶ καϑάπερ ἵππων ζεῦγος 
xad ἕνα εἰς ταὐτόν, τὸ λεγόμενον, ξυμφυσῆσαι χρό- 

γου πολλοῦ καὶ παγχάλετιον. &ÀX ὅμως ἐστὶ γνομοϑε- 

σία καὶ πόλεων S ici πάντων τελεώτατον πρὸς ἀρε- 

τὴν ἀνδρῶν. KA. Eixoc: ὅποι δ᾽ αὖ βλέπων τοῦτ᾽ 
εἴρηκας, D ἔτι σαρέσπερῃν. IV. AQ. 1. Ὦ, 'γαϑὲ, 

ξοικα περὶ νομοϑετῶν ἐπαγιὼν καὶ σκοπῶν ἅμα ἐρεῖν 
ἀλλ ἐὰν πρὸς καιρόν τινα λέγωμεν», 

πρᾶγμ᾽ οὐδὲν γίγνοιτ᾽ ἄν ἔτι. καίτοι τὶ mote Dvcya- 

φαίνω; σχεδὸν γάρ τοι πάντα οὕτως ἔοικ᾽ ἔχειν. τὰ 

ἀνϑρώπινα. KA. Tov δὴ πέρι λέγεις; ΑΘ. Ἔμελ- 

λον λέγειν, ὡς οὐδείς ποτε ἀγϑρώπων * οὐδὲν νομο- 

ϑετεῖ, τύχαι δὲ καὶ ξυμφοραὶ παντοῖαι πίπτουσαι 

παντοίως »νομοϑετοῦσι τὰ πάντα ἡμῖν. ἢ χὰρ πόλε- 

μός τις βιασάμενος ἀνέτρεψε πολιτείας καὶ μετέβαλε 

»όμους, ἢ πενίας χαλεπῆς ἀπορία" πολλὰ δὲ καὶ νό- 

σοι ἀναγκάζουσι καινοτομεῖν, λοιμῶν τε ἐμπιπτόν- 

τι καὶ φαῦλον" 

των, καὶ χρόνον ἐπὶ πολὺν ἐγιαυτῶν πολλῶν πολλά- 

κις ἀκαιρίας, ταῦτα δὴ πάντα προϊδών τις αἵξειεν ἂν 
εἰπεῖν ὅπερ ἐγὼ νῦν δή, τὸ ϑνητῶν piv μηδένα »ομο- 
ϑετεῖν μηδέν, |! τύχας δ᾽ εἶναι σχεδὸν, ἅπαντα τὰ ἂν- 
ϑρώπινα πράγματα. τὸ δ᾽ ἔστι περί τε ναυτιλίαν xoi 
κυβερνητικὴν καὶ ἰατρικὴν καὶ στρατηγικήν, πάντα 
ταῦτ᾽, εἰπόντα δοκεῖν εὖ λέγειν" ἀλλὰ χὰρ ὁμοίως αὖ 

καὶ τόδε ἔστι λέγοντα εὐ λέγειν ἐν τοῖς αὐτοῖς τούτοις. 

KA. Τὸ ποῖον; ΑΘ. Ὡς ϑεὸς μὲν πάντα καὶ μετὰ 

ϑεοῦ τύχη καὶ καιρὸς τἀνϑρώπινα διακυβερνῶσι ξύμ- 
ἡμερώτερον μὴν τρίτον. ξυγχωρῆσαι τούτοις 

δεῖν ἕπεσϑαι τέχγη»" ! roug γὰρ χειμῶνος συλλαβέ- 

σϑαι κυβερνητικὴν ἢ μή, μέγα πλεονέκτημ᾽ ἔγωγ᾽ ἄν 
ϑείην. ἢ πῶς; ΚΛ. Οὕτως. ΑΘ. Οὐκοῦν καὶ τοῖς 
ἄλλοις ὡφαύτως κατὰ τὸν αὐτὸν ἂν ἔχοι λόγον; καὶ 
δὴ καὶ »ομοϑεσίᾳ ταὐτὸν τοῦτο Oorfovy: τῶν ἄλλων 
ξυμπιπτόντων, ὅσα δεῖ χώρᾳ ξυντυχεῖν, εἰ μέλλει ποτὲ 

εὐδαιμόνως οἰκήσειν, τὸν »ομοϑέτην ἀληϑείας ἐχόμε- 

vov τῇ τοιαύτῃ παραπεσεῖν ἑχάστοτε πόλει δεῖν. KA. 
᾿ἰληϑέστατα λέγεις. ΑΘ. Οὐκοῦν ! ὃ γ8 πρὸς ἕκα- 

παντα. 

PLATONIS 

στόν, T. τῶν δἰρημένων ἔχων τὴν τέχνην κἂν εὐξασϑαΐ 
που δύναιτο ὀρϑῶς, τί παρὸν αὐτῷ διὰ τύχης τῆς 
τέχνης ἄν μόνον ἐπιδέοι; ΚΑ. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. 
Οἵ τὸ ἄλλοι Je δὴ “πάντες oi νῦν δὴ ῥηθέντες, κελευό- 
μενοι. τὴν αὑτῶν εὐχὴν δἰστεῖν δἴποιεν ἂν. ἢ γάρ; ΚΑ. 
Ti μήν; ΑΘ. Tav» δὴ καὶ νομοϑέτης, οἶμαι, δρά- 
c&sy. ΚΑ. Ἔχωγ οἶμαι. ΑΘ. Φέρε δή, νομοϑέτα, 
πρὸς αὐτὸν φῶμεν, τί σοι καὶ πῶς πόλιν ἔχουσαν δῶ- 
μεν, " ὃ λαβὼν ἕξεις, ὥςτ ἐκ τῶν λοιπῶν αὐτὸς τὴν ἢ 

πόλιν ἱκανῶς διοικῆσαι; Τί μετὰ τοῦτ᾽ εἰπεῖν ὀρϑῶς ᾿ 

ἔστιν; ἄρα τοῦ γνομοϑέτου φράζωμεν τοῦτο; ἢ γάρ; 

KA. Noi. AO. To0k τυραννουμένην Mos δότε τὴν 

πόλιν, φήσει. τύραννος δ᾽ ἔστω νέος καὶ μνήμων, καὶ 
ϑυὐμαϑὴς καὶ ἀνδρεῖος καὶ μεγαλοπρεπὴς φύσϑι. 0 δὲ 
καὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν δεῖν ἕπεσϑαι ξύμπασι 

τοῖς τῆς ἀρϑτῆς μέρεσι, 

ψυχῇ τοῦτο ξυνοσιέσϑω, ἐὰν μέλλῃ τῶν ἀλλων ὑπαρ- 
χόντων ὄφελος εἶναί τι. KA. Σωφροσύνην μοι δοκεῖ 

φράζειν, a Μέγιλλε, δεῖν εἶναι τὴν ξυνεπομένην ὃ ξέ- 

πος. "ü γάρ; ΑΘ. Τὴν δημώδη γε, ὦ Κλεινία, καὶ ovy: 

ἣν τις σεμνύνων. ἂν λέγοι, φρύκησιν προφαγαγκάζων sl- | 
γαι τὸ σωφρονεῖν, ἀλλ ὅπερ εὐϑὺς παισὶ καὶ ϑϑηρίοις, 

τοῖς μὲν ἀκρατῶς ἔχειν πρὸς τὰς ἡδονάς, ξύμφυτον͵ 
ἐπανϑεῖ, τοῖς δὲ ! ἐγκρατῶς" 0 καὶ μονούμενον ἔφα-" E 

μὲν τῶν πολλῶν ἀγαϑῶν λεγομένων οὐκ ἄξιον δῖναι 

λόγου. ἔχετε γὰρ ὃ λέγω mov. KA. Πάνυ μὲν οὗν. 

ΑΘ. Ταύτην τοίνυν ἡμῖν ὁ τύραννος τὴν φύσιν ἐχέτω 

πρὸς ἐχδίναις ταῖς φύσεσιν, εἰ μέλλει πόλις ὡς δυνα- 

τόν ἐστι τάχιστα καὶ ἄριστα σχήσειν πολιτείαν, ἣν 
λαβοῦσα εὐδαιμονέστατα διάξει. ϑάττων γὰρ ταύτης 
καὶ ἀμείνων πολιτείας διάϑεσις οὐτ ἔστιν OVUL ἂν 

ποτβ. γένοιτο. 

ὦ iive, λέγων, ἂν τις ὀρϑῶς λέγειν αὑτὸν ἂν πείϑοι; 

A9. Ῥάδιόν που. τοῦτό γε γοεῖν ἔστ, c Κλεινία, κα- 

τὰ φύσιν ὡς ἔστι τοῦϑ᾽ οὕτω. KA. Πῶς λέγεια; 8l 

τύραννος γένοιτο, φῇς, νέος, σώφρων, εὐμαϑής, μνή- 

μων, ἀνδρεῖος, μεγαλοπρεπής; 
dec, μὴ x«r ἄλλο, ἀλλὰ τὰ γενέσϑαι τὸ ἐπὶ αὐτοῦ li 

»ομοϑέτη». ἄξιον ἐπαίνου καὶ τινα τύχην εἰς ταὐτὸν ὁ 
i 

ἀγαγεῖν αὐτώ. “γενομένου γὰρ, τούτου ! πάντα σχεδὸν. D 

ἀπείργασται τῷ ϑεῷ, ἅπερ ὅταν βουληϑῇ. διαφερόν- 
τως εὖ πρᾶξαΐ τινα πόλιν. δεύτερον δέ, ἐάν ποτὲ. τινες 

δύο ἄρχοντες, χίγνωνται τοιοῦτοι, τρίτον δ᾽ ov καὶ 

κατὰ λόγον ὡοαύτως χαλεπώτερον, ὅσῳ πλείους" ὅσῳ 
δ᾽ ἐναντίον, ἐναντίως. Κλ. Ἐκ τυραννίδος ἀρίστην 

φὴς γενέσϑαι πόλιν ἂν, ὡς φαίνειν μετὰ »ομοϑέτου ye 
ἄκρου xoi τυράνγου κοσμίου, καὶ ῥᾷστά 18 καὶ τά- 

χιστ᾽ ἂν μεταβαλεῖν εἰς τοῦτο ἐκ τοῦ τοιούτου, ! δεύ- 
τερον δὲ ἐξ ὀλιγαρχίας. ἢ πῶς λέγεις; καὶ τὸ τρίτον 

ἐκ δημοκρατίας. ΑΘ. Οὐδαμῶς, ἀλλ᾿ ἐκ τυραννίδος 

μὲν πρῶτον, δεύτερον δὲ ἐκ βασιλικῆς πολιτείας, τρί- 

τον δὲ £x τινος δημοκρατίας: τὸ δὲ. τέταρτον, ὀλιγαρ- 

glo. τὴν τοῦ τοιούτου γένεσιν χαλεπώτατα δύναιτ᾽ ἂν 

προςδέξασϑαι" πλεῖστοι γὰρ ἐν αὐτῇ δυνάσται χίγνον-. 
ται. λέγομεν δὴ. ταῦτα γίγνεσϑαι. τότε, ὅταν ἀληϑὴς 

μὲν rogo sri. γένηται φύσει, κοινὴ δὲ αὐτῷ τις ῥώμη. 
ξυμβῇ πρὸς τοὺς ἐν τῇ. πόλει μέγιστον δυναμένους, * οὗ, 711 

δ᾽ ἄν rovro ἀριϑμῷ μὲν βραχύτατον, ἰσχυρότατον δέν, 
καϑάπερ fy τυραννίδι, γένηται, ταύτῃ καὶ TOTS τάχος 

καὶ νῦν τῇ * τυρανγουμένῃ 710 

KA. Jc δὴ καὶ τίνι λόγῳ τοῦτο, C 

ΑΘ. Εὐτυχής, πρός- L 
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καὶ ῥᾳστώνη τῆς μεταβολῆς γίγνεσϑαι φιλεῖ. ΚΛ. 
Πῶς; οὐ χὰρ μανϑάνομεν. ΑΘ. Kai μὴν εἰρηταὶ Y 
ἡμῖν οὐχ ἁπαξ ἀλλ, οἶμαι, πολλάκις. ὑμεῖς δὲ τάχα 

οὐδὲ τεϑέασϑε τυραννουμένην πόλιν. KA. Οὐδέ ye 
ἐπιϑυμητὴς ἔγωγ εἰμὶ τοῦ ϑεάματος. ΑΘ. Kal μὴν 
τοῦτό y ἂν ἴδοις ἐν αὐτῇ ' τὸ νῦν δὴ λεγόμενον. 
KA. Τὸ ποῖον; ΑΘ. Οὐδὲν δεῖ πόνων οὐδὲ τινος 

παμπόλλου χρύνου τῷ τυράννῳ μεταβαλεῖν βουληϑέντι 

πόλεως TOT, πορεύεσϑαι δὲ αὐτὸν δεῖ πρῶτον ταύτῃ, 

ὅπῃπερ ἂν ἐθελήσῃ, ἐάν τε πρὸς ἀρετῆς ἐπιτηδεύματα 

προτρέπεσϑαι τοὺς πολίτας ἐάν 18 ἐπὶ τοὐναντίον, 

αὐτὸν πρῶτον πάντα ὑπογράφοντα τῷ πράττει», 
μὲν ! ἐπαινοῦντα καὶ τιμῶντα, τὰ δ᾽ αὖ πρὸς ψόγον 

ἄγοντα, καὶ τὸν μὴ πειϑόμενον ἀτιμάζοντα καϑ' ἐχά- 
crac τῶν πράξεων. ΚΛ. Καὶ πῶς οἰόμεϑα ταχὺ 
ξυνακολουϑήσϑιν. τοὺς ἄλλους πολίτας τῷ τὴν τοιαύ- 

τὴν πειϑὼ καὶ ἅμα βίαν εἰληφότι; ΑΘ. “Μηδεὶς ἡ ἡμᾶς 
πειϑέτω, ὦ φίλοι, ἄλλῃ ϑᾶττον καὶ ῥᾷον μεταβάλλειν 

ἂν ποτε πόλιν τοὺς »όμους ἢ τῇ τῶν δυναστευόντων 
ἡγεμονίᾳ, μηδὲ νῶν re ἀλλῃ χίγρεσϑαι μηδ᾽ αὖὐϑὶς πο- 

τε γενήσεσϑαι. καὶ γὰρ οὖν ἡμῖν οὐ τοῦτ ἐστὶν ἀδύ- 
γατον ! οὐδὲ χαλεπῶς ἄν γενόμενον, ἀλλὰ τόδ᾽ ἐστὶ 
τὸ χαλεπὸν γενέσϑαι, καὶ ολίγον δὴ τὸ γεγονὸς ἐν τῷ 

πολλῷ χρόνῳ" ὅταν δὲ ξυμβῆ, μυρία. καὶ πάντ᾽ ἐν πό- 
λει ἀγαϑὰ ἀπεργάζεται, ἐν ἡ ποτ ἂν ἐγγένηται. KA. 

Τὸ ποῖον δὴ λέχει; ΑΘ. Ὅταν ἔρως ϑεῖος τῶν σῶς 

φρύνων τε καὶ δικαίων ἐπιτηδευμάτων ἐγγένηται μεγά- 
λαις τισὶ δυναστείαις, ἢ χατὰ “μοναρχίαν δυναστευού- 

σαις ἢ κατὰ πλούτων ὑπεροχὰς διαφερούσαις ἢ γ8- 
γῶν" ! ἢ τὴν ἹΝέστορος ἐάν ποτὲ τις ἐπανενέγκῃ φύ- 
σιν, ὃν τῇ τοῦ λέγειν ῥώμῃ φασὶ πάντων διενεγκόντα 

ἀνθρώπων πλέον ἔτι τῷ σωφρονεῖν διαφέρει». τοῦτ᾽ 
οὐν ἐπὶ μὲν Τροίας, ὥς φασι, γέγονε», dp ἡμῶν δὲ 
οὐδαμῶς" εἶ δ᾽ οὖν γέγονεν, ἢ καὶ γενήσεται τοιοῦτος 
ἢ νῦν ἡμῶν ἔστι τις, μακαρίως μὲν αὐτὸς ζῇ, μακάριοι 
δὲ οἱ ξυνήχοοι τῶν ἐκ τοῦ σωφρονοῦντος στόματος 
ἰόντων λόγων. ὡραύτως δὲ χαὶ ξυμπάσης δυνάμεως ὃ 
αὐτὸς πέρι λόγος, ὡς ὅταν εἰς ταὐτὸν * τῷ φρονεῖν 
τε καὶ σωφρονεῖν 7 μεγίστη δύναμις ἐν ἀνϑρώπῳ ξυμ- 
πέσῃ, τότε πολιτείας τῆς ἀρίστης καὶ »όμων τῶν τοι- 
οὕτων φύεται γένεσις, ἄλλως δὲ οὐ μή ποτε γένηται. 

ταῦτα μὲν οὖν καϑαπερεὶ μῦϑός τις λεχϑεὶς κεχρη- 
σμῳδήσϑω, xai ἐπιδεδείχϑω τῇ μὲν χαλεπὸν. ὃν τὸ 
qum εὔνομον γίγνεσϑαι, τῇ δ᾽, εἴπερ γένοιτο 0 λε- 

7ομεν; πάντων τάχιστον τε xal ῥᾷστον μακρῷ. ΚΛ. 

Πῶς; ΑΘ. Πειρώμεϑα ! προζαρμόττοντες τῇ πόλει 

σοι, καϑάπερ παῖδες πρεσβῦται, πλάττειν τῷ λόγῳ 
τοὺς νόμους. KA. Ἴωμεν δὴ καὶ μὴ μέλλωμεν ἔτι. V. 
ΑΘ. Θεὸν δὴ πρὸς τὴν τῆς πόλεως κατασκευὴν ἐπι- 
καλώμεϑα" ὃ δὲ ἀκούσειέ τε καὶ ἀκούσας ἵλεως εὖμε- 
γῆς τε ἡμῖν ἔλϑοι συνδιακοσμήσων τήν τε πόλιν καὶ 

τοὺς νόμους. KA. Ἔλϑοι γὰρ οὖν. ΑΘ. λλὰ τίνα 
δή ποτε πολιτείαν ἔ; ἔχομεν ἐν νῷ τῇ, πόλει! προςτάτ- 
τοῖν; KA. Οἷον δὴ. τί λέγεις βουληϑείς; qoot. ἔτι 

σαφέστερον, οἷον δημοκρατίαν. τινὰ ἢ ὀλιχαρχίαν ἢ 
ἀριστοκρατίαν ἢ, βασιλικήν. E γὰρ δὴ τυραννίδα γέ 
που λέγοις m, ὡς r ἡμεῖς ἄν οἰηϑείημεν. ΑΘ. Φέ- 
ge δὴ τοίνυν, πότερος ὑμῶν ἀποχρίνασϑαι. πρότερος 
ἄν ἐϑέλοι τὴν οἴκοι πολιτείαν εἰπών, τίς τούτων ἐστί; 
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τα 
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| 

τ | 
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ME. Mov οὖν τὸν πρεσβύτερον ἐμὲ δικαιότερον δἰπεῖν 
ΙΝ πρότερον; ΚΑ. Ἴσως. ΜΕ. Καὶ μὴν ξυννοῶν ye, 
ὦ ξένβ, τὴν ἐν .daxsÜniuo». πολιτείαν οὐκ ἔχω σοι 

φράζειν οὕτως, ἥντινα προςαγορεύειν αὐτὴν δεῖ. καὶ 
γὰρ τυραννίδι δοχεῖ uoi προςεοικέναι" τὸ γὰρ τῶν 
ἐφόρων ϑαυμαστὸν ὡς τυραννικὸν ἐν αὐτῇ γέγονε. καὶ 
τις ἐνίοτε μοι φαίνεται πασῶν τῶν πόλεων δημοκρα- 
τουμέγη μάλιστ᾽ ἐοικέναι" τὸ δ᾽ αὖ μὴ φάναι ̓ ἄριστο- 
χρατίαν αὐτὴν εἶναι παντάπασιν ἄτοπον. καὶ μὴν δὴ 
! βασιλεία γε διὰ βίου v ἐστὶν ἐν αὐτῇ καὶ ἄρχαιο- 
vt) πασῶν καὶ πρὸς πάντων “ἀνθρώπων καὶ ἡμῶν 
αὐτῶν λεγομένη. ἐγὼ δὲ οὕτω γῦν ἐξαίφνης ἄν ἐδῶτη- 
ϑεὶς ὄντως, ὅπερ εἶπον, οὐκ ἔχω διορισάμενος εἰπεῖν, 
τίς τούτων ἐστὲ τῶν πολιτειῶν. KA. Ταὐτόν σοι πά- 
ϑος, ὦ Μέγιλλε, καταφαίνομαι πεπονϑέναι᾽ πάνυ γὰρ 
ἀπορῶ τὴν ἐν Κνωσῷ πολιτείαν τούτων τινὰ διισχυ- 
ριζόμενος εἰπεῖν. ΑΘ. Ὄντως γάρ, ὦ ἄριστοι; πολι- 

τειῶν μετέχετε᾽ ἃς δὲ ὠνομάκαμεν γῦν, ovx εἰσὲ πο- 
λιτεῖαι, πόλεων δὲ οἰκήσεις δεσποζομένων τε καὶ δου- 

λευουσῶν μέρεσιν ἑαυτῶν τισί, * τὸ τοῦ δεσπότου δὲ 
ἑκάστη προςαγορεύεται κράτος. χρῆν δ᾽, εἴπερ τοῦ 

τοιούτου τὴν πόλιν ἔδει ἐπονομάζεσθαι, τὸ τοῦ ἀλη- 
ϑῶς τῶν τὸν. νοῦν ἐχόντων δεσπόζοντος ϑεοῦ ὄνομα 
λέγεσϑαι. KA. Τίς δ᾽ ὁ ϑεός; ΑΘ. "4g οὖν μύϑῳ 

σμικρά. γ᾽ ἔτι “προςχρηστέον, εἰ μέλλομεν ἐμμελῶς πῶς 
δηλῶσαι. τὸ νῦν ἐρωτώμενον; οὐχοῦν A9 ταύτῃ δρᾶν; 

ΚΑ. Πάνυ μὲν ow. VI. ΑΘ. Τῶν γὰρ δὴ πόλδων, ὧν 
ἔμπροσϑεν τὰς ξυνοικήσεις ! διήλθομεν, ἔτι προτέρα 

τούτων πάμπολυ λέγεταί τις ἀρχή τὸ καὶ οἴκησιο γ8- 

γχονέναι, ἐπὶ Κρόνου μάλ εὐδαίμων, ἧς μίμημα ἔχουσά 
ἐστι», que τῶν νῦν ἄριστα οἰκεῖται. KA. Σφόδρ᾽ ἄν, 

ὡς ἔοικεν, εἴη περὶ αὐτῆς δέον ἀκούειν. ΑΘ. Ἐμοὶ 

γοῦν φαίνεται" διὸ καὶ παρήγαγον αὐτὴν εἰς τὸ μέσον 

τοῖς λόγοις. ME. Ὀρϑότατά ye δρῶν" καὶ τὸν γε 
ἑξῆς περαίνων ἂν μὖϑον, εἴπερ προςήκων ἐστί, μάλ 

ὀρϑῶς ! ἂν ποιοίης. ΑΘ. “4φαστέον ὡς λέγετε. φή- 
μὴν τοίνυν παραδεδέγμοϑα. τῆς τῶν 1618 μακαρίας 
ζωῆς, ὡς ἀφϑονά τε καὶ αὐτόματα πάντ᾽ εἶχεν. n δὲ 
τούτων αἰτία λέγεται τοιάδε τις" γιχγώσκων ὃ Κρόνος 
ἄρα, καϑάπερ ἡμεῖς διοληλύϑαμεν, ὡς ἀνϑρωπεία φύ- 
σις. οὐδὲ μία ἱκανὴ τὰ ἀγϑρώπινα διοικοῦσα αὐτοχρά- 
τωρ πάντα μὴ. οὐχ ὕβρεώς. τε καὶ ἀδικίας μεστοῦσϑαι, 
ταῦτ οὖν διανοούμενος, ἐφίστη βασιλέας τε καὶ ἄρχον- 
τας ! ταῖς πόλεσιν ἢ ἡμῶν οὐκ ἀνϑρώπους, ἀλλὰ γένους 
ϑειοτέρου τε καὶ ἀμείνονος, δαίμονας" οἷον νῦν ἡμεῖς 
δρῶμεν τοῖς ποιμνίοισι καὶ ὅσων ἥμεροΐ εἰσιν ἀγέλαι" 
οὐ βοῦς βοῶν οὐδὲ αἶγας αἰγῶν ἄρχοντας ποιοῦμεν 
αὐτοῖσί τινας, ἀλλὰ ἡμεῖς γ αὐτῶν δεσπόζομεν, ἄμδινον 

ἐκείνων γέρος. ταὐτὸν δὴ καὶ ὃ ϑεὸς ἄρα [voi ] φι- 
λάνϑρωπος. ὧν τὸ γένος ἄμεινον ἡμῶν ἐφέστη τὸ τῶν 
δαιμόνων, 0 διὰ πολλῆς μὲν αὐτοῖς ῥᾳστώνης, πολλῆς 
δ᾽ ἡμῖν ἐπιμελούμενον ! ἡμῶν, εἰρήνην τὲ καὶ αἰδῶ καὶ 

εὐνομίαν καὶ ἀφϑονίαν δίκης παφεχόμενον, ἀστασία- 

στα καὶ εὐδαίμονα: τὰ τῶν ᾿ἀγϑρώπων ἀπειργάζϑτο 

γένη. λέγει 95 καὶ γὺν οὗτος ὃ λόγος ἀληϑείᾳ yooue- 
»o6, ὡς ὅσων ἂν πόλεων μὴ ϑεὸς ἀλλά τις ἄρχῃ ϑνη- 

TOC, οὐκ ἔστι κακῶν. αὐτοῖς οὐδὲ πόνων ἀνάφυξις" ἀλ- 

λὰ μιμεῖσϑαι δεῖν ἡμᾶς οἴξται πάσῃ μηχανῇ τὸν ἐπὲ 
τοῦ Κρόνου λεγόμενον βίον», καὶ ὅσον ἐν ἡμῖν ἀϑα- 
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γνασίας ἔνεστι, τούτῳ πειϑομένους δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ 
714 τάς T οἰκήσεις καὶ * τὰς πόλεις διοικεῖν, τὴν τοῦ γοῦ 

διανομὴν ἐπονομάζοντας νόμον. εἰ δ᾽ ἄνϑρωπος εἷς ἢ 
ὀλιγαρχία τις ἢ καὶ δημοκρατία ψυχὴν ἔχουσα ἡδονῶν 
καὶ ἐπιϑυμιῶν ὀρεγομένην καὶ πληροῦσϑαι τούτων 

δεομένην, στέγουσαν δὲ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀνηγύτῳ xai ἀπλή- 
στῳ κακῷ νοσήματι ξυγεχομένην, ἄρξει δὴ πόλεως 7 

τινος ἰδιώτου καταπατήσας ὁ τοιοῦτος τοὺς γόμους, 
ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, οὐκ ἔστι σωτηρίας μηχανή. σχο- 

Β πεῖν δὴ δεῖ τοῦτον τὸν λόγον ! ἡμᾶς, ὠ Κλεινία, πό- 

τερον αὐτῷ πεισόμεϑα ἢ πῶς δράσομεν. ΚΛ. ινάγ- 

xq δήπου πείϑεσϑαι. ΑΘ. Ervoeic ov», ὅτι νόμων 

εἴδη τινὲς φασιν εἶναι τοσαῦτα, ὅσαπερ πολιτειῶν, 
πολιτειῶν δὲ ἄρτι διεληλύϑαμεν ὅσα λέγουσιν οἵ πολ- 
Aol. μὴ δὴ φαύλου πέρι νομίσῃς εἶναι τὴν νῦν ἄμφις- 

βήτησιν, περὶ δὲ τοῦ μεγίστου" τὸ 199 δίκαιον καὶ τὸ 
ἄδικον οἱ χρὴ βλέπειν, πάλιν ἡμῖν ἀμφιςβητούμενον 

ἐλήλυϑεν. οὔτε γὰρ πρὸς τὸν πόλεμον οὔτε πρὸς ἀρε- 
C τὴν ὅλην ! βλέπειν δεῖν φασὶ τοὺς »όμους, ἀλλ᾿ ἥτις 

ἄν καϑεστηκυῖα 1 πολιτεία, ταύτῃ δεῖν τὸ ξυμφέρον, 
ὅπως ἄρξει τε ἀεὶ καὶ μὴ χαταλυϑήσεται, καὶ τὸν φύ- 

σει ὅρον τοῦ δικαίου λέγεσϑαι καάλλισϑ' οὕτω. KA. 

πῶς; ΑΘ. Ὅτι τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον ἐστί. 

KA. A ἔτι σαφέστερον». ΑΘ. Ὧδε. τέϑεται δήπου, 
φασί, τοὺς νόμους ἐν τῇ πόλει ἑκάστοτε τὸ κρατοῦν. 
T γάρ; ΚΑ. ᾿ληϑῆ λέγεις. ΑΘ. *4g οὖν οἶξι, φα- 

D ei, ποτὲ δῆμον νικήσαντα | ἢ τινα πολιτείαν ἄλλην ἢ 

χαὶ τυραν» ἶδα ϑήσεσϑαι ἑκόντα πρὸς ἄλλο τι πρῶτον 

νόμους ἢ τὸ συμφέρον ἑαυτῷ τῆς ἀρχῆς τοῦ μένειν; 
KA. Πῶς γὰρ ἂν; ΑΘ. Οὐκοῦν καὶ ὃς ἂν ταῦτα τὰ 

τεϑέντα παραβαίνῃ, κολάσει ὁ ϑέμενος ὡς ἀδικοῦντα, 

δίκαια εἶναι, ταῦτ᾽ ἐπονομάζων; KA. Ἔοικβ γοῦν. 

ΑΘ. Ταῦτ᾽ ap ἀεὶ καὶ οὕτω καὶ ταύτῃ τὸ δίκαιον ἄν 

ἔχοι. KA. Φησὶ γοῦν οὗτος ὁ λόγος. ΑΘ. Ἔστι γὰρ 
E τοῦτο ἕν ἐκείνων τῶν ! ἀδικημάτων ἀρχῆς πέρι. KA. 

Ποίων δή; ΑΘ. Τῶν ἃ τότε ἐπεσκοποῦμεν, τίνας τί- 
vay ἄρχειν δεῖ. καὶ ἐφάνη δὴ γονέας μὲν ἐκγόνων, 
γεωτέρων δὲ πρεσβυτέρους, γενναίους δὲ ἀγεννῶν" xai 

συχνὰ ἄττα ἦν ἀλλ΄, εἰ μεμνήμεϑα, καὶ ἐμπόδια E ἕτε- 

| ρα ἑτέροισι. καὶ δὴ καὶ ἕν ἦν αὐτῶν τοῦτο, καὶ ἔφα- 
' μέν που κατὰ "ete τὸν Ilimgov ἄγειν δικαιοῦντα 

τιῦ τὸ βιαιότατον, ὡς * φάναι. ΚΑ. Ναΐ, ταῦτ ἣν ἃ 

τότε ἐλέχϑη. ΑΘ. Σκόπει δὴ ποτέροις τισὶν ἡ πόλις 
ἡμῖν ἐστὶ παραδοτέα. γέγονδ γὰρ δὴ μυριάκις ἤδη τὸ 
τοιοῦτον ἕν τισι πόλεσι. ΚΑ. Τὸ ποῖον; VII. ΑΘ. 

ἀρχῶν περιμαχήτων γενομένων, οἵ »ικήσαντες τά τὸ 
πράγματα κατὰ τὴν πόλιν οὕτως ἐσφετέρισαν σφόδρα, 
ὥςτε ἀρχῆς μηδ᾽ ὁτιοῦν μεταδιδόναι. τοῖς ἡττηϑεῖσι, 
μήτε αὐτοῖς μήτϑ ἐκγόνοις, παραφυλάττοντες δὲ ἀλλή- 

Β λους ζῶσιν, ὅπως μή ποτέ τις εἰς ἀρχὴν ! ἀφικόμενος 

ἐπαναστῇ μεμνημένος τῶν ἔμπροσϑεν γεγονότων χα- 
κῶν. ταῦτας δήπου φαμὲν ἡμεῖς γὺν ovr εἶναι πολι- 
τείας, ovr ὀρϑοὺς νόμους, ὅσοι μὴ ξυμπάσης τῆς πό- 
λεως ἕνεχα τοῦ κοινοῦ ἐτέϑησαν᾽ ot δ᾽ ἕνεκα τινῶν, 
στασιωτεΐας, ἀλλ᾿ οὐ πολιτείας, τούτους φαμέν, καὶ τὰ 

τούτων δίκαια ἅ φασιν εἶναι, μάτην εἰρῆσϑαι. λέγεται 
δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα ταῦϑ' ἡμῖν, ὡς ἡμεῖς τῇ σῇ πόλει ἀρ- 
χὰς οὐϑ᾽ ὅτι πλούσιός ἐστί τις δώσομεν, ovS. ὅτι τῶν 

C τοιούτων ! ἄλλο οὐδὲν κεκτημένος. ἰσχὺν ἢ μέγεϑος ἢ 

Ἴάνδρες τοίνυν φῶμεν πρὸς αὐτούς, ὃ μὲν δὴ ϑεός, 

τι γένος" ὃς δ᾽ ἂν τοῖς τεϑεῖσι »όμοις εὐπειϑέστατός 
τε ἢ καὶ vod ταύτην τὴν vto ἐν τῇ πόλει, τούτῳ 
φαμὲν καὶ τὴν τῶν ϑεῶν ὑπηρεσίαν δοτέον εἶναι τὴν 
μεγίστην τῷ πρώτῳ, καὶ δευτέραν τῷ τὰ δεύτερα κρα- 
τοῦντι, καὶ κατὰ λόγον οὕτω τοῖς ἐφεξῆς τὰ μετὰ 

ταῦϑ' ἕκαστα ἀποδοτέον εἶναι. τοὺς δ᾽ ἄρχοντας λε- " 
γομένους γὺν ὑπηρέτας τοῖς »όμοις ἐχάλεσα οὔ τι και- — 

γοτομίας ὀνομάτων, ἕνεκα, ! ἀλλ ἡγοῦμαι παντὸς μᾶλ- ̂ D 
λον εἶναι «παρὰ τοῦτο σωτηρίαν τε πόλει καὶ τοῦναν- 

τίον. ἐν ü μὲν γὰρ ἂν ἀρχόμενος ἢ καὶ ἄκυρος. »όμος, 
φϑορὰν ὁρῶ τῇ τοιαύτῃ ἑτοίμην οὖσαν" ἐν ἡ δὲ ἂν 
δεσπότης τῶν ἀρχόντων, οἵ δὲ ἄρχοντες δοῦλοι τοῦ 

γόμου, σωτηρίαν καὶ πάνϑ᾽ ὅσα ϑεοὶ πόλεσιν ἔδοσαν 
ἀγαϑὰ γιγνόμενα καϑορῶς KA. Nol μὰ Δία, ὦ 
ξένε" καϑ' ἡλικίαν γὰρ ὀξὺ βλέπεις. ΑΘ. Νέος μὲν - 
γὰρ ὧν πᾶς ἄνϑρωπος τὰ τοιαῦτα ἀμβλύτατα αὐτὸς | 
αὑτοῦ ! ὁρᾷ, γέρων δὲ ὀξύτατα. KA. “ληϑέστατα. 

ΑΘ. Τί δὴ τὸ μετὰ ταῦτα; ap οὐχ ἥκοντας μὲν καὶ 

παρόντας ϑῶμεν τοὺς ἐποίκους, τὸν δ᾽ ἑξῆς αὐτοῖς 
διαπεραντέον ἄν εἴη λόγον; KA. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. 

ὥςπερ xai ὁ παλ «ic λόγος, ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν xab| - 

μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων, x εὐϑείᾳ πϑραΐνει xa- (116 

τὰ φύσιν περιπορευόμενος" τῷ δὲ ἀεὶ ξυνέπεται δίκη 
τῶν ἀπολειπομένων τοῦ ϑείου νόμου τιμωρός" ἧς ὃ 
μὲν εὐδαιμονήσειν μέλλων ἐχόμενος ξυγνέπεται ταπεινὸς 
καὶ κεκοσμημένος, εἰ δὲ τις ἐξαρϑεὶς ὑπὸ μεγαλαυχίας 
ἢ χθήμασιν ἐπαιρόμενος ἢ 5 τιμαῖς ἢ καὶ σώματος &- 
μορφίᾳ, ἅμα »εότητι καὶ ἀνοίᾳ φλέγεται τὴν ψυχὴν 
us. ὕβρεως, ὡς οὔτε ἄρχοντος οὔτε τινὸς ἡγεμόνος 
δεόμενος, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις ἱκανὸς ὧν ἡγεῖσϑαι, ! κατα- (B 
λείπεται ἔρημος ϑεοῦ, καταλειφϑεὶς δὲ καὶ ἔτι ἄλλους 
τοιούτους προςλαβὼν σκιρτᾷ ταράττων πάντα ἅμα, καὶ 
πολλοῖς τισιν ἔδοξεν slvai τις, μετὰ δὲ χρόνον οὐ πο- 
λὺν ὑποσχὼν τιμωρίαν οὐ μεμπτὴν τῇ δίκη ἑαυτόν T8 
καὶ oixov καὶ πόλιν ἄρδην ἀνάστατον ἐποίησε. πρὸς ὁ 
ταῦτ οὖν οὕτω διατεταγμένα τί χρὴ δρᾶν ἢ διανοεῖ- 
σϑαι, καὶ τί μή, τὸν ἔμφρονα; ΚΑ. Δῆλον δὴ τοῦτό 
78; ὡς τῶν ξυνακολουϑησόντων ἐσόμενον τῷ ϑεῷ δεῖ 

διανοηϑῆναι πάντα ἄνδρα. VIL. ΑΘ. Τίς οὖν δὴ 
πρᾶξις ! φίλη καὶ ἀκόλουϑος ϑεῷ; μία, καὶ ἕνα λόγον C 
ἔχουσα ἀρχαῖον, ὅτι τῷ μὲν ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ὄντι ue- 
τρίῳ φίλον ἄν εἴη, τὰ δὲ ἄμετρα οὔτε ἀλλήλοις οὔτε 

τοῖς ἐμμέτροις. ὃ δὴ ϑεὸς ἡμῖν πάντων χρημάτων μὲ- L. 
τρον ἂν εἴη μάλιστα, καὶ πολὺ μᾶλλον 7 ἢ πού τις, ὥς ' 
φασιν, ἄνϑρωπος. τὸν οὖν τῷ τοιούτῳ προςφιλῆ 7γ8- 
γνησόμενον εἰς δύναμιν ὃ τι μάλιστα καὶ αὐτὸν τοιοῦ- 
τον ἀναγκαῖον 7ίγνεσϑαι. καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν ΟΣ 
yov ! ὃ μὲν σώφρων ἡμῶν ϑεῷ φίλος, ὅμοιος γάρ ; D 

δὲ μὴ σώφρων ἀνόμοιός τϑ καὶ διάφορος καὶ Sos 
καὶ τὰ αλλ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει. νοήσω- 
μὲν δὴ τούτοις ἑπόμενον εἶναι τὸν τοιόνδ λόγον, 

ἁπάντων καλλιστον καὶ ἀληϑέστατον, οἶμαι, λόγων, Fr 

ὡς τῷ μὲν ἀγαϑῷ ϑύειν καὶ προςομιλεῖν δὴ τοῖς 

ϑεοῖς εὐχαῖς καὶ ἀναϑήμασι καὶ ξυμπάσῃ ϑεραπείᾳ 

ϑεῶν κάλλιστον καὶ ἄριστον καὶ ἀνυσιμώτατον πρὸς 
τὸν εὐδαίμονα βίον xoi δὴ καὶ διαφερόντως πρέπον, 
! τῷ δὲ κακῷ τούτων τἀναντία πέφυκεν. ἀκάϑαρτος E 
γὰρ τὴν ψυχὴν ὃ Tt χαχῦς, καϑαρὸς δ᾽ ὃ ἐναντίος" 
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T feos δὲ μιαροῦ δῶρα οὔτε ἄνδρα ἀγαϑὸν οὔτα ϑεὸν 
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ἔστι ποτὲ ἢ ΤΣ 78 ὀρϑὸν δέχεσϑαι" μάτην οὖν περὶ 

ϑεοὺς ὃ πολύς ἐστι πόνος τοῖς ἀνοσίοις, τοῖσι δὲ 
ὁσίοις ἐγκαιρότατος ἅπασι. σκοπὸς μὲν 0Uy ἡμῖν οὗ- 
τος, οὗ δεῖ στοχάζεσϑαι" βέλη δὲ αὐτοῦ καὶ οἷον ἡ 
τοῖς βέλεσιν ἔφεσις, τὰ ποῖ ἂν λεγόμενα ὀρϑότατα 

φέροιτ ἂν; πρῶτον μέν, φαμέν, τιμὰς τὰς uer Ὀλυμ- 

πίους τα καὶ τοὺς τὴν πόλιν ἔχοντας ϑεοὺς τοῖς χϑο- 
νίοις ἂν τις ϑεοῖς ἀρτια καὶ δεύτερα καὶ ἀριστερὰ 
γέμων ὀρϑότατα τοῦ τῆς εὐσεβείας σκοποῦ τυγχάνοι, 
τοῖς δὲ τούτων ! ἄνωϑεν τὰ περιττὰ καὶ ἀντίφωνα 
τοῖς ἔμπροσϑεν ῥηϑεῖσι. γὺν δή. μετὰ ϑεοὺς δὲ τούςδε 
xod τοῖς δαίμοσιν ὃ 0 γε ἔμφρων ὀργιάζοιτ᾽ ἂν, ἥρωσι δὲ 
μετὰ τούτους. ἐπακολουϑεῖ δ᾽ αὐτοῖς ἱδρύματα ἴδια 
πατρῴων ϑεῶν κατὰ νόμον ὀργιαζόμενα. γονέων δὲ 
μετὰ ταῦτα τιμαὶ ζώντων" ὡς Sus; ὀφείλοντα ἀπο- 

τίνειν τὰ πρῶτά τὸ καὶ μέγιστα ὀφειλήματα, χφεῶν 
πάντων πρεσβύτατα, γομέξζειν δέ, ἃ χέχτηται καὶ ἔχει, 
πάντα εἶναι τῶν ̓7ϑννησάντων καὶ ϑρεψαμένων ! πρὸς 
τὸ παρέχειν αὐτὰ εἰς ὑπηρεσίαν ἐχδίνοις κατὰ δύναμιν 
πᾶσαν, ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς οὐσίας, δεύτερα τὰ τοῦ 
σώματος, τρίτα τὰ τῆς ψυχῆς, ἀποτίνοντα δανείσματα 

ἐπιμελείας T& καὶ ὑπερπονούντων ὠδῖνας παλαιὰς ἐπὶ 
γέοις δανεισϑείσας, ἀποδιδόντα δὲ παλαιοῖς ἐν τῷ γή- 

Qu σφόδρα κεχρημένοις. παρὰ δὲ πάντα τὸν βίον ἔχειν 
τὸ καὶ ἐσχηκέναι xe πρὸς αὑτοῦ γονέας εὐφημίαν δια- 
φερόντως, διότι κούφων καὶ πτηνῶν ! λόγων βαρυτάτη 
ζημία: πᾶσι γὰρ ἐπίσκοπος τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐτά- 
x9» Δίκης τἰγεμασίο ἄγγελος. ϑυμουμένοις 18 οὖν ὑπεί- 
xBu δεῖ καὶ ἀποπιμπλᾶσι τὸν ϑυμόν, ἐάν v ἐν λόγοις 
ἐάν v ἐν ἔργοις δρῶσι τὸ τοιοῦτον, ξυγγιγνώσκοντα 
ὡς εἰκότως μάλιστα πατὴρ υἱεῖ δοξάζων ἀδικεῖσθαι 
ϑυμοῖτ᾽ ἂν διαφερόντως. τολδυτησάντων δὲ 7ονέων τα- 

φὴ μὲν ἡ σωφρονεστάτη καλλίστη, μήτε ὡπεραίροντα 
τῶν εἰϑισμένων ὄγκων μήτ᾽ ἐλλείποντα ὧν ! oi προ- 
πάτορες εἰς τοὺς αὑτῶν γεννήτας ἐτίϑεσαν, τάς T6 αὖ 
κατ ἐγιαυτὸν τῶν ἤδη τέλος ἐχόντων ὡςαύτως ἐπιμδ- 
λείας τὰς κόσμον φερούσας ἀποδιδόναι" τῷ δὲ μὴ πα- 
φαλείπϑιν μνήμην ἐνδελεχῆ παρεχόμενον, τούτῳ * μά- 
λιστ᾽ ἀεὶ πρεσβεύειν, δαπάνης [π6] τῆς διδομένης ὑπὸ 
τύχης τὸ μέτριον. τοῖς κεχμηκόσι, γέμοντα. ταῦτ QUY 
ποιοῦντες καὶ κατὰ ταῦτα ζῶντες ἑκάστοτε ἕκαστοι τὴν 
ἀξίαν ἂν παρὰ ϑεῶν καὶ ὅσοι κρείττονες ἡμῶν κομι- 

ζοίμεϑα, ἐν ἐλπίσιν aya αἷς διάγοντες τὸ πλεῖστον 

τοῦ βίου. δὲ πρὸς ἐχγόνους καὶ ξυγγενεῖς καὶ φί- 

λους καὶ πολίτας, ὅσα τὸ ξενικὰ [πρὸς ϑεῶν] ϑερα- 
πεύματα καὶ ὁμιλίας ξυμπάντων τούτων ἀποτελοῦντα 

τὸν αὑτοῦ βίον ! φαιδρυνάμενον κατὰ γόμον κοσμεῖν 
δεῖ, τῶν νόμων αὐτῶν ἡ διέξοδος, τὰ μὲν πείϑουσα, 

τὰ δὲ μὴ ὑπείκοντα πειϑοῖ τῶν ηϑῶν βίᾳ καὶ δίκῃ 
κολαζουσα, τὴν πόλιν ἡμῖν ξυμβουληϑέντων ϑεῶν μα- 
καρίαν τὸ καὶ εὐδαίμονα ἀποτελεῖ. ἃ δὲ χρὴ μὲν αὖ 

xai ἀναγκαῖον εἰπεῖν »νομοϑέτην, ὅςτις ἅπερ ἐγὼ δια- 
»οεῖται, ἐν δὲ σχήματι νόμου ἀναρμοστεῖ λεγόμενα, 
τούτων πέρι δοκεῖ μοι δεῖγμα προδνεγκόντα αὑτῷ T8 
καὶ ἐχδίνοις οἷς νομοϑετήσει, ! τὰ λοιπὰ πάντα εἰς 
δύναμιν διεξελϑόντα, τὸ μετὰ τοῦτο ἄρχεσϑαι τῆς 

ϑέσεως τῶν νόμων. ἔστι δὲ δὴ τὰ τοιαῦτα ἐν τίνι 
μάλιστα σχήματι κβίμενα; οὐ πάνυ ῥάδιον ἐν ἑνὶ τι8- 
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φιλαβόντα εἰπεῖν αὐτὰ οἷόν τινι τύπῳ, ἀλλ οὑτωσί τι- 

να τρόπον λάβωμεν, ἂν τι δυνώμεϑα περὶ αὐτῶν β8- 

βαιώσασϑαι. KA. 4£ys τὸ ποῖον. ΑΘ. Βουλοίμην 
ἂν αὐτοὺς ὡς ϑὐπιιϑεστάτους “πρὸς ἀρετὴν εἶναι, καὶ 
δῆλον ὅτι πειράσεται τοῦτο ὃ γομοϑέτης ἐν ἁπάσῃ 
σοιδὶν τῇ γνομοϑεσίᾳ. ! KA. πῶς γὰρ οὐ; ΙΧ. ΑΘ. 

Τὰ τοίνυν δὴ λεχϑέντα ἔδοξέ τί μοι προῦργ ov δρᾶν" 

εἰς τὸ περὶ ὧν ἂν παραινῇ μὴ παντάπασιν E ψυ- 
ans λαβόμενα, μᾶλλον δ᾽ ἡμερώτερον 18 ἄν ἀκούειν 

καὶ εὐμενέστερον, Qcte & καὶ μὴ μέγα τι, σμικρὸν δέ, 

τὸν ἀκούοντα ὅπερ φησὶν εὐμενέστερον γιγνόμενον &U- 
μαϑέστερον ἀπεργάσεται, πᾶν ἀγαπητόν. 

πολλή τις εὐπέτδια οὐδὲ ἀφϑονία τῶν προϑυμουμένων 

ὡς ἀρίστων ὃ τι μάλιστα καὶ ὡς τάχιστα ! γίγνεσϑαι, 
τὸν δὲ Ἡσίοδον οἵ πολλοὶ σοφὸν ἀποφαίνουσι λέγον- 
τα ὡς 7 μὲν ἐπὶ τὴν κακότητα ὁδὸς λεία καὶ ἀνιδιτὶ 
σεαρέχϑι πορεύεσϑαι, μάλα βοαχεῖα οὖσα, 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς, φησίν, ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν 
ἀϑάνατοι, μακρὸς δὲ καὶ ὄρϑιος οἶμος ἐς αὐτήν, 

καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηαι, 
ῥηϊδίη δ᾽ ἤπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦοα. 

* 

KA. Καὶ καλῶς γ ἔοικε λέγοντι. 

ὁ δὲ προάγων λόγος, ὅ yé μοι ἀπείργασται, βούλομαι 

ὑμῖν εἰς τὸ μέσον αὐτὸ ϑεῖναι. KA. Τίϑει δή. AO. 

“έγωμεν δὴ τῷ »ομοϑέτῃ Dey svo τόδε: Ein: 
ἡμῖν, G) γομοϑέτα" οἴπερ ὃ τι χρὴ πράττειν ! ἡμᾶς 
καὶ λέγειν εἰδείης, coo οὐ δῆλον, ὅτι καὶ ἂν εἴποις; 
ΚΛ. Ἀναγκαῖον. ΑΘ. Σμικρῷ μὲν δὴ πρόσϑεν “ἄρα 

οὐκ ἠκούσαμέν σου λέγοντος, ὡς τὸν γομοϑέτην ov Oei 

τοῖς ποιηταῖς fmirgémew ποιεῖν ὃ ἄν αὐτοῖς ἡ φίλον; 
οὐ γὰρ ἂν εἰδεῖεν, τί ποτ᾽ ἐναντίον τοῖς γόμοις ἄν λέ- 

γοντες βλάπτοιεν τὴν πόλιν. KA. tao μέντοι λέ- 
yes. Ae. Ὑπὲρ δὴ τῶν ποιητῶν δὲ τάδ λέγοιμεν 
πρὸς αὐτόν, ἀρ ἂν τὰ λεχϑέντα εἴη μέτρια; ΚΛ. 
“Ποῖα; Ae. Τάδε. ! Παλαιὸς μῦϑος, ὦ γομοϑέτα, 

ὑπό τῷ αὐτῶν ἡμῶν ἀδὶ λεγόμενός ἐστι καὶ τοῖς ἀλ- 

λοις πᾶσι ξυνδεδογμένος, ὅτι ποιητής, ὅπόταν ἐν τῷ 
τρίποδι τῆς “Μούσης καϑίζηται, τότϑ οὐκ ἔμφρων ἐστίν, 

oiov δὲ κρήνη us τὸ ἐπιὸν ῥεῖν ἑτοίμως ἐᾷ, καὶ τῆς 
τέχνης οὔσης μιμήσθως ἀναγκάζεται ἐναντίως ἀλλήλοις 

ἀνϑρώπους ποιῶν διατιϑεμένους ἐναντία λέγειν αὑτῷ 

πολλάκις, οἷδε δὲ ovr si ταῦτα οὔτ᾽ εἰ ϑάτερα dy; 

τῶν λεγομένω». τῷ δὲ ! »ομοϑότῃ τοῦτο οὐκ ἔστι 
ποιϑῖν ἐν τῷ νόμῳ, δύο περὶ ἑνός, ἀλλὰ ἕνα περὶ ἑνὸς 
ἀεὶ Dr λόγον ἀποφαίνεσϑαι. σκέψαι δ᾽ ἐξ αὐτῶν τῶν 

ὑπὸ σοὺ νῦν δὴ λεχϑέντων. οὔσης γὰρ ταφῆς τῆς μὲν 
ὑπερβοβλημένης, τῆς δὲ ἐλλειπούσης, τῆς δὲ μετρίας, 

τὴν μίαν ὁλόμενος σύ, τὴν μέσην, ταύτην “προςτάττεις 
καὶ ἐπήνεσας ἁπλῶς. ἐγὼ δέ, δἰ μὲν γυνή μοι διαφέ- 

θουσα εἴη πλούτῳ καὶ Sons αὑτὴν διακελεύοιτο ἐν 
τῷ ποιήματι, τὸν ὑπερβάλλοντα ἃ ἂν τάφον ! ἐπαινοΐην, 
φειδωλὸς δ᾽ αὖ τις καὶ πέγης ἀνὴρ τὸν καταδεᾶ, μέ- 

τρον δὲ οὐσίας κεκτημένος καὶ μέτριος αὐτὸς ὧν τὸν 
αὐτὸν ἄν ἐπαινέσοι. σοὶ δ᾽ οὐχ οὕτω ῥητέον, ὡς γὺν 
εἶπες» μέτριον εἰπών, ἀλλὰ τί τὸ «μέτριον καὶ ὁπόσον 

ῥητέον, ἢ τὸν τοιοῦτον λόγον μήπω σοι διανοοῦ yl- 

γνεσϑαι νόμον. KA. ᾿ληϑέστατα λέγοις. Χ. ΑΘ. 

“Πότερον οὖν ἡμῖν ὁ ,τεταγμένος ἐπὶ τοῖς γόμοις μηδὲν 
τοιοῦτον προφαγορεύῃ ἐν ἀρχῇ τῶν νόμων, ἀλλ εὑ- 

ΑΘ. Πάνυ μὲν οὖν. 

οὐ γὰρ ; 
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ϑύς, ὃ δεῖ ποιεῖν καὶ μή, φράζῃ τε καὶ ἐπαπειλήσας 

τὴν ζημίαν * ἐπὲ ἄλλον τρέπηται νόμον, παραμυϑίας 

δὲ καὶ πειϑοὺς τοῖς »ομοϑετουμένοις μηδὲ ὃ ἕν προρδι- 

δῷ; καϑάπερ ἰατρὸς δὲ τις 0 μὲν οὕτως, ὃ δ᾽ ἐκείνως 

ἡμᾶς εἴωϑεν ἑκάστοτε ϑεραπεύειν, — ἀναμιμνησχώ- 

μεϑα δὲ τὸν τρόπον ἑκάτερον, ἵνα τοῦ νομοϑέτου 

δεώμεϑα, καϑάπερ ἰατροῦ δέοιντο ἂν παῖδες τὸν ab. 

ὅτατον αὐτὸν ϑεραπεύειν τρόπον ἑαυτούς. οἷον δὴ τί 

λέγομεν: εἰσὶ πού τινες ἰατροί, φαμέν, καὶ τινες ὑπη- 

ϑέται τῶν ἰατρῶν; ἰατροὺς δὲ καλοῦμεν δήπου καὶ 

τούτους. !KA. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Ἐὰν τέ γε ἐλεύ- 

ego ὦσιν ἐάν τε δοῦλοι; κατ᾽ ἐπίταξιν δὲ τῶν δε- 

σποτῶν καὶ ϑεωρίαν xal xor ἐμπειρίαν τὴν τέχνην 

κτῶνται, χατὰ φύσιν δὲ μή; καϑάπερ οἵ ἐλεύϑεροι 

αὐτοὶ τε μεμαϑήκασιν οὕτω τούς T8 αὑτῶν διδάσκουσι 

παῖδας. ϑείης ἂν ταῦτα δύο γένη. τῶν καλουμένων i ἰα- 

τρῶν; KA. πὼς γὰρ οὐ; ΑΘ. "Ap οὖν καὶ ξυνγοεὶς 

ὅτι, δούλων καὶ ἐλουϑέρων ὄντων τῶν καμνόντων ἐν 

ταῖς πόλεσι; τοὺς μὲν ' δούλους σχεδόν τι οἱ δοῦλοι 

τὰ πολλὰ ἰατρεύουσι περιτρέχοντες xol ἐν τοῖς ἰα- 

τρείοις περιμένοντες, καὶ οὔτε τινὰ λόγον ἑκάστου πε- 

oi νοσήματος ἑχάστου τῶν οἰκετῶν οὐδεὶς τῶν τοιού- 

TOV ἰατρῶν δίδωσιν οὐδ᾽ ἀποδέχεται, προςτάξας δ᾽ 

αὐτῷ τὰ δόξαντα ἐξ ἐμπειρίας ὡς ἀκριβῶς εἰδώς, κα- 

ϑάπερ τύραννος, αὐϑαδὼς Oye ἀποπηδήσας πρὸς 

ἄλλον κάμνοντα οἰκέτην», καὶ ῥᾳστώνην οὕτω τῷ δε- 

σπότῃ παρασκευάζοι τῶν καμνόντων τῆς ἐπιμελείας; ] 

ὃ δὲ ἐλεύϑερος ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰ τῶν ἐλευϑέρων 

νοσήματα ϑεραπεύει T8 καὶ ἐπισκοπεῖ, καὶ ταῦτα ἐξ- 

βτάζων ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ κατὰ φύσιν, τῷ κάμνοντι κοι- 

γούμενος αὐτῷ Te καὶ τοῖς φίλοις, ἅμα μὲν αὐτὸς 

μανϑάνει τι παρὰ τῶν νοσούντων, ἅμα δὲ καὶ, καϑ' 

ὅσον οἷός τὲ ἐστι, διδάσκϑι τὸν ἀσϑενοῦντα αὐτόν, 

καὶ ov πρότερον ἐπέταξε, πρὶν ἂν πῇ ξυμπείσῃ, τότ 

δὲ μετὰ πειϑοῦς ἡμερούμενον ἀεὶ παρασκευάζων. τὸν 

κάμνοντα ; εἰς τὴν ὑγίειαν ἄγων, ! ἀποτελεῖν πειρᾶται. 

πότερον οὕτως ἢ ἐχείνως ἰατρός 18 ἰώμενος ἀμείνων 

καὶ γυμναστὴς γυμνάζων; διχῇ τὴν μίαν ἀποτελῶν δύ- 

yap, ἢ μοναχῇ καὶ κατὰ τὸ χεῖρον τοῖν δυοῖν καὶ 

ἀγφιώτερον ἀπεργαζόμενος; KA. Πολύ που διαφέρον, 

ὦ ξένε, τὸ διπλῇ. ΑΘ. Βούλει δὴ καὶ ϑεασώμεϑα τὸ 

διπλοῦν τοῦτο καὶ ἁπλοῦν ἐν ταῖς γομοϑεσίαις αὐταῖς 

γιγνόμενον; ΚΑ. Πῶς γὰρ οὐ βούλομαι; ΧΙ. ΑΘ. 

Φέρε δὴ πρὸς ϑεῶν, τίν ἄρα πρῶτον »όμον ϑεῖτ ἂν 

ὃ νομοϑέτης: dg οὐ κατὰ φύσιν τὴν περὶ γενέσεως 

ἀρχὴν πρώτην πόλεων πέρι κατακοσμήσει * ταῖς τάξε- 

σι; KA. TÍ μήν» ΑΘ. Ἀρχὴ δ᾽ ἐστὲ τῶν γενέσεων 

πάσαις πόλεσιν ag οὐχ ἡ τῶν γάμων σύμμιξις καὶ 

χοινωνία; KA. Πῶς γὰρ οὐ; ΑΘ. Γαμικοὺὴ δὴ γόμοι 

πρῶτοι πινδυνεύουσι τιϑέμενοι καλῶς «v τίϑεσϑαι 

πρὸς ὀρϑότητα πάσῃ πόλει. ΚΛ. Παντάπασι μὲν 

οὖν. ΑΘ. «“έγωμεν δὴ πρῶτον τὸν ἁπλοῦν. ἔχοι δ᾽ 

ἄν mes ἴσως ὧδε" γαμεῖν δέ, ἐπειδὰν ἐτὼν ἢ τις τριά- 

κοντα, μέχρι ἐτῶν πέντδ καὶ " τριάκοντα, δἰ δὲ μή, 

ζημιοῦσϑαι χρήμασί Te καὶ ἀτιμίᾳ, χρήμασι μὲν τό- 

σοις καὶ τύσοις, τῇ καὶ τῇ δὲ ἀτιμίᾳ. ὁ μὲν ἁπλοῦς 

ἔστω τις τοιοῦτος περὶ γάμων, ὃ δὲ διπλοῦς 00e. γα- 

μεῖν δέ ἐπειδὰν ἐτῶν ἢ τις τριάκοντα, μέχρι, τῶν πὲν- 
τε καὶ τριάκοντα, διανοηϑέντα ὡς ἔστιν ἡ τὸ ἀνϑρώ- 
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πινὸν γένος φύσει τινὶ μετείληφεν. ἀϑανασίας, οὗ καὶ 
TLEQUUXEY ἐπιϑυμίαν ἴσχειν πᾶς πᾶσαν᾽ τὸ γὰρ yeve- 
σϑαι' κλεινὸν χαὶ μὴ ἀνώνυμον κεῖσϑαι τετελευτηχό- Ο 

τα τοῦ τοιούτου ἐστὶν ἐπιϑυμία. γένος οὖν ἀνϑρώ- 
vt» ἐστί τι ξυμφυὲς τοῦ παντὸς χρόνου, ὃ διὰ τέλους 

αὐτῷ ξυνέπεται καὶ συνέψεται, τούτῳ τῷ τρύπῳ ἀϑά- 
vorov ὧν, τῷ παῖδας παίδων καταλειπόμενον ταὐτὸν 

καὶ ἕν ὃν ἀεὶ γενέσει τῆς ἀϑανασίας μετειληφέναι. 
τούτου δὴ ἀποστερεῖν ἑχόντα ἑαυτὸν οὐδέποτε ὅσιον, 

ἐκ προνοίας δ᾽ ἀποστερεῖ ὃς ἂν παΐδων χαὶ γυναικὸς 
ἀμελῇ. πειϑόμενος μὲν ovy τῷ ! »ύμῳ ἀζήμιος ἀπαλ- D 

λάττοιτο ἄν, μὴ πειϑόμενος δὲ αὐ μηδὲ γαμῶν ἔτη 
τριάκοντα γεγονὼς καὶ πέντΒ ζημιούσϑω μὲν xar 
ἐνιαυτὸν τόσῳ καὶ τόσῳ, ἵνα μὴ δοκῇ τὴν μοναυλίαν |- 
οἵ κέρδος : καὶ ῥᾳστώνην φέρειν, καὶ μὴ μετεχέτω δὲ τι- 
μῶν ὧν ἂν οἱ γεώτεροι ἐν τῇ πόλει τοὺς πρεσβυτέ- 
θους αὑτῶν τιμῶσιν ἑκάστοτε. Τοῦτον δὴ παρ ἐκεῖνον | 
τὸν νόμον ἀκούσαντα ἔξεστι περὶ ἑνὸς ἑκάστου Üua- | 
γοηϑῆναι, πότερον αὐτοὺς διπλοῦς οὕτω δεῖ γίγνε- 
σϑαι, τῷ μήκει ' τὸ σμικρότατον, διὰ τὸ πείϑειν τε |E 

ἅμα καὶ ἀπειλεῖν, ἢ τῷ ἀπειλεῖν μόνον χφωμένους 

ἁπλοῦς γίγνεσϑαι τοῖς μήκεσι. ΜΕ. Πρὸς μὲν τοῦ b 

“Μακωνικοῦ τρόπου, ὦ ξένε, τὸ τὰ θραχύτερα ἃ ἀεὶ προ- 
τιμᾶν" τούτων μὴν τῶν γραμμάτων εἴ τις κριτὴν ἐμὲ 
κελεύοι γίγνεσϑαι πότερα βουλοίμην ἂν ἐν τῇ πόλει 

μοὶ γεγραμμένα τεϑῆναι, τὰ μακρότερ᾽ ἄν ἑλοίμην, * qm 
καὶ δὴ καὶ περὶ παντὸς νόμου κατὰ τοῦτο τὸ παρά- ; 
δειγμα, εἰ γίγνοιτο ἑκάτερα, ταὐτὸν τοῦτ ἂν αἱροίμην. ; 

ov μὴν ἀλλά που καὶ Κλεινίᾳ τῷδε ἀρέσκειν δεῖ τὰ 
»vy γομοϑετούμενα᾽ τούτου γὰρ ἡ πόλις 3j νῦν τοῖς 
τοιούτοις νόμοις, χρῆσϑαι διανοουμένη. ΚΛ. Καλῶς 

7. [5] Mgydie, εἶπες. XII. AO. Τὸ μὲν ovv περὶ moÀ- 

λῶν ἢ ὀλίγων γραμμάτων ποιήσασϑαι τὸν λόγον λίαν 

βὔηϑες" τὰ γάρ, οἶμαι, βέλτιστα, ἀλλ᾿ οὐ τὰ βραχύτα- 
τα ! οὐδὲ τὰ μήκη τιμητέον" τὰ δ᾽ ἐν τοῖς νῦν δὴ νό- B 
μοις ῥηθεῖσιν οὐ διπλῷ ϑάτερα τῶν ἑτέρων Wr 
μόνον εἰς ἀρετὴν τῆς χρείας, ἀλλ, ὅπερ ἐῤῥήϑη νῦν 
δή, τὸ τῶν διττῶν ἰατρῶν γένος ὀρϑότατα παρετέϑη. 
πρὸς τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔοικε διανοηϑῆναι πώποτε τῶν 
γομοϑετῶν ὡς, ἐξὸν δυοῖν χρῆσϑαι πρὸς τὰς νομοϑε- ' 
σίας, πειϑοῖ καὶ βίᾳ, καϑ' ὅσον οἷόν v8 ἐπὶ τὸν ἄπει- 
ρον παιδείας ὄχλον, τῷ ἑτέρῳ χρῶνται μόνον" οὐ χὰρ id 
πειϑοῖ κεραννύντες ι τὴν μάχην »ομοϑετοῦσιν, ἀλλο 

ἀκράτῳ. μόνον τῇ βίᾳ. E δέ, ὦ μακάριοι, καὶ τρίτον 

ἔτει περὶ τοὺς γόμους ὁρῶ γίγνεσϑαι δέον, οὐδαμῇ τὰ 
»i» 7ιγνόμενον. KA. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; ΑΘ. Ἐξ 
αὐτῶν ὧν νῦν διειλέγμεϑα ἡμεῖς κατὰ ϑεόν τινα γ8- 
γονός. σχεδὸν γὰρ ἐξ ὅσου περὶ τῶν »όμων ἤργμεϑα r 

λέγειν ἐξ ἑωϑινοῦ μεσημβρία 18 γέγονε καὶ ἐν παύτῃ 

παγκάλῃ ἀναπαύλῃ τινὶ γεγόναμεν, οὐδὲν ἀλλ᾿ ἢ περὶ 
γόμων διαλεγόμενοι, γόμους ' δὲ ἄρτι μοι , δοκοῦμεν D | 
λέγειν ἄρχεσϑαι, τὰ δ᾽ ἔμπροσϑεν ἣν πάντα ἡμῖν | 

προοΐμια νόμων. τί δὲ ταῦτ᾽ εἴρηκα; τόδε εἰπεῖν βου- | 
ληϑείς, ὅτι λόγων πάντων καὶ ὅσων φωνὴ κεκοινώνηκε | 
προοίμιά T ἔστι καὶ σχϑβδὸν οἷόν τινες ἀνακινήσεις, | 
ἔχουσαί τινὰ ἔντεχνον ἐπιχείρησιν χρήσιμον πρὸς τὸ 
μέλλον περαίνεσϑαι. καὶ δή που κιϑαρῳδικῆς are 

λεγομένων yopay xai πάσης “Μούσης προοίμια ϑαυ- 

μαστῶς ἐσπουδασμένα πρόκειται. τῶν δὲ ὄντως ! νό- -E 
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μὼν ὄντων, ovc δὴ πολιτικοὺς εἶναί φαμεν, οὐδεὶς πιώ- 
ποῖξ QUI εἶπὲ τὶ προοίμιον οὔτε Eur ϑέτης γενόμενος 
ἐξήνεγκεν εἰς τὸ φῶς, ὡς οὐκ ὄντος φύσϑι. ἡμὶν δὲ 7 
»vr διατριβὴ γεγονυῖα, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, σημαίνει ὡς ὃν- 

τος, οἵ τὸ γε δὴ διπλοῖ ἔδοξαν γὺν δή μοι λεχϑέντες 
»opot; ovx εἶναι ἁπλῶς οὕτω πὼς διπλοῖ, ἀλλὰ δύο 

μέν τινε, νόμος τ καὶ προοΐμιον τοῦ νόμου" ὃ δὴ τυ- 
ραννικὸν ἐπίταγμα ἀπεικασϑὲν ἐῤῥήϑη τοῖς ἐπιτάγμα- 
σι τοῖς * τῶν ἰατρῶν, οὖς εἴπομεν ἀνελευϑέρους, τοῦτ᾽ 
εἶναι γύμος ἄκρατος, τὸ δὲ πρὸ τούτου ῥηϑέν, m&- 

στικὸν λεχϑὲν ὑπὸ τοῦδε, ὄντως μὲν εἶναι πειστικόν, 

προοιμίου μὴν τοῦ περὶ λόγους δύναμιν i ἔχειν. ἵνα γὰρ 
εὐμενῶς, καὶ διὰ τὴν εὐμένειαν εὐμαϑέστερον τὴν ἐπί- 
ταξιν, ὃ δή ἐστιν ὁ νόμος, δέξηται ᾧ τὸν νόμον ὁ »ο- 

μοϑέτης A&yei, τούτου χάριν εἰρῆσϑαί “μοι κατεφάνη 
πᾶς ὃ λόγος οὗτος, ὃν πείϑων εἶπεν ὃ λέγω». διὸ δὴ 

κατά γ8 τὸν ἐμὸν λόγον τοῦτ᾽ αὐτό, προοΐμιον, ι ἀλλ᾽ 

οὐ λόγος ἂν ὀρϑῶς προζαγορεύοιτο εἶναι τοῦ νόμου. 
ταῦτ οὖν εἰπὼν τὲ τὸ μετὰ τοῦτο ἂν μοι βουληϑείην 
εἰρῆσϑαι; τόδε, ὡς τὸν »ομοϑέτην πρὸ πάντων 48 
ἀεὶ τῶν νύμων χρεών ἔστι μὴ ἀμοίρους αὐτοὺς προοι- 
μίων ποιεῖν καὶ καϑ' ἕκαστον, ἡ διοίσουσιν ἑαυτῶν 
ὅσον νῦν δὴ τὼ λεχϑέντε διηνεγκάτην. Κλ. To y 
ἐμὸν οὐκ ἂν ἄλλως νομοϑετεῖν διακελεύοιτο ἡμῖν τὸν 
τούτων ἐπιστήμονα. AO. Καλῶς μὲν τοίνυν, ὦ Κλει- 

»i«, δοκεῖς μοι TO γε τοσοῦτον λέγειν, ὅτι πᾶσί γε ! 
γόμοις ἔστι προοίμια καὶ ὅτι πάσης ἀρχόμενον »ομο- 
ϑεσίας χρὴ προτιϑέναι παντὸς τοῦ λόγου τὸ πεφυκὸς 
προοίμιον ἑχάστοις" οὐ γὰρ σμικρὸν τὸ μετὰ TOUT 
ἐστὶ ῥηϑησόμενον, οὐδ᾽ ὀλίγον διαφέρον ἢ σαφῶς 
ἢ μὴ σαφῶς αὐτὰ μνημονεύεσϑαι" τὸ μέντοι μεγά- 
λων πέρι λεγομένων νόμων καὶ σμικρῶν εἰ ὁμοίως 

ΤΠ ΒΒ αν ὯΝ 

προοιμιάζεσϑαι προςτάττοιμεν, οὐκ ἄν ὀρϑῶς λέγοι- 

μεν. οὐδὲ γὰρ ἄσματος οὐδὲ 1 λόγου πιαντὸς δεῖ τὸ 
τοιοῦτον δρᾶν, καίτοι πέρυχέ γε εἶναι πᾶσιν, ἀλλ 

οὐ χρηστέον ἅπασιν" αὐτῷ δὲ τῷ Te ῥήτορι καὶ τῷ 
᾿μελῳδῷ καὶ τῷ γνομοϑέτῃ τὸ τοιοῦτον ὅχάστοτα fmi- 
| τρϑπτέον. KA. ̓ ληϑέστατα δοκεῖς quot “λέγειν. ἀλλὰ 

δὴ μηκέτ, ὦ $e, διατριβὴν πλείω τῆς μελλήσεως 
ποιώμεϑα, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον ἐπανέλϑωμεν. χαὶ ὅπ 

ἐκείνων ἀρχώμεϑα, δἰ σοὶ φίλον, ὧν ovy ὡς ΟΠ 

μιαζόμενος eimec τότε. πάλιν οὖν, οἷόν φασιν οἱ σαί- 

ζοντες, ' ἀμεινόνων ἐξ ἀρχῆς δευτέρων ἐπαναποχή- E 
σωμεν, ὡς προοίμιον ἀλλ᾽ οὐ τὸν τυχόντα λόγον πα-ἶ 
ρθαΐνοντες, καϑάπερ ἄρτι. λάβωμεν δ᾽ αὐτῶν ἀρχὴν 
ὁμολογοῦντες προοιμιάζεσϑαι. καὶ τὰ μὲν περὶ ϑεῶν 
τιμῆς προγόνων τε ϑεραπείας, καὶ τὰ νῦν δὴ λεχϑέν- 

τα ἵχανά: τὰ δ᾽ ἑξῆς πειρώμεϑα λέγειν, μέχρι περ 

ἂν σοι πᾶν τὸ προοίμιον ἱκανῶς εἰρῆσϑαι δοκῇ. με- 
τὰ δὲ τοῦτο ἤδη τοὺς νόμους αὐτοὺς διέξει λέγων. 
* AQ. Οὐκοῦν περὶ ϑεῶν μὲν καὶ τῶν μετὰ ϑεοὺς 
xol γονέων ζώντων τε πέρι καὶ τελευτησάντων τότϑ 
ἱκανῶς προοιμιασάμεϑα, ὡς γὺν λέγομεν" τὸ δὲ ἄἅπο- 

λειπόμενον ἔτι τοῦ τοιούτου φαίνει Qoi σὺ διακελεύ- 

εσϑαι τὰ νῦν οἷον πρὸς τὸ φῶς ἐπανάγειν. KA. 
Παντάπασι μὲν οὖν. ΑΘ. ἀλλὰ μὴν μετά 78 τὰ 
τοιαῦτα ὡς χρὴ τὰ περὶ τὰς αὑτῶν ψυχὰς χαὶ τὰ 
σώματα καὶ τὰς οὐσίας σπουδῆς τε πέρι καὶ ἀνέσεως 
luysw, προςῆκόν ! v ἐστὶ καὶ κοινότατον ἀναπεμ- 
παζομένους τὸν τῷ λέγοντα καὶ τοὺς ἀκούοντας παι- 

δείας γίγνεσϑαι κατὰ δύναμιν ἐπηβόλους. ταῦτ οὖν 

ἡμῖν αὐτὰ μετ᾽ ἐκεῖνα ὄντως ἐστὶ imis τὰ καὶ ἀκου- 
ὅτέα. KA. ᾿Ορϑότατα λέγεις. 
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ι. * ΑἸκούοι δὴ πᾶς, ὅςπερ νῦν δὴ τὰ περὶ ϑεῶν 
TE prove καὶ τῶν φίλων. προπατόύρων" πάντων γὰρ 
τῶν αὑτοῦ τημάτων μετὰ ϑεοὺς ψυχὴ ϑειότατον; οἱ- 

κειότατον Ov. τὰ δ᾽ αὑτοῦ διττὰ πάντ᾽ ἐστὶ πᾶσι. τὰ 
μὲν οὖν κρείττω xal ἀμείνω δεσπόζοντα, τὰ δ᾽ ἥττω 
καὶ χείρω δοῦλα. τῶν ov» αὑτοῦ τὰ δεσπόζοντα ἀεὶ 
προτιμητέον τῶν δουλευόντων. οὕτω δὴ τὴν αὑτοῦ 
ψυχὴν μετὰ ϑεοὺς ὄντας δεσπότας * καὶ τοὺς τούτοις 
ἑπομένους τιμᾶν δεῖν λέγων δευτέραν ὀρϑὼῶς παρακε- 

λεύομαι. τιμᾷ δ᾽, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἡμῶν οὐδεὶς ὀρϑῶς, 

δοκεῖ δὲ᾽ ϑεῖον γὰρ ἀγαϑόν που τιμή, τῶν δὲ κακῶν 

οὐδὲν τίμιον" ὃ δ᾽ ἡγούμενος ἢ τισι λόγοις ἢ δώροις 

αὐτὴν αὔξειν ἢ τισιν ὑπείξεσι, μηδὲν βελτίω δὲ £x χεί- 
φονος αὐτὴν ἀπεργαζόμενος, τιμᾶν μὲν “δοκεῖ, δρᾷ δὲ 
τοῦτο οὐδαμῶς. αὐτίκα παῖς εὐϑὺς γενόμενος ἄνϑρω- 
πος πᾶς ἡγδῖται πάντα ἱκανὸς εἶναι γιγνώσκειν, ζΖαὶ 
τιμᾶν ! οἴδται ἐπαινῶν τὴν αὑτοῦ ψυχήν, καὶ προϑυ- 
μούμενος ἐπιτρέπει πράττειν 0 τι ἂν ἐθέλῃ" τὸ δὲ νῦν 
λεγόμενόν. ἐστιν, ὡς δρῶν ταῦτα βλάπτει καὶ οὐ τιμᾷ" 
δεῖ δέ, ὡς φαμεν, μετά 78 ϑεοὺς δευτέραν. οὐδὲ ys 
ὅταν ἄνϑρωπος τῶν αὑτοῦ ἑκάστοτε ἁμαρτημάτων un 
ἑαυτὸν αἴτιον ἡγῆται καὶ τῶν πλείστων κακῶν καὶ μὲ- 
γίστων, ἀλλὰ ἄλλους, ἑαυτὸν δὲ ἀεὶ ἀναίτιον ἐξαιρῆ, 

τιμῶν τὴν αὑτοῦ ψυχήν, ὡς δὴ δοκεῖ, « ὃ δὲ πολλοῦ δεῖ 
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δρᾶν τ τοῦτο᾽ βλάπτει | γάρ. οὐδ᾽ ὁπόταν ἡδοναῖς πα- 

ρὰ λόγον τὸν τοῦ »νομοϑέτου καὶ ἔπαινον χαρίζηται, 

τότε οὐδαμῶς τιμῷ, ἀτιμάζει δὲ κακῶν. καὶ μεταμελείας 

ἐμπειμτελὰς αὐτήν. οὐδὲ 78 ὁπόταν αὖ τἀναντία τοὺς 

ἐπαινουμένους πόνους καὶ φόβους καὶ ἀλγηδόνας xoi 

λύπας μὴ διαπονῇ καρτερῶν, ἀλλὰ ὑπείκῃ, τότε οὐ τι- 

μᾷ ὑπείκων" ἄτιμον γὰρ αὐτὴν ἀπεργάζεται δρῶν τὰ 

5 τοιαῦτα ξύμπαντα. οὐδ᾽ ὁ ὁπόταν ἡγῆται. τὸ ζῆν πᾶνγ- 

τως ἀγαϑὸν εἶναι, τιμᾷ, ' ἀτιμάζει δ᾽ αὐτὴν χαὶ τότε᾽ 

τὰ γὰρ ἐν Ἅιδου “πράγματα πάντα καχὰ ἡγουμένης 

τῆς ψυχῆς εἶναι, ὑπείκει καὶ οὐκ ἀντιτείνει διδάσκων 

av, ὡς ovx οἷδεν οὐδ᾽ εἰ τἀναντία πέφυκε 

μέγιστα εἶναι πάντων ἀγαϑῶν. ἡμῖν τὰ περὶ τοὺς 

ϑεοὺς ποὺς ἐκεῖ. οὐδὲ “μὴν πρὸ ἀρετῆς ὁπόταν αὖ 

προτιμᾷ τις κάλλος, TOUT ἔστιν οὐχ ἕτερον ἢ ἢ τῆς 

ψυχῆς ὄντως καὶ πάντως ἀτιμία. ψυχῆς γὰρ σῶμα ἐν- 

τιμότερον οὗτος ὁ λόγος φησὶν εἶναι ψευδόμενος. ! 

οὐδὲν γὰρ γηγενὲς ᾿Ολυμπίων ἐντιμότερον, ἀλλ ὃ περὶ 

ψυχῆς ἄλλως δοξάζων ἀγνοεῖ, ὡς ϑαυμαστοῦ τούτου 

κτήματος ἀμελεῖ. οὐδὲ 78» ὁπόταν χρήματά τις ἐρᾷ 

κτᾶσϑαι μὴ καλῶς, ἢ μὴ δυοχερῶς φέρῃ ^ κτώμενος, 

δώροις ἄρα τιμᾷ τότε τὴν αὑτοῦ ψυχήν" παντὸς μὲν 

οὖν λείπει" τὸ γὰρ αὐτῆς τίμιον ἅμα καὶ καλὸν ἀπο- 

δίδοται σμικροῦ χρυσίου" πᾶς γὰρ ὃ v ἐπὶ γῆς χαὶ 

ὑπὸ γῆς χρυσὸς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιος. ὡς δὲ εἰπεῖν 

ξυλλήβδην, ὃς ἅπερ ἂν γομοϑέτης αἰσχρὰ εἶναι καὶ 

χακὰ διαριϑμούμενος τάττῃ καὶ τοὐναντίον ἀγαϑὰ 

καὶ καλά, τῶν μὲν ἀπέχεσϑαι μὴ ἐϑέλῃ πάσῃ μηχα- 

»ἢ, τὰ δὲ ἐπιτηδεύειν ξύμπασαν κατὰ δύναμιν, οὐχ οἷ- 

δὲν ἐν τούτοις πᾶσι ! πᾶς ἄνθρωπος ψυχήν, ϑειότα- 

τον ὃν, ἀτιμότατα καὶ κακοσχημονέστατα διατιϑ εἰς. 

τὴν γὰρ. λεγομένην δίκην τῆς κακουρχίας τὴν μεγίστην 

οὐδείς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, λογίζεται, ἔστι δ᾽ ἢ “μεγίστη τὸ 

ὁμοιοῦσϑαι τοῖς οὖσι κακοῖς ἀνδράσιν, ὁμοιούμενον 

δὲ τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς φεύγειν ἄνδρας καὶ λόγους καὶ 

ἀποσχίζεσϑαι, τοῖς δὲ προςκολλᾶσϑαι διώκοντα κατὰ 

τὰς συνουσίας" προςπεφυκότα, δὲ τοῖς τοιούτοις ἀνάγ- 

xn ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πεφύκασιν ἀλλήλους οἵ τοι- 

οὗτοι ! ποιεῖν καὶ λέγειν. τοῦτο οὖν δὴ τὸ πάϑος 

δίχη μὲν οὐκ ἔστι --- καλὸν γὰρ τό γε δίκαιον καὶ 

δίκη — τιμωρία δὲ, ἀδικίας ἀκόλουϑος πάϑη, ἧς 

τε τυχὼν. καὶ μὴ τυγχάνων ἄϑλιος, ὃ μὲν οὐκ ἰατρευ- 

ὄμενος, ὃ δέ, ἵνα ἕτεροι πολλοὶ σώζωνται, ἀπολλύμε- 

voc. τιμὴ δ᾽ ἐστὶν ἡμῖν, ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν, τοῖς μὲν 

ἀμείνοσιν ἕπεσϑαι, τὰ δὲ χείρονα, γενέσθαι δὲ βελ- 

τίω δυνατά, τοῦτ αὐτὸ ὡς ἄριστα ἀποτελεῖν. 1. 
ψυχῆς οὖν ἀνϑρώπῳ κτῆμα οὐκ ἔστιν εὐφυέστερον εἰς 
! τὸ φυγεῖν μὲν τὸ κακόν, ἰχνεῦσαι δὲ καὶ ἑλεῖν τὸ 

πάντων ἄριστον, καὶ ἑλόντα αὖ κοινῇ ξυνοικεῖν τὸν 
ἐπίλοιπον βίον" διὸ δεύτερον ἐτάχϑη τιμῇ. τὸ δὲ ΤῊΣ 
τον, πᾶς ἂν τοῦτό ye γοήσειξ τὴν τοῦ σώματος εἶναι 
κατὰ φύσιν τιμήν. τὰς δ᾽ αὖ τιμὰς δεῖ σκοπεῖν, καὶ 
τούτων τίνες αληϑεῖς καὶ ὅσαι κίβδηλοι᾽ τοῦτο δὲ vo- 
μοϑέτου. μηνύειν δή μοι φαίνεται τάςδε καὶ τοιάςδβ 

τινὰς αὐτὰς εἶναι, τίμιον εἶναι σῶμα οὐ τὸ καλὸν οὐ- 
δὲ 1 ἰσχυρὸν οὐδὲ τάχος ἔχον. οὐδὲ μέγα, οὐδὲ γε τὸ ! 
ὑγιεινόν — καίτοι πολλοῖς ἂν τοῦτό 75 δοκοῖ E xoi 

μὴν οὐδὲ τὰ τούτων γ᾽ ἐναντία, τὰ δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ 
ἁπάσης ταύτης τῆς ἕξεως ἐφαπτόμενα σωφρονέστατα 
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ἅμα τε ἀσφαλέστατα εἶναι μακρῷ" τὰ μὲν y&Q χαύ- 

γους τὰς ψυχὰς καὶ ϑρασείας ποιεῖ, τὰ δὲ ταπεινάς᾿ 

18 καὶ ἀγελευϑέρους. ὡς δ᾽ αὕτως ἡ τῶν χρημάτων 

xai κτημάτων κτῆσις, xol τιμήσεως χατὰ τὸν αὐτὸν 
| ῥυϑμὸν ἔχει" τὰ μὲν ὑπέρογκα γὰρ ἑχάστων "m τούτων hos 

ἔχϑρας χαὶ στάσεις ἀπεργάζεται, ταῖς πόλεσι καὶ ἰδίᾳ, 

τὰ δ᾽ ἐλλείποντα δουλείας ὡς τὸ πολύ. μὴ δή τις φι- 

λοχρημονείτω παίδων γ᾽ ἕνεκα, ἵνα ὅ τι πλουσιωτά- 

τους καταλίπῃ" οὔτε γὰρ ἐχείνοις οὔτε αὖ τῇ πόλει 
ἢ γὰρ τῶν γέων ἀκολάκευτος οὐσία, τῶν δ᾽ 

ἀναγκαίων μὴ ἐνδεής, αὕτη πασῶν ᾿μουσικωτάτη τε καὶ [- 
ἀρίστη" ξυμφωνοῦσα γὰρ ἡμῖν καὶ ξυναρμόττουσα εἰς | 
ἅπαντα ἄλυπον TOY βίον ἀπεργάζεται. παισὶ δὲ αἰδῶ Ὁ 

χρὴ ! πολλήν, οὐ χρυσὸν καταλείπειν. οἰόμεϑα δὲ ἐπι-! B 

πλήπτοντες τοῖς νέοις ἀναισχυντοῦσι τοῦτο καταλεί- - 

ψειν" τὸ δ᾽ ἔστιν οὐκ ἐκ τοῦ νῦν παραχελεύματος τοὶς 

γέοις γιγνόμενον, 0 παρακελεύονται, λέγοντες, ὡς δεῖ 

πάντα αἰσχύνεσϑαι. τὸν νέον. ὃ δὲ ἔμφρων »ομοϑέτης | 
τοῖς πρεσβυτέροις ἂν μᾶλλον παρακελεύοιτο αἰσχύνε-. 

σϑαι τοὺς »έους, καὶ πάντων μάλιστα εὐλαβεῖσϑαι μή 
ποτέ τις αὐτὸν y τῶν νέων 5 καὶ ἐπακούσῃ δρῶντα ; 
ἢ λέγοντά τι τῶν αἰσχρῶν" ! ὡς ὅπου. ἀναισχυντοῦσι 
γέροντες, ἀγάγκη καὶ νέους ἐνταῦϑα εἶναι ἀναιδεστά- 
τους" παιδεία γὰρ νέων διαφέρουσα ἐστιν ἅμα καὶ αὖ-᾿ 
τῶν οὐ τὸ νουϑετεῖν, ἀλλ ἅπερ ἄν ἄλλον νουϑετῶν L3 

εἴποι τις, φαίνεσϑαι ταῦτα αὐτὸν δρῶντα διὰ βίου. Ὁ 

ξυχγένειαν δὲ καὶ ὁμογνίων ϑεῶν κοινωνίαν ἅπασαν |) 

ταὐτοῦ φύσιν αἵματος ἔχουσαν τιμῶν. τις καὶ pent 
γος εὔνους ἂν γενεϑλίους ϑεοὺς εἰς παίδων αὑτοῦ 

σπορὰν ἴσχοι κατὰ ΤΟΣ καὶ μὴν τό γε φίλων καὶ | 
ἑταίρων πρὸς τὰς ἐν ! βίῳ ὁμιλίας εὐμενεῖς ἂν τις 

χτῷτο μείξους μὲν καὶ σεμνοτέρας τὰς ἐχείνων ὑπηρδ- 
σίας εἰς αὑτὸν ἡγούμενος ἢ ̓χεῖνοι, ἐλάττους δ᾽ αὖ τὰς 
αὑτοῦ διανοούμενος εἰς τοὺς φίλους χάριτας αὐτῶν TOY | 
φίλων τε καὶ ἑταίρων. εἰς μὴν πόλιν καὶ πολίτας pu 
χρῷ ἄριστος ὅςτις πρὸ τοῦ Ολυμπιάσι xol ἁπάντων 
ἀγώνων πολεμικῶν Te καὶ εἰρηνικῶν νικᾶν δέξαιτ᾽ ἂν 
δόξῃ ὑπηρεσίας τῶν οἴκοι »όμων, ὡς ὑπηρετηχὼς πάν- 
τῶν κάλλιστ᾽ ἀνθρώπων αὐτοῖς ! ἐν τῷ βίῳ. πρὸς δ᾽. 
αὖ τοὺς ξένους διανοητέον ὡς ἁγιώτατα Apr 
ὄντα᾽ σχεδὸν γὰρ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ τῶν ξένων καὶ εἰς 
τοὺς ξένους ἁμαρτήματα παρὰ τὰ τῶν πολιτῶν εἰς 
ϑεὸν ἀνηρτημένα τιμωρὸν μᾶλλον" ἔρημος γὰρ ὧν ὃ 
ξένος ἑταίρων τε καὶ ξυγγενῶν ἐλδεινότερος ἀνϑρώποις 

καὶ ϑεοῖς. ὁ δυνάμενος οὖν τιμωρεῖν μᾶλλον βοηϑεῖ 
προϑυμότερον" δύναται δὲ διαφερόντως ὁ ξένιος ἑκά- 
στῶν δαίμων καὶ ϑεὸς x τῷ Bei ξυνεπόμενοι Au 190 

πολλῆς οὖν εὐλαβείας, ᾧ καὶ σμικρὸν προμηϑείας i ἔνι, 
μηδὲν ἁμάρτημα περὶ Ἑένους ἁμαρτόντα ἐν τῷ βίῳ 
πρὸς τὸ τέλος αὑτοῦ πορευϑῆναι. ξενικῶν δ᾽ αὐ καὶ 

ἐπιχωρίων. ἁμαρτημάτων τὸ περὶ τοὺς ἱκέτας μέγιστον 
γίγνεται ἁμάρτημα ἑκάστοις. usó οὗ γὰρ ἱκετεύσας 
μάρτυρος oí Ἱκέτης S809 & ἔτυχεν ὁμολογιῶν, φύλαξ δια- 
φέρων οὗτος τοῦ παϑόντος γίγνεται, Ger οὐκ ἂν πο- 
T6 ἀτιμώρητος πάϑοι ὃ τυχὼν ὧν ἔπαϑε. ΠΙ. ! Τὰ 

μὲν ov» περὶ γονέας τὲ καὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ, 
περὶ πόλιν 18 καὶ φίλους καὶ συγγένειαν ξενικά T8 καὶ 
ἐπιχώρια διεληλύϑαμεν σχεδὸν ὁμιλήματα. τὸ δὲ ποῖός 
τις ὧν αὐτὸς ἂν κάλλιστα διαγάγοι τὸν βίον, ἑπόμε- 

ἄμεινον. 
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γον τούτῳ διεξελϑεῖν" Og ἂν μὴ »όμος ἀλλ ἔπαινος 

παιδεύων καὶ ψόγος ἑκάστους εὐηνίους μᾶλλον καὶ εὐ- 
μενεῖς τοῖς τεϑήσεσϑαι. μέλλουσι γόμοις ἀπεργάζηται, 

ταῦτ ἐστὶ μετὰ τοῦτο ἡμῖν ῥητέον. ᾿ηλήϑεια δὴ πάν- 
TOY μὲν ἀγαϑῶν ! ϑεοῖς ἡγεῖται, πάντων δὲ ἀνϑρώ- 

ποις" ἧς ὃ γενήσεσϑαι μέλλων μακάριός LJ καὶ εὐδαί- 

μὼν ἐξ ἀρχῆς εὐϑὺς μέτοχος εἴη, ἵνα ὡς πλεῖστον 
χρόνον ἀληϑὴς ὧν διαβιοῖ. πιστὸς ydg: ὃ δὲ ἄπιστος, 

3 ᾧ φίλον ψεῦδος ἑκούσιον" ὅτῳ δὲ ἀκούσιον, ἄνους. ὧν 
οὐδέτερον ζηλωτόν" ἄφιλος γὰρ δὴ πᾶς ὃ ys ἄπιστος 

καὶ ἀμαϑής, χρόνου δὲ προϊόντος γγωσϑεὶς εἰς τὸ 

χαλεπὸν γῆρας ἐρημίαν αὑτῷ πᾶσαν κατεσχευάσατο 
ἐπὶ τέλει τοῦ βίου, ὥςτε ζώντων καὶ μὴ ἑταίρων ! καὶ 
παίδων σχεδὸν ὁμοίως ὀρφανὸν αὐτῷ γενέσϑαι τὸν 
βίον. Τίμιος μὲν δὴ καὶ ὃ μηδὲν ἀδικῶν" 0 δὲ μηδ᾽ 
ἐπιτρέπων τοῖς ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν πλέον ἢ διπλασίας 
τιμῆς ἄξιος ἐχείνου" ὃ μὲν γὰρ ἑνός, ὁ δὲ πολλῶν ἂν- 

τάξιος ἑτέρων, μηνύων τὴν τῶν ἄλλων τοῖς ἄρχουσιν 

ἀδικίαν. ὃ δὲ καὶ ξυγκολάξων εἰς δύναμιν. τοῖς ἀρχου- 

σιν ὃ μέγας ἀνὴρ ἐν πόλει καὶ τέλειος οὗτος, ἀγαγο- 

ρευέσϑω νικηφόρος ἀρετῇ. τὸν αὐτὸν δὴ τοῦτον ἔπαι- 
vov xai περὲ ! σωφροσύνης χρὴ λέγειν καὶ περὶ φρο- 
»ἤσεως, καὶ ὅσα ἀλλα ἀγαϑά τις κέχτηται δυνατὰ μὴ 
I μόνον αὐτὸν ἔχειν ἀλλὰ καὶ ἄλλοις μεταδιδόναι, καὶ 

τὸν μὲν μεταδιδόντα ὡς ἀκρότατον χρὴ τιμᾶν, τὸν δ᾽ 
αὖ μὴ δυνάμενον, ἐθέλοντα δέ, ἐᾶν δεύτερον, τὸν δὲ 

φϑονοῦντα καὶ ἑκόντα μηδενὶ κοινωνὸν διὰ φιλίας )- 
qousvov ἀγαϑῶν τινῶν αὐτὸν μὲν ψέγειν, τὸ δὲ * 
κτῆμα μηδὲν μᾶλλον διὰ τὸν κεκτημένον ἀτιμάζειν, ἀλ- 

λὰ κτᾶσϑαι κατὰ δύναμιν. φιλονεικείτω δὲ ἡμῖν πᾶς 

πρὸς ἀρετὴν ἀφϑόνως. ὃ μὲν γὰρ τοιοῦτος τὰς πό- 
λεις αὔξει, ἁμιλλώμενος μὲν αὐτός, τοὺς ἄλλους δὲ οὐ 
κολούων διαβολαῖς" D δὲ φϑονερὸς τῇ τῶν ἄλλων δια- 
βολῇ δεῖν οἰόμενος ὑπερέχειν. αὐτός τε ἧττον συντείνει 
πρὸς ἀρετὴν τὴν ἀληϑῆ, τούς rs ἀνϑαμιλλωμένους Bic 
ἀϑυμίαν καϑίστησι τῷ ἀδίκως ψέγεσϑαι, καὶ διὰ ταῦ- 
τὰ ἀγύμναστον. ι τὴν πόλιν ὅλην εἰς ἅμιλλαν ἀρετῆς 

ποιῶν σμικροτέραν αὐτὴν πρὸς εὐδοξίαν τὸ ἑαυτοῦ 
μέρος ἀπεργάζεται. ϑυμοειδῆ μὲν δὴ χρὴ πάντα ἂν- 

δρα εἶναι, πρᾶον δὲ ὡς 0 τι μάλιστα. τὰ γὰρ τῶν ἀλ- 

λων χαλεπὰ καὶ Óvclara ἢ καὶ τὸ παράπαν ἀνίατα 

ἀδικήματα οὐκ ἔστιν ἄλλως ἔς ἢ μαχόμενον καὶ 
[ | ἀμυνόμενον γικῶντα xoi τῷ μηδὲν ἀνιέναι κολάζοντα, 
Ὁ τοῦτο δὲ ἄνευ ϑυμοῦ γενναίου ' ψυχὴ πᾶσα ἀδύνατος 
i δρᾶν. τὰ δ᾽ αὖ τῶν ὅσοι ἀδικοῦσι μέν, ἰατὰ δέ, γι- 

γνώσκειν χρὴ πρῶτον μέν, ὅτι πᾶς ὁ ἄδικος οὐχ ἑχὼν 
ἄδικος. τῶν γὰρ μεγίστων κακῶν οὐδεὶς οὐδαμοῦ οὐ- 

J δὲν ἑχὼν κεχτῇτο ἂν ποτε, πολὺ δὲ ἥκιστα ἐν τοῖς 

τῶν ἑαυτοῦ τιμιωτάτοις" ψυχὴ δ᾽, ὡς εἴπομεν, ἄλη- 
ϑείᾳ γέ ἐστι πᾶσι τιμιώτατον" ἐν οὖν τῷ τιμιωτάτῳ 
τὸ μέγιστον κακὸν οὐδεὶς ἑχὼν μή ποτε λάβη xoi a 

διὰ βίου κεκτημένος αὐτό. ἀλλὰ ἐλεεινὸς μὲν πάντως ὃ 

D γε ! ἄδικος χαὶ ὁ τὰ κακὰ ἔχων, ἐλεεῖν δὲ τὸν μὲν 

ἰάσιμα ἔχοντα ἐγχωρεῖ καὶ ἀνείργοντα τὸν ϑυμὸν 
- CUM καὶ μὴ ἀχραχολοῦντα γυναικείως Can ὡβ 

' μενον διατελεῖν, τῷ δ᾽ ἀκράτως καὶ ἀπαραμυϑήτω 
πλημμελεῖ καὶ κακῷ ἐφιέναι δεῖ τὴν ὀργήν" διὸ δὴ Ds. 
μοδιδὴ πρέπειν καὶ πρᾶόν φαμεν ἑπάστοτϑ εἶναι δεῖν 
τὸν ἀγαϑόν. ΙΝ. Πάντων δὲ μέγιστον κακῶν ἀνϑρώ- 
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] ποις τοῖς πολλοῖς ἔμφυτον ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐστίν, οὗ 

πᾶς αὑτῷ συγγνώμην ἔχων ἀποφυγὴν οὐδεμίαν μηχα- 
γᾶται" τοῦτο δ᾽ ! ἔστιν ὃ λέγουσιν, ὡς φίλος αὑτῷ 

πᾶς ἄνθρωπος φύσει T ἐστὶ καὶ ὀρϑῶς ἔχει τὸ δεῖν 

εἶναι τοιοῦτον. τὸ δὲ ἀληϑείᾳ γε πάντων ἁμαρτημά- 
TOY διὰ τὴν σφόδρα ἑαυτοῦ φιλίαν αἴτιον ἑκάστῳ γί- 
γνδται ἑκάστοτε" τυφλοῦται γὰρ περὶ τὸ φιλούμενον ὁ 0 
φιλῶν, ὥςτε τὰ δίκαια χαὶ τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὰ χαλὰ 

κακῶς κρίνει, τὸ * αὑτοῦ πρὸ τοῦ αληϑοῦς ἀεὶ τιμᾶν 

δεῖν ἡγούμενος. οὔτε γὰρ ἑαυτὸν οὔτε τὰ ἑαυτοῦ χρὴ 
τόν γε μέγαν ἄνδρα ἐσόμενον στέργειν, ἀλλὰ τὰ δί- 
xcix, ἐάν τε mag αὑτῷ ἐάν τϑ παρ᾽ ἄλλῳ μᾶλλον 

πραττόμενα τυγχάνῃ. ἐκ ταὐτοῦ δὲ ἁμαρτήματος τού- 
του καὶ τὸ vp ἀμαϑίαν τὴν παρ αὑτῷ δοκεῖν σοφίαν 
εἶναι γέγονε πᾶσιν" ὅϑεν οὐκ εἰδότες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
οὐδὲν οἰόμεϑα τὰ πάντα εἰδέναι, οὐκ ἐπιτρέποντες δὲ 

ἄλλοις ἃ μὴ ἐπιστάμεϑα πράττειν, ! ἀναγκαζόμεϑα 

ἁμαρτάνειν αὐτοὶ πράττοντες. διὸ πάντα ἄνϑρωπον 
χρὴ φεύγειν τὸ σφόδρα φιλεῖν αὑτόν, τὸν δ᾽ ἑαυτοῦ 
βελτίω διώκειν δεῖ, μηδεμίαν αἰσχύνην ἐπὶ τῷ τοιού- 

τῳ πρόσϑεν ποιούμενον. C4 δὲ σμικρότερα μὲν τού- 
τῶν καὶ λεγόμενα πολλάκις ἐστί, χφήσιμα δέ, τούτων 

οὐχ ἧττον χρὴ λέγειν ἑαυτὸν ἀγαμιμνήσκοντα. ὥςπερ 
χάρ τινος ἀποῤῥέοντος ἀεὶ δεῖ τοὐναντίον ἐπιῤῥεῖν" 
viuo δ᾽ ἐστὶν ἐπιῤῥοὴ φρονήσεως ἀπολειπούσης. 
! διὸ δὴ γελώτων τε εἴργεσθαι χρὴ τῶν ἐξαισίων καὶ 
δακρύων, παραγγέλλειν δὲ παντὶ πάντ᾽ ἄνδρα, καὶ ὅλην 

περιχάφειαν πᾶσαν ἀποκρυπτόμενον xai περιωδυνίαν 
εὐσχημονεῖν πειρᾶσϑαι, κατά T8 εὐπραγίας ἱσταμένου 
τοῦ δαίμονος ἑκάστου καὶ κατὰ τύχας οἷον πρὸς ὑψη- 
λὰ καὶ ἀνάντη δαιμόνων ἀνϑισταμένων τισὶ πράξεσιν, | 

ἐλπίζειν» δ᾽ ἀεὶ τοῖς γ8 ἀγαϑοῖσι τὸν ϑεὸν ἃ δωρεῖ- 
ται; πόνων μὲν ἐπιπιπτόντων ἀντὶ μειζόνων ἐλάττους 
ποιήσειν ! τῶν T αὖ νῦν παρόντων ἐπὶ τὸ βέλτιον με- 
ταβολᾶς, περὶ δὲ τὰ ἀγαϑὰ τὰ ἐναντία τούτων ἀεὶ 

πάντ αὐτοῖς παραγενήσεσϑαι μετ᾽ ἀγαϑῆς τύχης. ταύ- 

ταις δὴ ταῖς ἐλπίσιν ἕκαστον χρὴ ζὴν καὶ ταῖς ὑπο- 
μνήσεσι πάντων τῶν τοιούτων, μηδὲν φειδόμενον, ἀλλ 

ἀεὶ κατά T8 παιδιὰς καὶ dba ἀγαμιμνήσκοντα, ἕτε- 

ρόν τε καὶ ἑαυτὸν σαφῶς. . INUv ov» δὴ περὶ “μὲν 
ἐπιτηδευμάτων, οἷα χρὴ NE καὶ περὶ αὑτοῦ 
ἑκάστου, ποῖόν τινὰ ' χρεὼν εἶναι, λέλεκται σχεδὸν 

ὅσα ϑεῖά ἐστι᾿ τὰ δ᾽ ἀνϑρώπινα »U» ἡμῖν ovx εἴρη- 
ται. δεῖ Ó& ἀνϑρώποις γὰρ διαλεγόμεθα, ἀλλ᾿ οὐ 

ϑεοῖς. ἔστι δὴ φύσει ἀνϑρώπειον μάλιστα ἡδοναὶ καὶ 
λῦπαι καὶ ἐπυϑυμίαι, ἐξ ὧν ἀνάγκη τὸ ϑνητὸν πᾶν 

ζῶον ἀτεχνῶς οἷον ἐξηρτῆσϑαὶ τὲ χαὶ ἐκκρεμάμενον 

sivo. σπουδαῖς ταῖς μεγίσταις. δεῖ “δὴ τὸν κάλλιστον 
βίον ἐπαινεῖν μὴ μόνον, ὅτι τῷ σχήματι κρατεῖ πρὸς 
εὐδοξίαν, ἀλλὰ καὶ * ὡς, ἂν τις ἐθέλῃ γεύεσϑαι καὶ 

μὴ »ἕος ὧν φυγὰς am αὐτοῦ γένηται, χρατεῖ καὶ τού- 
TO ὃ πάντες ζητοῦμεν, τῷ χαίρειν πλείω, ἐλάττω δὲ 

λυπεῖσϑαι παρὰ τὸν βίον à ἅπαντα. ὡς δ᾽ ἔσται τοῦτο 
σαφές, ἄν γεύηταί τις ὀρϑῶς, ἑτοίμως καὶ σφόδρα 
φανήσεται. ἡ δὲ ὀρϑύότης τίς; τοῦτο ἤδη παρὰ τοῦ 
λόγου χρὴ λαμβάνοντα σκοπεῖν εἶτε οὕτως ἡμῖν κατὰ 
φύσιν πέφυκεν εἴτε ἄλλως παρὰ φύσιν. βίον χρὴ πα- 
ρὰ βίον ἡδίω καὶ λυπηρύτερον ὧδε σκοπεῖν. ἡδονὴν 
βουλόμθϑα uiv εἶναι, ' λύπην δὲ ov αἱρούμεϑα οὐ- 
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τε βουλόμεϑα, τὸ δὲ μηδέτερον vil μὲν ἡδονῆς ov 
βουλόμεϑα, λύπης δὲ ἀλλάττεσϑαι βουλόμεϑα: λύπην 
δ᾽ ἐλάττω μετὰ μείζονος ἡδονῆς βουλόμεϑα, ἡδονὴν δὲ 
ἐλάττω μετὰ μείζονος λύπης οὐ βουλόμεϑα, ἴσα δὲ 
ἀντὶ ἴσων ἑκάτερα τούτων ovy, ὡς βουλόμεϑα, ἔχου- 
μὲν ἂν διασαφεῖν. ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶ πλήϑει καὶ 
μεγέϑει καὶ σφοδρότησιν ἰσότησί v8 καὶ ὅσα ἐναντία 
ἐστὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, πρὸς βούλησιν διαφέροντά 
τὸ καὶ μηδὲν ' διαφέροντα πρὸς αἵρεσιν ἑκάστων. οὕ- 
τω δὴ τούτων ἐξ ἀνάγκης. διακδκοσμημένων, ἐν ᾧ μὲν 
βίῳ ἔνεστι πολλὰ ἑκάτερα καὶ μεγάλα καὶ σφοδρά, 

ὑπερβάλλει. δὲ τὰ τῶν ἡδονῶν, βουλόμεϑα, £y ᾧ δὲ τὰ 

ἐναντία, οὐ βουλόμεϑα: καὶ αὖ ἐν ᾧ ὀλίγα ἑκάτερα 
καὶ σμικρὰ καὶ ἠφεμαῖα, ὑπερβώλλει δὲ πὰ λυπηρώ, οὐ 
βουλόμεϑα, ἐν ᾧ δὲ τἀναντία, βουλόμεϑα" ἐν ᾧ δ᾽ αὖ 
βίῳ à ἰσοῤῥοπεῖ, καϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν, [δεῖ δια- 
vosia dou]. τὸν ἰσόῤῥοπον βίον, ὡς τῶν μὲν ὑπερβαλ- 

λόντων τῷ ' φίλῳ ἡμῖν, βουλόμεϑα, τῶν δ᾽ αὖ τοῖς 

ἐχϑροῖς, οὐ βουλόμεϑα. πάντας δὴ δεῖ: διανοεῖσϑιαι 
τοὺς βίους ἡμῶν, ὡς ἐν τούτοις ἐνδεδεμένοι πεφύκασι, 
καὶ [δεῖ διανοεῖσϑαι] ποίους φύσϑι. βουλόμεϑια: εἰ δὲ 
τι παρὰ ταῦτα ἄρα φαμὲν βούλεσϑαι, διά τινα ἄγνοιαν 
καὶ ἀπειρίαν τῶν ὄντων βίων αὐτὰ A&youex. Vl. Ti- 
veg δὴ καὶ πόσοι εἰσὶ βίοι, ὧν πέρι δεῖ προελόμενον 
τὸ βούλητόν τ καὶ ἑκούσιον. ἀβουλητόν. τὰ καὶ ἀκού- 
σιον ἰδόντα εἰς νόμον ἑαυτῷ ταξάμεγον τὸ φίλον ! ἅμα 
καὶ ἡδὺ καὶ ἄριστόν τ καὶ κάλλιστον ἑλόμενον ζῆν 
ὡς oiov τ ἐστὶν ἀνϑρωπον μακαριώτατα; λέγωμεν δὴ 

σώφρονα βίον ἕγα εἶναι καὶ φρόνιμον ἕνα καὶ ἕνα τὸν 
ἀνδρεῖον, : χαὶ τὸν ὑχιειμὸν βίον ἕγα ταξώμεϑα" καὶ 

τούτοις οὖσι τέιπαρσων ἐναντίους ἄλλους τέτταρας, 
ἄφρονα, δειλόν, ἀκόλαστον, νοσώδη. σώφρονα μὲν οὖν 
βίον 0. γιγνώσκων ϑήσει πρᾶον. ἐπὶ πάντα καὶ ἦρε- 
μαίας μὲν λύπας, ἠρεμαίας, δὲ ἡδονάς, Ἐ μαλακὰς δὲ 

ἐπυϑυμίας καὶ ἔρωτας οὐκ ἐμμανεῖς παρεχόμενον" ἀκό- 
λαστον δὲ ὀξὺν ἐπὶ πάντα καὶ σφοδρὰς μὸν λύπας, 
σφοδρὰς δὲ ἡδονάς, συντόχους δὲ καὶ οἰστρώδεις ἐπι- 
ϑυμίας τε καὶ ἔρωτας ὡς οἱόμ τε ἐμμανεστάτους πα- 
geyouevov: ὑπερβαλλούσας, 08 ἐν. μὲν. τῷ, σώφρονι βίῳ, 
τὰς ἡδονὰς τῶν ἀχϑηδόνων, i δὲ τῷ: ἀκολάστῳ τὰς 

λύπας τῶν ἡδονῶν μεχόϑει. καὶ, πλήϑει καὶ. πυκνότη- 

σιν. ὅϑεν ὁ μὲν ἡδίων ἡμῖν. τῶν βίων, 9, δὲ λυπηρό- 
τερος ἐξ ἀνάγκης, ' συμβαίνει, κατὰ φύσων γίγνοσϑαι, 
καὶ τόν γ8 βουλόμενον ἥδέως ζῆν, οὐκέτι παραίκει ὁκόν- 
τα ye ἀχρλάστως ζῇν, ἀλλ. ἤδη δηλου ὡς, εἰ τὸ νῦν 
λεγόμενον ὀρϑόν, πᾶς ἐξ ἀγάγκης ἄκων ἐστὶν ἀκόλα- 

στος᾽ j| 90 δὶ ἀμαϑίαν ἢ δὲ ἀκράτειαν ἢ δὶ ἀμφό- 
τερα τοῦ σωφρονεῖν ἐνδεὴς Qv. ζῇ ὃ πᾶς -ἀγϑρώπινος 
ὄχλος. ταὐτὰ δὲ περὶ νοσώδους τῷ καὶ ὑχιειιοῦ: βίου 
διανοητέον, ὡς ἔχουσι μὲν ἡδονὰς καὶ λύπας, ὑπερβαλ- 
λουσι δὲ ἡδοναὶ μὲν λύπας ἐν. ὑγιοίᾳ, ^ λῶσκαι δὲ ἠδο- 
v&c ἐν νόσοις. ἡμῖν δὲ 7, βούλησις τῆς αἱρέσεως τῶν 
βίων οὐχ ive 10 λυπηρὸν ὑπερβαλλῃ; ὅπου à: ὑπερ- 
βάλλεται, τοῦτον τὸν βίον. ἡδίω κθκρύκαμδε. ὃ δὴ σώ- 
qoo» τοῦ ἀκολάστου καὶ ὃ φρόμιμος τοῦ ἄφρονος; 
φαῖμεν ἄν, καὶ ὁ τῆς ἀνδρείας τοῦ τῆς δειλέας ἐλάτ- 
vovc καὶ σμικρότερα. καὶ μανότερα ἔχων ἀμφότερα, τῇ 
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τῶν ἡδονῶν ἕκατερος ἕκατερον ὑπερβάλλων, τῇ τὴς 
λύπης ἐκείνων ὑπερβαλλόντων. αὐτούς, ὁ μὲν ἀμδρεῖος 
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τὸν δειλόν, ὁ δὲ φρόνιμος τὸν ἄφρονα, νικῶσιν, ὥςτε D 

ὃ Ξ 2 ; 
ἡδίους εἶναι τοὺς βίους τῶν βίων, σώφρονα καὶ ay- 
δροῖον καὶ φρόνιμον xai ὑγιδινὸν δειλοῦ καὶ ἄφρονος 
καὶ ἀκολάστου καὶ νοσώδους, καὶ ξυλλήβδην τὸν ἀρ} 
τῆς ἐχόμενον κατὰ σῶμα ἢ καὶ κατὰ ψυχὴν τοῦ τῆς 
μοχϑηρίας ἐχομένου βίου ἡδίω τε εἶναι καὶ τοῖς ἀλλοις 
c ga : 3 τάξει; Ξ 
ὑπερέχειν ἐκ περιττοῦ κάλλει καὶ ὀρϑύότητι καὶ ἀρετῇ 
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καὶ εὐδοξίᾳ, ὥςτα τὸν ἔχοντα αὐτὸν ζῆν evüciuoviate- 

; Le ΗΑ 
ρον ἀπεργάζεσθαι ' τοῦ ἐναντίου τῷ παντὶ καὶ ὅλῳ. E 

| VIL. Καὶ τὸ μὲν προοίμιον τῶν νόμων ἐνταυϑοῖ λε- | 
χϑὲν τῶν λόγων τέλος ἐχέτω, μετὰ δὲ τὸ προοίμιον | 

ἀναγκαῖόν που νόμον ἕπεσϑαι, μᾶλλον δὲ τό. γε ἀλη- 
ϑὲς νόμους πολιτείας ὑπογράφειν. ᾿καϑάπερ οὖν δή 

τινα ξυνυφὴν ἢ καὶ πλέγμ᾽ ἀλλ᾿ ὁτιοῦν οὐκ ἐκ τῶν cv- 

τῶν oio» T ἐστὲ τήν τὸ ἐφυφὴν καὶ τὸν στήμονα ἀπερ- 
γάξσϑαι, διαφέφειν, δὲ ἀναγκαῖον τὸ τῶν στημύγων 
πρὸς ἀρετὴν γένος" ἰσχυρόν. τε γὰρ καί τινα * βεβαιό- 735 
vivo ἐν τοῖς τρόποις εἰληφός, τὸ δὲ μαλακώτερον καὶ 
ἐπιδικείᾳ τινὶ δικαίᾳ χρώμϑνον. ὅϑεν δὴ τοὺς τὰς ἀρ- 
χὰς ἐν ταῖς πόλεσιν ἄρξοντας δεῖ διακρίνεσϑαί τινα 

τρόπον ταύτῃ καὶ τοὺς σμικρᾷ, παιδείᾳ βασανισϑέντας ἢ 
ἑκάστοτε κατὰ λόγον" ἐστὸν Top » δύο πολιτείας, εἴ- ἢ 

δη, τὸ μὲν ἀρχῶν: καταστάσεις ἑκάστοις, τὸ δὲ γόμοι 

ταῖς ἀρχαῖς ἀποδοϑέντες. Τὸ δὲ πρὸ τούτων ἁπάν- 
τῶν δεῖ διανοεῖσθαι τὰ τοιάδε. πᾶσαν ἀγέλην. ποιμὴν 
! xo) βουκόλος τροφεύς τὸ ἵππων, καὶ ὅσα ἄλλα τοι- B 
ovra, παραλαβὼν οὐκ ἄλλως μή ποτε ἐπιχειρήσῃ ϑε- 

ραπεύειν, ἢ πρῶτον. μὲν τὸν ἑκάστῃ προςζήκοντα κα- 
ϑαρμὸν καϑαρεῖ τῇ ξυνοικήσει, διαλέξας δὲ τά τε | 

ὑγιῆ xo) τὰ μὴ καὶ τὰ γενναῖα καὶ ἀγεννῆ τὰ μὲν 
ἀποπέμψαι πρὸς ἄλλας τινὰς ἀγέλας, τὰ δὲ ϑεραπεύ- 

get, διανοούμενος, ὡς μάταιος ἂν ὃ πόνος el xol 
ἀνήνυτος negó τε σῶμα καὶ ψυχάς, ἃς φύσις καὶ πο- 
γηρὰ τροφὴ διδῳϑαρκυῖα ! προςαπόλλυσι τὸ τῶν ὑγιῶν ὁ 
καὶ ἀκηράτων ἡϑῶν 18 καὶ σωμάτων γένος ἐν ἑκάστοις 
τῶν κτημάτων, ἄν τις τὰ ὑπάρχοντα μὴ διακαϑαίρη- 
ται. τὰ μὲν δὴ τῶν ἄλλων. ζώων ἐλάττων τε σπουδὴ 
καὺ παραδείγματος ἕνεκα μόνον ἄξια παραϑέσϑαι τῷ 

λόγῳ, τὰ δὲ τῶν ἀνϑρώπων σπουδῆς τῆς μεγίστης τῷ 
ve νομοϑέτῃ, διερουνᾶσϑαι καὶ φράζειν TO προφῆκον 
ἑχάστοις καϑαρμοῦ T6 πέρι xai ξυμπασῶν τῶν ἄλλων 
πράξεων. αὐτίκα, γὰρ ! τὸ περὶ ̓ καϑαρμοὺς πόλεως Ὁ 
ὧδ᾽ ἔχον ay si πολλῶν οὐσῶν τῶν διακαϑάρσεων αἵ 

μὲν ῥᾷους εἰσίν, oi δὲ χαλδπώτεραι, καὶ τὰς μὲν τύ- 
θαννος μὲν ὧν καὶ νομοϑέτης ὃ αὐτός, ὅσαι χαλεπαΐ 
T εἰσὶ καὶ ἄρισται, δύναιτ᾽ ἂν καϑῆραι" νομοϑέτης δὲ 
ayew τυρανγίδος. καϑιστὰς πολιτείαν καινὴν καὶ νό- 
μους, 8L καὶ τὸν ̓ πραύτατον τῶν καϑαρμῶν καϑήρειεν, | 

ἀγαπητῶς ἂν καὶ τὸ τοιοῦτον δράσειεν. ἔστι δ᾽ ὃ μὲν T 
ἄριστος ἀλγεινός, καϑάπερ ὅσα τῶν ! φαρμάκων τοι- 
ουτότροπα, ὁ τῇ p uero τιμωρίας εἰς τὸ κολαζειν 
ἄγων, ϑάνατον ἢ φυγὴν τῇ τιμωρίᾳ τὸ τέλος ἐπιτι- 
elg" τοὺς γὰρ μέγιστα ἐξημαρτηκότας, ἀνιάτους δὲ 

ὄντας; μεγίστην δὲ οὖσαν βλάβην πόλεως, ἀπαλλάττειν 
εἴωϑεν" ὁ δὲ πραότερός ἐστι τῶν καϑαρμῶν ὃ τοιόςδδ 

ἡμῖν: ὅσον διὰ τὴν τῆς τροφῆς ἀπορίαν τοῖς ἡγεμόσιν 
ἐπὲ τὰ τῶν. ἐχόντων μὴ ἔχοντες ἑτοίμους αὑτοὺς ἐνδεί- 

κνυμταν παρεσκουακότες * ἕπεσϑαι, τούτοις ὡς νοσή: 736 
ματι πόλεως ἐμπεφυκότι δὶ εὐφημίας ἀπαλλαγὴν Ovo- ᾿ 
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μα ἀποικίαν τιϑέμενος, εὐμενῶς Ü τι μάλιστα ἐξεπέμ- 

yoro. παντὶ μὲν οὖν »ομοϑετοῦντι τοῦτο ἁμωςγέπως 
xor ἀρχὰς δραστέον, ἡμῖν μὴν ἔτι τούτων ἀτοπώτερα 
τὰ meg? ταῦτ᾽ ἐστὶ συμβεβηκότα νῦν" οὔτε γὰρ ἀποι- 
κίαν οὔτ᾽ τινὰ χαϑάρσεως δεῖ μηχανᾶσϑαι 

πρὸς τὸ παρόν, οἷον δέ τινων ξυῤῥεόντων ἐκ πολλῶν 

Β τὰ μὲν πηγῶν τὰ δὲ χειμάῤῥων ! εἰς μίαν λίμνην 
ἀναγκαῖον προςέχοντας τὸν γοῦν φυλάττειν ὅπως ὅ τι 
χαϑαρώτατον ἔσται τὸ συῤῥέον ὕδωρ, τὰ μὲν ἐξαν- 
τλοῦντας, τὰ δ᾽ ἀποχετεύοντας καὶ παρατρέποντας. 
πόνος δ᾽, ὡς ἔοικε, καὶ κίνδυνός ἐστιν ἐν πάσῃ κατα- 
σχευῇ πολιτικῇ. τὰ δ᾽ ἐπείπερ λόγῳ y ἐστὶ τὰ νῦν 
ἀλλ᾿ οὐκ ἔργῳ πραττόμενα, πεπεράνϑω τε ἡμῖν 7j ξυλ- 
λογὴ καὶ κατὰ νοῦν T καϑαρύτης αὐτῆς ἔστω ξυμβε- 
βηκυῖα" τοὺς γὰρ καχοὺς τῶν ! ἐπιχειρούντων εἷς τὴν 
γὺν πύλιν ὡς πολιτευσομένους ξυνιέναι, πειϑοῖ πάσῃ 

καὶ ἱκανῷ χρόνῳ διαβασανίσαντες, διακωλύσωμεν ἀφι- 
νεῖσϑαι, τοὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς εἰς δύναμιν εὐμενεῖς ἵλεώς 
τε προξαγώμεϑα. VHI. Τόδε δὲ μὴ λανϑανέτω n- 
γνόμενον ἡμᾶς εὐτύχημα, ὅτι, καϑάπερ εἴπομεν, τὴν 

| τῶν Ἡρακλειδῶν ἀποικίαν εὐτυχεῖν, ὡς γῆς καὶ χρεῶν 
ἀποκοπῆς καὶ γομῆς πέρι δεινὴν καὶ ἐπικίνδυνον ἔριν 

D ἐξέφυγεν" ἣν »ομοϑετεῖσϑαι ι ἀναγπασϑείσῃ. πόλει 
τῶν ἀρχαίων οὔτε ἐᾶν οἷόν τε ἀκίνητον οὔτ᾽ αὖ κινεῖν 
δυνατόν ἐστέ τινα τρύπον, εὐχὴ δὲ μόνον, ὡς ἔπος εἰ- 

πεῖν, λείπεται καὶ σμικρὰ μετάβασις εὐλαβὴς ἐν πολ- 
| λῷ χφόνῳ apego» μεταβιβάξουσι»" ἢ δὲ τῶν κινούν- 
| τῶν ἀεὲ κεκτημένων μὲν αὐτῶν γὴν ἄφϑονον ὑπάρχει, 
| xem χεκτημένων δὲ καὶ ὀφειλέτας αὑτοῖς πολλούς, éOsAÀov- 

τῶν τε τούτων πῃ τοῖς ἀπορουμένοις δὶ ἐπιείκειαν 

E κοινωνεῖν τὰ μὲν ἀφιέντας, τὰ δὲ ! νεμομένους, ἁμηγέ- 
πῃ τῆς μετριότητος ἐχομένους καὶ πενίαν ἡγουμένους 

εἶναι μὴ τὸ τὴν οὐσίαν ἐλάττω ποιεῖν ἀλλὰ τὸ τὴν 
ἀπληστίαν πλείω. σωτηρίας τε γὰρ ἀρχὴ μεγίστη πό- 
λεῶς αὕτη γίγνεται, καὶ ἐπὶ ταύτης οἷον κρηπῖδος uo- 

| γίμου ἐποικοδομεῖν δυνατόν, ὅντινα ἄν ὕστερον ἐποι- 
κοδομῇ τις κόσμον πολιτικὸν προςήκοντα τῇ τοιαύτῃ 
καταστάσει" ταύτης δὲ σαϑρᾶς οὔσης τῆς μεταβάσεως 

181 * οὐκ εὔπορος 7 μετὰ ταῦτα πολιτικὴ πρᾶξις οὐδεμία 

γίγνοιτ᾽ ἄν πόλει. ἣν ἡμεῖς μέν, ὡς φαμέν, ἐκφεύγο- 
μεν" ὅμως δὲ εἰρῆσϑαΐ γε ὀρϑότερον, εἴ καὶ μὴ ἐξ- 

εφεύγομεν, ὅπῃ ποτ ἂν ἐποιούμεϑα αὐτῆς τὴν φυγή». 

εἰρήσϑω δὴ νῦν, ὅτι διὰ τοῦ μὴ φιλοχρηματεῖν “μετὰ 
iere, ἄλλη δ᾽ ovx ἔστιν ovr εὐρεῖα οὔτε στενὴ τῆς 

ΐ τοιαύτης, μηχανῆς διαφυγή. καὶ τοῦτο μὲν οἷον ἕρμα 
πόλεως ἡμῖν κείσϑω τὰ vUv' ἀνεγκλήτους γὰρ δεῖ τὰς 

Β οὐσίας πρὸς ] ἀλλήλους χατασχευάζεσϑαι ἁμωογέπως, 
ἢ μὰ προϊέναν πρότερον εἰς ποὔμπροσϑεν ἕχόντα εἶναι 
τῆς ἄλλης κατασκευῆς, οἷς ἡ παλαιὰ ἐγκλήματα πρὸς 
ἀλλήλους καὶ ὅσοις νοῦ καὶ σμικρὸν μετῇ. οἷς δέ, ὡς 

ἡμῖν νῦν, ϑεὸς ἔδωκε καινήν τε πόλιν οἰκίζειν καὶ μή 
τινὰς ἔχϑρας εἶναἑ πω πρὸς ἀλλήλους, τούτους ἔχϑρας 
αὑτοῖς αἰτίους γενέσθαι διὰ τὴν διανομὴν τῆς γῆς τε 
xal οἰκήσεων ovx ἀνθρώπινος ἂν εἴη μετὰ κάκης πά- 

€ σης ἀμαϑία. τ Τίς οὖν δὴ τρόπος ἄν εἴη τῆς ὀρϑῆς 
διανομῆς; πρῶτον μὲν τὸν αὐτῶν ὄγκον τοῦ ἀριϑμοῦ 
δεῖ τάξασϑαι, πόσον εἶναι χρεών. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν 

διανομὴν τῶν πολιτῶν, ze ὑπόσα μέρη πλήϑει καὶ 
ὁπηλίκα διαιρετέον αὐτοῖς, avouoAoygrtov: ἐπὶ δὲ 
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ταῦτα τήν τε γῆν καὶ τὰς οἰχήσεις ὃ τι μάλιστα ἴσας 

ἐπινεμητέον. ὄγκος δὴ πλήϑους ἱκανὸς, οὐχ ἄλλως ὁρ- 
ϑῶς γίγνοιτ᾽ ἄν λεχϑεὶς ἢ πρὸς τὴ» γῆν καὶ πρὸς τὰς 
τῶν πλησιοχώρων ! πόλεις" γῆς μέν, ὅπύόση πόσους 

σώφρονας ὄντας ἵχανὴ τρέφειν, πλείονος δὲ οὐδὲν 
προςδεῖ, πλήϑους δέ, ὅπόσοι τοὺς προςχώρους ἀδι- 

κοῦντάς τε αὐτοὺς ἀμύνασϑαι δυνατοὶ καὶ γείτοσιν 
ἑαυτῶν ἀδικουμένοις βοηϑῆσαι μὴ παντάπασιν ἀπόρως 
δύναιντ᾽ ἄν. ταῦτα δὲ ἰδόντες τὴν χώραν καὶ τοὺς γεῖ- 
rovac ὁριούμεϑα ἔργῳ καὶ λόγοις" νῦν δὲ σχήματος 
ἕνεκα καὶ ὑπογραφῆς, ἵνα περαίνηται, πρὸς τὴν νομο- 
ϑεσίαν 0 λόγος ἴτω. ' πεντάκις μὲν χίλιοι ἔστωσαν 

καὶ τετταράκοντα, ἀριϑμοῦ τινὸς ἕνεκα προςήκοντος, 
γεωμόροι. τε καὶ ἀμυνοῦντες τῇ νομῇ" γῆ δὲ καὶ οἰκή- 
σεις ὡςαύτως τὰ αὐτὰ μέρη διανεμηϑήτων, γενόμενα 
ἀνὴρ xai κλῆρος ξυννομή. δύο μὲν δὴ μὲ μέρη τοῦ παν- 
τὸς ἀριϑμοῦ τὸ πρῶτον »εμηϑήτω, μετὰ δὲ ταῦτα 
τρία τὸν αὐτόν᾽ πέφυκε γὰρ καὶ τέτταρα χαὶ πέντε 
καὶ μέχρι τῶν δέκα ἐφεξῆς. δεῖ δὴ περὶ ἀριϑμῶν τό 
re τοσοῦτον πάντα ἄνδρα »γομοϑετοῦντα »εγοηκέναι, 
τίς ἀριϑμὸς καὶ ποῖος * πάσαις πολεσι χρησιμώτατος 

ἄν εἴη. λέγωμεν δὴ τὸν πλείστας καὶ ἀρεξῆς μάλιστα 
διανομὰς ἐν αὐτῷ κεκτημένον. ὃ μὲν δὴ πᾶς εἷς πάν- 
τα παᾶσας τομὰς εἴληχεν ὁ δὲ τῶν τετταράκοντα καὶ 
πεντακιςχιλίων εἴς τε πόλεμον καὶ ὅσα x«t εἰρήνην 
πρὸς ἅπαντα τὰ ξυμβόλαια καὶ κοινωνήματα, εἴςφο- 
ρῶν τε πέρι καὶ διανομῶν, οὐ πλείους μιᾶς δεουσῶν 

ἑξήκοντα δύναιτ᾽ ἂν τέμνεσϑαι τομῶν, ξυνεχεῖς δὲ ἀπὸ 

μιᾶς ! μέχρι τῶν δέχα. 
κατὰ σχολὴν δεῖ βεβαίως λαβεῖν, οἷς ἄν ὃ »όμος προς- 
τάττῃ λαμβάνειν" ἔχει γὰρ οὖν οὐχ ἄλλως ἢ ταύτη" 

δεῖ δὲ αὐτὰ ᾿ῥηϑῆναι τῶνδε ἕνεχα κατοικίξοντι, πόλιν. 
οὔτ᾽ ἂν καινὴν ἐξ ἀρχῆς τις ποιῇ οὔτ᾽ ἂν παλαιὰν διε- 

φϑαρμένην ἐπισκευάζηται, περὶ ϑεῶν γε xoi ἱερῶν, 
ἅττα τε ἐν τῇ πόλει ἑκάστοις ἱδρῦσϑαι δεῖ καὶ ὧντι- 
νῶν ἐπονομάζεσϑαι ϑεῶν ἢ δαιμόνων, οὐδεὶς ἐπιχειρή- 
σει κινεῖν γοῦν ἔχων ὅσα ἐκ Δελφῶν ' ἢ Δωδώνης ἢ 
παρ “ἰμμῶνος ἢ τινες ἔπεισαν παλαιοὶ λόγοι ὅπῃδή 

τινας πείσαντες, φασμάτων γενομένων ἢ ἐπιπνοίας λε- 

χϑείσης ϑεῶν, πείσαντες δὲ ϑυσίας τελεταῖς σύμμὶ- 

χτους κατεστήσαντο εἴτε αὐτόϑεν ἐπιχωρίους εἴτ᾽ οὖν 
Τυῤῥηνικὰς εἴτε Κυπρίας εἴτ ἀλλοϑὲν ὀὁϑενοῦν, κα- 

ϑιέρωσαν δὲ τοῖς τοιούτοις λόγοις φήμας T8 καὶ ἀγάλ- 

ματα καὶ βωμοὺς καὶ ναούς, τεμένη τε τούτων Éxa- 

στοις ἐτεμένισαν᾽ τούτων γομοϑέτη τὸ σμικρότατον ! 

ἁπάντων» οὐδὲν κινητέον, τοῖς δὲ μέρεσιν ἑχάστοις ϑεὸν 
ἢ δαίμονα ἢ καὶ τινα ἥρωα ἀποδοτέον, ἐν δὲ τῇ τῆς 
γῆς διανομῇ πρώτοις ἐξαίρετα πεμένη τε καὶ πᾶντα τὰ 
προςήκοντα ἀποδοτέον», à ὅπως ἄν ξύλλογοι & ἑχάστων τῶν - 

μερῶν κατὰ χρόνους γιγνόμενοι τοὺς πιροςτυχθεντας 

eic. τε τὰς χρείας ἑκάστας εὐμάρειαν παρασχευάζωσι" 

χαὶ φιλοφρονῶνταί τε ἀλλήλους μετὰ ϑυσιῶν καὶ οἷ- 

κειῶνται καὶ γνωρίζωσιν, ov μεῖξον. οὐδὲν πόλει ἀγα- 
96», " ἢ γνωρίμους αὐτοὺς αὑτοῖς εἶναι" ὅπου γὰρ μὴ 
φῶς ἀλλήλοις ἐστὲν ἀλλήλων ἐ ἐν τοῖς τρόποις ἀλλὰ σκό- 
τος, οὔτ ἂν τιμῆς τῆς ἀξίας οὔτ᾽ ἀρχῶν. οὔτε δίκης 

ποτὲ τις ἄν τῆς προςηκούσης. ὀρϑῶς τυγχάνοι. δεῖ δὴ 
πάντα ἄνδρα 8 ἕν πρὸς ἕν τοῦτο σπεύδειν ἐν πάσαις 
πόλεσιν, ὅπως μήτε αὐτὸς κίβδηλός ποτε φανεῖται 

ΙΧ. Ταῦτα μὲν οὖν δὴ καὶ! 
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ὁτῳοῦν, ἁπλοῦς δὲ καὶ ἀληϑὴς cal μήτε, ἄλλος τοιοῦ- 

τος ὧν αὐτὸν διαπιατήσει. "H δὴ ἘΠ z0 μετὰ τοῦτο 

φορά, xad dns πϑδττῶν ἀφ᾽ ἱεροῦ τῆς τῶν γόμων» κα- 

τασκευῆς, ἀήϑης οὖσα, ταχ ἂν ϑαυμάσαι τὸν ἀκού- 

ονταὰ τὸ πρῶτον ποιήσειεν" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀναλογιζομένῳ 

καὶ πειρωμένῳ φανεῖται δευτέρως ἂν πόλις οἰκεῖσϑαι 

πρὸς τὸ βέλτιστον. τάχα δ᾽ οὐκ ἂν τις προςδέξαιτο 

αὐτὴν διὰ τὸ μὴ σύνηϑες »ομοϑέτῃ “μὴ τυραννοῦντι" 

τὸ δ᾽ ἔστιν ὀρϑότατα, εἰπεῖν μὲν τὴν ἀρίστην πολι- 

τείαν καὶ δευτέραν καὶ τρίτην, δοῦναι δὲ εἰπόντα αἵ- 

φεσιν ! ἑκάστῳ τῷ τῆς συνοικήσεως κυρίῳ. ποιῶμεν δὴ 
κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ τὰ νῦν ἡμεῖς, εἰπόντες 
ἀρετῇ πρώτην πολιτείαν καὶ δευτέραν. καὶ τρίτην" τὴν 

δὲ αἵρεσιν Κλεινίᾳ τε ἀποδιδῶμεν τὰ γὺν καὶ εἴ τις 

ἄλλος ἂν δήποτε ἐϑελήσειεν ἐπὶ τὴν τῶν τοιούτων 

ἐκλογὴν. ἐλϑὼν κατὰ τὸν ἑαυτοῦ τρόπον ἀπονείμα- 
X. Πρώτη 

μὲν τοίνυν πόλις τὲ ἐστι καὶ pole xoi νόμοι ἄρι- 

στοι, ὅπου τὸ πάλαι λεγόμενον ἂν ! 7ίγνηται κατὰ 

πᾶσαν τὴν πόλιν ὃ τι μάλιστα" λέγεται δὲ ὡς ὄντως 

ἐστὶ κοινὰ τὰ φίλων. τοῦτ οὖν εἴτε που νῦν ἔστιν εἴτ᾽ 

ἔσται ποτέ, κοινὰς μὲν γυναῖκας, κοινοὺς δὲ εἶναι παῖ- 

δας, κοινὰ δὲ χρήματα ξύμπαντα, καὶ πάσῃ μηχανῇ 

τὸ λεγόμενον ἴδιον πανταχόϑεν ἐκ TOU βίου ἅπαν ἐξ- 

ἤρηται; μεμηχάνηται δ᾽ εἰς τὸ δυνατὸν καὶ τὰ φύσει 

ἴδια κοινὰ ἁμηγέπῃ γεγονέναι, οἷον ὄμματα καὶ ὦτα 

καὶ χεῖρας κοινὰ μὲν ὁρᾶν δοκεῖν καὶ ἀκούειν καὶ 

πράττειν, ! ἐπαινεῖν T αὖ καὶ ψέγειν xc ἕν ὃ τι μά- 

λιστα ξύμπαντας ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χαίροντας καὶ λυ- 

πουμένους, καὶ κατὰ δύναμιν οἵτινες γόμοι μίαν ὃ τι 
μάλιστα πόλιν ἀπεργάζονται, τούτων ὑπερβολῇ πρὸς 

ἀρετὴν οὐδείς ποτ d ἄλλον ϑέμενος ὀρϑότερον 

οὐδὲ βελτίω ϑήσεται. ἢ μὲν δὴ τοιαύτη πόλις, eite 

που ϑεοὶ ἢ παῖδες ϑεῶν αὐτὴν οἰκοῦσι πλείους ἑνός, 

οὕτω διαζῶντες εὐφραινόμενοι κατοικοῦσι" διὸ δὴ πα- 
φάδειγμά ye πολιτείας οὐκ ἄλλῃ ! χρὴ σκοπεῖν, ἀλλ 

ἐχομένους ταύτης τὴν ὃ τι μάλιστα τοιαύτην ζητεῖν 

κατὰ δύναμιν. ἣν δὲ νῦν ἡμεῖς ἐπικεχειρήκαμεν, δἴη TE 
ἂν γενομένη πῶς ἀϑανασίας ἐγγύτατα καὶ ἡ μία δευ.- 
τέρως" τρίτην δὲ μετὰ. ταῦτα, ἐὰν ϑεὸς ἐθέλῃ, διαπε- 

φαγούμεϑα. vU» δ᾽ οὖν ταύτην τίνα λέγομεν καὶ πῶς 
γενομένην ἄν τοιαύτην; Νειμάσϑων μὲν δὴ πρῶτον 
γὴν v8 xoi οἰκίας, καὶ μὴ κοινῇ γεωργούντων, ἐπειδὴ 

τὸ τοιοῦτον * μεῖζον ἢ κατὰ τὴν νῦν yévew καὶ τρο- 
φὴν καὶ παίδευσιν εἴρηται" γνεμέσϑων δ᾽ ovy τοιᾷδε 
διανοίᾳ πῶς, ὡς ἄρα δεῖ τὸν λαχόντα τὴν λῆξιν ταύ- 

τὴν νομίζειν μὲν κοινὴν αὐτὴν τῆς πόλεως ξυμπάσης, 

πατρίδος δὲ οὔσης τῆς χώρας ϑεραπεύειν αὐτὴν [36] 
μειζόνως ἢ μητέρα παῖδας, τῷ καὶ δέσποιναν ϑεὸν αὐ- 

τὴν οὖσαν ϑνητῶν ὄντων γεγονέναι» ταὐτὰ δ᾽ ἔχειν 
διανοήματα καὶ περὶ τοὺς ἐγχωρίους ϑεούς TE ἅμα 
καὶ δαίμονας. ὅπως δ᾽ ἂν ! ταῦτα εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον 
οὕτως ἔχοντα ὑπάρχῃ, τάδθ προςδιανοητέον, ὅσαι εἰσὶ 

τὰ νῦν ἡμῖν ἑστίαι διανεμηϑεῖσαι τὸν ἀριϑμόν, ταύ- 
τας δεῖν cel τοσαύτας εἶναι καὶ μήτε τι πλείους γίγνε- 
σϑαι wire τὶ ποτὲ ἐλάττους. ὧδ᾽ οὖν ἂν τὸ τοιοῦτον 

βεβαίως γίγνοιτο περὶ πᾶσαν τὴν πόλιν" ὁ λαχὼν τὸν 
κλῆρον καταλειπέτω ἀεὶ ταύτης τῆς οἰκήσεως ἕνα μό- 
vov κληρονόμον τῶν ἑαυτοῦ παΐδων, ὃν ὧν αὐτῷ μά- 

σϑαι τὸ φίλον αὑτῷ τῆς αὑτοῦ πατρίδος. 

PLA DONIS 

λιστα ἢ φίλον, διάδοχον καὶ ϑεραπευτὴν ϑεῶν καὶ 
γένους καὶ πόλεως, ' τῶν τε ζώντων καὶ ὅσους &v ἤδη 
τέλος εἰς τὸν τύτϑ χρόνον ἔχῃ. τοὺς δὲ ἄλλους παῖ- 
δας, οἷς ἂν πλείους ἑνὸς γίγνωνται, ϑηλδίας τὸ ἐκδό- 

σϑαι κατὰ γόμον τὸν ἐπιταχϑησόμενον, ἀῤῥενάς τε, 
οἷς ἂν τῆς γενέσεως ἐλλείπῃ τῶν πολιτῶν, τούτοις υἱδὶς 
διανέμειν, κατὰ χάριν μὲν μάλιστα" ἐὰν δὲ τισιν ἐλλεί- 
πῶσι χάριτες, ἢ πλείους , ἔπίγονοι γίγνωνται ϑήλεις ἢ 

τινες ἄῤῥενες ἑκάστων, ἢ καὶ τοὐναντίον, ὅταν ii. 
τους ὦσι, παίδων ἀφορίας γενομένης, πάντων ! τούτων 
ἀρχὴν ἣν ἂν ϑώμεϑα μεγίστην καὶ τιμιωτάτην, αὕτη 

σκχεψαμένη, τί χρὴ χρῆσϑαι τοῖς περιγενομένοις ἢ τοῖς 
ἐλλείπουσι, ποριξέτω μηχανὴν ὃ τι μάλιστα, ὅπως αἵ 

πεντακιρχίλιαι καὶ τετταράκοντα οἰκήσεις ἀεὶ μόνον 
ἔσονται. μηχαναὶ δ᾽ εἰσὶ πολλαί καὶ γὰρ ἐπισχέσεις 

γενέσεως οἷς ἄν δὕρους ἢ γένεσις, καὶ τοὐναντίον ἐπι- 
μέλειαι καὶ σπουδαὶ πλήϑους γεννημάτων εἰσὶ τιμαῖς 
τε καὶ ἀτιμίας καὶ νουϑετήσεσι πρεσβυτῶν περὶ νέους 
διὰ λόγων ! »ουϑετητικῶν ἀπαντῶσαι, δύνανται ποιεῖν 
0 λέγομεν. καὶ δὴ καὶ τό γ8 τέλος, ἂν πᾶσα ἀπορία 

πϑρὶ τὴν ἀνίσωσιν τῶν πεντακιςχιλίων καὶ τετταρύκον- 

τα οἴκων γίγνηται, ἐπίχυσις δὲ ὑπερβαλλουσα ἡμῖν πο- 
λιτῶν διὰ φιλοφροσύνην τὴν τῶν ξυνοικούντων. ἀλλή- 
λοις συμβαίνῃ καὶ ἀπορῶμεν, τὸ παλαιόν που ὑπάρχει 
μηχάνημα, ὃ πολλάκις εἴπομεν, ἐκπομπὴ ἀποικιῶν φί- 
An γιγνομένη παρὰ φίλων, ὧν ἂν ἐπιτήδειον εἶναι δο- 
κῇ. ἐὰν δ᾽ αὐ καὶ τοὐναντίον ἐπέλϑῃ ποτὲ κῦμα κα- 
ταχλυσμὸν φέρον * νόσων ἢ πολέμων φϑορά, ἐλάττους 
δὲ πολὺ τοῦ τεταγμένου ἀριϑμοῦ δ ὀρφανίας γένων- 
ται, ἑκόντας μὲν ov δεὶ πολίτας παρεμβάλλειν νόϑη 
παιδείᾳ πεπιαιδευμένους, ἀνάγκην δὲ οὐδὲ ϑεὸς εἶναι 
λέγεται δυνατὸς βιάζεσϑαι. ΧΙ. Ταῦτ᾽ οὖν δὴ τὸν νῦν 
λεγόμενον λόγον ἡμῖν φῶμεν παραινεῖν, λέγοντα" Ὦ 

πάντων ἀνδρῶν ἄριστοι, τὴν ὁμοιότητα καὶ ἰσότητα 
καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ ὁμολογούμενον τιμῶντες κατὰ φύ- 
σιν μὴ alere κατά 18 ἀριϑμὸν καὶ πᾶσαν δύναμιν, ! 
τὴν τῶν καλῶν χαγαϑῶν πραγμάτων᾽ καὶ δὴ καὶ νῦν 
τὸν ἀριϑμὸν uiv πρῶτον διὰ βίου παντὸς φυλάξατο 
τὸν εἰρημένον, εἶτα τὸ τῆς οὐσίας ὕψος T8 καὶ μέγε- 
ϑος, ὃ τὸ πρῶτον ἐνείμασϑε μέτριον ὅν, μὴ ἀτιμάση- 

τὲ τῷ τὸ ὠνεῖσϑαι καὶ τῷ πωλεῖν πρὸς ἀλλήλους. οὖ- 

18 γὰρ ὃ νεΐμας κλῆρον, ὧν ϑεός, ὑμῖν ξύμμαχος, οὐ- 

τε ὃ vouoó vic γῦν γὰρ δὴ πρῶτον τῷ ἀπειϑ οὔντι 

γόμος προςτάττει, προειπὼν ἐπὶ τούτοις κληροῦσϑαι. 

τὸν ἐθέλοντα ' ἢ μὴ κληροῦσϑαι, ὡς πρῶτον μὲν v6 | 
γῆς ἱερᾶς οὔσης τῶν πάντων ϑεῶν, εἶτα ἱερέων r8 xol | 

ἱερειῶν εὐχὰς ποιησομένων ἐπὶ τοῖς πρώτοις ϑύμασι. 

καὶ δευτέροις καὶ μέχρι τριῶν, τὸν πριάμενον ü ἀπο- 
δόμενον ὧν ἔλαχεν οἰκοπέδων ἢ γηπέδων τὰ ἐπὶ τού- 
τοις πρέποντα πάσχειν πάϑη. γφάψαντες δὲ ἐν τοῖς! 
ἱεροῖς ϑήσουσι κυπαριττίνας “μνήμας εἰς τὸν ἔπϑιτα 
χρόνον καταγεγραμμένας" πρὸς τούτοις δ᾽ ἔτι φυλα- 
κτήρια τούτων, ὅπως ἂν γίγνηται, ! καταστήσουσιν ἐν 
ταύτῃ τῶν ἀρχῶν ἥτις ἂν ὀξύτατον ὁρᾶν δοκῇ, ἵνα αἵ 
παρὰ ταῦτα ἑκάστοτε παραγωγαὶ γινόμεναι. μὴ λαν- 
ϑάνωσιν αὐτούς, ἀλλὰ κολάζωσι τὸν ἀπειϑοῦντα ἅμα 

νόμῳ καὶ τῷ ϑεῷ. ὅσον γὰρ δὴ τὸ νῦν ἐπιταττόμενον 
ἀγαϑὸν ὃν τυγχάνει πάσαις ταῖς πειϑομέναις πόλεσι 

τὴν ἑπομένην κατασκευὴν προςλαβόν, χατὰ τὴν πα- 



λαιὰν παροιμίαν οὐδεὶς εἴσεταὶ ποτε κακὸς ὧν, ἀλλ᾽ 
Ε ἔμπειρός τὸ καὶ ἐπιεικὴς ἔϑεσι γενόμενος" ! ζθηματι- 

σμὸς γὰρ οὔτ᾽ ἔνεστι σφόδρα ἐν τῇ τοιαύτῃ κατα- 
σκευῆ; ξυνέπεταί τε αὐτῇ μηδὲ δεῖν μηδ᾽ ἐξεῖναι χρη- 
ματίζεσϑαι τῶν ἀνελευϑέρων χρηματισμῶν μηδενὶ μη- 

Ι δένα, καϑ'᾽ ὅσον ἐπονείδιστος λεγομένη βαναυσία ἦϑος 
ἀποτρέπει ἐλεύϑερον, μηδὲ τὸ παράπαν ἀξιοῦν ἐκ τῶν 
τοιούτων ξυλλέγειν χφήματα. XIL Πρὸς τούτοις δ᾽ 
ἔτι »όμος ἕπεται πᾶσι τούτοις, μηδ᾽ ἐξεῖναι χρυσὸν 

i32 μηδὲ ἄργυρον * κεχτῆσϑαι μηδένα μηδενὶ ἰδιώτῃ, νό- 
μισμα δὲ ἕνεκα ἀλλαγῆς τῆς xad ἡμέραν, ἣν δημιουρ- 
qois τε ἀλλάττεσϑαι σχεδὸν ἀναγκαῖον καὶ πᾶσιν 
ὅπόσων χρεία τῶν τοιούτων, μισϑοὺς μισϑωτοῖς, δού- 

λοις καὶ ἐποίκοις, ἀποτίνειν. ὧν ἕνεκά φαμεν τὸ »0- 
μισμα κτητέον αὐτοῖς μὲν ἔντιμον, τοῖς δὲ ἄλλοις ἀν- 

ϑρώποις ἀδόκιμον». xowor δὲ Ἑλληνικὸν. γόμισμα ἕνε- 
κά TE στρατειῶν καὶ ἀποδημιῶν εἰς τοὺς ἄλλους ἀν- 

B! τῇ πόλει κηρυκείας, ἐχπέμπειν τινὰ ἄν δέη, τούτων 
χάριν ἀνάγκη ἑκάστοτε, κεχτῆσϑαι τῇ πόλει νόμισμα 

Ἑλληνικόν. ἰδιώτη δὲ ἂν ἄρα ποτὲ ἀνάγκη τις γίγνη- 
| ται ἀποδημεῖν, παρέμενος μὲν τοὺς ἄρχοντας. ἀποδη- 

μείτω, »όμισμα δὲ ἂν ποϑεν ἔχων ξενικὸν οἴκαδε ἀφί- 
κηται περιγενόμεγον, τῇ πόλει αὐτὸ καταβαλλέτω, πρὸς 
λόγον ἀπολαμβάνων τὸ ἐπιχώριον" ἰδιούμενος δὲ ἂν τις 
φαίνηται, δημόσιόν τε γηνέσϑω xai ὃ ξυνειδὼς καὶ μὴ 

φράζων ἀρᾷ καὶ ὀνείδει μετὰ τοῦ ἀγαγόντος ἔνοχος 
ἔστω, καὶ ζημίᾳ πρὸς τούτοις μὴ ἐλάττονι τοῦ ξενικοῦ 

C χομισϑέντος νομίσματος. ! γαμοῦντα δὲ καὶ ἐκδιδόντα 
[ wir οὖν διδόναι μήτε ,δέχεσϑαι προῖκα τὸ παράπαν 

μηδ᾽ ἡντινοῦν, μηδὲ νόμισμα παρακατατίϑεσϑαι ὅτῳ 
[μή τις πιστεύει, μηδὲ δαγείζειν ἐπὶ τόκῳ, ὡς ἐξὸν μὴ 

ἀποδιδόναι τὸ παράπαν τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόχον 
μήτε κεφάλαιον. ταῦτα δ᾽ ὅτι βέλτιστ᾽ ἐστὶ πόλει ἐπι- 
τηδεύματα ἐπιτηδεύειν, ὧδε ἂν τις σκοπῶν ὀρϑῶς &y 

D αὐτὰ διακρίνοι, ἐπαναφέρων ] εἰς τὴν ἀρχὴν ἀεὶ καὶ 
. τὴν βούλησιν. ἔστι δὴ τοῦ γοῦν ἔχοντος πολιτικοῦ 

βούλησις, φαμέν, οὐχ ἥνπερ ἂν οἵ πολλοὶ φαῖεν, δεῖν 
βούλεσϑαι τὸν ᾿ἀγαϑὸν ομοϑέτην ὡς μεγίστην 18 εἷ- 

| γαι τὴν πόλιν ἡ νοῶν εὖ »ομοϑετοῖ, καὶ ὃ τι μάλιστα 
-- πλουσίαν, κεκτημένην δ᾽ αὖ χρυσία καὶ ἀργύρια καὶ 

| χιτὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν. ἄρχουσαν ὃ τι πλεί- 
στων᾿ προςϑεῖεν δ᾽ ἂν καὶ ὡς ἀρίστην δεῖν βούλεσϑαι 
τὴν πόλιν εἶναι καὶ ὡς εὐδαιμονεστάτην τόν γε ὀρϑῶς 

E ! γομοϑετοῦντα. τούτων δὲ τὰ μὲν δυνατά ἐστι γί- 
γνεσϑαι, τὰ δὲ οὐ δυνατά" τὰ μὲν οὖν δυνατὰ βού- 

λοιτ ἄν ὃ διακοσμῶν, τὰ δὲ μὴ δυνατὰ ovr ἂν βού- 
horto ματαΐας βουλήσεις. ovr ἄν ἐπιχειροῖ. σχεδὸν μὲν 

γὰρ εὐδαίμονας à ἅμα καὶ ἀγαϑοὺς ἀνάγκη γίγνεσϑαι" 
τοῦτο μὲν οὖν βούλοιτ᾽ ἂν. πλουσίους δ᾽ αὖ σφόδρα 

| xai ἀγαϑοὺς ἀδύνατον, οὕς 78 δὴ πλουσίους οἵ πολ- 

Aol καταλέγουσι λέγουσι δὲ τοὺς κεκτημένους ἐν oM- 

you τῶν ἀνθρώπων πλείστου νομίσματος ἄξια κτή- 

ματα, ἃ καὶ κακός τις κεκτῆτ ἂν. εἰ δ᾽ ἔστι τοῦτο 

743 οὕτως ἔχον, * οὐκ ἂν ἔγωγε αὐτοῖς ποτὲ συγχωροίην 
τὸν πλούσιον εὐδαίμονα τῇ ἀληϑείᾳ γίγνεσθαι μὴ καὶ 
ἀγαϑὸν ὄντα. ἀγαϑὸν δὲ ὄντα διαφερόντως καὶ πλού- 
gio» εἶναι διαφερόντως ἀδύνατον. τί δή; φαίη τις ἂν 
ἴσως. ὅτι, φαῖμεν av, 7| 18 ἐκ δικαίου καὶ ἀδίκου κτῆ- 

uem 

ϑρώπους, οἷον πρεσβειῶν ἢ Ί xat τιγος ἀναγκαίας ἃ ἄλλης | 
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σις πλέον ἢ διπλασία ἐστὶ τῆς ἐκ τοῦ δικαίου μόνον, 

τά 78 ἀναλώματα μήτε καλῶς μήτε αἰσχρῶς ἐθέλοντα 

ἀναλίσκεσϑαι τῶν καλῶν καὶ εἰς καλὰ ἐθελόντων δα- 

παγᾶσϑαι διπλασίῳ ἐλάττονα. οὔκουν ποτὲ ! ἄν τῶν 

ἐκ διπλασίων μὲν κτημάτων, ἡμίσεων. δὲ ἀναλωμάτων 
ὃ τὰ ἐναντία τούτων πράττων γένοιτ᾽ ἂν πλουσιώτε- 
gos. ἔστι δὲ 0 uiv ἀγαϑὸς τούτω», ὁ δὲ οὐ κακός, ὅταν 
ἢ φειδωλός" τοτὲ δὲ ποτὲ καὶ πάγκακος" ἀγαϑὸς δέ, 

| ὅπερ εἴρηται τὰ γῦν, οὐδέποτε. ὃ μὲν γὰρ δικαίως καὶ 
PUN λαμβάνων. zai μήτε δικαίως μήτε ἀδίκως ἀναλί- 

σχὼν πλούσιος, ὅταν καὶ φειδωλὸς ἢ ὁ δὲ πάγκακος 

ὡς τὰ πολλὰ ὧν ἄσωτος μάλα πένης" ὃ δὲ ἀναλίσκων 
ΕΣ εἰς τὰ καλὰ καὶ κτώμενος ἐκ τῶν δικαίων μόνον 
οὔτ᾽ ἂν διαφέρων πλούτῳ ῥᾳδίως ἃ ἂν ποτε γένοιτο οὐδ᾽ 
αὖ σφόδρα πένης. ὥςτε ὃ λόγος ἡμῖν ὀρϑός, ὡς οὐκ 

εἰσὶν οἵ παμπλούσιοι ἀγαϑοί᾽ εἰ δὲ μὴ ἀγαϑοΐ, οὐδὲ 

εὐδαίμονες. XIII. ἡμῖν, δὲ ἡ τῶν νόμων ὑπόϑεσις ἐν- 
ταῦϑα ἔβλεπεν, ὅπως ὡς εὐδαιμονέστατοι ἔσονται καὶ 
0 τι μάλιστα ἀλλήλοις φίλοι" εἶεν δὲ οὐκ ἄν mots πο- 
λῖται φίλοι, ὅπου πολλαὶ μὲν δίκαι ἐν ἀλλήλοις εἶεν, 
πολλαὶ δὲ ! ἀδικίαι, ἀλλ᾿ ὅπου ὡς ὅ τι σμικρόταται 

xoi ὀλίγισται. λέγομεν δὴ μήτε χθυσὸν εἶναι δεῖν μήτε 

ἄργυρον ἐν τῇ πόλει, μήτε αὐ χφηματισμὸν πολὺν διὰ 

βαναυσίας καὶ τόκων μηδὲ βοσκημάτων αἰσχρῶν, ἀλλ 

ὅσα γεωργία δίδωσι καὶ φέρει, καὶ τούτων ὁπόσα μὴ 

χθήματα- ταῦτα δ᾽ ἐστὶ ψυχὴ καὶ σῶμα, ἃ χωρὶς γυ- 
μναστικῆς καὶ τῆς ἄλλης παιδείας οὐκ ἂν ποτε | 7ένοιτο 

ἄξια λόγου. ! διὸ δὴ χρημάτων ἐπιμέλειαν οὐχ ἅπαξ 

εἰρήκαμεν ὡς χρὴ τελευταῖον τιμᾶν ὄντων γὰρ τριῶν 
τῶν ἁπάντων, περὶ ἃ πᾶς ἄνϑρωπιος σπουδάζει, 1&- 
λευταῖον καὶ τρίτον ἐστὶν ἡ τῶν χθημάτων ὀρϑῶς 
σπουδαζομένη σπουδή, σώματος δὲ πέρι μέση, πρώτη 
δὲ ἢ τῆς ψυχῆς. καὶ δὴ καὶ νῦν ἣν διεξερχόμεϑα πο- 
λιπείαν, εἰ μὲν τὰς τιμὰς οὕτω τάττεται, ὀρϑῶς YEYO- 

μοϑέτηται" εἰ δὲ τις τῶν προςταττομένων αὐτόϑι νό- 
ua» σωφροσύνης ἔμπροσϑεν ὑγίδιαν ἐν τῇ * πόλει 

φανεῖται ποιῶν τιμίαν, ἢ πλοῦτον ὑγιείας καὶ τοῦ σω- 
φρονεῖν, οὐκ ὀρϑῶς ἀναφανεῖται τιϑέμενος. TOUT οὖν 

δὴ πολλάκις ἐπισημαίνεσϑαι χρὴ τὸν νομοϑέτην᾽ τί 18 

βούλομαι, καὶ, εἴ μοι ξυμβαΐνει τοῦτο ἢ καὶ 
ἀποτυγχάνω τοῦ σκοποῦ; καὶ οὕτω τάχ ἂν ἴσως 
ἐκ τῆς νομοϑεσίας αὐτός τε ἐκβαΐνοι καὶ τοὺς ἄλλους 
beo κατ ἄλλον δὲ τρόπον οὐδ᾽ ἄν ἕνα ποτέ. 
Ὁ δὴ λαχὼν κεκτήσϑω, φαμέν, τὸν κλῆρον ἐ ni τούτοις 

οἷς εἰρήκαμεν. ἦν ! μὲν δὴ καλὸν καὶ τἄλλα ἴσα 

πάντ᾽ ἔχοντα ἕνα ἕκαστον ἐλϑεῖν εἰς τὴν ἀποικίαν" 
ἐπειδὴ δὲ οὐ δυνατόν, ἀλλ ὃ μὲν τις πλείω κεκτημένος 

ἀφίξεται χρήματα, ὃ δ᾽ ἐλάττονα, δεῖ δὴ πολλῶν ἕνε- 
χα τῶν τε κατὰ πόλιν καιρῶν ἰσότητος ἕνεκα τιμήμα- 
τα ἄνισα γενέσϑαι, ἵνα ἀρχαί τε καὶ εἰςφοραὶ καὶ 
διανομαὶ τὴν τῆς ἀξίας. ἑκάστοις τιμήν, μὴ κατ᾽ ἀρε- 
τὴν μόνον. τήν τϑ προγόνων καὶ τὴν αὑτοῦ, μηδὲ κατὰ 
σωμάτων ἰσχὺς καὶ εὐμορφίας, ἀλλὰ καὶ ! κατὰ πλού- 
του χρῆσιν καὶ πενίας τὰς τιμάς τε καὶ ἀρχὰς ὡς 
ἰσαίτατα τῷ ἀνίσῳ ξυμμέτρῳ δὲ ἀπολαμβάνοντες μὴ 
διαφέρωνται. τούτων χάριν τέτταρα μεγέϑει τῆς οὐ- 

| σίας τιμήματα ποιεῖσϑαι ,ἀφεών, πρώτους καὶ δευτέ- 
I ρους xal τρίτους xol τοτάρτους, ἢ τισιν ἄλλοις προς- 

χφηματιζόμενον ἀγαγχάσει ἀμελεῖν ὧν ἕνεχα τ πέφυκε τὰ. 

144 



149 

424 

sy ορευομένους ὀνόμασιν, ὅταν τε μένωσιν ἐν τῷ αὖὐ- 
τῷ τιμήματι καὶ ὅταν πλουσιώτεροι ἐκ πενήτων καὶ 
ἐχ πλουσίων πένητες γιγνόμενοι μεταβαίνωσιν εἰς τὸ 
προςῆχον ! ἕκαστοι ἑαυτοῖσι. τίμημα. τόδε δ᾽ ἐπὶ τού- 
τοις αὖ νόμου σχῆμα ἔγωγ᾽ ἂν τιϑείην ὡς ἑπόμενον. 
δεῖ γὰρ ἐν πόλει που; φαμέν, τῇ τοῦ μεγίστου γοσή- 
ματος οὐ μεϑεξούσῃ, ὃ διάστασιν ἢ στάσιν ὀρϑότε- 

ρον ἄν εἴη κεκλῆσϑαι, μήτε πενίαν. τὴν χαλεπὴν ἐνεῖς- 

γαι παρά τισι τῶν πολιτῶν μήτ᾽ αὖ πλοῦτον, ὡς &u- 
φοτέρων τιχτόντων ταῦτα ἀμφότερα᾽ νῦν οὖν ὅρον δεῖ 
τούτων ἑκατέρου τὸν νομοϑέτην φράζειν. ἔστω δὴ 
πενίας μὲν ὅρος 7 τοῦ κλήρου τιμή, ' ὃν δεῖ μένειν καὶ 
ὃν ἄρχων οὐδεὶς οὐδενί ποτε περιόψεται ἐλάττω γι- 

΄ - » ' Y FEET 28 * ΄ 
γνόμενον, τῶν τὸ ἄλλων χατὰ τὰ αὐτὰ οὐδεὶς ὅςτις 
φιλότιμος ἐπ᾿ ἀρετῇ. μέτρον δὲ αὐτὸν ϑέμενος ὃ »o- 
μοϑέτης διπλάσιον ἐάσει τούτου κτᾶσϑαι καὶ τριπλά- 

σίον καὶ μέχρι τετραπλασίου πλείονα δ᾽ ἂν τις κτᾶ- 

ται τούτων εὑρὼν ἢ δοϑέντων ποϑὲν ἢ χφηματισάμε- 
γος ἢ τινι τύχῃ τοιαύτῃ τ "τησάμενος ἄλλῃ. τὰ inagis 

γιγνόμενα τοῦ μέτρου, τῇ πόλει ἄν αὐτὰ καὶ τοῖς τὴν 
πόλιν ἔχουσιν ϑεοῖς ἀπονέμων εὐδύκιμός τε καὶ ἀζή- 
μιος ἂν εἴη" ἐὰν δὲ τις ἀπειϑῇ τούτῳ τῷ νόμῳ, φανεῖ 
μὲν ὃ βουλόμενος ἐπὶ τοῖς ἡμίσεσιν, ὃ δὲ ὄφλων ἀλλο 

τοσοῦτον μέρος ἀποτίσει τῆς αὑτοῦ κτήσεως, τὰ δ᾽ 
ἡμίσεα τῶν ϑεῶν. ἡ δὲ κτῆσις χωρὶς τοῦ κλήρου πάν- 

TOY πᾶσα ἐν τῷ φανερῷ γεγφάφϑω παρὰ φύλαξιν 
ἄρχουσι», οἷς ἂν ὃ »όμος προςταάξῃ, ὅπως &» αἵ δίκαι 
' περὶ πάντων, ὅσαι εἰς χρήματα, ῥᾳδιαὶ τε ὦσι καὶ 
σφόδρα σαφεῖς. XIV. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο πρῶτον μὲν 

τὴ» πόλιν ἱδρῦσϑαι δεῖ τῆς χώρας ὃ τι μάλιστα ἐν μέ- 

σῳ, καὶ τάλλα ὅσα πρόςφορα πόλει τῶν ὑπαρχόντων 

ἔχοντα τόπον ἐκλεξάμεν ον, ἃ νοῆσαί τε καὶ εἰπεῖν οὐ- 
δὲν χαλεπόν" μετὰ δὲ ταῦτα μέρη δώδεχα διελέσϑαι, 

ϑέμενον Ἑστίας πρῶτον καὶ Διὸς καὶ ϑηνᾶς ἷερόν, 
ἀκρύπολιν ὀνομάζοντα, χύχλον περιβάλλοντα, ἀφ᾽ οὗ 

τὰ δώδεχα ! μέρη, τέμγειν τήν τε πόλιν αὐτὴν καὶ πᾶ- 

σαν τὴν giga». ἴσα δὲ δεῖ γίγνεσϑαι τὰ δώδεκα μέρη 
τῷ τὰ μὲν ἀγαϑῆς γῆς εἶναι σμικρά, τὰ δὲ χείρονος 
μείζω. κλήρους δὲ διελεῖν τετταράκοντα καὶ πενταχις- 

χιλέους, τούτων τε αὖ δίχα τεμεῖν ἕκαστον καὶ ὼς 

κληρῶσαι δύο τμήματα, τοῦ T ἐγγὺς xal τοῦ πόῤῥω 
μετέχονται ἑκάτερον" τὸ πρὸς τῇ πόλει μέρος τ τῷ πρὸς 
τοῖς ἐσχάτοις εἷς χλῆρος καὶ τὸ δεύτερον ἀπὸ πόλεως 
τῷ cm ἐσχάτων ! δευτέρῳ; καὶ τάλλα οὕτω πάντα. 
μηχανᾶσϑαι δὲ xol ἐν τοῖς δίχα τμήμασι τὸ νῦν δὴ 
λεγόμενον φαυλότητός τε καὶ ἀρετῆς χώρας, ἐπανι- 
σουμένους τῷ πλήϑει e καὶ ὀλιγότητι τῆς διανομῆς. 
γείμασϑαι à: δὴ xci τοὺς ἀνδρας δώδεκα μέρη, τὴν 
τῆς ἄλλης οὐσίας εἰς ἴσα 0 τι μάλιστα τὰ δώδεκα μέ- 
gn συνταξάμενον, ἀπογραφῆς πάντων γενομένης. καὶ 
δὴ καὶ τὸ μετὰ τοῦτο δώδεκα ϑεοῖς δώδεκα κλήρους 

ϑέντας ἐπονομάσαι. καὶ καϑιεσῶσαι T0 ! λαχὸν μέρος 

ἑκάστῳ τῷ ϑεῷ, καὶ φυλὴν αὐτὴν ἐπονομάσαι. τέμνειν 
δὲ αὖ xai τὰ δώδεχα τῆς πόλεως τμήματα τὸν αὐτὸν 
τρύπον ὅνπερ καὶ τὴν ἄλλην χώραν διένεμον" χαὶ δύο 

»έμεσϑαι ἕκαστον οἰκήσεις, τήν τε ἐγγὺς τοῦ μέσου 
καὶ τὴν τῶν ἐσχαάτων᾽ καὶ τὴν μὲν κατοίκισιν οὕτω τέ- 
λος ἔχειν. XV. Ἐννοεῖν δὲ ἡμᾶς τὸ τοιόνδ᾽ ἐστὲ χρεὼν ' 
ἐκ παντὸς τρόπου, ὡς τὰ νῦν εἰρημένα πάντα οὐκ ἂν | 

P-LouAUT4O! ΝΒ 

ποτε εἰς τοιούτους καιροὺς ξυμπέσοι, ὥςτε ξυμβῆναι 
κατὰ λόγον οὕτω ξύμπαντα γενόμενα, * ἄνδρας. τε, οἱ 
μὴ δυρχερανοῦσι τὴν τοιαύτην ξυνοικίαν, ἀλλ᾿ ὑπομε- 

γοῦσι χρήματά T6 ἔχοντες τακτὰ καὶ “μέτρια διὰ βίου 
παντὸς καὶ παίδων geróaue; ἃς εἰρήκαμεν ἑκάστοις, 

καὶ χρυσοῦ στερόμενοι καὶ ἑτέρων ὧν δῆλος ὃ 9 »ouo- 
ϑέτης προςτάξων ἐστὶν ἐκ τούτων τῶν »UY εἰρημένων, 
ἔτι δὲ χώρας τε καὶ ἄστεος, ὡς εἴρηκε; μεσότητάς τε 
καὶ ἐν κύκλῳ οἰκήσεις, πάντῃ σχεδὸν οἷον ὀνείρατα 

λέγων ἢ πλάττων χκαϑάπερ ἐκ κηροῦ τινὰ πόλιν καὶ 

πολίτας. ἔχει δὴ τὰ τοιαῦτα OU ! κακῶς τινα τρόπον 

εἰρημένα, χρὴ δ᾽ ἐπαναλαμβάνειν πρὸς αὑτὸν τὰ τοιά- 
δε. πάλιν ἄρα ἡμῖν ὃ »ομοϑετῶν φράζϑι τόδε. Ἐν 

τούτοις τοῖς λόγοις, a φίλοι, μηδ᾽ αὐτὸν δοκεῖτέ μὲ 
λεληϑέναι τὸ νῦν λεγόμενον, ὡς ἀληϑῆ διεξέρχεταί, τι- 

γα τρόπον. ἀλλὰ γὰρ ἐν ἑκάστοις τῶν μελλόντων i ἔσε- 
σϑαι δικαιότατον οἶμαι τόδε εἶναι, τὸν τὸ παράδειγμα 
δεικνύντα, οἷον δεῖ τὸ ἐπιχειρούμενον γίγνεσϑαι, μη- 
δὲν ἀπολείπειν τῶν καλλίστων τε καὶ ἀληϑεστάτων" 
ᾧ δὲ ἀδύνατόν τε} ξυμβαίνειν, τούτων γίγνεσθαι, τοῦ- 
τὸ μὲν αὐτὸ ἐκκλίνειν καὶ μὴ πράττειν, 0 τι δὲ τού- 
του τῶν λοιπῶν ἐγγύτατά ἐστι καὶ ξυγγενέστατον & ἔφυ 
τῶν προςηκόντων πράττειν, τοῦτ᾽ αὐτὸ διαμηχανᾶσϑαι 
ὅπως ἄν γίγνηται" τὸν γομοϑέτην δ᾽ ἐᾶσαι τέλος ἐπι- 

ϑεῖναι τῇ βουλήσει, γενομένου δὲ τούτου, τότ᾽ ἤδη 
κοινῇ μετ᾽ ἐκείνου σκοπεῖν ὃ τί τε ξυμφέρει τῶν εἰρη- 
μένων καὶ τὶ πρόςαντες εἴρηται τῆς νομοϑεσίας" τὸ 
γὰρ ὁμολογούμενον αὐτὸ αὑτῷ δεῖ που πανταχῇ ἀπερ- 
γάζεσϑαι καὶ ! τὸν τοῦ φαυλοτάτου δημιουργὸν ἄξιον 
ἐσόμενον λόγου. ΧΥΙ. Νῦν δὴ τοῦτ αὐτὸ προϑυ- 
μητέον ἰδεῖν μετὰ τὴν δόξαν τῆς τῶν δώδεκα μερῶν 
διανομῆς, τὸ τίνα τρόπον. δῆλον δὴ τὰ δώδεκα μέρη 
τῶν ἐντὸς αὐτοῦ πλείστας ἔχοντα διανομάς, καὶ τὰ 
τούτοις ξυνεπόμενα καὶ éx τούτων γεννώμενα, μέχρι 
τῶν τετταράκοντά τε καὶ πεντακιρχελίων" ὅϑεν φρα- 
τρίας καὶ δήμους καὶ κώμας, καὶ πρός ye τὰς tzolapu- 

κὰς τάξεις τε xal ἀγωγάς, καὶ ἔτι νομίσματα καὶ μὲέ- 
τρα ξηρά "τῷ χαὶ ὑγρὰ καὶ σταϑμά, πάντα ταῦτα 

ἔμμετρά. τε καὶ ἀλλήλοις σύμφωνα δεῖ τόν γε νόμον 
διατάττειν. πρὸς δὲ τούτοις οὐδ᾽ ἐκεῖνα φοβητέα δεῖ- 
σαντα τὴν δόξασαν ἂν γίχνεσϑαι σμικρολογίαν, ἂν 

τις προςτάττῃ πάντα ὅπόσ᾽ ἂν σχεύη χτῶνται, μηδὲν 
ἄμετρον αὐτῶν ἐᾶν εἶναι, καὶ xou Aero voulgayva 

πρὸς * πάντα εἶναι χρησίμους τὰς τῶν ἀριϑμῶν δια- 
νομὰς καὶ ποικίλσεις, ὅσα τε αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ποι- 

κίλλονται καὶ ὅσα ἐν μήκεσι καὶ ἐν βάϑεσι ποικίλμα- 
τα, καὶ δὴ καὶ ἐν φϑόγγοις καὶ κινήσεσι ταῖς τε κα- 
τὰ τὴν εὐθϑυπορίαν τῆς ἄγω καὶ κάτω φορᾶς καὶ τῆς 
πκύχλῳ περιφορᾶς" πρὸς γὰρ ταῦτα πάντα δεῖ βλέψαν- 
τα 10» γ8 νομοϑέτην προςτάττειν τοῖς πολίταις πᾶ- 
σιν εἰς δύναμιν τούτων μὴ ἀπολείπεσϑαι τῆς συντά- 
Sos. πρός τε γὰρ οἰκονομίαν. xod πρὸς ! σολιτεΐαν 
καὶ πρὸς τὰς τέχνας πάσας ἕν οὐδὲν οὕτω δύναμιν 

ἔχει παΐδειον μάϑημα μεγάλην, ὡς D] περὶ τοὺς àgi- 
ϑμοὺς διατριβή" τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι τὸν »υστάζοντα 

xal ἀμαϑῆ φύσει ἐγείρει καὶ εὐμαϑῆ xal μνήμονα καὶ 

ἀγχίνουν ἀπεργάζεται, παρὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐπιδι- 
δύντα ϑείᾳ τέχνῃ. ταῦτα δὴ πάντα, ἐὰν μὲν ἄλλοις 
νόμοις xe καὶ ἐπιτηδεύμασιν ἀφαιρῆταί τις τὴν ἀν8- 
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| λευϑερίαν, καὶ φιλοχρηματίαν ἐκ τῶν ψυχῶν τῶν μελ- 
Ὁ λόντων αὐτὰ ! ἱκαγῶς T8 καὶ ὀνησίμως χτήσεσϑαι, 

| καλὰ τὰ παιδεύματα καὶ προςήχοντα γίγνοιτ᾽ ἂν" εἱ δὲ 

"μή, τὴν καλουμένην ἂν τις πανουργίαν ἀντὶ σοφίας 
, ἀπεργασάμενος λάϑοι, καϑάπερ «ἰγυπτίους καὶ Φοί- 

γικας καὶ πολλὰ ἕτερα ἀπειργασμένα γένη νῦν ἔστιν 
ἰδεῖν ὑπὸ τῆς τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων καὶ κτημάτων 
| ἀνελευϑερίας, BÍTB τις »ομοϑέτης αὐτοῖς φαῦλος ἂν 
γενόμενος. ἐξειργάσατο τὰ τοιαῦτα, εἴτδ χαλεπὴ τύχη 

! φύσις ἄλλη τις τοιαύτη. καὶ 
γάρ, ὦ Μιγιλλέ T8 καὶ «Κλεινία, μηδὲ τοῦϑ᾽ ἡμᾶς λαν- 

Savio περὶ τόπων, ὡς οὐκ εἰσὶν ἄλλοι τινὲς διαφέ- 

ροντας ἄλλων τόπων πρὸς τὸ γεννᾶν ἀνϑρώπους ἀμεί- 
vovg καὶ χείρους" οἷς οὐκ ἐναντία νομοϑετητέον. oi 
μὲν γέ που, διὰ πνεύματα παντοῖα καὶ δὲ εἱλήσεις 
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&ÀÀoxorol T εἰσὶ καὶ ἐναίσιοι αὐτῶν, oi δὲ δί ὕδατα, 

oí δὲ καὶ διὰ ταύτην vp ἐκ τῆς γῆς τροφήν, ἀναδι- 
δοῦσαν οὐ μόνον τοῖς σώμασιν ἀμείνω καὶ χείρω, ! 

ταῖς δὲ ψυχαῖς οὐχ ἧττον δυναμένην πάντα τὰ τοιαῦ- 

τα ἐμποιεῖν, τούτων δ᾽ av πάντων μέγιστον διαφέ- 

ροιδὲν ἂν τόποι χώρας, ἐν οἷς ϑεία τις ἐπίπνοια καὶ 

δαιμόνων λήξεις eiev, τοὺς ἀεὶ κατοικιξομένους ἵλεῳ 

δεχόμενοι καὶ τοὐγαντίον. οἷς ὅ ys γοῦν ἔχων ϑομο- 

ϑέτης ἐπισκεψάμενος, ὡς ἄνϑρωπον οἷόν T ἐστὲ σχο- 

πεῖν τὰ τοιαῦτα, οὕτως πειρῷτ᾽ ἄν τιϑέναι τοὺς νό- 

μους. δ δὴ καὶ σοὶ ποιητέον, c) Κλεινία" πρῶτον τρὸ- 
πτέον ἐπὶ τὰ τοιαῦτα μέλλοντί γ8 κατοικίζειν χώραν. 
KA. Ἀλλ᾽, c ξένε ᾿ιϑηναῖε, λέγεις 18 παγκάλως ἐμοί 

τε οὕτως ποιήτξον». 

----ε-ϑοοο.--- — 

IN onme) M O 1. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ. 

1. * AG. AA μὴν μετά ys πάντα τὰ νῦν εἰρη- 
μένα σχεδὸν ὧν ἀρχῶν εἷεν σοι καταστάσεις τῇ πόλει. 
ΚΛ. Ἔχει γὰρ οὐν οὕτω. ΑΘ. 4o εἴδη ταῦτα περὶ 
πολιτείας κόσμον γιγνόμενα τυγχάνει, πρῶτον μὲν xa- 
ταστάσεις ἀρχῶν v8 καὶ ἀρξόντων, ὅσας τϑ αὐτὰς εἷ- 
γαι δεῖ καὶ τρόπον ὅντινα καϑισταμένας᾽ ἔπειτα οὕ- 
τω δὴ τοὺς νόμους ταῖς ἀρχαῖς ἑκάσταις ἀποδοτέον, 
! οὕςτινάς T8 αὖ καὶ ὅσους καὶ οἵους προςῆκον ἂν 

ἑχάσταις εἴη. σμιχρὸν δὲ ἐπισχόντες πρὸ τῆς ci- 
ρέσεως εἴπωμεν προςήκοντά τινα λόγον περὲ αὐτῆς 
ῥηθῆναι. KA. Τίνα δὴ τοῦτον; ΑΘ. Τόνδε. παντί 

που δῆλον τὸ τοιοῦτον, ὅτι μεγάλου τῆς »ομοϑεσίας 
| ὄντος ἔργου, τοῦ πόλιν εὐ παρεσκευασμένην ἀρχὰς 
ἀνεπιτηδείους ἐπιστῆσαι τοῖς EU κϑιμένοις γόμοις οὐ 
μόνον οὐδὲν πλέον εὖ τοϑέντων, οὐδ᾽ ὅτι γέλως ἂν 

πάμπολυς ξυμβαίνοι, σχεδὸν δὲ" βλάβαι καὶ lib πο- 
λὺ μέγισται ταῖς πόλεσι γίγνοιντ᾽ ἂν ἐξ αὐτῶν. KA. 

πῶς γὰρ o9; ΑΘ. Τοῦτο rolvvy νοήσωμέν σοι περὶ 

τῆς »ῦν, ὦ φίλε, πολιτείας 18 καὶ πόλεως ξυμβαῖνον. 

ὁρᾷς γὰρ ὅτι πρῶτον μὲν δεῖ τοὺς ὀρϑῶς ἰόντας ἐπὶ 
τὰς τῶν ἀρχῶν δυνάμεις βάσανον i ἱκανὴν αὐτούς T8 
καὶ γένος ἑκάστων ἐκ παίδων μέχρι τῆς αἵρέσδως δἶναι 

δεδωκότας, ἔπϑιτα αὖ τοὺς μέλλοντας αἵρήσεσϑαι τε- 

ϑράφϑαι [rs] ἐν ἤϑεσι νόμων εὖ ! πεπαιδευμένους 
πρὸς τὸ δυοχεραίνοντάς τα καὶ ἀποδεχομένους ὀρϑῶς 
xolvew καὶ ἀποκρίνειν δυνατοὺς γίγνεσϑαι τοὺς ἀξίους 

ἑκατέρων. ταῦτα δὲ oí νεωστὶ ξυνεληλυϑότες ὄντες ve 

ἀλλήλων ἀγνῶτες, ἔτι δ᾽ ἀπαίδευτοι, πῶς ἂν sors 

δύναιντο ἀμέμπτως τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσϑαι; KA. Σχε- 

δὸν οὐκ ἂν ποτε. ΑΘ. ἤλλὰ γὰρ ἀγῶνα προφάσεις 

φασὶν οὐ πάγυ δέχεσϑαι. καὶ δὴ καὶ σοὶ τοῦτο νῦν 
καὶ ἐμοὶ ποιητέον, ἐπείτιδβρ σὺ μὲν δὴ τὴν πόλιν ὑπέ- 
στης τῷ ! -Κρητῶν ἔϑνει προϑύμως. κατοικιδῖν δέκατος 

* αὐτός, ὡς φής, τὰ »i, ἐγὼ δ᾽ αὖ σοὶ ξυλλήψεσϑαι 

κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμῖν τὰ νῦν μυϑολογίαν. οὔκουν 

δήπου λέγων ys ἂν μῦϑον ἀκέφαλον ἑχὼν καταλίποι- 
μι πλανώμενος γὰρ ἂν ἁπάντῃ τοιοῦτος ὦν ἄμορφος 
φαίνοιτο. KA. "Apr εἴρηκας, ὦ ξένε. ΑΘ. Οὐ μό- 

voy 78, ἀλλὰ χαὶ δράσω κατὰ δύναμιν οὕτω. KA. 
Πάνυ μὲν οὖν ποιῶμεν ἧπερ καὶ λέγομεν. ΑΘ. Ἔσται 

ταῦτ᾽, ἄν ϑεὸς ἐθέλῃ καὶ γήρως ἐπιχρατῶμεν τό ye 

τοσοῦτον. ! KA. AM εἰκὸς ἐθέλειν. ΑΘ. Εἰκὸς γὰρ 

οὖν. ἑπόμενοι δὲ αὐτῷ λάβωμεν καὶ 1005. KA. Τὸ 
ποῖον; ΑΘ. Ὡς ἀνδρείως καὶ παρακεκινδυνευμένως 

ἐν τῷ γῦν D] πόλις ἡμῖν ἔσται κατῳκισμένη. ΚΛ. 7Is- 

ρὲ 3l βλέπων καὶ ποῖ μάλιστα αὐτὸ εἴρηκας τὰ νῦν; 
ΑΘ. Ὡς εὐκόλως καὶ ἀφόβως ἀπείροις, ἀνδράσι »ομο- 
ϑετοῦμεϑν, ὅπως δέξωνταί ποτε τοὺς vir τεϑέντας νό- 

μους. ÓOnÀov δὲ τό 78 τοσοῦτον, ὦ Κλεινία, παντὶ 

σχεδὸν καὶ τῷ μὴ πάνυ σοφῷ, ! τὸ μὴ ῥᾳδίως ys αὖ- 
τοὺς μηδένας. προςδέξασϑαι κατ᾽ ἀρχάς" εἰ δὲ μείναι- 
μὲν πῶς τοσοῦτον χρόνον, ἕως ot γευσάμενοι παῖδες 
τῶν »όμων καὶ ξυντραφέντες i ἱκανῶς ξυνήϑεις 18 αὖ- 
τοῖς γενόμενοι τῶν ἀρχαιρεσιῶν τῇ πόλει πάσῃ κοινω- 
»ἤσειαν" γενομένου 78 μὴν οὗ λέγομεν, εἴπερ τοὶ τρό- 
πῳ καὶ μηχανῇ 7ἴγνοιτο ὀρϑῶς, πολλὴν ἢ ἔγωγϑ᾽ ἀσφά- 

Àsuxy οἶμαι καὶ μετὰ τὸν τότε παρόντα χφόνον ἂν 
γενέσϑαι τοῦ μεῖναι τὴν παιδαγωγηϑεῖσαν οὕτω πό- 
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λιν. ! KA. Ἔχει γοῦν λόγον. 

πρὸς τοῦτο εἴ πῇ wa πόρον ἱκανὸν πορίζοιμεν 2| 
κατὰ τάδβ. φημὶ γάρ, ὦ Κλεινία, Κνωσίους χρῆναι 

τῶν ἄλλων διαφερόντως. Κρητῶν μὴ μόνον ἀφοσιώσα- 
σϑαι περὶ τῆς χώρας, ἣν νῦν κατοικίξετδ, συντόνως δ᾽ 
ἐπιμεληϑῆναι τὰς πρώτας ἀρχὰς εἰς δύναμιν, ὅπως ἂν 
στῶσιν ὡς ἀσφαλέστατα καὶ ἄριστα. τὰς μὲν οὖν ἀλ- 

λας καὶ βραχύτερον t ἔργον, νομοφύλακας δ᾽ ἂν ἡμῖν ! 
πρώτους αἱρεῖσϑαι ἀναγκαιότατον ἁπάσῃ σπουδῇ. 
KA. Τίνα οὖν ἐπὶ τούτῳ πόρον καὶ λόγον ἀνευρίσκο- 

μεν; ΑΘ. Τόνδε. φημί, ὦ παῖδες Κρητῶν, χρῆναι 
Κνωσίους διὰ τὸ πρεσβεύειν τῶν πολλῶν πόλεων χοι- 
Zi μετὰ τῶν ἀφικομένων εἰς τὴν ξυνοίκησιν ταύτην ἐξ 
αὑτῶν τὸ καὶ ἐκείνων αἱρεῖσθαι τριάκοντα μὲν καὶ 
ἑπτὰ τοὺς πάντας, ἐννέα δὲ καὶ δέκα ἐκ τῶν ἐποικη- 

σάντων, τοὺς δὲ ἄλλους ἐξ αὐτῆς * Κνωσοῦ. τούτους 

δ᾽ oi Κνώσιοι τῇ πόλδι σοι δόντων, καὶ αὐτὸν σέ, πο- 

λίτην εἶναι ταύτης τῆς ἀποικίας καὶ ἕνα τῶν ὀκτωκαί- 
δεχα, πείσαντες ἢ τῇ μετρίᾳ δυνάμει βιασάμενοι. KA. 
Τί δῆτα ov καὶ σύ τε καὶ ὁ Μέγιλλος, ὦ ξένε, ἐκοινω- 
γησάτην ἡμῖν τῆς πολιτείας; II. ΑΘ. Μέγα μέν, ὦ 
Ἀλεινία, φ φρονοῦσιν αἱ ᾿Ιϑῆναι, μέγα δὲ καὶ ἡ Σπάρ- 

τη, καὶ μαχρὰν ἀποικοῦσιν ἑκάτεραι" σοὶ δὲ κατὰ 
πάντα ἐμμελῶς ἔχει καὶ τοῖς ἄλλοις οἰκισταῖς κατὰ 

ταὐτά, ' | ὥςπερ τὰ περὶ σοῦ νῦν λεγόμενα. ὡς μὲν οὖν 
γένοιτ᾽ ἄν ἐπιεικέστατα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἡμῖν. τὰ 
γῦν» εἰρήσϑω" προελϑόντος δὲ χρόνου καὶ μεινάσης 

τῆς πολιτείας αἵρεσις αὐτῶν ἔστω τοιάδ τις. πάντες 

μὲν κοινωνούντων τῆς τῶν ἀρχόντων αἱρέσεως ὁπόσοι 
πδρ ἄν ὅπλα ἱππικὰ ἢ πεζικὰ τιϑῶνται καὶ πολέμου 

χεχοινωγήχωσιν ἐν ταῖς σφετέραις αὐτῶν τῆς ἡλικίας 
δυνάμεσι" ποιεῖσϑαι δὲ τὴν αἵρεσιν ἐν ἱερῷ ὅπερ ἂν 
ἡ πόλις ἡγῆται τιμιώτατον, ! φέρειν δ᾽ ἐπὶ τὸν τοῦ 
ϑεοῦ βωμὸν ἕκαστον, εἰς πινάκιον γφάψαντα τοὔνομα 
πατρόϑεν καὶ φυλῆς καὶ δήμου ὁπόϑεν ἂν δημοτεύη- 
ται, παρεγγφάφειν δὲ καὶ τὸ αὑτοῦ κατὰ ταὐτὰ οὕ- 
TOS ὄνομα. τῷ βουλομένῳ δ᾽ ἐξέστω τῶν πιναχίων ὃ 
τί περ ἂν φαίνηται μὴ χατὰ νοῦν αὑτῷ γεγφαμμένον, 
ἀνδλόντα εἰς ἀγορὰν ϑεῖναι μὴ ἔλαττον τριάκοντα 

ἡμερῶν. τὰ δὲ τῶν πινάκων κριϑέντα ἐν πρώτοις μὲέ- 
χρι τριακοσίων δεῖξαι τοὺς ἄρχοντας ἰδεῖν πάσῃ τῇ πό- 
λει, ! τὴν δὲ πόλιν ὡςαύτως ἐκ τούτων φέρειν πάλιν 
ὃν ἄν ἕκαστος βούληται, τοὺς δὲ τὸ δεύτερον ἐξ av- 
τῶν προκριϑέντας ἑκατὸν δεῖξαι πάλιν ἅπασι. τὸ δὲ 
τρίτον φερέτω μὲν ix τῶν ἑχατὸν 0 βουληϑεὶς ὃν ἂν 
Bos jrau, διὰ τομίων πορευόμενος" ἑπτὰ δὲ καὶ τριά- 
κοντα, οἷς ἂν πλεῖσται γένωνται ψῆφοι, κρίναντες ἀπο- 
φηνάντων ἄρχοντας. Τίνες οὖν, ὦ Κλεινία καὶ Μέ- 
χιλλε, πάντα ἡμῖν ταῦτ ἐν τῇ πόλει καταστήσουσι τῶν 
ἀρχῶν. τε πέρι ! καὶ δοκιμασιῶν αὐτῶν; ἄρα ἐννοοῦ- 
ud ὡς ταῖς πρῶτον οὕτω καταζευγνυμέναις πόλεσιν 
ἀνάγκη, μὲν εἶναί τινας, οἵτινες δὲ εἶεν ἂν πρὸς πα- 
σῶν τῶν ἀρχῶν γεγονότες οὐκ ἔστι; δεῖ μὴν ἁμωςγέ- 
πως, καὶ ταῦτα OU φαύλους, ἀλλ᾽ ὃ τι μάλιστα ἄκρους. 

ἀρχὴ γὰρ λέγεται μὲν ἥμισυ παντὸς ἐν ταῖς παροι- 
μίαις ἔργου, καὶ τό γ8 καλῶς ἄρξασϑαι πάντες ἐγκω- 
μιάζομεν ἑκάστοτδ᾽ τὸ δ᾽ ἔστι 16, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, 

πλέον ἢ τὸ ἥμισυ καὶ οὐδεὶς αὐτὸ καλῶς * γενόμενον 

ἐχκθκωμίακεν ἱκανῶς. ΚΑ. Ὀρϑότατα λέγεις. ΑΘ. 

ΑΘ. Ἴδωμεν τοίνυν | 

P.EATQNIES 

Μὴ τοΐνυν γιχνώσκοντές γε παρῶμεν αὐτὸ ἄῤῥητον, 
μηδὲν διασαφήσαντες ἢ ἡμῖν αὐτοῖς, τίνα ἔσται τρόπο». 
ἐγὼ μὲν οὖν οὐδαμῶς εὐπορῶ, πλήν ye ἑνὸς εἰπεῖν 
πρὸς τὸ παρὸν ἀναγκαίου καὶ ξυμφέροντος λόγου. 
KA. Τίνος δή; ΠΙ. ΑΘ. Ῥημὶ ταύτῃ τῇ πόλει, ἣν 
οἰκίζειν», μέλλομεν; οἷον πατέρα καὶ μητέρα οὐκ εἶναι 

πλὴν τὴν κατοικίζουσαν αὐτὴν πόλιν, οὐκ ἀγνοῶν, ὅτι 

ι πολλαὶ τῶν κατοικισϑεισῶν διάφοροι, ταῖς ipe 

σάσαις πολλάκις ἔνιαι γεγόνασί T8 καὶ ἔσονται. γῦν δ 

μὴν ἐν τῷ παρόντι, t, xad dsrep παῖς, BL καὶ ποτὲ uet 
διάφορος εἶναι τοῖς γεννήσασι», ἔν γε τῇ παρούσῃ 
παιδείας ἀπορίᾳ, στέργει τὸ καὶ στέργεται ὑπὸ τῶν 
γεννησάντων, καὶ φεύγων ἀεὶ πρὸς τοὺς οἰκείους ἄναγ- 
καίους μόνους εὑρίσκει ξυμμάχους." ἃ δὴ νῦν φημὶ 
Κνωσίοις διὰ τὴν ἐπιμέλειαν πρὸς τὴν νέαν πόλιν 
καὶ τῇ νέᾳ πρὸς Κνωσὸν ! ὑπάρχειν ἑτοίμως γεγονό- 
τα. λέγω δὲ, χαϑάπερ εἶπον vuv δή, δὶς γὰρ τό γε 

καλὸν ῥηθὲν οὐδὲν βλάπτει, Κνωσίους δεῖν ἐπιμελη- 
ϑῆναι πάντων τούτων κοινῇ, προςελομένους τῶν sic 
τὴν ἀποικίαν ἀφικομένων τοὺς πρεσβυτάτους τε καὶ 
ἀρίστους εἰς δύναμιν, ἑλομένους μὴ ἔλαττον ἑκατὸν 

ἀνδρῶν" καὶ αὐτῶν Κνωσίων ἔστωσαν ἑκατὸν ἕτεροι. 
τούτους δὲ ἐλϑόντας φημὶ δεῖν εἰς τὴν καινὴν πόλιν 
συνεπιμεληϑῆναι, ὅπως αἵ τ ἀρχαὶ ! καταστῶσι κατὰ 
γόμους x«ragrücal τὸ δοκιμασϑῶσι" γενομένων δὲ 
τούτων τὴν μὲν Κνωσὸν τοὺς Κνωσίους οἰκεῖν, τὴν δὲ 
γέαν πόλιν αὐτὴν αὑτὴν πειρᾶσϑαι σώζειν 18 καὶ εὑ- 
τυχεῖν. oi δὲ δὴ γενόμενοι τῶν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα 
γὺν τε καὶ εἰς τὸν ἔπειτα ξύμπαντα χρόνον ἐπὶ τοῖς- 

δὲ ἡμῖν ἡφρήσϑωσαν" πρῶτον μὲν φύλακες ἔστωσαν 

τῶν νόμων, ἔπειτα τῶν γραμμάτων ὧν ἄν ἕκαστος 
ἀπογράψῃ τοῖς ἄρχουσι τὸ πλῆϑος τῆς αὑτῶν οὐσίας, 
πλὴν ὃ μὲν μέγιστον. ! τίμημα ἔχων τεττάρων μνῶν, 
0 δὲ τὸ δεύτερον τριῶν, ὁ δὲ τρίτος δυεῖν μναῖν, μνᾶς 

δὲ ὁ τέταρτος. ἐὰν δὲ τις ἕτερον φαίνηταί τι παρὰ τὰ 
γεγραμμένα κεκτημένος, δημόσιον. μὲν ἔστω τὸ τοιοῦ- 

τον ἅπαν, πρὸς τούτῳ δὲ δίκην ὑπεχέτω τῷ βουλομέ- 
»o μετιέναι μὴ καλὴν μηδ᾽ εὐώνυμον ET. αἰσχράν, 

ἐὰν ἁλίσκηται διὰ τὸ κέρδος τῶν νόμων καταφρονῶν. 
αἰσχροκερδείας οὖν αὐτὸν γφαψάμενος ὃ βουληϑεὶς 
ἐπεξίτω τῇ δίκῃ ἐν αὐτοῖς τοῖς νομοφύλαξιν: ἐὰν δ᾽ 

ὁ φεύγων OgÀy, τῶν κοινῶν * κτημάτων μὴ μετεχέτω, 
διανομὴ δὲ ὅταν τῇ πόλει γίγνηταί τις, ἄμοιρος ἔστω 

πλὴν re TOU “λήρου, γεγράφϑω δὲ ὠφληκώς, ἕως ἂν 
ζῇ, ὅπου πᾶς ὁ βουλόμενος αὐτὰ ἀναγνώσεται. μὴ 
πλέον δὲ εἴκοσιν ἐτῶν νομοφύλαξ ἀρχέτω, φερέσϑω δ᾽ 

εἰς τὴν ἀρχὴν μὴ ἔλαττον ἢ πεντήκοντα γεγονὼς ἐτῶν" 
ἑξηκοντούτης δὲ ἐγεχϑεὶς δέχα μόνον ἀρχέτω ἔτη, καὶ 

χατὰ τοῦτον TOY λόγον, ὅπως ἂν τις πλέον ὑπερβὰς 

ἑβδομήκοντα ζῇ, μηκέτι ἐν τούτοις τοῖς ! ἄρχουσι τὴν 

τηλικαύτην ἀρχὴν ὡς ἄρξων Divo oro. IV. Τὰ μὲν 
oU» περὲ τῶν »ομοφυλάκων ταῦτα εἰρήσϑω προςτά- 

quota τρία, προϊόντων δὲ εἰς τοὔμπροσϑεν τῶν νό- 
μων ἕκαστος προςτάξει τούτοις τοῖς ἀνδράσιν, ὧντι- 
γὼν αὐτοὺς δεῖ πρὸς τοῖς »ῦν εἰρημένοις mpocenps- 

λεῖσθϑαι" νῦν δ᾽ ἑξῆς ἄλλων ἀρχῶν αἱρέσεως πέρι λέ- 
7γοιμεν ἄν. δεῖ γὰρ δὴ τὰ μετὰ ταῦτα στρατηγοὺς oi- 
ρεῖσϑαι, καὶ τούτοις εἰς τὸν πόλεμον οἷόν τινας vmm- 
ρεσίας ! ἱππάρχους καὶ φυλάρχους καὶ τῶν πεζῶν φυ- 
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λῶν κοσμητὰς τῶν τάξεων, οἷς πρέπον ἄν εἴη τοῦτ᾽ 

αὐτὸ τοὔνομα μάλιστα, οἷον καὶ oi πολλοὶ ταξιάρ- 

χους αὐτοὺς ἐπονομάζουσι. τούτων δὴ στρατηγοὺς μὲν 

ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως ταύτης OL »ομοφύλακες προβαλ- 
| λέσϑων, αἱρείσϑων δ᾽ ἐκ τῶν προβληϑ ἕντων πάντες 

; 
D 

—tn 

oi τοῦ πολέμου κοινωνοὶ γενόμενοί rs ἐν ταῖς ἡλικίαις 
καὶ γιγνόμενοι ἑκάστοτε. ἐὰν δὲ τις Qa δοχῇ τινὶ τῶν 

μὴ προβεβλημένων ! ἀμείνων εἶναι τῶν προβληϑέντων 
τινός, ἐπονομάσας ἀνϑ' ὅτου ὅντινα προβάλλεται, 

τοῦτ αὐτὸ ὀμνὺς ἀντιπροβαλλέσϑω τὸν ἕτερον" ὅπό- 
τερος δ᾽ ἂν δόξῃ διαχειροτονούμενος, εἰς τὴν αἵρεσιν 
ἐγκρινέσϑω. τρεῖς δέ, οἷς ἂν ἡ πλείστη χειροτονία γί- 
γγηται, τούτους εἶναι στρατηγούς τὸ καὶ ἐπιμελητὰς 
τῶν κατὰ πόλεμον, δοκιμασϑέντων καϑάπερ oi νομο- 
φύλακες. ταξιάρχους δὲ αὑτοῖσι προβάλλεσϑαι μὲν 
τοὺς αἱροϑέντας στρατηγοὺς δώδεκα, ἑκάστῃ φυλῇ " 
ταξίαρχον" τὴν δ᾽ ἀντιπροβολὴν εἶναι, καϑάπερ τῶν 

στρατηγῶν ἐγίγνετο, τὴν αὐτὴν καὶ περὶ τῶν ταξιαρ- 
χῶν καὶ τὴν ἐπιχειροτονίαν καὶ τὴν κρίσιν. τὸν δὲ ξύλ- 
λογον τοῦτον fv τῷ παρόντι, πρὶν πρυτάνδις T8 καὶ 
βουλὴν ἡρῆσϑαι, τοὺς νομοφύλακας συλλέξαντας εἰς 
χωρίον ὡς ἱερώτατόν x8 καὶ ἱκανώτατον καϑίσαι χω- 
pis μὲν τοὺς ὁπλίτας, χωρὶς δὲ τοὺς ἱσιπέας, τρίτον δ᾽ 
ἐφεξῆς τούτοις πᾶν ὅσον ἐμπολέμιον᾽ χειροτονούντων 
δὲ στρατηγοὺς μὲν [καὶ ἱππάρχους) πάντες, ταξιάρ- 

gov; δὲ οἵ τὴν * ἀσπίδα τιϑέμενοι. φυλάρχους δὲ αὐ 
τούτοις͵ πᾶν τὸ ἱππικὸν αἱρείσϑω, ψιλῶν δὲ ἢ τοξο- 
τῶν à τινος ἄλλου τῶν ἐμπολεμίων ἡγεμόνας οἵ στρα- 

τηγοὶ ἑαυτοῖς καϑιστάντων. ἱππάρχων δὴ κατάστασις 
&y ἡμῖν ἔτι λοιπὴ giyvowo. τούτους οὖν προβαλλέ- 
σϑων μὲν οἵπερ καὶ τοὺς στρατηγοὺς προὐβάλλοντο, 
τὴν δὲ αἵρεσιν καὶ τὴν ἀντιπροβολὴν τούτων τὴν αὖ- 
τὴν γίγνεσϑαι καϑάπερ à τῶν στρατηγῶν ἐγίγνετο, 

χειροτονδίτω δὲ τὸ ἱππικὸν αὐτοὺς ἐγαντίον ! ὁρώ»- 
τῶν τῶν πεζῶν, δύο δέ, οἷς ἂν πλείστη χϑιροτονία jt 

γρῆται, τούτους ἡγεμόνας εἶναι πάντων τῶν ἱππευόν- 
TOY. τὰς δὲ ἀμφιςβητήσεις τῶν χϑιροτονιῶν μέχρι δυοῖν 
εἶναι" τὸ δὲ τρίτον ἐὰν ἀμφιςβητῇ τις, διαψηφίζεσϑαι 

τούτους οἷςπερ τῆς χειροτονίας μέτρον ἑχάστοις ἕκα- 
στον ἦν. V. Βουλὴν δὲ εἶναι μὲν τριάκοντα δωδεκά- 
δας — ἑξήκοντα δὲ καὶ τριακόσιοι γίγνοιντο ἄν πρέ- 

πόντος ταῖς διανομαῖς --- μέρη δὲ διανείμαντας τέτ- 
ταρὰ κατὰ ἐνενήκοντα ! τὸν ἀριϑμὸν τούτων ἐξ ἑκά- 
στου τῶν τιμημάτων φέρειν ἐνενήκοντα βουλευτάς" 
πρῶτον μὲν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων ἅπαντας φέ- 
gew ἐξ ἀνάγκης, ἢ ζημιοῦσϑαι τὸν μὴ πειϑόμενον τῇ 
δοξάσῃ ζημίᾳ ἐπειδὰν δ᾽ ἐνεχϑῶσι, τούτους μὲν κα- 
τασημήνασϑαι, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ φέρειν ἐκ τῶν δουτέρων 
τιμημάτων κατὰ ταὐτά, καϑάπερ τῇ πρόσϑεν, τρίτῃ 

δ᾽ ἐκ τῶν τρίτων τιμημάτων. φέρειν μὲν τὸν βουλόμε- 
yov, ἐπάναγκες, δὲ εἶναι τοῖς τῶν ! τριῶν τιμημάτων, 
τὸ δὲ τέταρτόν TB xal σμικρότατον ἐλούϑερον agsi- 
σϑαι τῆς ζημίας ὃς ὧν αὐτῶν μὴ βούληται φέρειν. 

τοτάρτῃ, δὲ φέρειν μὲν ἐκ τοῦ τετάρτου καὶ σμικροτά- 
του “τιμήματος ἅπαντας, ἀζήμιον δ᾽ εἶναι τὸν ἐκ τοῦ 
τοτάρτου καὶ τρίτου τιμήματος, ἐὰν ἐνεγκεῖν μὴ βού- 
ληται" τὸν δ᾽ ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ πρώτου μὴ φέροντα 

ζημιοῦσϑαι, τὸν μὲν ἐκ τοῦ δευτέρου τριπλασίᾳ τῆς 

πρώτης ζημίας, τὸν δ᾽ ' ἐκ τοῦ πρώτου τετραπλασίᾳ. 
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πέμπτῃ δὲ ἡμέρᾳ τὰ κατασημανϑέντα ὀνόματα ἐξε- 
γεγκεῖν μὲν τοὺς ἄρχοντας ἰδεῖν πᾶσι τοῖς πολίταις, 

φέρειν δ᾽ ἐκ τούτων αὖ πάντα ἄνδρα ἢ ζημιοῦσϑαι τῇ 
πρώτῃ ζημίᾳ. ὀγδοήκοντα. δὲ καὶ ἑκατὸν ἐκλέξαντας 

dq ἕχάστων τῶν τιμημάτων, τοὺς ἡμίσεις τούτων 
ἀποκληρώσαντας δοκιμάσαι, τούτους δ᾽ εἶναι τὸν ἐνι- 
αὐτὸν βουλευτάς. ü uiv αἵρεσις οὕτω γιγνομένη μέ- 
σον ἂν ἔχοι μοναρχικῆς καὶ δημοκρατικῆς πολιτείας, 
ἧς cel δεῖ μεσεύειν τὴν πολιτείαν" δοῦλοι γὰρ ἄν καὶ 

δεσπόται οὐκ ἂν * ποτδ γένοιντο φίλοι, οὐδὲ ἐν ἴσαις 
τιμαῖς “διαγορευόμενοι φαῦλοι. καὶ σπουδαῖοι. τοῖς γὰρ 
ἀγίσοις τὰ ἴσα ἄνισα γίγνοιτ᾽ ἂν, εἰ μὴ τυγχάνοι τοῦ 
μέτρου. διὰ γὰρ ἀμφότερα ταῦτα στάσεων αἱ πολι- 
τεῖαι πληροῦνται. παλαιὸς γὰρ λόγος ἀληϑὴς ὧν, ὡς 

ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται, μάλα μὲν ὀρϑῶς εἰρη- 
ταὶ καὶ ἐμμελῶς, ἥτις δ᾽ ἐστί more ἰσότης, ἢ τοῦτο 
αὐτὸ δυναμένη, διὰ τὸ μὴ σφόδρα σαφὴς δἶναι σφό- 
δρὰ ἡμᾶς διαταράττει. δυοῖν ! γὰρ ἰσοτήτοιν οὔσαιν», 

ὁμωνύμοιν μέν, ἔργῳ δὲ εἰς πολλὰ σχεδὸν ἐναντίαιν, 

τὴν μὲν ὅὁτέραν eig τὰς τιμὰς πᾶσα πόλις ἱκανὴ πα- 
ραγαγεῖν καὶ πᾶς νομοϑέτης, τὴν μέτρῳ ἴσην καὶ στα- 

3 Β zs τὴ S Ξ 
ϑμῷ καὶ ἀριϑμῷ, κλήρῳ ἀπευϑύνων εἰς τὰς διανομὰς | 
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αὐτήν" τὴν δὲ ἀληθεστάτην καὶ ἀρίστην ἰσότητα οὐκ- 
£n ῥάδιον παντὶ ἰδεῖν" 
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τοῖς ανϑρώποις ἀεὶ σμικρὰ uiv ἐπαρκεῖ, πᾶν δὲ ὅσον 
» ^ - , γι X 3er TEN 3 * 
ἂν ἐπαρκέσῃ πόλεσιν ἢ καὶ ἰδιώταις, πάντ ἀγαϑὰ 
ἀπεργάζεται" ! τῷ μὲν γὰρ μείζονι πλείω, τῷ δ᾽ ἐλάτ- 

TOYL σμικρότερα γέμει, μέτρια διδοῦσα πρὸς τὴν αὐὖ- 
τῶν φύσιν ἑκατέρῳ, καὶ δὴ καὶ τιμὰς μείζοσι μὲν πρὸς 
ἀρετὴν ἀεὶ μείζους, τοῖς δὲ τοὐναντίον ἔχουσιν ἀρετῆς 
18 καὶ παιδείας τὸ πρέπον ἑκατέροις ἀπονέμει. κατὰ 
λόγον. ἔστι γὰρ δήπου καὶ τὸ πολιτικὸν ἡμῖν ἀεὶ τοῦτ᾽ 
αὐτό, τὸ δίκαιον" οὗ καὶ vov ἡμᾶς ὀρεγομένους δεῖ 

Ls 
xal πρὸς ταύτην τὴν ἰσότητα, ὦ Κλεινία, ἀποβλέπον- 

SS ; ; ; 
τας τὴν νῦν ! φυομένην κατοικίζειν πόλιν᾽ ἄλλην 18 
» i Sg ias , 
ἂν ποτὲ τις οἰκχίζη, πρὸς ταὐτὸ τοῦτο σκοπούμενον 
χρεὼν » ομοϑϑτεῖν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ὀλίγους τυράγνους ἤ 

“4ιὸς γὰρ δὴ κρίσις ἐστὶ καὶ 
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πρὸς ἕνα ἢ καὶ κράτος δήμου τι, πρὸς δὲ τὸ δίκαιον ᾿ 
ἀεί. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ νῦν δὴ λεχϑέν, τὸ κατὰ φύσιν 
ἴσον ἀνίσοις ἑκάστοτε δοϑέν. ἀναγκαῖόν γ8 μὴν καὶ 
τούτοις παρωνυμίοισί ποτε προῤχρήσασϑαι πόλιν ἅ- 
πασαν, δὲ μέλλει στάσεων ἑαυτῇ μὴ προςκοινωνήσειν 

κατά τι μέρος. τὸ γὰρ ἐπιεικὲς καὶ ξύγγνωμον ! τοῦ 
τϑλέου καὶ ἀκριβοῦς παρὰ δίκην τὴν ὀρϑήν ἐστι πα- 
θατεϑρανσμένον, ὅταν γίγνηται. διὸ τῷ τοῦ κλήρου 
ἔσῳ ἀνάγκη προςχρήσασϑαι δυοκολίας τῶν πολλῶν t ἕνε- 

κα, ϑϑὸν καὶ ἀγαϑὴν τύχην καὶ τότε ἐν εὐχαῖς ἐπι- 
καλουμένους ἀπορϑοῦν αὐτοὺς τὸν κλῆρον πρὸς τὸ 
δικαιότατον. οὕτω δὴ χρηστέον ἀναγκαίως μὲν τοῖν 
ἰσοτήτοιν ἀμφοῖν, ὡς δ᾽ ὃ τι μάλιστα * ἐπ᾽ ὀλιγίστοις 

τῇ ἑτέρᾳ, τῇ τῆς τύχης 'δρομένῃ. VI. Ταῦτα οὕτως 

διὰ ταῦτα, ὦ φίλοι, ἀναγκαῖον. τὴν μέλλουσαν σωώζε- 

σϑαι δρᾶν πόλιν. ἐπειδὴ δὲ ναῦς τ ἐν ϑαλάττῃ πλέ- 
ουσα φυλακῆς ἡμέρας δεῖται καὶ νυκτὸς Gel, πόλις τα 
ὡςαύτως ἐν κλύδωνι τῶν ἄλλων πόλεων διαγομένη καὶ 
παντοδαπαῖσιν ἐπιβουλαῖς οἰκεῖ κινδυνεύουσα ἁλίσκε- 

σϑαι, δεῖ δὴ δὶ ἡμέρας TB εἰς νύχτα καὶ ἐκ νυχτὸς 

συνάπτϑιν πρὸς ἡμέραν ἄρχοντας ἄρχουσι, ! φρουροῦν- 
| τάς T8 φρουροῦσι διαδεχομένους ἀεὶ καὶ παραδιδόντας 
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μηδέποτε λήγειν" πλῆϑος δὲ οὐ δυνατὸν ὀξέως οὐδέ- 
ποτε οὐδὲν τούτων πράττειν. ἀναγκαῖον δὲ τοὺς μὲν 
πολλοὺς τῶν βουλευτῶν ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ χρόνου 

ἐᾶν ἐπὶ τοῖς αὑτῶν ἰδίοισι μένοντας εὐθημονεῖσϑαι 
τὰ κατὰ τὰς αὑτῶν οἰκήσεις, τὸ δὲ δωδέκατον μέρος 

αὐτῶν ἐπὶ δώδεκα μῆνας νείμαντας ἕν &p ἑνὶ παρέχειν 
αὐτοὺς φύλακας, ἰόντι τὲ τινί ποϑεν ἄλλοϑεν εἶτ καὶ 

|! ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως ἑτοίμως ἐπιτυχεῖν, ἂν TB ἀγ- 

γέλλειν βούληταί τις ἐάν T αὖ πυνϑανεσϑαΐ τι τῶν 
ὧν προρήκει πόλει πρὸς πόλεις ἄλλας ἀποκρίνεσϑαί T8 

καὶ ἐρωτήσασαν ἑτέρας ἀποδέξασϑαι τὰς ἀποκρίσεις, 
καὶ δὴ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἑκάστοτε νεωτερισμῶν ἕνε- 
x« παντοδαπῶν εἰωϑότων ἀεὶ γίγνεσϑαι, ὅπως ἂν 

μάλιστα μὲν μὴ γίγνωνται, ! γενομένων δὲ ὃ τι τάχι- 
στα αἰσϑομένης τῆς πόλεως ἰαϑῇ τὸ γενόμενον" διὸ 
ξυλλόγων τα ἀεὶ δεῖ τοῦτο εἶναι τὸ προκαϑήμενον τῆς 

πόλεως κύριον καὶ διαλύσεων τῶν TB κατὰ όμους τῶν 

τε ἐξαίφνης προςπιπτουσῶν τῇ πόλει. ταῦτα μὲν οὖν 
πᾶντα τὸ δωδέκατον ἂν μέρος τῆς Boviic εἴη τὸ δια- 

κοσμοῦν, τὰ ἕνδεκα ἀναπαυόμενον τοῦ ἐνιαυτοῦ μέρη. 
κοινῇ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἀρχῶν δεῖ τὰς φυλακὰς ταύ- 

τας φυλάττειν κατὰ πόλιν τοῦτο τὸ μόριον τῆς βου- 
λῆς ἀεί. Καὶ τὰ μὲν κατὰ πόλιν οὕτως ἔχοντα με- 

τρίως ἂν εἴη διατεταγμένα" ! τῆς δὲ ἄλλης χώρας πά- 

σης τὶς ἐπιμέλεια καὶ τὶς τάξις; dp. οὐχ ἡνίκα πᾶσα 

μὲν ἢ πόλις, σύμπασα δὲ ἡ χώρα κατὰ δώδεκα μέρη 
διανενέμηται, τῆς πόλεως αὐτῆς ὁδῶν καὶ οἰκήσεων καὶ 

οἰκοδομιῶν καὶ λιμένων καὶ ἀγορᾶς καὶ κρηνῶν καὶ δὴ 
καὶ τεμενῶν καὶ ἱερῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων ἐπι- 
μεληπὰς δεῖ τινὰς ἀποδεδειγμένους εἶναι; KA. Πῶς 

γὰρ ov; VII. ΑΘ. "irony * δὴ τοῖς μὲν ἱεροῖς veo- 
κόρους τε καὶ ἱερέας καὶ ἱερείας δεῖν γίγνεσϑαι" ὁδῶν 
δὲ καὶ οἰκοδομιῶν καὶ κόσμου τοῦ περὶ τὰ τοιαῦτα 
ἂν ϑρώπων τε, ἵνα μὴ ἀδικῶσι, καὶ τῶν ἄλλων ϑηρίων 

ἐν αὐτῷ τε τῷ τῆς πόλεως περιβόλῳ καὶ προαστείῳ, 
ὅπως ἂν τὰ προφήκοντα πόλεσι γίγνηται, ἑλέσϑαι δεῖ 
τρία μὲν ἀρχόντων εἴδη, περὶ μὲν τὸ n δὴ λεχϑὲν 

ἀστυνόμους ἐπονομάζοντα, τὸ δὲ περὶ ἀγορᾶς κόσμον 
ἀγορανόμους, ἱερῶν δὲ ἱερέας. οἷς μέν εἰσι πάτριαι 
ἱερωσύναι καὶ ! αἷς, μὴ κινεῖν" εἰ δέ, οἷον τὸ πρῶτον 
κατοικιξομένοις εἰκὸς γίγνεσθαι περὶ τὰ τοιαῦτα, ἢ 
μηδενὶ ἢ τισιν ὀλίγοις, οἷς μὴ καϑεστήκοι;. χαταστα- 
τέον ἱερέας τε καὶ ἱερείας »εωκόρους γίγνεσϑαι τοῖς 
ϑεοῖς. Τούτων δὴ πάντων τὰ μὲν αἱρετὰ χρή, τὰ δὲ 
κληρωτὰ ἐν ταῖς καταστάσεσι 7ίγνεσϑαι, μιγνύντας 

πρὸς φιλίαν ἀλλήλοις δῆμον καὶ μὴ δῆμον. ἐν ἑκάστῃ 

χώρᾳ καὶ πόλει, ὅπως ἂν μάλιστα ὁμονοῶν εἴη.. τὰ 

μὲν οὖν τῶν ἱερῶν τῷ ϑεῷ ἐπιτρέποντα αὐτῷ τὸ ! κε- 
χαρισμένον γίγνεσθαι, κληροῦν οὕτω τῇ dela τύχῃ 
ἀποδιδόντα, δοκιμάζειν δὲ τὸν «el λαγχάνοντα πρῶτον 

μὲν ὁλόκληρον καὶ γνήσιον, ἔπειτα ὡς ὅ τι μάλιστα ἐκ 

καϑαρευουσῶν οἰκήσεων, φόνου δὲ ἁγνὸν καὶ πάντων 
τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰς τὰ ϑεῖα ἁμαρτανομένων αὖ- 
τὸν καὶ πατέρα καὶ μητέρα κατὰ ταὐτὰ βεβιωκότας. 
ἐκ Δελφῶν δὲ χρὴ νόμους περὶ τὰ ϑεῖα πάντα κομι- 

σαμένους καὶ καταστήσαντας ἐπὶ αὐτοῖς ἐξηγητὰς τού- 
τοις χρῆσϑαι. κατ᾽ ἐνιαυτὸν δὲ " εἶναι καὶ μὴ μακρύτε- 
gov τὴν ἱερωσύνην ἑκάστην, ἔτη δὲ μὴ ἔλαττον ἑξήκοντα 
ἡμῖν εἴη γεγονὼς ὃ μέλλων καϑ᾽ ἱεροὺς νόμους περὶ τὰ 
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ἱκανῶς ἁγιστεύσειν᾽" ταῦτα δὲ καὶ περὶ τῶν ἘΝ 

ρειῶν ἔστω τὰ νόμιμα. τοὺς δὲ ἐξηγητὰς τρὶς φερέτω- 
σαν μὲν αἵ τέτταρες φυλαὶ τέτταρας, ἕκαστον ἐξ αὖ- 

τῶν, τρεῖς δὲ οἷς ἂν πλείστη γένηται ψῆφος, δοκιμά- 
σαντας ἐννέα πέμπειν εἰς Δελφοὺς ἀνελεῖν ἐξ Siren 
τριάδος & fva τὴν δὲ δοκιμασίαν αὐτῶν καὶ τοῦ ! χρό- 
γου τὴν ἡλικίαν εἶναι καϑάπερ τῶν ἱερέων. οὗτοι A 

ἔστων ἐξηγηταὶ διὰ βίου: τὸν δέ γε λιπόντα προαιρεί- 
σϑῶωσαν αἱ τέτταρες φυλαΐ, ὅϑεν ἄν ἐκλίπῃ. sapin 
δὲ δὴ τῶν τ ἱερῶν χρημάτων ἑκάστοις τοῖς ἱεροῖς καὶ 

τεμενῶὼν καὶ καρπῶν τούτων καὶ μισϑώσεων κυρίους y 
αἱρεῖσθαι ἊΣ μὲν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων τρεῖς εἰς τοῦ 

τὰ μέγιστα ἱερά, δύο δ᾽ εἰς τὰ σμικρότερα, πρὸς δὲ 

τὰ ἐμμελέστατα ἕνα᾽ τὴν δὲ αἵρεσιν τούτων καὶ τὴν 
δοκιμασίαν γίγνεσϑαι, καϑάπερ ἡ τῶν στρατηγῶν ἐγὶ- 
γνετο. VIII. "Agootguroy δὲ δὴ μηδὲν εἰς δύναμιν 

ἔστω. πόλεως μὲν. ov» ci φρουραὶ πέρι ταύτῃ γιγνέ- 
σϑῶσαν, στρατηγῶν ἐπιμελουμένων καὶ ταξιαρχῶν καὶ 
ἱππάρχων καὶ φυλάρχων καὶ o! πρυτάνεων καὶ δὴ καὶ Β 
ἀστυνόμων καὶ ἀγορανόμων, ὁπόταν αἱρεϑέντες ἡμῖν 
καταστῶσί τινες ἱκανῶς" τὴν δὲ ἀλλην χώραν φυλάτ- 
τειν πᾶσαν κατὰ τάδε. δώδεκα μὲν ἡμῖν ἡ χώρα πᾶσα 
εἰς δύναμιν i ἴσα μόρια νεγέμηταε, φυλὴ δὲ μία τῷ μο- 
glo ἑκάστῳ ἐπικληρωϑεῖσα κατ ἐγιαυτὸν παρεχέτω 
πέντε οἷον ἀγρονόμους τε καὶ φρουράρχους, τούτοις |— 
δ᾽ ἔστω καταλέξασϑαι τῆς αὑτῶν φυλῆς ἑκάστῳ δώ- 

Üsxo τῶν πέντε ἐκ τῶν ! γέων, μὴ ἔλαττον ἢ πέντε καὶ C 
εἴκοσιν ἔτη γεγονότας, μὴ πλεῖον δὲ ἢ τριάκοντα. τού- 
τοις δὲ διακληρωϑήτω τὰ μόρια τῆς χώρας xara μῆνα 
ἕχαστα ἑκάστοις, ὅπως ἂν πάσης τῆς χώρας ἔμπειροὶ 
τε καὶ ἐπιστήμονες γίγνωνται πάντες. δύο δ᾽ ἔτη τὴν 
ἀρχὴν καὶ τὴν φρουρὰν γίγνεσϑαι φρουροῖς τε καὶ ἀρ- 
χουσιν. ὅπως δ᾽ ἄν τὸ πρῶτον λάχωσι τὰ μέρη, τοὺς 
τῆς χώρας τύπους μεταλλάττοντας cei τῶν ἑξῆς τόπων 
ἑχάστου μηνὸς ἡγεῖσϑαι ! τοὺς φρουράρχους ἐπὶ δεξιὰ Ὁ 

xvxÀo: τὸ δ᾽ ἐπὶ δεξιὰ γιχγέσϑω τὸ πρὸς ἕω. περιελ- 
ϑόντος δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῷ δευτέρῳ ἔτει, ἵνα ὡς πλεῖ- 

στοι τῶν φρουρῶν μὴ μόνον ἔμπειροι, τῆς “χώρας γί- 
γρῶνται κατὰ μίαν ὥραν τοῦ ἐρλιαυτοῦ, πρὸς τῇ χώρᾳ 
δὲ ἅμα καὶ τῆς ὥρας ἑκάστης περὶ ἕχαστον τὸν τόπον 
τὸ γιγνόμενον ὡς πλεῖστοι καταμάϑωσιν, οἵ τότε ἡγού- 
μενοι πάλιν ἀφηγείσϑωσαν εἰς τὸν εὐώνυμον ἀεὶ με- 
ταβάλλοντες τόπον, ἕως ἂν τὸ ! δεύτερον διεξέλϑωσιν E 

ἔτος. τῷ τρίτῳ δὲ ἄλλους ἀγρονόμους αἱρεῖσϑαι καὶ 
φρουράρχους τοὺς πέντε τῶν δώδεκα ἐπιμελητάς. ἐν δὲ 
δὴ ταῖς διατριβαῖς τῷ τόπῳ ἑκάστῳ τὴν ἐπιμέλειαν 
εἶναι τοιάνδε τινά, πρῶτον μὲν ὅπως εὐερκὴς ἢ “χώρα 
πρὸς τοὺς πολεμίους ὃ τι μάλιστα ἔ ἔσται, ταφρεύοντάς 
τὸ ὅσα ἂν τούτου δέῃ καὶ ἀποσκάπτοντας καὶ ἐν oi- 
κοδομήμασιν εἰς δύναμιν εἴργοντας τοὺς ἐπιχειροῦντας 
ὁτιοῦν τὴν χώραν καὶ τὰ κτήματα κακουργεῖν, χρωμέ- 
γους δ᾽ ὑποζυγίοις καὶ τοῖς οἰκέταις * τοῖς ἐν τῷ τό- τοι 

πῳ ἑχάστῳ πρὸς ταῦτα, δὲ ἐκείνων ποιοῦντας, ἐκδίνοις 
ἐπιστατοῦντας, τῶν οἰκϑίων ἔργων αὐτῶν ἀργίας ὃ τι 

μάλιστα ἐκλεγομένους᾽ δύςβατα δὲ δὴ πάντα ποιεῖν 
τοῖς ἐχϑροῖς, τοῖς δὲ φίλοις ὃ τι μάλιστα εὔβατα, &y- 
ϑρώποις τε καὶ ὑποζυγίοις καὶ βοσκήμασι», ὁδῶν 18 . 

ἐπιμελουμένους, ὅπως ὡς ἡμερώταται. ἕκασται γίγνων- 
ται, καὶ τῶν ἐκ Διὸς ὑδάτων, ἵνα τὴν χώραν μὴ κα- 
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κουργῇ, μᾶλλον δ᾽ ὠφελῇ ῥέοντα ἐκ! τῶν ὑψηλῶν εἰς 
τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι γάπας ὅσαι gui; τὰς ἐκροὰς αὖ-- 

τῶν εἴργοντας οἰκοδομήμασί τὸ καὶ ταφρεύμασιν, ὅπως 
ἂν τὰ παρὰ τοῦ Διὸς ὕδατα καταδεχόμεναι καὶ πίνου- 

σαι, τοῖς ὑποκάτωϑεν ἀγροῖς τὸ καὶ τόποις πᾶσι νά- 

ματα καὶ κρήνας ποιοῦσαι, καὶ τοὺς αὐχμηροτάτους 
τόπους πολυύδρους τὸ καὶ οὐύδρους ἀπεργάζωνται" τά 
18 πηγαῖα ὕδατα, ἐάν τέ τις ποταμὸς ἐάν τε καὶ χρή- 
»i ἢ» κοσμοῦντες φυτούμασί T8 καὶ οἰκοδομήμασιν ! 
εὐπρεπέστερα, καὶ συνάγοντες ματαλλείαις γάματα, 
πάντα ἄφϑονα ποιῶσιν, ὑδρείαις T8 xof ἑκάστας τὰς 
ὥρας, εἰ τὶ που ἄλσος ἢ τέμενος περὶ ταῦτα ἀνειμέ- 
γον ἢ, τὰ ῥεύματα ἀφιέντες εἰς αὐτὰ τὰ τῶν ϑεῶν 
ἱερά, κοσμῶσι. πανταχῇ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις γυμνάσια 
χρὴ κατασκευάζειν τοὺς νέους αὑτοῖς τε καὶ τοῖς γέ- 

ρουσι γεροντικὰ λυτρὰ ϑερμὰ παρέχοντας, ὕλην πα- 

φατιϑέντας αὔην xod ξηρὰν ἄφϑονον, ἐπ᾽ ὀνήσει κα- 
μνόντων ! q8 νόσοις καὶ πόνοις τετρυμένα γεωργικοῖς 
σώματα δεχομένους εὐμενῶς, ἰατροῦ δ᾽ ἕξων μὴ πάνυ 
σοφοῦ βελτίονα συχνῷ. ΙΧ. Ταῦτα μὲν ovy καὶ τὰ 
τοιαῦτα πάντα κύσμος τὸ καὶ ὠφέλεια τοῖς τόποις γί- 

γνοιτ᾽ ἂν μετὰ παιδιᾶς οὐδαμῇ ἀχαρίτου" σπουδὴ δὲ 
περὶ ταῦτα ἣδε ἔστω. τοὺς ἑξήκοντα ἑκάστους τὸν 
αὑτῶν τόπον φυλάττειν μὴ μόνον πολεμίων ἕνεκα ἀλ- 

λὰ καὶ τῶν φίλων φασκόντων εἶναι. γειτόνων δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων πολιτῶν ἢν ἄλλος ' ἄλλον ἀδικῇ, δοῦλος ἢ 

ἐλεύϑερος, δικάζοντας τῷ ἀδικϑῖσϑαι φάσκοντι, τὰ μὲν 

σμικρὰ αὐτοὺς τοὺς πέντε ἄρχοντας, τὰ δὲ μείζονα 

μετὰ τῶν δώδεκα τοὺς ἑπτακαίδεκα δικάζειν μέχρι 

τριῶν μνῶν, ὅσα ἂν ἕτερος ἑτέρῳ ἐπικαλῇ. δικαστὴν 
δὲ καὶ ἄρχοντα ἀγυπεύϑυνον οὐδένα δικάζειν καὶ ἀρ- 
xe δεῖ πλὴν τῶν τὸ τέλος ἐπιτιϑέντων, οἷον βασι- 
λέων. καὶ δὴ καὶ τοὺς ἀγρονόμους τούτους, ἐὰν ὑβρί- 

ζωσὶ τι περὶ τοὺς ὧν ἐπιμελοῦνται, προςτάξεις T8 

προςτάττοντες ἀνίσους * καὶ ἐπιχειροῦντες λαμβάνειν 
18 καὶ φέρειν τῶν ἐν ταῖς γεωργίαις μὴ πείσαντες, καὶ 

ἐὰν δέχωνταί τι κολακείας ἕνεκα διδόντων ἢ καὶ δίκας 
ἀδίκως διανέμωσι, ταῖς μὲν ϑωπείαις ὑπείκοντες ὀνείδη 

φερέσϑωσαν ἐν πάσῃ τῇ πόλει, τῶν δὲ ἄλλων ἀδικη- 

μάτων ὃ τι ἄν ἀδικῶσι τοὺς ἐν τῷ τόπῳ, τῶν μέχρι 
μνᾶς £y τοῖς κωμήταις καὶ γείτοσιν ὑπεχέτωσαν ÉxOv- 

τες δίκας, τῶν δὲ μειζόνων ἑκάστοτε ἀδικημάτων ἢ καὶ 
τῶν ! ἐλαττόνων, ἐὰν μὴ ϑέλωσιν ὑπέχειν, πιστεύοντες 

τῷ μεϑίστασϑαι κατὰ μῆνας εἰς ἕτερον aei τόπον 
φεύγοντες ἀποφευξεῖσϑαι, τούτων πέρι λαγχάνειν μὲν 

ἐν ταῖς κοιναῖς δίκαις τὸν ἀδικούμενον, ἐὰν δ᾽ ἕλη, τὴν 

διπλασίαν πραττέσϑω τὸν ὑποφεύγοντα καὶ μὴ ἐϑε- 
λήσαντα ὑποσχεῖν ἑκόντα τιμωρίαν. Διαιτάσϑων δὲ 
οἵ τε ἄρχοντες οἵ τ ἀγρονόμοι τὰ δύο ἔτη τοιόνδε 
τινὰ τρόπον. πρῶτον μὲν δὴ καϑ' ἑκάστους τοὺς τό- 
πους εἶναι ! ξυσσίτια, ἐν οἷς κοινῇ τὴν δίαιταν ποιη- 

τέον ἅπασιν" ὃ δὲ ἀποσυσσιτήσας κἂν ἡντιναοῦν ἡμέ- 
ραν ἢ »ύχκτα ἀποκοιμηϑεὶς μὴ τῶν ἀρχόντων ταξάν- 
τῶν ἢ πάσης τινὸς ἀνάγκης ἐπιπεσούσης, ἐὰν ἀποφή- 
γῶσιν αὐτὸν οἱ πέντε καὶ γράψαντες ϑῶσιν ἐν ἀγορᾷ 
καταλελυκότα τὴν φρουράν, ὀνείδη τ ἐχέτω τὴν πολι- 
τείαν ὡς προδιδοὺς τὸ ἑαυτοῦ μέρος, κολαζέσϑω τε 

πληγαῖς ὑπὸ ! τοῦ συντυγχάνοντος καὶ ἐθέλοντος xo- 

λάζειν ἀτιμορήτως. τῶν δὲ ἀρχόντων αὐτῶν ἐάν τίς τι 
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δρᾷ τοιοῦτον αὐτός, ἐπιμελεῖσϑαι μὲν τοῦ τοιούτου 

πάντας τοὺς ἑξήχοντα χρεών, ὃ δὲ αἰσϑόμενός 18 καὶ 
πυϑόμενος μὴ ἐπεξιὼν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνεχέσϑω νόμοις 
καὶ πλείονι τῶν νέων ζημιούσϑω" περὶ τὰς τῶν νέων 

ἀρχὰς ἡτιμάσϑω πάσας. τούτων δὲ οἱ νομοφύλακες 
ἐπίσκοποι ἀκριβεῖς ἔστωσαν, ὅπως ἢ μὴ 7ίγνηται τὴν 
ἀρχὴν ἢ γιγνόμενα τῆς ἀξίας δίκης τυγχάνῃ. δεῖ δὴ ! 
πάντ᾽ ἄνδρα διανοεῖσϑαι περὶ ἁπάντων ἀνϑρώπων, ὡς 

0 μὴ δουλεύσας οὐδ᾽ ἂν δεσπότης γένοιτο ἄξιος ἐπαί- 

vov, καὶ καλλωπίζεσθαι χρὴ τῷ καλῶς δουλεῦσαι μᾶλ- 
λον ἢ τῷ χαλῶς ἄρξαι, πρῶτον μὲν τοῖς γόμοις, ὡς 

ταύτην τοῖς ϑεοῖς οὖσαν δουλείαν, ἔπειτα τοῖς πρε- 

σβυτέροις τὸ καὶ ἐντίμως βεβιωκόσι τοὺς νέους. μετὰ δὲ 
ταῦτα τῆς καϑ' ἡμέραν διαίτης δεὶ τῆς ταπεινῆς καὶ 
ἀπόρου γεγευμένον εἶναι τὰ δύο ἔτη ταῦτα τὸν τῶν 
ἀγρονόμων γεγονότα. ἐπειδὰν γὰρ δὴ καταλεγῶσιν οἵ 
δώδοκα, ξυνολϑόντες μετὰ τῶν πέντε βουλευέσϑωσαν * 
ὡς οἱἵόνπερ οἰκέται οὐχ ἕξουσιν αὑτοῖς ἄλλους οἰκέτας 

ze xal δούλους, οὐδ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων γεωργῶν τὸ καὶ 
- ^ B9B , 3 —N ' 

κωμητῶν τοῖς ἐκαίνων ἐπὶ τὰ 
ματα διακόνοις, ἀλλὰ μόνον ὅσα εἰς τὰ δημόσια" τὰ 

δ᾽ ἀλλα αὐτοὶ δὶ αὑτῶν διανοηϑήτωσαν ὡς βιωσόμε- 
γοι διακονοῦντές r8 καὶ διακονούμενοι ἑαυτοῖς, πρὸς 

δὲ τούτοις πᾶσαν τὴν χώραν διεξερευνώμενοι ϑέρους 

καὶ χειμῶνος σὺν τοῖς ὅπλοις φυλακῆς τϑ ! καὶ γνωρί- 

ἴδια χρήσονται ὑπηρετή- 

σδως ἕνεκα πάντων ἀεὶ τῶν τόπων. xiyÜvyever γὰρ οὐ- 
δενὸς ἕλαττον μάϑημα εἶναι, δι ἀχριβείας ἐπίστασϑαι 

πάντας τὴν αὑτῶν χώραν" οὗ δὴ χάριν κυνηγέσια καὶ 
τὴν ἄλλην ϑήραν οὐχ ἧττον ἐπιτηδεύειν δεῖ τὸν ἡβῶν- 

τα ἢ τῆς ἄλλης ἡδονῆς à ἅμα καὶ ὠφελείας τῆς περὶ τὰ 

τοιαῦτα γιγνομένης πᾶσι. τούτους οὖν αὐτούς 18 xai 
τὸ ἐπιτήδευμα εἴτα τις χρυπτοὺς εἴτα ἀγρονόμους εἴϑ᾽ 
ὅ τι καλῶν χαΐρδι, τοῦτο προςαγορεύων προϑύμως ! 
πᾶς ἀνὴρ εἰς δύναμιν ἐπιτηδευέτω, ὅσοι μέλλουσι τὴν 
αὑτῶν πόλιν ἱκανῶς goce. X. Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο 

ἀρχόντων αἱρέσεως ἀγορανόμων πέρι καὶ ἀστυνόμων 
ἦν ἡμῖν ἑπόμενον, ἕποιντο δ᾽ ἄν ἀγφονόμοις ye ἀστυ- 
νόμοι τρεῖς ἑξήκοντα οὔσι, τριχῇ δώδεκα μέρη τῆς πό- 
λεὼς διαλαβόντες, μιμούμενοι ἐχίνους τῶν c8 ὅδῶν 
ἐπιμελούμενοι τῶν κατὰ τὸ ἄστυ καὶ τῶν ἐκ τῆς χώ- 
ρας λεωφόρων εἰς τὴν πόλιν ἀεὶ τεταμένων καὶ τῶν " 
οἰκοδομιῶν, ἵνα κατὰ νόμους γίγνωνται πᾶσαι, καὶ δὴ 
καὶ τῶν ὑδάτων, ὅπόσ ἂν αὐτοῖς πέμπωσι χαὶ παρα- 

διδῶσιν οἵ φρουροῦντες τεϑεραπευμένα, ὅπως εἰς τὰς 

κρήνας ἱκανὰ καὶ χκαϑαρὰ πορευόμενα κοσμῇ re ἅμα 
καὶ ὠφελῇ τὴν πόλιν. δεῖ δὴ καὶ τούτους δυνατούς τε 
εἶναι καὶ σχολάζοντας τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσϑαι" διὸ 

προβαλλέσϑω μὲν πᾶς ἀνὴρ ἐκ τῶν μεγίστων τιμημά- 
τῶν ἀστυνόμον, ὃν ἂν βούληται, διαχειροτονηϑέντων δὲ 
καὶ 1 ἀφικομένων sig ἕξ, οἷς ἂν πλεῖσται γίγνωνται, 
τοὺς τρϑῖς ἀποκληρωσάντων οἷς τούτων ἐπιμελές" δο- 

κιμασϑέντες δὲ ἀρχόντων κατὰ τοὺς τοϑέντας αὐτοῖς 

νόμους. ᾿γοφανόμους δ᾽ ἑξῆς τούτοις αἱρεῖσϑαι “μὲν 
ἐκ τῶν δευτέρων καὶ πρώτων τιμημάτων πέντε, τὰ δ᾽ 

ἄλλα αὐτῶν γίγνεσϑαι τὴν αἵρεσιν καϑάπερ 7 τῶν 

ἀστυνόμων, δέκα ἐκ τῶν ἄλλων χειροτονηϑέντας τοὺς 
πέντϑ ἀποκληρῶσαι, καὶ δοκιμασϑέντας αὐτοὺς ἄρχον- 

τας ἀποφῆναι. χειροτονείτω δὲ πᾶς πάντα" ὃ δὲ μὴ 
i ϑέλων, ἐὰν εἰςαγγελϑῇ * πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ζημιού- 
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σϑω πεντήκοντα δραχμαῖς πρὸς τῷ κακὸς εἶναι δο- 

aH». ἴτω δ᾽ εἰς ἐχκλησίαν καὶ τὸν κοιγὸν ξύλλογον ὃ 

βουλόμενος, ἐπάναγκες δ᾽ ἔστω τῷ τῶν δευτέρων καὶ 

πρώτων τιμημάτων, δέκα δραχμαῖς ξημιουμένῳ ἐὰν μὴ 

παρὼν ἐξετάζηται τοῖς ξυλλόγοις. τρίτῳ δὲ τιμήματι 

xal τῷ τετάρτῳ μὴ ἐπάναγκες, ἀλλὰ ἀζήμιος ἀφείσϑω, 

ἐὰν μή τι παραγγείλωσιν οὗ ἄρχοντες πᾶσιν ἔκ τινος 

ἀνάγκης ξυνιέναι. ! τοὺς δὲ δὴ ἀγορανόμους τὸν περὶ 

τὴν ἀγορὰν κόσμον διαταχϑέντα ὑπὸ γόμων φυλάττειν 

καὶ ἱερῶν καὶ κρηνῶν ἐπιμελεῖσϑαι τῶν κατ᾽ ἀγορᾶν, 

ὅπως μηδὲν ἀδικῇ μηδείς, τὸν ἀδικοῦντα δὲ κολάζειν, 

πληγ αἷς μὲν καὶ δεσμοῖς δοῦλον καὶ ξένον, ἐὰν δ᾽ ἐπι- 

χώριος ὧν τις περὶ τὰ τοιαῦτα ἀκοσμῇ;, μέχρι μὲν 

ἑκατὸν δραχμῶν γομίσματος αὐτοὺς εἶναι κυρίους δια- 

δικάζοντας, μέχρι δὲ διπλασίου τούτου κοινῇ “μετὰ 

ἀστυνόμων ! ζημιοῦν δικάζοντας τῷ ἀδικοῦντι. τὰ αὐ- 

τὰ δὲ καὶ ἀστυγόμοις ἔστω δημιώματά 18 καὶ κολα- 

σεις ἐν τῇ ἑαυτῶν ἀρχῇ, μέχρι μὲν μνᾶς αὐτοὺς ζη- 

μιοῦντας, τὴν διπλασίαν δὲ μετὰ ἀγορανόμων. ΧΙ. 

'Μουσικῆς δὲ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ γυμναστικῆς ἄρχον- 

τας καϑίστασϑαι πρέπον ὃν εἴη» διττοὺς ἑκατέρων, 

τοὺς μὲν παιδείας αὐτῶν ἕνεκα, τοὺς δὲ ἀγωνιστικῆς. 

παιδείας μὲν βούλεται λέγειν ὃ »όμος γυμνασίων xal 

διδασκαλείων ἐπιμελητὰς ! κόσμου καὶ παιδεύσεως ἅμα 

καὶ τῆς περὶ ταῦτα ἐπιμελείας τῶν φοιτήσεών 18 πέρι 

καὶ οἰκήσεων ἀῤῥένων καὶ ϑηλειῶν κορῶν, ἀγωνίας δὲ 

fy τε τοῖς γυμνικοῖς : xad περὶ τὴν μουσικὴν ἀϑλοϑέτας 

ἀϑληταῖς, διττοὺς αὖ τούτους; περὶ μουσικὴν μὲν ὅτέ- 

povc, περὶ ἀγωνίαν δ᾽ ἄλλους. ἀγωνιστικῆς μὲν οὖν 

ἀνϑρώπων τε καὶ ἵππων τοὺς αὐτούς, μουσικῆς, δὲ 

ἑτέρους μὲν τοὺς περὲ μονῳδίαν Te καὶ μιμητική», οἷον 

ῥαψῳδῶν. καὶ κιϑαρῳδῶν καὶ ! αὐλητῶν καὶ πάντων 

τῶν τοιούτων, ἀϑλοϑέτας [ἑτέρους) πρέπον ἂν εἴη γί- 

Ἴρεσϑαι; τῶν δὲ περὶ χορῳδίαν ἄλλους. πρῶτον 

περὶ τὴν τῶν χορῶν παιδιὰν παΐδων τε καὶ ἀνδρῶν 

καὶ ϑηλειῶν κορῶν ἐν ὀρχήσεσι καὶ τῇ τάξει τῇ ἁπά- 

75 γιγνομένῃ μουσικῇ τοὺς ἄρχοντας αἱρεῖσϑαί που 

xot ἱκανὸς δὲ εἷς ἄρχων αὐτοῖς, μὴ ἔλαττον τετ- 

ταράκοντα γεγονὼς ἐτῶν. * ἱκανὸς δὲ καὶ περὲ μονῳ- 

δίαν eie, μὴ ἔιατεῦ» 1i τριάκοντα γεγονὼς ἐτῶν, εἰς- 

-αγωχεύς τε εἶναι καὶ τοῖς ἁμιλλωμένοις τὴν διάκρισιν 

ἱκανῶς ἀποδιδούς. τὸν δὴ χορῶν ἄρχοντα xoi διαϑε- 

τῆρα αἱρεῖσθαι χρὴ τοιόνδε τινὰ τρύπο». ὅσοι μὲν 
φιλοφρόνως ἐσχήκασι περὶ τὰ τοιαῦτα, εἰς τὸν ξύλλο- 

γον ἴτωσαν; ἐπιξήμιοι ἐὰν μὴ ἴωσι" τούτου δὲ οἱ νο- 
μοφύλακες χριταί᾽ τοῖς δ᾽ ἄλλοις, ἐὰν μὴ βούλωνται, 

μηδὲν ἐπάναγκες i ἔστω. καὶ τὴν ! προβολὴν δὴ τὸν oi- 

φούμενον ἐκ τῶν ἐμπείρων ποιητέον, ἔν 18 τῇ δοκιμα- 
gig κατηγόρημα ἕν τοῦτ ἔστω καὶ ἀπηγόρημα, τῶν 
μέν, ὡς ἄπειρος ὃ λαχών, τῶν δ᾽, ὡς ἔμπειρος. ὃς δ᾽ 

dy εἷς ἐκ προχϑιϑοτονηϑέντων δέτα λάχῃ, δοκιμασϑεὶς 

τὸν ἐνιαυτὸν τῶν χορῶν ἀρχέτω κατὰ νόμον. κατὰ 
ταὐτὰ δὲ τούτοις καὶ ταύτῃ ὃ λαχὼν τὸν ἐνιαυτὸν 
ἐκεῖνον τῶν ἀφικομένων εἰς κρίσιν μονῳδιῶν τε καὶ 
συναυλιῶν ἀρχέτω, εἰς τοὺς κριτὰς ἀποδιδοὺς [ὁ λα- 

χὼν] ' τὴν κρίσιν. Μοτὰ δὲ ταῦτα χρεὼν ἀγῶνίας 
ἀϑλοϑέτας αἱρεῖσθαι τῆς περὶ τὰ γυμνάσια ἵππων τὸ 
καὶ ἀνθρώπων ἐκ τῶν τρίτων τὸ καὶ ἔτι τῶν δευτέρων 
τιμημάτων. εἰς δὲ τὴν αἵρεσιν ἔστω μὲν ἐπάναγκες 

τοῖς τρισὶ πορδύεσϑαι τιμήμασι, τὸ σμικρότατον δὲ 
ἀζήμιον ἀφείσϑω. τρεῖς δ᾽ ἔστωσαν οἱ λαχόντες, τῶν 
προχειροτονηϑέντων μὲν εἴκοσι, λαχόντων δὲ ἐκ τῶν 
εἴχοσι τριῶν, οὖς üy καὶ ψῆφος 7 τῶν δοκιμαζόντων 
δοκιμάσῃ. ἐὰν δὲ τις ' ἀποδοκιμασϑῆ καϑ' ἡντιναοῦν D 
ἀρχῆς λῆξιν καὶ κρίσιν; ἄλλους ἀνϑαιρεῖσϑαι κατὰ 
ταὐτὰ καὶ τὴν δοκιμασίαν ὡςαύτως αὐτῶν πέρι ποιεῖ- 

σϑαι. ΧΗ. “οιπὸς δὲ ἄρχων περὶ τὰ προειρημένα 
ἡμῖν ὃ τῆς παιδείας ἐπιμελητὴς “πάσης ϑηλειῶν τε καὶ 

ἀῤῥένων. εἷς μὲν δὴ καὶ ὃ τούτων ἄρξων ἔστω κατὰ 
γόμους, ἐτῶν μὲν γεγονὼς μὴ ἔλαττον ἢ 5 πεντήκοντα, 
παΐδων δὲ γνησίων πατήρ, μάλιστα μὲν υἱέων καὶ ϑυ- 

γατέρω», εἰ δὲ μή, ϑαάτερα" διανοηϑήτω δὲ ' αὐτός τ E 

ὃ προχριϑεὶς καὶ ὁ προκρίνων, ὡς οὖσαν ταύτην τὴν | 
ἀρχὴν τῶν ἐν τῇ πόλει ἀχροτάτων ἀρχῶν πολὺ μεγί- 
στην. παντὸς γὰρ δὴ φυτοῦ ἢ πρώτη βλάστη καλῶς 
ὁρμηϑεῖσα πρὸς ἀρετὴν τῆς αὑτοῦ φύσεως κυριωτάτη 
τέλος ἐπιϑεῖναι τὸ πρόξφορον, τῶν T8 ἄλλων φυτῶν 

καὶ τῶν ζώων ἡμέρων καὶ ἀγρίων καὶ ἀνϑρώπω». ἂν- 
ϑρωπος δέ, ὥς φαμεν, * ἥμερον, ὅμως μὴν παιδείας, τοῦ 

μὲν ὀρϑῆς τυχὸν καὶ φύσεως εὐτυχοῦς ϑειότατον ἦμε- 

ρώτατόν τε ζῶον γίγνεσϑαι. φιλεῖ, μὴ ἱκανῶς. δὲ ἢ 3 μὴ y 
καλῶς τραφὲν ἀγριώτατον ὑπόσα φύει γῆ. ὧν ἕνεχα |— 
οὐ δεύτερον οὐδὲ πάρεργον δεῖ τὴν σπταίδων τροφὴν τὸν ἢ 
»ομοϑέτην ἐᾶν γίγνεσϑαι. πρῶτον δὲ ἀρξασϑαι χρεῶν, 

τὸν μέλλοντα αὐτῶν ἐπιμελήσεσϑαι καλῶς αἱρεϑῆναι. 
τῶν ἐν τῇ πόλει ὃς ἂν ἄριστος εἰς πάντα ἡ" τοῦτον 
κατὰ δύναμιν ὃ τι μάλιστα ! αὐτοῖς καϑιστάντα προ- 

στάτην καὶ ἐπιμελητήν. oi πᾶσαι τοίνυν ἀρχαὶ πλὴν 

βουλῆς καὶ πρυτάνεων εἰς τὸ τοῦ πόλλωνος ἱερὸν 
ἐχϑοῦσαι φερόντων ψῆφον Ἀρύβδην," τῶν “»ομοφυλάκων 
ὅντιν ἂν ἕκαστος ἡγῆται κάλλιστ᾽ ἂν τῶν περὶ παι- 

δείαν ἄρξαι γενομένων" ᾧ δ᾽ ἂν πλεῖσται ψῆφοι ξυμ- | 

βῶσι, δοκιμασϑεὶς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀρχόντων τῶν ἕλο- 
μένων, πλὴν νομοφυλάχων, ἀρχέτω ἔτη πέντε, ἕκτῳ δὲ 

κατὰ ταὐτὰ ἄλλον ἐπὶ ταύτην ! τὴν ἀρχὴν αἱρεῖσϑαι. G 
XII. ᾿Εὰν δὲ τις δημοσίαν c ἀρχὴν ἄρχων ἀποϑάνῃ πρὶν 
ἐξήκειν αὐτῷ τὴν ἀρχὴν πλεῖον ἢ τριάκοντα ἐπιδεομέ- 

γὴν ἡμερῶν, τὸν αὐτὸν τρύπον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἄλλον r 

χαϑιστάγαι οἷς ἦν τοῦτο προςηκόντως μέλον. καὶ ἐὰν 
ὀρφανῶν ἐπίτροπος τελευτήσῃ τις, οἵ πιροςήκοντες καὶ 
ἐπιδημοῦντες πρὸς πατρὸς καὶ μητρὸς μέχρι ἀνεψιῶν Ε 
παίδων ἄλλον καϑιστάντων ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, ἢ ζη- 
μιούσϑων ἕκαστος δραχμῇ ! τῆς ἡμέρας, μέχρισερ ἄνν 
τοῖς παισὶ καταστήσωσι τὸν ἐπίτροπον. Πᾶσα δὲ. 
δήπου πόλις ἄπολις ἄν 7ίγνοιτο, ἐν ἡ δικαστήρια μὴ 
καϑεστῶτα εἴη κατὰ τρύπον᾽ ἄφωνος δ᾽ αὖ δικαστὴς 
ἡμῖν καὶ μὴ πλείω τῶν ἀντιδίχων ἐν ταῖς ἀνακρίσεσι 
φϑεγγόμενος, καϑάπερ £y ταῖς διαΐταις, οὐκ ἂν ποτδ l 

ἱκανὸς γένοιτο περὶ τὴν τῶν δικαίων κρίσιν" ὧν ἕνεκα 
οὔτε πολλοὺς ὄντας ῥῴδιον εὖ δικάζειν οὔτε ὀλίγους 

φαύλους. σαφὲς δὲ ἀεὶ τὸ ἀμφιςβητούμενον χροὼν rt- 
γνεσϑαι ! mag ἑκατέρων, ὃ δὲ χρόνος ἅμα καὶ τὸ E 
βραδὺ τό τε πολλάκις ἀνακφίνειν πρὸς τὸ φανερὰν γί- 
7»εσϑαι τὴν ἀμφιςβήτησιν ξύμφορον», ὧν ἕνεκα πρῶ- 
τὸν μὲν εἰς γείτονας ἰέναι χρὴ τοὺς ἐπικαλοῦντας ἀλ- | 
λήλοις καὶ τοὺς φίλους τε xoi ξυνειδότας 0 τι μάλιστα, 

τὰς ἀμφιςβητουμένας πράξϑις" ἐὰν δ᾽ ἄρα μὴ * ἐν τὸῖ 
τούτοις τις ἱκαγὴν κρίσιν λαμβάνῃ, πρὸς ἄλλο δικα- — 
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στήριον ἴτω" τὸ δὲ τρίτον, ἂν τὰ δύο δικαστήρια μὴ 
δύνηται διαλλάξαι, τέλος ἐπιϑέτω τῇ δίκῃ. Τρόπον δή 
τιγα καὶ τῶν δικαστηρίων αἵ καταστάσεις ἀρχόντων 

εἰσὶν αἱρέσεις" πάντα μὲν γὰρ ἄρχοντα ἀναγκαῖον καὶ 
δικαστὴν εἶναί τινῶν, δικαστὴς δὲ οὐκ ἄρχων καί τινα 
τρόπον ἄρχων οὐ πάνυ φαῦλος γίγνεται τὴν 109. ἡμέ- 
θαν ἧπερ ἂν κρίνων τὴν δίκην ἀποτελῇ. ϑέντες δὴ 
καὶ τοὺς δικαστὰς ὡς ! ἄρχοντας λέγωμεν, τίνες ἂν 
εἶεν πρέποντες καὶ τίνων ἄρα δικασταὶ καὶ πόσοι ἐφ᾽ 
ἕκαστον. κχυριώτατον μὲν τοίνυν ἔστω δικαστήριον, 
ὅπερ ἂν αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἀποφήνωσιν ἕκαστοι, κοινῇ τι- 
γὰς ἑλόμενοι" δύο δὴ τῶν λοιπῶν ἔστω κριτήρια, τὸ 
μὲν ὅταν τὶς τινα ἰδιώτην ἰδιώτης, ἐπαιτιώμενος ἀδι- 
κεῖν αὐτόν, ἄγων 8i δίχην βούληται διακριϑῆναι, τὸ 
δ᾽ ὁπόταν τὸ δημόσιον ὑπό τινος τῶν πολιτῶν ἡγῆταὶ 

τις ἀδικεῖσϑαι καὶ βουληϑῇ τῷ κοινῷ βοηϑεῖν. ! λε- 
χτέον δ᾽ ὁποῖοί τ εἰσὶ καὶ τίνες οἱ κριταί. πρῶτον δὴ 

δικαστήριον ἡμῖν γιγνέσθω κοινὸν ἅπασι τοῖς τὸ τρί- 
TOY ἀμφιςβητοῦσιν ἰδιώταις πρὸς ἀλλήλους, γενόμενον 
τῇδέ πῇ. πάσας δὴ τὰς ἀρχάς, ὁπόσαι τὸ κατ ἐνιαυ- 

τὸν καὶ ὁπόσαι πλείω χρόνον ἄρχουσιν, ἐπδιδὰν μέλλῃ 
| γέος ἐνιαυτὸς μετὰ ϑερινὰς τροπὰς τῷ ἐπιόντι μηνὶ 
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γίγνεσϑαι, ταύτης τῆς ἡμέρας τῇ πρόσϑεν πάντας χρὴ 
τοὺς ἄρχοντας συνελϑεῖν εἰς ἕν ἱερὸν καὶ τὸν sov 
ὀμόσαντας οἷον ἀπάρξασϑαι ! πάσης ἀρχῆς ἕνα δικα- 
στήν, ὃς ἄν ἐν ἀρχῇ ἑκάστῃ ἀριστός τε εἶναι δόξῃ καὶ 
ἄριστ' ἂν καὶ ὁσιώτατα τὰς δίκας τοῖς πολίταις αὐτῷ 
τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν φαίνηται διακρίνειν. τοὐτῶν δὲ 
αἱρεϑέντων γίγνεσϑαι μὲν δοκιμασίαν ἐν τοῖς ἑλομέ- 
γοις αὑτοῖς ἐὰν δὲ ἀποδοκιμασϑῇ τις, ἕτθρον ἀνϑαι- 

ρεῖσϑαι κατὰ ταὐτά. τοὺς δὲ δοκιμασϑέντας δικάζειν 
μὲν. τοῖς τἄλλα δικαστήρια φυχοῦσι, τὴν δὲ ψῆφον φα- 
γερὰν φέρειν. ἐπηχόους δ᾽ εἶναι καὶ ϑεατὰς τούτων 
τῶν ! δικῶν ἐξ ἀνάγκης μὲν βουλευτὰς καὶ τοὺς ἀλ- 
λους ἄρχοντας τοὺς ἑλομένους αὐτούς, τῶν δὲ ἀλλων 

τὸν βουλόμενον. ἐὰν δὲ τις ἐπαιτιᾶταί τινα ἑκόντα 
ἀδίκως κρῖναι τὴν δίκην, εἰς τοὺς νομοφύλακας ἰὼν κα- 
τηγορείτω" ὃ δὲ ὄφλων τὴν τοιαύτην δίκην ὑπεχέτω 
μὲν τοῦ βλάβους τῷ βλαφϑέντι τὸ ἥμισυ τίνειν, ἐὰν δὲ 
μείζονος ἄξιος εἶναι δόξῃ ζημίας, προςτιμᾶν τοὺς κρέ- 

γαντας τὴν δίκην 0 τι χρὴ πρὸς τούτῳ παϑεῖν αὐτὸν 
ἢ ἀποτίνειν τῷ κοινῷ καὶ τῷ τὴν δίκην δικασαμένῳ. 
περὶ δὲ τῶν δημοσίων ἐγκλημάτων ἀναγκαῖον πρῶτον 
μὲν τῷ * πλήϑει μεταδιδόναι τῆς κρίσβως" οἱ γὰρ ἀδι- 
κούμενοι πάντες εἰσίν, ὁπόταν τις τὴν πόλιν ἀδικῇ, 
καὶ χαλεπῶς ἄν ἐν δίκῃ φέροιδν ἄμοιροι χιγνόμενοι 
τῶν τοιούτων διακρίσεων, ἀλλ᾽ ἀρχήν τὸ δῖναι χρὴ τῆς 
τοιαύτης δίκης καὶ τελευτὴν εἰς τὸν δῆμον ἀποδιδομέ- 
γὴν, τὴν δὲ βάσανον ἐν ταῖς μεγίσταις ἀρχαῖς τρισίν, 

ἃς ἄν ὃ τὸ φεύγων καὶ ὁ διώκων EvyouoAoy5roy: ἐὰν 
δὲ μὴ δύνησϑον κοιγωγῆσαι τῆς ὁμολογίας αὐτοί, τὴν 
βουλὴν ἐπ ἐπικρίνειν αὐτῶν τὴν αἵρεσιν ! ὁχατέρου. δεῖ δὲ 
δὴ καὶ τῶν ἰδίων δικῶν κοινωνεῖν κατὰ δύναμιν ἅπαν- 
τας" ὃ γὰρ ἀκοινώνητος ὧν ἐξουσίας τοῦ συνδικάζειν 

ἡγεῖται τὸ παράπαν τῆς πόλεως ov μέτοχος εἶναι. διὰ 
ταῦτ οὖν δὴ καὶ κατὰ φυλὰς ἀναγκαῖον δικαστήριά τϑ 
γίγνεσϑαι καὶ κλήρῳ δικαστὰς ἐκ τοῦ παραχρῆμα 
ἀδιαφϑόρους ταῖς δεήσεσι δικάξβιν" τὸ δὲ τέλος κρίνειν 
πάντων τῶν τοιούτων ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον ὃ φαμεν 
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εἴς ye ἀνθρωπίνην δύναμιν ὡς οἷόν τ ἀδιαφϑορώτατα 
' παρεσκουάσϑαι τοῖς μὴ δυναμένοις μήτε ἐν τοῖς γεί- 
τοσι μήτε ἐν τοῖς φυλετικοῖς δικαστηρίοις ἀπαλλάιττε- 
σϑαι. Χιν. νῦν δὴ περὶ μὲν δικαστήρια ἡ ἡμῖν, ἃ δή 
φαμεν ov9 ὡς ἀρχὰς οὔτε ὡς μὴ ῥάδιον. εἰπόντα 
ἀγαμφιςβητήτως εἰρηκέναι, περὶ μὲν ταῦτα οἷον περι- 
γραφή τις ἔξωϑεν περιγεγφαμμένη τὰ μὲν elg, τὰ 
δ᾽ ἀπολείπει σχεδόν" πρὸς 7ὰρ τέλει »ομοϑεσίας ἡ δι- 
χῶν ἀκριβὴς νόμων ϑέσις ἅμα καὶ διαίρεσις ὀρϑότατα 
γίγνοιτ᾽ ἂν μαχρῷ. παύταις μὲν ! οὖν εἰρήσϑω πρὸς 
τῷ τέλει περιμένειν ἡμᾶς, αἵ δὲ περὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς 

καταστάσεις σχεδὸν τὴν πλείστην εἰλήφασι γομοϑε- 

σίαν. τὸ δὲ ὅλον καὶ ἀκριβὲς περὶ ἑνός τε καὶ πάν- 
τῶν τῶν κατὰ πόλιν καὶ πολιτικὴν πᾶσαν διοικήσεων 
οὐκ ἔστι γενέσϑαι σαφές, πρὶν ἂν ἡ διέξοδος ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς τά τε δεύτερα καὶ τὰ μέσα καὶ πάντα μέρη τὰ 
ἑαυτῆς ἀπολαβοῦσα πρὸς τέλος ἀφίκηται. νῦν μὴν ἐν 
τῷ παρόντι μέχρι τῆς τῶν ἀρχόντων ! αἱρέσεως y&vo- 
μένης τελευτὴ μὲν τῶν ἔμπροσϑεν αὕτη γίγνοιτ ἂν 

ἱκανή, νόμων δὲ ϑέσεως ἀρχὴ καὶ ἀγναβολῶν ἅμα καὶ 
ὄκνων οὐδὲν ἔτι Osouévy. KA. Πάντως μοι κατὰ 
γοῦν, ὦ Boe, τὰ ἔμπροσϑεν εἰρηκώς, τὴν ἀρχὴν »vr 
τελδυτῇ προςάψας meo τῶν τε δἰρημένων καὶ τῶν μελ- 
λόντων ῥηθήσεσϑαι, ταῦτα ἔτι μᾶλλον ἐκδίνων εἴρηκας 
φιλίως. * AO. Καλῶς τοίνυν ἂν ἡμῖν ἡ πρεσβυτῶν ἔμ- 
qoo» παιδιὰ μέχρι δεῦρ εἴη τὰ νῦν διαπεπαισμένη. 

KA. Καλὴν τὴν σπουδὴν ἔοικας δηλοῦν τῶν ἀνδρῶν. 
ΑΘ. Eixog ys. τόδε δ᾽ ἐννοήσωμεν, εἰ σοὶ δοκεὶ κα- 
ϑάπερ ἐμοί. ΚΑ. Τὸ ποῖον δή; καὶ περὶ τίνων; ΑΘ. 

Οἶσϑ᾽ ὅτι, καϑάπερ ζωχράφων οὐδὲν πέρας ἔχειν à 
πραγματεία δοκεῖ περὶ ἑκάστων τῶν ζώων, ἀλλ 7 τοῦ 

χφαίνειν ἢ ἀποχραΐνειν, ἢ ὃ τι δήποτε ! καλοῦσι τὸ 
τοιοῦτον οἵ ζωχράφων παῖδες, οὐκ ἀν ποτε δοκεῖ παύ- 

σασϑαι κοσμοῦσα, dte ἐπίδοσιν μηκέτ᾽ ἔχειν εἰς τὸ 
καλλίω τε καὶ φανερώτερα rien τὰ χεγφαμμένα 
— KA. Σχεδὸν ἐννοῶ ἀκούων καὶ αὐτὸς ταῦτα ἃ λέ- 

7γεις, ἐπεὶ ἐντριβής ys οὐδαμῶς γέγονα τῇ τοιαύτῃ τέ- 
i». A9. Koi οὐδέν 7ε ἐβλάβης. ᾿χρησώμεϑά 7ε μὴν 
τῷ γῦν παρατυχόντι περὶ αὐτῆς ἡμῖν λόγῳ τὸ τοιόνδε" 
ὡς εἴ ποτέ τις ἐπινοήσειε γράψαι 18 ὡς κάλλιστον ! 

ζῶον καὶ τοῦτ᾽ αὖ μηδέποτε ἐπὶ τὸ “φαυλότερον ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴσχειν τοῦ ἐπιόντος «eb χρόνου, ξυν- 
γοεῖς ὅτι ϑνητὸς ὧν, εἰ μή τινὰ καταλείψει διάδοχον 
τοῦ ἐπανορϑοῦν r8, ἐών τι σφάλληται τὸ ζῶον ὑπὸ 

χρόνων, καὶ τὸ παραλειρϑὲν ὑπὸ τῆς ἀσϑενείας τῆς 
ἑαυτοῦ πρὸς τὴν τέχνην οἷος 18 βἰς τὸ πρόσϑεν ἔσται 

φαιδρύνων ποιδῖν ἐπιδιδόναι, σμικρόν τινὰ χρόνον αὐ- 

τῷ πόνος παραμενεῖ πάμπολυς; KA. Alas. AQ. 
Τί '! ovv; dg οὐ τοιοῦτον δοκεῖ σοι τὸ TOU »ομοϑέ- 

του βούλημ᾽ βἶναι; πρῶτον μὲν χφάψαι τοὺς νόμους 
πρὸς τὴν ἀκρίβειαν κατὰ δύναμιν i ἱκανῶς" ἔπειτα mgoi- 
ὄντος τοῦ χρόνου καὶ τῶν δοξάντων ἔργῳ πειρώμενον 
dp οἶδι τινὰ οὕτως ἄφρονα γεγονέναι νομοϑέτην, der 
&yvosiv ὅτι πάμπολλα ἀνάγκη παραλείπεσϑαι τοιαῦ- 
τα, ἃ δεῖ τινὰ ξυνεπόμδνον ἐπανορϑοῦν, ἵνα μηδαμῇ 
χείρων βελτίων δὲ ἡ πολιτδία καὶ ὁ κόσμος ἀεὶ γίγνη- 
ται πϑρὶ ! τὴν ὠκισμένην αὐτῷ πόλιν; ΚΛ. Εἰκὸς, 

πῶς γὰρ ov; βούλεσϑαι πάντα ὁγτινοῦν τὸ τοιοῦτον 
ΑΘ. Οὐκοῦν si τίς τινα μηχανὴν ἔχοι πρὸς τοῦτο ἔρ- 

Cc 

D 

769 

a 



110 

c 

432 

ro καὶ λόγοις, τίνα τρόπον διδάξειεν ἄν ἕτερον εἴτε 

μείζονα εἴτε ἐλάττω περὶ τοῦτ᾽ ἔχειν ἔννοιαν, ὅπως χρὴ 
φυλάττει» xal ἐπανορϑοῦν »όμους, οὐκ ἂν ποτε λέγων 

ἀπείποι τὸ τοιοῦτον πρὶν ἐπὶ τέλος ἐλϑεῖν; * KA. 

Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Οὐκοῦν ἐν τῷ νῦν παρόντι ποιη- 
τέον ἐμοὶ καὶ σφῷν τοῦτο; ΚΑ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 
ΑΘ. Ἐπειδὴ »ομοϑετεῖν μὲν μέλλομεν, ἥρηνται δὲ ἡ ἡμῖν 

νομοφύλακες, ἡμεῖς δ᾽ ἐν δυσμαῖς τοῦ βίου, oi δ᾽ ὡς 
πρὸς ἡμᾶς γέοι, ἅμα μέν, ὥς φαμεν, δεῖ »ομοϑετεῖν 
ἡμᾶς, ἅμα δὲ πειρᾶσϑαι ποιεῖν καὶ τούτους αὐτοὺς 
»ομοϑέτας T8 xai “»ομοφύλακας εἰς τὸ δυνατόν. ! ΚΛ. 

Τὶ μήν; εἴπερ οἷοί τὲ γ᾽ ἐσμὲν ἱκανῶς. ΑΘ. MAX ov» 
πειρατέα y8 xal προϑυμητέα. KA. πῶς γὰρ οὔ; 

XV. ΑΘ. “ἔγωμεν δὴ πρὸς αὐτούς" kn φίλοι σωτῆρες 
νόμων, ἡμεῖς περὶ ἑκάστων ὧν τέϑεμεν τοὺς »όμους 
πάμπολλα παραλεΐψομε»" ἀνάγκη γάρ" οὐ μὴν ἀλλ ὅσα 

ye μὴ σμικρὰ καὶ τὸ ὅλον εἰς δύναμιν οὐκ ἀνήσομεν 
ἀπεριήγητον καϑάπερ τινὶ περιγραφῇ. τοῦτο δὲ δεή- 
σει συμπληροῦν ὑμᾶς τὸ ποριηγηϑὲν. ὅποι δὲ βλέπον- 

τες δράσετα, ! τὸ τοιοῦτον, ἀκούειν χρή. Μέγιλλος μὲν 

γὰρ xai ἐγὼ καὶ Κλεινίας εἰρήκαμέν T8 αὐτὰ ἀλλήλοις 

οὐκ ὀλιγάκις ὁμολογοῦμέν T8 λέγεσϑαι καλῶς" ὑμᾶς δὲ 

ἡμῖν βουλόμεϑα ξυγγνώμονάς, 18 ἅμα καὶ μαϑητὰς γί- 
γνεσϑαι, βλέποντας πρὸς ταῦτα, εἰς ἅπερ ἡμεῖς συν- 
εχωρήσαμεν ἀλλήλοις τὸν γομοφύλακά 18 καὶ νομοϑέ- 

τὴν δεῖν βλέπειν. ἣν δὲ 7 συγχώρησις ἕν ἔχουσα xe- 
φάλαιον, ὅπως ποτὲ ἀνὴρ ἀγαϑὸς γίγνοιτ ἂν τὴν ay- 
ϑρώπῳ ! προφήκουσαν ἀρετὴν τῆς ψυχῆς ἔχων ἔκ τι- 
γος ἐπιτηδεύματος ἢ τινος ἤϑους ἢ ποιᾶς κτήσεως ἢ 
ἐπιϑυμίας ἢ ἢ δόξης ἢ μαϑημάτων ποτὲ τινων, εἴτβ ἀρ- 

ῥην τις τῶν ξυνοικούντων, οὖσα à φύσις εἴτα ϑήλεια, 

γέων ἢ γερύντων, ὅπως εἰς ταὐτὸν τοῦτο, ὃ λέγομεν, 
τεταμένη σπουδὴ πᾶσα ἔσται διὰ παντὸς τοῦ βίου, 
τῶν δ᾽ ἄλλων, ὅπόσα ἐμπόδια τούτοις, μηδὲν προτι- 

μῶν φανεῖται μηδ᾽ ὁτιοῦν, τελευτῶν δὲ καὶ πόλεως 
ἐὰν ! ἀνάστατον ἀνάγκη φαίνηται γίχνεσϑαι, πρὶν 
ἐθέλειν δούλειον ὑπομείνασα ζυγὸν ἄρχεσϑαι ὑπὸ 

χειρόνων, ἢ λείπειν φυγῇ τὴν πόλιν, ὡς πάντα τὰ 

τοιαῦτ ἀρ ἔσϑ᾽ ὑπομενετέον πάσχοντας, πρὶν ἀλ- 

λάξασϑαι πολιτείαν ἢ χείρους ἀνϑρώπους πέφυχϑ 

ποιεῖν. ταῦτα ἡμεῖς τὰ ἔμπροσϑεν ξυνωμολογησά- 

μεϑα, καὶ νῦν ὑμεῖς ἡμῶν εἰς ταῦτα ἑκάτερα βλέ- 
ποντες ἐπαινεῖτβ καὶ ψέγετε τοὺς »όμους, * ὅσοι μὴ 
ταῦτα δυνατοί, τοὺς δὲ δυνατοὺς ἀσπάζεσϑέ T8 καὶ 

φιλοφρόνως δεχόμενοι ζῆτε ἐν αὐτοῖς" τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπι- 

τηδεύματα καὶ πρὸς ἄλλα τείνοντα τῶν ἀγαϑῶν λεγο- 
μένων χαίρειν A προςαγορεύει». ἀρχὴ δὲ ἔστω τῶν 
μετὰ ταῦτα ἡμῖν γόμων ἣδδ τις, dp i ἱερῶν ἡργμένης, 
τὸν ἀριϑμὸν γὰρ δὴ δεῖ πρῶτον ἀναλαβεῖν ἡμᾶς τὸν 

τῶν πεντακιςχιλίων χαὶ τετταράκοντα, ὅσας εἶχέ, TE καὶ 
ἔχει τομὰς προςφόρους ὃ τ ὅλος ! ἅμα καὶ ὃ κατὰ 
φυλάς, ὃ δὴ τοῦ παντὸς ἔϑεμεν δωδεκατημόριον ἕν 
καὶ εἴκοσιν εἰκοσάκις ὀρϑότατα φύν. ἔχει δὲ διανομὰς 
δώδεκα μὲν 0 πᾶς ἀριϑμὸς ἡμῖν, δώδεκα δὲ καὶ ὃ τῆς 
φυλῆς. ἑκάστην δὴ τὴν μοῖραν διανοεῖσϑαι χρεὼν ὡς 
οὖσαν ἱερὸν ϑεοῦ δῶρον, ἑπομένην τοῖς μησὶ καὶ τῇ 
dE παντὸς περιόδῳ. διὸ καὶ πᾶσαν πόλιν ἄγει μὲν 

ὁ ξύμφυτον ἱεροῦν αὐτάς, ἄλλοι δὲ ἄλλων ἴσως ὁρ- 

dérigiy ἐνείμαντό 18 xol εὐτυχέστερον ! ἐθείωσαν τὴν 
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διανομήν. ἡμεῖς δὲ οὖν νῦν φαμὲν ὀρϑότατα προῃρῆ- 
σϑαι τὸν τῶν πεντακιςχιλίων καὶ τετταράκοντα ἀρι- 
ϑμόν, ὃς πάσας τὰς διανομὰς ἔχει μέχρι τῶν δώδεκα 
ἀπὸ μιᾶς ἀρξάμενος πλὴν ἑνδεκάδος. αὕτη δ᾽ ἔχει σμι- | 
κρότατον ἴαμα" éni ϑάτερα γὰρ ὑγιὴς γίγνεται δυοῖν. 
ἑστίαιν ἀπονεμηϑείσαιν. ὡς δ᾽ ἔστι ταῦτα ἀληϑῶς ὃν- i 

τα, κατὰ σχολὴν, οὐχ ἂν πολὺς ἐπιδείξειδ μῦϑος. πι- 

στεύσαντες δὴ τὰ νῦν τῇ παρούσῃ φήμῃ ' καὶ λόγῳ ν 
γβίμωμέν T8 ταύτην, καὶ ἑκάστῃ μοΐρᾳ ϑεὺν ἢ ϑεῶν 

παῖδα ἐπιφημίσαντες, βωμούς τε καὶ τὰ τούτοις προς- 

ἥκοντα ἀποδόντες, ϑυσιῶν πέρι ξυνόδους ἐπὶ αὐτοῖς 

ποιώμεϑα δύο τοῦ μηνός, δώδεκα μὲν τῇ τῆς φυλῆς 
διανομῇ, δώδεκα δὲ αὐτῷ τῷ τῆς πόλεως διαμερισμῷ, | 

ϑεῶν uiv δὴ πρῶτον χάριτος ἕνεκα καὶ τῶν περὶ 
ϑεούς, δεύτερον δὲ ἡμῶν. αὐτῶν οἰκειότητός T8 πέρι 
καὶ γνωρίσεως ἀλλήλων, ὡς φαῖμεν ἄν, καὶ ὁμιλίας ! B 

ἕνεκα πάσης. “πρὸς γὰρ δὴ τὴν τῶν γάμων κοινωνίαν 
καὶ ξύμμιξιν ἀναγκαίως ἔχει τὴν ἄγνοιαν ἐξαιρεῖν, map 

ὧν τὲ τις ἄγεται καὶ ἃ, καὶ οἷς ἐχδίδωσι, περὶ παντὸς 

ποιούμενον ὃ τι μάλιστα τὸ μὴ σφάλλεσϑαι μηδαμῶς 
ἐν τοῖς τοιούτοις κατὰ τὸ δυνατόν. τῆς οὖν τοιαύτης 
σπουδῆς ἕνεκα χρὴ καὶ τὰς παιδιὰς ποιεῖσϑαι χορεύ- 

s , , at RE 
οντας T8 καὶ χορευουσας xogovc καὶ κορας, * καὶ «uc 773 

δὴ θεωροῦντας r8 καὶ ϑεωρουμένους μετὰ λόγου τα Ι 
καὶ ἡλικίας τινὸς ἐχούσης εἰκυίας προφάσεις, γυμνοὺς 
καὶ γυμνὰς μέχρισιθρ αἰδοῦς σώφρονος ἑχάστων. τού- 
τῶν δ᾽ ἐπιμελητὰς πάντων καὶ χοσμητὰς τοὺς τῶν 
χορῶν ἄρχοντας γίγνεσϑαι καὶ νομοϑέτας μετὰ τῶν 
νομοφυλάκων, ὅσον ἂν ἡμεῖς ἐχλείπωμεν τάττοντας. 
ἀναγκαῖον δέ, ὅπερ simous», πϑρὲ τὰ τοιαῦτα πάντα 

ὅσα σμικρὰ καὶ πολλὰ ! γομοϑέτην μὲν ἐχλδῖπειν, τοὺς Β 

δ᾽ ἐμπείρους aei xar ἐνιαυτὸν γιγνομένους αὐτῶν ἀπὸ 
τῆς χρείας μανϑάνοντας τάττεσϑαι καὶ ἐπανορϑουμέ- 
γους κινεῖν κατ ἐνιαυτόν, ἕως ἄν ὅρος ἱκανὸς δόξη 

τῶν τοιούτων γομίμων καὶ ἐπιτηδευμάτων γεγονέναι. 
χρόνος μὲν οὖν μέτριος ἅμα καὶ ἱκανὸς γίγνοιτ᾽ ἄν 
τῆς ἐμπειρίας δοκαέτηρος ϑυσιῶν τ καὶ χορειῶν, ἐπὶ 
πάντα καὶ ἕκαστα ταχϑεὶς, ζῶντος μὲν τοῦ τάξαντος 
γομοϑέτου κοινῇ, ! τέλος δὲ σχόντος αὐτὰς ἑκάστας C 

τὰς ἀρχὰς εἰς τοὺς νομοφύλακας εἰςφερούσας τὸ πα- 

ραλειπόμενον τῆς αὑτῶν ἀρχῆς ἐπανορϑοῦσϑαι, μέχρι 
περ ἂν τέλος ἔχϑιν ἕκαστον δόξῃ τοῦ καλῶς ἐξειργά- 
cc τότϑ δὲ ἀκίνητα ϑεμένους. ἤδη χρῆσϑαι μετὰ 
τῶν ἄλλων »όμων, ovc ἔταξε κατ ἀρχὰς ὃ ϑεὶς αὐ- 

τοῖς »ομοϑέτης, ὧν “πέρι κινεῖν μὲν ἑκόντας μηδέποτϑ 
μηδὲν" εἰ δὲ τις ἀνάγκη δόξειέ ποτε καταλαβεῖν, πά- 

σας μὲν τὰς ! ἀρχὰς χρὴ ξυμβούλους, πάντα δὲ τὸν D 
δῆμον καὶ πάσας ϑεῶν μαντβίας ἐπελϑόντας, ἐὰν 

Ξ P : Ἢ 
συμφωνῶσι πάντες, οὕτω κινεῖν, ἄλλως δὲ μηδέποτε 
μηδαμῶς, ἀλλὰ τὸν κωλύοντα ἀεὶ κατὰ »όμον pu 

τοῖν. XVI Ὁπότε τις οὖν καὶ ὁπηνίκα. τῶν πέντϑ καὶ I 

εἴκοσι yeyovórGv ἔτη σκοπῶν καὶ σχοπούμενος vm 
» * Ld € .- ^ Γ᾿ » 

αλλὼν κατὰ νοῦν ἑαυτῷ καὶ πρέποντα εἰς παΐδων κοι- | 

γωνίαν καὶ γένεσιν ἐξευρηκέναι πιστεύει, γαμείτω μὲν 
IRNCHAM - ' 1 ^ , "s mt ^ δὲ T 

πας ἐντὸς TQ? πέεντϑ ' xat τριάχοντὰ ἕτων, TO 06 πρε- Ε 

πον καὶ τὸ ἁρμόττον ὡς χρὴ ζητεῖν, πρῶτον ἐπακου- 
σάτω᾽ δεῖ γάρ, ὡς φησι Κλεινίας, ἔμπροσϑεν τοῦ νό- 
μου προοίμιον οἰκεῖον ἑχάστῳ προτιϑέναι. ΚΛ. Καλ- 

λιστα, c ξένε, διομνημόνευσας, ἔλαβές τε τοῦ λόγον 
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εὖ λέγεις. ὭὮ παῖ τοίνυν φῶμεν ἂγ αϑῶν πατέρων 

φύντι, * τρὺς παρὰ τοῖς ἔμφροσιν. εὐδόξους γάμους 
χρὴ γαμεῖν, οἵ σοι παραινοῖεν ἄν μὴ φεύγειν τὸν τῶν 
πενήτων μηδὲ τὸν τῶν πλουσίων διώκειν διαφερόντως 
γάμον, ἀλλ᾽ ἐὰν τἄλλα ἰσάζῃ, τὸν ὑποδεέστερον ἀεὶ 

τιμῶντα εἰς τὴν κοινωνίαν ξυνιέναι. τῇ 18 γὰρ πόλει 

ξύμφορον ἂν el ταύτῃ ταῖς Te ξυνιούσαις ἑστέίαις" τὸ 
γὰρ ὁμαλὸν καὶ ξύμμετρον ἀκράτου μυρίον διαφέρει 
πρὸς ἀρετήν. κοσμίων c8 πατέρων χρὴ προϑυμεῖσϑαι 

Β χίγνεσϑαι ! κηδεστὴν τὸν αὑτῷ ξυνειδότα ἰταμώτερον 

-J 

4 
ri 
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ἅμα καὶ ϑᾶττον τοῦ δέοντος πρὸς πάσας τὰς πράξεις 
φερόμενον" τὸν δ᾽ ἐναντίως πεφυκότα ἐπὶ τἀναντία 

χρὴ κηδεύματα πορεύεσϑαι. καὶ κατὰ παντὸς εἷς ἔστω 
μῦϑος γάμου" τὸν γὰρ τῇ πόλει δεῖ συμφέροντα μνη- 
στεύειν γάμον ἕκαστον, οὐ τὸν ἥδιστον. αὑτῷ. φέρεται 
δέ πὼς πᾶς ael κατὰ φύσιν πρὸς τὸν ὁμοιότατον av- 
τῷ, ὅϑεν ἀνώμαλος ἡ πόλις ὅλη γίγνεται χρήμασί τὸ 
καὶ τρόπων ἤϑεσιν" ι ἐξ ὧν ἃ μὴ βουλόμεϑα ξυμβαί- 
γειν ἡμῖν, καὶ μάλιστα ξυμβαίΐνϑι ταῖς τιλείσταις πόλε- 

σι. ταῦτα δὴ διὰ λόγου μὲν νόμῳ προςτάττειν, μὴ γα- 
μεῖν πλούσιον πλουσίου μηδὲ πολλὰ δυνάμενον πράτ- 
ταῖν ἄλλου τοιούτου, ϑάττους δὲ qc: πρὸς βραδυτέ- 
ΤᾺΝ καὶ βραδυτέρους πρὸς ϑαάττους ἀναγκάζειν, τῇ 
ES γάμων κοινωνίᾳ πορεύεσϑαι πρὸς τῷ γελοῖα εἶναι 
| ϑυμὸν *ày* ἀνεγείραι πολλοῖς" ov γὰρ ῥᾷδιον ἐγγνοεῖν, 
ὅτι πόλιν εἶναι δεῖ δίκην " κρατῆρος κεχραμένην, οὗ 
μαινόμενος μὲν οἶνος ἐγκεχυμένος ζεῖ, κολαζόμενος δὲ 

τ ὑπὸ νήφοντος ἑτέρου ϑεοῦ καλὴν κοινωνίαν λαβὼν 

ἐ ἀγαϑὸν πῶμα καὶ μέτριον ἀπεργάζεται. τοῦτ᾽ οὖν γι- 
γνόμενον ἐν τῇ τῶν παίδων μίξει διορᾶν, ὡς ἔπος εἰ- 

πεῖν, δυνατὸς οὐδείς. τούτων δὴ χάριν ἐὰν μὲν νόμῳ 
τὰ τοιαῦτα ἀναγκαῖον, ἐπάδοντα δὲ πείϑειν πειρᾶ- 

σϑαι τὴν τῶν παίδων ὁμαλότητα αὐτῶν αὑτοῖς τῆς 

τῶν γάμων ἰσότητος ! ἀπλήστου χρημάτων οὔσης m- 
ρὲ πλείονος ἕκαστον ποιεῖσϑαι, καὶ δὲ ὀνείδους ἀπο- 

τρέπει», τὸν περὶ τὰ χρήματα ἐν τοῖς γάμοις ἐσπουδα- 
κότα, ἀλλὰ μὴ γθαπτῷ vou βιαζόμενον. XVI Πε- 
ρὲ γάμων δὴ ταῦτ ἔστω παραμύϑια λεγόμενα, καὶ δὴ 
χαὶ τὰ ἔμπροσϑεν τούτων ῥηθέντα, ὡς χρὴ τῆς ἀει- 
γενοῦς φύσεως. ἀντέχεσϑαι τῷ παῖδας παίδων κατα- 

λείποντα ἀδὶ τῷ Deo ὑπηρέτας ἀνϑ'᾽ αὑτοῦ παραδιδό- 
vct. * πάντα οὖν ταῦτα καὶ ἔτι πλείω τις ἄν εἴποι 
περὶ γάμων, ὡς χρὴ γαμεῖν, προοιμιαζόμενος ὀρϑῶς. 
ἂν y ἄρα τις μὴ πείϑηται ἑχών, ἀλλότριον δὲ αὑτὸν 

xal ἀκοινώνητον ἐν τῇ πόλει ἔχῃ καὶ ἄγαμος Gy γέ- 
mu πεντεκαιτριακοντούτης, ζημιούσϑω xcr ἐνιαυτὸν 

ἕκαστον, ὃ μέγιστον μὲν τίμημα κεκτημένος δκατὸν 
δραχμαῖς, ὁ δὲ τὸ δεύτερον ἑβδομήκοντα, τρίτον δὲ 
ἑξήκοντα, 0 δὲ τὸ τέταρτον τριάχοντα᾽ τοῦτο δ᾽ ἔστω 
τῆς Ἥρας ἵερόν. ὃ δὲ μὴ ἐχτίνων xar ἐγιαυτὸν δε- 

καπλάσιον ὀφειλέτω. ! πραττέσϑω δὲ ὁ ταμίας τῆς 

sov, μὴ ἐχπράξας δὲ αὐτὸς ὀφειλέτω καὶ ἐν ταῖς εὺ- 

ϑύναις TOU τοιούτου λόγον ὑπεχέτω πᾶς. εἰς μὲν οὖν 
χρήματα ὃ μὴ ϑέλων γαμεῖν ταῦτα ζημιούσϑω, τιμῆς 

δὲ παρὰ τῶν νεωτέρων, ἄτιμος πάσης ἔστω, καὶ μηδεὶς 
ὑπακουἕέτω μηδὲν αὐτῷ ἑκὼν τῶν νέων" ἐὰν δὲ κολά- 
Bw τινὰ ἐπιχειρῇ, πᾶς τῷ ἀδικουμένῳ βοηϑείτω καὶ 
ἀμυνέτω, μὴ βοηϑῶν ! δὲ ὃ παραγενόμενος δειλός τὸ 
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ἅμα καὶ κακὸς ὑπὸ τοῦ νόμου πολίτης εἶναι λεγέσϑω. 

Περὶ δὲ προικὸς εἴρηται μὲν xol πρότερον, εἰρήσϑω 

δὲ πάλιν, ὡς ἴσα ἀντὶ ἴσων ἐστὲ τῷ μήτε λαμβάνοντι 
μήτ᾽ ἐκδιδόντι διὰ χφημάτων ἀπορίαν, διδάσκειν τοὺς 
πένητας" τὰ γὰρ ἀναγκαῖα ὑπάρχοντά ἐστι πᾶσι τῶν 
ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, ὕβρις δὲ ἡ ἧττον γυναιξὶ καὶ δουλεία 

ταπεινὴ καὶ ἀνελεύϑερος διὰ χφήματα τοῖς γήμασι ' 
γίγνοιτ᾽ ἂν. καὶ ὃ μὲν πειϑόμενος & ἕν τῶν καλῶν δρῴη 
τοῦτ᾽ ἄν" ὁ δὲ μὴ πειϑόμενος ἢ διδοὺς ἢ λαμβάνων 
πλέον ἢ πεντήκοντα ἄξια δραχμῶν ἐσθῆτος χάριν, ὁ 

δὲ μνᾶς, ὃ δὲ τριῶν ἡμιμναίων, 0 δὲ δυεῖν μναῖν, ὃ 
τὸ μέγιστον τίμημα κϑατημένος ὀφειλέτω μὲν τῷ δη- 
μοσίῳ τοσοῦτον ἕτερον, τὸ δὲ δοϑὲν ἢ ληφϑὲν ὃ ἱερὸν 
ἔστω τῆς Ἥρας r8 καὶ τοῦ Διός, πραττόντων δὲ οἵ 
ταμίαι τούτοιν τοῖν ϑεοῖν, καϑάπερ ἐρῥήϑη, ! τῶν μὴ 

γαμούντων πέρι τοὺς ταμίας ἐχπράττειν ἑκάστοτϑ τοὺς 
τῆς Ἥρας ἢ παρ᾽ αὑτῶν ἑκάστους τὴν ζημίαν ἐχτίνειν. 
Ἐγγύην δὲ εἶναι κυρίαν πατρὸς μὲν πρῶτον, δουτέραν 
πάππου, τρίτην δὲ ἀδελφῶν ὁ ὁμοπατρίων" ἐὰν δὲ μηδὲ 
εἷς ἢ τούτων, τὴν πρὸς μητρὸς μετὰ τοῦτο εἶναι κυ- 
φίαν ὡραύτως" ἐὰν δ᾽ ἄρα τύχη τις ἀήϑης συμβαίνῃ, 
τοὺς ἐγγύτατα γένους ἀεὶ κυρίους εἶναι μετὰ τῶν ἐπι- 
τρόπων. Ὅσα δὲ προτελεία quum ἢ τις ἄλλη περὶ 
τὰ τοιαῦτα ἱερουργία μελλόντων ἢ * γιγνομένων ἢ γε- 
γονότων προφήκουσά ἐστι τελεῖσϑαι, τοὺς ἐξηγητὰς 

ἐρωτῶντα χρὴ καὶ πειϑόμενον ἐχείνοις ἕκαστον ἡγεῖ- 
σϑαι πάντα ἑαυτῷ μετρίως γίγνεσθαι: XVII. Περὲ 

δὲ τῶν ἑστιάσεων, φίλους μὲν χρὴ καὶ φίλας μὴ πλεί- 

OUG πέντα ἑκατέρων συγκαλεῖν, συγγονῶν δὲ καὶ οἰκεί- 
ὧν ὡςαύτως τοσούτους ἄλλους ϑκατέρον: ἀνάλωμα δὲ 

μὴ γίγνεσϑαι πλέον ἢ κατὰ τὴν οὐσίαν μηδενὶ, τῷ 
uiv εἰς χρήματα μεγίστῳ μνᾶν, τῷ δ᾽ ἥμισυ τοῦ το- 
σούτου, τῷ ' δ᾽ ἐφεξῆς οὕτω, καϑάπερ ὑποβέβηκεν 

ἑχάστῳ τὸ τίμημα. καὶ τὸν μὲν πειϑόμενον τῷ νόμῳ 
ἐπαινεῖν χρὴ πάντας, τὸν δὲ ἀπειϑοῦντα Ἐν ξδοτεατ: 

οἵ νομοφύλακες ὡς ἀπειρόκαλόν τ ὄντα καὶ ἀπαίδευ- 
τον τῶν περὶ τὰς νυμφικὰς Μούσας νόμων. πίνειν δὲ 

εἰς μέϑην ovra ἀλλοϑὶ που πρέπει, πλὴν ἐν ταῖς τοῦ 
τὸν οἶνον δόντος ϑεοῦ ἑορταῖς, οὐδ᾽ ἀσφαλές, ovr 
ovr δὴ περὶ γάμους ἐσπουδακότα, ἐν οἷς ἔμφρονα μά- 
λιστα εἶναι πρέπει νύμφην καὶ ! υμφίον μεταβολὴν οὐ 

σμικρὰν βίου μεταλλάττοντας, ἅμα δὲ καὶ τὸ γεννώ- 

μεγον ὅπως ὃ τι μάλιστα ἐξ pues ἀεὶ γίγνηται" 
σχεδὸν γὰρ ἄδηλον, ὁποία νὺξ ἢ φῶς αὐτὸ γεννήσει 
μετὰ ϑεοῦ. καὶ πρὸς τούτους δεῖ μὴ τῶν σωμάτων 
διακεχυμένων ὑπὸ μέϑης γίγνεσϑαι τὴν παιδουργίαν, 
ἀλλ᾽ εὐπαγὲς ἀπλανὲς ἡσυχαῖόν 18 ἐν μοίρᾳ ξυνίστα- 

σϑαι τὸ φυόμενον" ὁ δὲ διῳνωμένος αὐτός 18 φέρεται 
πάντῃ καὶ φέρει, λυττῶν κατά T8 σῶμα καὶ ! ψυχήν. 
σπείρειν οὖν παράφορος ἅμα καὶ κακὸς ὃ μεϑύων, 
Gcr ἀνώμαλα καὶ ἄπιστα καὶ οὐδὲν εὐϑύπορον ἦϑος 

οὐδὲ σῶμα ἐκ τῶν εἰκότων γεννῴη mor ἂν. διὸ μαλ- 
λον μὲν ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν καὶ βίον χρή, μάλιστα δὲ 
ὁπόσον ἂν γεγνᾷ χρόνον, ευλαβεῖσϑαι καὶ μὴ πράτ- 
τειν μήτε ὅσα νοσώδη ἑκόντα εἶναι μήτε ὅσα ὕβρεως 
ἢ ἀδικίας ἐχόμενα" εἰς γὰρ τὰς τῶν γεννωμένων ψυ- 

χὰς καὶ σώματα ἀναγκαῖον ἐξομοργνύμενον ἐκτυποῦ- 

σϑαι καὶ τίκτειν ! πάντῃ φαυλότερα᾽ διαφερόντως δὲ 
ἐκείνην τὴν ἡμέραν καὶ νύκτα ἀπέχεσϑαι τῶν περὶ τὰ 
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τοιαῦτα" 
σώζει πάντα, τιμῆς ἐὰν τῆς προςηχούσης αὐτῇ mag 
ἑκάστου τῶν χρωμένων λαγχάνῃ. ἹΝομίσαντα δ᾽ εἶναι 
χρὴ τὸν γαμοῦντα ταῖν οἰκίαιν ταῖν ἐν τῷ κλήρῳ τὴν 
ἑτέραν " οἷον νεοττῶν ἐγγέννησιν καὶ τροφήν, χωρι- 
σϑέντα ἀπὸ πατρὸς xai μητρὸς τὸν γάμον ἐχεὶ ποι- 
εἴσϑαι καὶ τὴν οἴχησιν καὶ τὴν τροφὴν αὑτοῦ καὶ τῶν 
τέχνων. ἐν γὰρ ταῖς φιλίαις ἐὰν μὲν πόϑος ἐνῇ τις, 

κατακορὴς δὲ ξυγουσία 

καὶ οὐκ ἴσχουσα τὸν διὰ χρόνου πόϑον ἀποῤῥεῖν ἀλ- 
λήλων ποιεῖ ὑπερβολαῖς πλησμονῆς. ὧν δὴ χάριν μητρὶ 

xai πατρὶ καὶ τοῖς τῆς γυναικὸς οἰκείοις παρέντας χρὴ 
τὰς αἱτῶν οἰκήσεις, οἷον εἰς ἀποικίαν ! ἀφικομένους 
αὐτούς, ἐπισκοποῦντάς τε ἅμα χαὶ ἐπισκοπουμένους 
οἰκεῖν, γεννῶντάς T8 καὶ ἐκτρέφοντας παῖδας, καϑά- 
περ λαμπάδα τὸν βίον παραδιδόντας ἄλλοις ἐξ ἄλλων, 

ϑεραπεύοντας ἀεὶ ϑεοὺς κατὰ γόμους. XIX. Ατήμα- 

τα δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ποῖα ἂν τις κεκτημένος ἐμμελε- 
στάτην οὐσίαν κεχτῇτο; τὰ μὲν οὖν πολλὰ οὔτε γοῆ- 
σαι χαλεπὸν οὔτε κτήσασϑαι, τὰ δὲ δὴ τῶν οἰχετῶν 
χαλεπὰ πάντῃ. τὸ δ᾽ αἴτιον, οὐχ ὀρϑῶς πῶς καὶ τινα 
! τρόπον ὀρϑῶς περὶ αὐτῶν λέγομεν" ἐναντία γὰρ ταὶς 
χρείαις καὶ κατὰ τὰς χρεΐας αὐ ποιούμεϑα περὶ δού- 
λων καὶ τὰ λέγομενα. ΜῈ. Πῶς δ᾽ αὖ Tovro λέγο- 
μεν; οὐ γάρ πω μανϑάνομεν, c Eye, ὃ τι τὰ vvv 
φράζεις. ΑΘ. Καὶ μάλα ye ὦ Μέγιλλε, εἰκότως" 

σχεδὸν γὰρ πάντων τῶν Ἑλλήνων 7 “Δακεδαιμονίων εἷ- 
λωτεία πλείστην ἀπορίαν, παράσχοιτ᾽ dy καὶ ἔριν τοῖς 
μὲν ὡς εὖ, τοῖς δ᾽ ὡς οὐχ εὖ γεγονυϊά ἔστιν. ἐλάττω 
δὲ ἢ τὸ Ἡρακλεωτῶν δουλεία τῆς τῶν ! Μαριανδυνῶν 
χκαταδουλώσεως ἔριν ἂν ἔχοι, τὸ Θετταλῶν T QU πενε- 

στικὸν ἔϑνος. sig ἃ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα βλέψαντας 
ἡμᾶς τί χρὴ ποιεῖν περὶ κτήσεως οἰκετῶν; ὃ δὴ πα- 
ριὼν τῷ λόγῳ, ἔτυχον εἰπών, καὶ σύ ps εἰκότως τί πο- 

τε φράζοιμι ἠρώτησας, τόδ᾽ ἐστίν. ἶσμεν, ὅτι που 
πάντες εἴποιμεν ἄν, ὡς χρὴ δούλους ὡς εὐμενεστάτους 
ἐκτῆσϑαι xai ἀρίστους" πολλοὶ γὰρ ἀδελφῶν ἤδη δοῦ- 
λοι καὶ υἱέων τισὶ χρείττους πρὸς ἀρετὴν. πᾶσαν ye 0- 
μενοι σεσώχασι δεσπότας xal κτήματα τάς τε οἰκήσεις 
! αὐτῶν ὅλας" ταῦτα γὰρ ἴσμεν που περὶ δούλων λε- 
γόμενα. ΜΕ. Τὶ um's ΑΘ. Οὐκοῦν zai τοὐναντίον, 

ὡς ὑγιὲς οὐδὲν ψυχῆς δούλης οὐδὲ πιστεύειν οὐδέποτ᾽ 

οὐδὲν τῷ γένει. δεῖ τὸν νοῦν κεκτημένον; ὃ δὲ σοφώ- 

τατος ἡμῖν τῶν ποιητῶν καὶ ἀπεφήνατο, ὑπὲρ τοῦ 
Διὸς ἀγορεύων, " ὡς 

ἥμισυ γάρ ΞΕ νόου, φησίν, ἀπαμείρεται εὐρύοπα Ζεὺς ς 

ἀνδρῶν οἷς ἂν δὴ κατὰ δούλιον ao ἕλησι. 

ταῦτα δὴ διαλαβόντες ἕκαστοι τοῖς διανοήμασιν οἱ μὲν 
πιστούουσί τε οὐδὲν γένει οἰκετῶν, κατὰ δὲ ϑηρίων 
φύσιν κέντροις καὶ μάστιξιν οὐ τρὶς μόνον ἀλλὰ πολ- 
Adm ἀπεργάζονται. δούλας τὰς ψυχὰς τῶν οἰχετῶν᾽ OL 

δ᾽ αὐ τἀναντία τούτων δρῶσι πάντα. ΜΕ. TÍ μήν; 

KA. ! Τὶ οὖν δὴ χρὴ ποιεῖν τούτων, ὦ ξένε, διαφερο- 
μένων οὕτω περὶ τῆς ἡμετέρας αὖ χώρας ἡμᾶς, τῆς τε 
κτήσεως ἅμα καὶ κολάσεως τῶν δούλων πέρι; ΑΘ. Τί 

δ᾽, ὦ Κλεινία; δῆλον ὡς, ἐπειδὴ δύςκολόν ἐστι τὸ 

ϑρέμμα ἄνθρωπος, καὶ πρὸς τὴν ἀναγκαΐαν διόρισιν», 
τὸ δοῦλόν τε ἔργῳ διορίζεσθαι καὶ ἐλεύϑερον καὶ δε- 

σπότην, οὐδαμῶς εὔχρηστον ἐθέλει εἶναί 16 καὶ γίγνε- 

ἀρχὴ γὰρ καὶ ϑεὸς ἐν ἀνϑρώποις ἱδρυμένη | σϑαι. 

ΡΓΑ ΤΟΝ 5 

KA. Φαίΐνεται. ΑΘ. Χαλεπὸν δὴ τὸ κτῆμα" 
ἔργῳ γὰρ πολλάκις ἐπιδέδεικται ! τιερὶ τὰς “Μεσσηνίων c 
συχνὰς εἰωϑυίας ἀποστάσεις γίγνεσθαι, καὶ περὶ "d 
"τὰς τῶν ἐκ μιᾶς φωνῆς πολλοὺς οἰκέτας κτωμένων πό- 
λεις, ὅσα κακὰ συμβαίνει, καὶ ἔτι τὰ τῶν λεγομένων 
περιδίνων τῶν περὶ τὴν ̓Ιπαλίαν γιγνομένων z'ayroda- | — 
πὰ κλοπῶν ἔργα τε καὶ παϑήματα. πρὸς ἅ τις ἅπαν- 

τα βλέψας διαπορήσειε τὶ χρὴ δρᾶν περὶ ἁπάντων τῶν 
τοιούτων. δύο δὴ λείπεσϑον μόνω μηχανά, μήτε πα- 
τριώτας ἀλλήλων εἶναι τοὺς μέλλοντας ! ῥᾷον δουλεύ- D 
σειν, ἀσυμφώνους τε εἰς δύναμιν o ὃ τι μάλιστα, τρέὲ- 
qeu δ᾽ αὐτοὺς ὀρϑῶς μὴ μόνον ἐχείνων ἕνεκα, πλέον 
δὲ αὑτῶν προτιμῶντας. ἡ δὲ τροφὴ τῶν τοιούτων μήτε 
τινὰ ὕβριν ὑβρίζειν εἰς τοὺς οἰκέτας, ἧττον δέ, εἰ δυ- 
γατόν, ἀδικεῖν ἢ τοὺς &ü ἴσου. διάδηλος ro ὃ φύσει 

| χαὶ μὴ πλαστῶς σέβων τὴν δίκην, μισῶν δὲ ὄντως τὸ 
ἄδικον, ἐν τούτοις τῶν ἀνϑρώπων, fv οἷς αὐτῷ ῥᾷ- 
διον ἀδικεῖν. ὁ περὶ τὰ τῶν δούλων οὖν ἤϑη xai πρά- Í 
ξεις γιγνόμενός τις ! ἀμίαντος τοῦ 18 ἀνοσίου πέρι E 
xai ἀδίκου σπείρειν εἰς ἀρετῆς, ἔχφυσιν ἱκαγώτατος ἄν | 
εἴη. ταὐτὸν δ᾽ ἔστ᾽ εἰπεὶν τοῦτο ὀρϑῶς ἅμα λέγοντα 

ἐπὶ τὸ δεσπότῃ καὶ τυράννῳ καὶ πᾶσαν δυναστείαν 
δυναστεύοντι πρὸς ἀσϑενέστερον ἑαυτοῦ. κολάζειν 78 

μὴν ἐν δίκῃ δούλους δεῖ, καὶ μὴ νουϑετοῦντας ὡς 
ἐλευϑέρους ϑρύπτεσϑαι moi». τὴν δὲ οἰκέτου πρός-" 

φησιν χρὴ ayed» ἐπίταξιν πᾶσαν γίγνεσϑαι, μὴ προς- 
παΐξοντας μηδαμῇ * μηδαμῶς οἰχέταις, unt ov» ϑη- 118 

λείαις μήτε ἄῤῥεσιν" ἃ δὴ πρὸς δούλους φιλοῦσι πολ- 

Aoi σφόδρα ἀνοήτως ϑρύπτοντες χαλεπώτερον ἀπερ- 
γάζεσϑαι τὸν βίον ἐκείνοις τε ἄρχεσϑαι καὶ ἑαυτοῖς 
ἄρχειν. ΚΑ. Ὀρϑῶς λέγεις. ΑΘ. Οὐκοῦν ὅτε τις 
οἰκέταις κατεσκευασμένος εἰς δύναμιν εἴη πλήϑει καὶ 
ἐπιτηδειότητι πρὸς ἑχάστας τὰς τῶν ἔργων παραβοη- 
ϑείας, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο οἰκήσεις χρὴ διαγράφειν τῷ 
λόγῳ; ΚΑ. Πάνυ μὲν οὖν. XX. AO. Καὶ ξυμπά- 
σης γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἔοικε τῆς οἰκοδομικῆς πέρι τήν 
ye δὴ γέαν καὶ ἀοίκητον ἐν τῷ πρόσϑεν πόλιν ἔπιμε- 
λητέον εἶναι, τίνα τρόπον ἕκαστα ἕξει τούτων περὶ 18 
ἱερὰ καὶ τείχη. γάμων δ᾽ ἦν ἔμπροσϑεν ταῦτα, ὦ 
Κλεινία: νῦν δ᾽ ἐπεΐπερ λόγῳ γίγνεται, καὶ μάν ἐγχω- 

gei ταύτῃ γίγνεσϑαι τὰ yvy ἔργῳ μὴν ὅταν γίγνηται, 
ταῦτ ἔμπροσϑεν τῶν γάμων, ἐὰν ϑεὸς ἐθέλη, ποιή- 

σαντες ἐχεῖνα ἤδη τότε ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ' ἀπο- C 
τελοῦμεν. νῦν δὲ μόνον ὅσον τινὰ τύπον αὐτῶν δὲ 
ὀλίγων ἐπεξέλϑωμεν. KA. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Τὰ 
μὲν τοίνυν ἱερὰ πᾶσαν πέριξ τήν τε ἀγορὰν χρὴ xa- 
τασκευάζειν, καὶ τὴν πόλιν ὅλην ἐν κύχλῳ πρὸς τοῖς l 
ὑψηλοῖς τῶν τόπων, εὐερχείας τε καὶ καϑαρότητος 
χάριν, πρὸς δὲ αὐτοῖς οἰκήσεις 16 ἀρχόντων. xai δικα- 
στηρίων, ἐν οἷς τὰς δίκας ὡς ἱερωτάτοις οὖσι λήψον- 
ταί 18 καὶ δώσουσι, τὰ μὲν ὡς ὁσίων πέρι, τὰ δὲ καὶ 

! τοιούτων ϑεῶν ἱδρύματα: καὶ ἐν τούτοις δικαστήρια, 
ἐν oig αἵ τε τῶν φόνων πρέπουσαι δίκαι γίγνοιντ᾽ ἄν 
xci ὅσα ϑανάτων ἄξια ἀδικήματα. περὶ δὲ τειχῶν, à 

Μέγιλλε, ἔγωγ᾽ ἄν τῇ Σπάρτῃ ξυμφεροίμην. τὸ χαϑεύ- r- 
δεῖν ἐᾶν ἐν τῇ γῇ χατακείμενα τὰ τείχη xai μὴ ἐπανι- 
στάγαι, τῶνδε εἵνεκα. καλῶς μὲν καὶ ὃ ποιητικὸς ὑπὲρ [ 

αὐτῶν λόγος ὑμνεῖται, τὸ χαλκᾶ xoi σιδηρᾶ δεῖν εἶναι 
τὰ τείχη μᾶλλον ἢ γήϊνα" τὸ δ᾽ ἡμέτερον ἔτι πρὸς ! E 

ἡ 
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τούτοις γέλωτ᾽ ἂν δικαίως πάμπολυν ὀφλοι, τὸ κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν μὲν ἐχπέμπειν εἰς τὴν χώραν τοὺς νέους, τὰ 
μὲν σκάψοντας, τὰ δὲ ταφρεύσοντας, τὰ δὲ καὶ διά 

τινων οἰχοδομήσεων εἴρξοντας τοὺς πολεμίους, ὡς δὴ 
τῶν ὅρων τῆς χώρας ovx ἐάσοντας ἐπιβαίνειν, τεῖχος 
δὲ περιβαλοίμεϑα, ὃ πρῶτον μὲν πρὸς ὑγίειαν ταῖς 

πόλεσιν οὐδαμῶς συμφέρει, πρὸς δὲ τινα μαλϑακὴν 
ἕξιν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἐνοικούντων εἴωϑ8 ποιεῖν, προ- 
ΞΕλούμενον εἰς αὐτὸ καταφεύγοντας μὴ ἀμύνεσϑαι 
* τοὺς πολεμίους, μηδὲ τῷ φρουρεῖν aei τινας ἐν αὐτῇ 
γύχτωρ καὶ usó ἡμέραν, τούτῳ τῆς σωτηρίας τυγχά- 
γι» τείχεσι δὲ καὶ πύλαις διανοεῖσιϑαι φραχϑέντας 16 
xai καϑεύδοντας σωτηρίας ὄντως ἕξειν μηχανάς, ὡς 
ἐπὶ τὸ μὴ πονεῖν γεγονότας, ἀγνοοῦντας. δ᾽ αὖ τὴν 
ῥᾳστώνην, ὡς ὄντως ἐστὶν ἐκ τῶν πόνων" ἐκ ῥᾳστώνης 
δὲ qe οἶμαι, τῆς αἰσχρᾶς οἵ πόνοι καὶ ῥᾳϑυμίας πε- 

φύκασι γίγνεσϑαι πάλιν" ἀλλ᾽ εἰ δὴ τεῖχός γέ τι χρεὼν 
ἀνϑρώποις ^ εἶναι, τὰς οἰκοδομίας χρὴ τὰς τῶν ἰδίων 
οἰκήσεων οὕτως ἐξ ἀρχῆς βάλλεσϑαι, ὅπως ἂν ἢ πᾶ- 
σα 5 πόλις ἕν τεῖχος, E T8 καὶ ὁμοιότησιν εἰς 
τὰς ὁδοὺς πασῶν τῶν οἰκήσεων ἐχουσῶν εὐέρχειαν" 
ἰδεῖν τὲ οὐκ ἀηδὲς μιᾶς οἰκίας σχῆμα ἐχούσης αὐτῆς, 
εἴς τὲ τὴν τῆς φυλακῆς ῥᾳστώνην ὅλῳ καὶ παντὶ | πρὸς | 
σωτηρίαν γίγνοιτ᾽ ἄν διάφορος. τούτων δὲ, ἕως ἂν μὲν 
ἢ τὰ κατ᾽ ἀρχὰς οἰκοδομηϑέντα, μέλειν μὲν μάλιστα 

τοῖς ἐνοικοῦσι πρέπον ἄν ! εἴη, rovc δὲ ἀστυνόμους 
ἐπιμελεῖσϑαι καὶ προςαγαγκάζοντας τὸν ὀλιγωροῦντα 

ζημιοῦντας, xal πάντων δὴ τῶν κατὰ τὸ ἄστυ καϑα- 

φότητός T ἐπιμελεῖσϑαι, καὶ ὅπως ἰδιώτης μηδεὶς μη- 
δὲν τῶν τῆς πόλεως wire οἰκοδομήμασι μήτε οὖν ὀρύ- 

γμασιν ἐπιλήψεται. καὶ δὴ καὶ ὑδάτων τῶν ἐκ Διὸς 
εὐροίας τούτους ἐπιμελεῖσϑαι χρεών, καὶ ὅσα ἐντὸς 

πόλεως ἢ ὁπόσα ἔξω πρέπον ἄν οἰκεῖν εἴη. ταῦτα δὲ 

πάντα ξυνιδόντες ταῖς χρείαις Ι οἱ νομοφύλακες ἐπι- 

»ομοϑετούντων καὶ τῶν ἄλλων ὅπύσα ἂν ὃ όμος 
ἐχλείπῃ δι ἀπορίαν. ὅτε δὲ ταῦτά τε καὶ τὰ περὶ 
ἀγορὰν οἰχοδομήματα καὶ τὰ περὶ τὰ γυμνάσια καὶ 
πάντα ὅσα διδασκαλεῖα κατεσκευασμένα τιεριμένει τοὺς 
φοιτητὰς καὶ ϑεατὰς ϑέατρα, πορευώμεϑα ἐπὶ τὰ με- 

τὰ τοὺς γάμους, τῆς νομοϑεσίας ἑξῆς ἐχόμενοι; KA. 
Πάνυ μὲν οὖν. XXI. ΑΘ. Ivo: μὲν τοίνυν ἡμῖν 
ἔστωσαν γεγονότες, ὦ Κλεινία" δίαιτα δὲ πρὸ παιδο- 

γονίας οὐκ ἐλάττων ἐνιαυσίας ι γίγνοιτ᾽ ἄν τὸ μετὰ 
τοῦτο᾽ ἣν δὴ τίνα τρόπον E ζὴν »υμφίον καὶ νύμ- 
gn ἐν ode διαφερούσῃ τῶν πολλῶν ἐσομένῃ, τὸ δὴ 
τῶν γῦν εἰρημένων ἐχόμενον, εἰπεῖν OU πάντων EUXO- 
λώτατον, ἀλλὰ ὄντων οὐκ ὀλίγων τῶν ἔμπροσϑεν τοι- 

οὕτων τοῦτο ἔτι éxelyov τῶν πολλῶν δυςχδρέστερον 
ἀποδέχεσϑαι τῷ πλήϑει. τό γε μὴν δοκοῦν ὀρϑὸν καὶ 
ἀληϑὲς εἶναι πάντως ῥητέον, ὦ Κλεινία. KA. Πάνυ 

μὲν οὖν. * AQ. Ὅστις δὴ διανοεῖται πόλεσιν ἀποφαί- 
γνεσϑαι όμους, πῇ τὰ δημόσια. καὶ κοινὰ αὐτοὺς χρὴ 

Uv πράττοντας, τῶν δὲ ἰδίων δ᾽ ὅσον ἀνάγκη. μηδὲ oig- 
ται δεῖν, ἐξουσίαν δὲ ἑκάστοις εἶναι τὴν ἡμέραν. v 
ὅπως ἂν ἐθέλῃ, καὶ μὴ πάντα διὰ τάξεως δεῖν γίγνε- 
σϑαι, προέμενος δὲ τὰ ἴδια ἀνομοϑέτητα ἡγεῖται τά 
γε κοινὰ καὶ δημόσια ἐθελήσειν αὐτοὺς ζῆν διὰ νό- 
μῶν, ovx ὀρϑῶς διανοεῖται. τίνος δὴ χάριν ταῦτα εἴ- 
erai; τοῦδε, ὅτι φήσομεν δεῖν ἡμῖν τοὺς νυμφίους 
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μηδὲν διαφερόντως μηδὲ ἧττον éy ! ξυσσιτίοις τὴν δί- 
αἰταν ποιεῖσϑαι τοῦ πρὸ τῶν γάμων χρόνου γενομὲ- 
γου. καὶ τοῦτο μὲν δὴ ϑαυμαστὸν ὅν, ὅτε κατ ἀρχὰς 
πρῶτον ἐγένετο, ἐν τος παρ ὑμῖν τόποις, πολέμου τι- 
νὸς αὐτό, ὡς y εἰκός, »ομοϑετήσαντος ἢ 7| τινος ἑτέρου 
τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχοντος πράγματος ἐν ὀλιγανϑρω- 
πίαις ὑπὸ πολλῆς ἀπορίας ἐχομένοις" γευσαμένοις δὲ 
καὶ ἀναγκασϑεῖσι χρήσασϑαι τοῖς ξυσσιτίοις ἔδοξε 
p διαφέρειν εἰς σωτηρίαν τὸ νόμιμον, καὶ κατέστη 
! δὴ τρόπῳ τινὶ τοιούτῳ τὸ ἐπιτήδευμα ὑμῖν τὸ τῶν 
ξυσσιτίων. ΚΑ. Ἔοικε γοῦν. ΑΘ. Ὃ δὴ ἔ ἔλεγον, ὅτι 
ϑαυμαστὸν ὃν τοῦτό ποτϑ καὶ φοβερὸν ἐπιτάξαι τισὶ 
»U» οὐχ ὁμοίως TQ προςτάττοντι δυςχερὲς ἃ ἂν εἴη γο- 
μοϑετεῖν αὐτό. τὸ δ᾽ ἑξῆς τούτῳ, πεφυχός τε ὀρϑῶς 
ἄν γίγνεσϑαι γιγνόμενον, γὺν T8 οὐδαμῇ γιγνόμενον, 
ὀλίγου τ ποιοῦν τὸν »ομοϑέτην, τὸ τῶν παιξόντων, 
εἰς πῦρ ξαίνειν καὶ μυρία ἕτερα τοιαῦτα ἀγήνυτα ποι- 
οὔντα δρᾶν, οὐ ῥάδιον οὔτ᾽ ι εἰπεῖν οὔτ᾽ εἰπόντα ἀπο- 
τελεῖν. KA. Τί δὴ τοῦτο, ὦ ξένε, ἐπιχειρῶν λέγειν ü ἔοι- 
xag σφόδρα ἀποκνεῖν; ΑΘ. «“κούοιτ' ἂν, ἵνα μὴ πολ- 
λὴ διατριβὴ γίγνηται περὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ μάτην. πᾶν μὲν 
γὰρ ὃ τί περ ἄν τάξεως καὶ νόμου μετέχον ἐν πόλει 
γίγνηται, πάντα ἀγαϑὰ ἀπεργάζεται, τῶν δὲ ἀτάχτων 
ἢ τῶν κακῶς ταχϑέντων λύει τὰ πολλὰ τῶν sv τετα- 
γμένων ἄλλα ἕτερα. οὗ δὴ καὶ νῦν ἐφέστηκε πέρι τὸ 
λεγόμενον. 1 ὑμῖν γάρ, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, τὰ μὲν 
περὶ τοὺς Gy δρας ξυσσίτια καλῶς ἅμα καὶ ὅπερ εἶπον 
ϑαυμαστῶς καϑέστηκεν ἐκ ϑείας τινὸς ἀνάγκης, τὸ δὲ 

περὶ τὰς γυναῖκας οὐδαμῶς * ὀρϑῶς ἀγομοϑέτητον 
μεϑεῖται καὶ οὐκ εἰς τὸ φῶς ἥκται τὸ τῆς ξυσσιτίας 
αὐτῶν ἐπιτήδευμα, ἀλλ᾿ 0 καὶ ἄλλως “7ένος ἡμῶν τῶν 
ἀγϑρώπων λαϑφαιότερον μᾶλλον καὶ ἐπικλοπώτερον 
ἔφυ, τὸ ϑῆλυ, διὰ τὸ ἀσϑενές, οὐκ ὀρϑῶς τοῦτο, εἴ- 
ξαντος τοῦ γνομοϑέτου, δύρτακτον ὃ ὃν ἀφείϑη. διὰ δὲ 
τούτου μεϑειμένου πολλὰ ὑμῖν παρέρόει, πολὺ ἄμεινον 
ἂν ἔχοντα 8i νόμων ἔτυχεν ἢ τὰ »UY οὐ γὰρ ἥμισυ 
μόνον ἐστίν, ὡς δόξειεν ἂν, τὸ περὶ τὰς γυναῖκας, ! 
ἀχοσμήτως περιορώμενον, ὅσῳ δὲ à ϑήλεια ἡμῖν φύ- 
σις ἐστὲ πρὸς ἀρετὴν χείρων τῆς τῶν ἀῤῥένων, τοσού- 
TQ διαφέρει πρὸς τὸ πλέον ἢ διπλάσιον εἶναι. τοῦτ᾽ 
οὖν ἐπαναλαβεῖν καὶ ἐπανορϑώσασϑαι καὶ πάντα 
συντάξασϑαι κοινῇ γυναιξί τε καὶ ἀνδράσιν ἐπιτηδεύ- 
ματα βέλτιον πρὸς πόλεως εὐδαιμονίαν. »vy δὲ οὕτως 
ἧκται τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος οὐδαμῶς εἰς τοῦτο εὑ- 
τυχῶς, Ger8 οὐδὲ μνησϑῆναι περὶ αὐτοῦ ἐν ἄλλοις γ᾽ 
ἐστὶ τόποις καὶ πόλεσι ! γοῦν ἔχοντος, ὅπου μηδὲ 
ξυσσίτια ὑπάρχει τὸ παράπαν δεδογμένα χατὰ πόλιν 
εἶναι. πόϑεν δή τίς γε ἔργῳ μὴ καταγελάστως ἐπιχει- 
φήσει γυναῖκας προςβιάζεσϑαι τὴν σίτων καὶ ποτῶν 
ἀνάλωσιν φανερὰν ϑεωρεῖσϑαι; τούτου γὰρ οὐκ ἔστιν 
ὃ τι χαλεπώτερον ἃ ἂν ὑπομείνειϑ τοῦτο τὸ γένος" εἰϑι- 
σμένον γὰρ δεδυκὸς χαὶ σχοτεινὸν ζῆν, ἀγόμενον δ᾽ εἰς 
φῶς βίᾳ πᾶσαν ἀντίτασιν ἀντιτεῖνον πολὺ κρατήσει 
τοῦ γομοϑέτου. τοῦτ᾽ οὖν ἀλλοϑι μέν, ἧπερ εἶπον, ! 
οὐδ᾽ ἄν τὸν λόγον ὑπομείνειϑ τὸν ὀρϑὸν ῥηϑέντα 
ἄνευ πάσης βοῆς, ἐνθάδε δὲ ἴσως ἂν. εἰ δὴ δοκεῖ λό- 
yov y ἕνεκα μὴ ἀτυχῆ τὸν περὶ πάσης τῆς πολιτείας 
γενέσθαι λόγον, ἐθέλω λέγει» ὡς ἀγαϑόν ἔστι xai 
πρέπον, si καὶ σφῷν ξυνδοκεῖ ἀκούειν: εἰ δὲ μή, ἐᾶν. 
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KA. Ἡλλ, ὦ ξένε, ϑαυμαστῶς τό ye ἀκοῦσαι νῷν] 
πάντως που ξυνδοκεῖ. xxu. AO. ᾿ἠκούωμεν δή. ϑαυ- 

μάσητε δὲ μηδέν, ἐὰν ὑμῖν ἄνωϑέν ποϑεν iri 

δόξω" σχολῆς γὰρ ἀπολαύομεν ! xal οὐδὲν ἡμᾶς ἐστὶ 

τὸ κατεπεῖγον τὸ μὴ πάντῃ πάντως σκοπεῖν τὰ περὶ 
τοὺς »όμους. KA. Ὀρϑῶς εἴρηκας. ΑΘ. Πάλιν τοίς- 
γυν ἐπὶ τὰ πρῶτα ἐπαναχωρήσωμεν λεχϑέντα. εὐ 7ὰρ 
δὴ τό γε τοσοῦτον χρὴ πάντ᾽ ἄνδρα ξυνγοεῖν, ὡς ἢ 
τῶν ἀνϑρώπων γένεσις ἢ τὸ παράπαν ἀρχὴν οὐδεμίαν 
x εἴληχεν οὐδ᾽ ἕξει ποτὲ 75 τελευτήν, ἀλλ ἦν TB ἀεὶ 
xai ἔσται πάντως, ἢ μῆκός τι τῆς ἀρχῆς, ἀφ᾽ οὗ γέ- 
yovev, ἀμήχανον ἂν ̓ χρόνον ὅσον γεγονὸς ἄν εἴη. KA. 
Ti μήν; ΑΘ. Τί ovv; πόλεων συστάσεις καὶ φϑοράς, 

xoi ἐπιτηδεύματα παντοῖα τάξεώς τὸ καὶ ἀταξίας, καὶ 
βρώσεως καὶ πωμάτων 18 ἅμα καὶ βρωμάτων ἐπιϑυ- 

μήματα παντοδαπά, πάντως καὶ περὶ πᾶσαν τὴν γῆν 
dg οὐκ οἰόμεϑα γεγονέναι, καὶ στροφὰς ὡρῶν παν- 
τοίας, ἐν αἷς τὰ ζῶα ! μεταβαλλειν αὑτῶν παμπληϑεῖς 

μεταβολὰς εἰκός; KA. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Τὶ οὐν; 

πιστεύομεν ἀμπέλους v8 φανῆναί πού ποτε πρότερον 
οὐκ οὔσας; ὡφαύτως δὲ καὶ ἐλάας καὶ τὰ “Δήμητρός Te 

καὶ Κύρης δῶρα; Τριπιτόλεμόν τὲ τινα τῶν τοιούτων 
γενέσϑαι διάκονον; ἐν ᾧ δὲ μηδὲ ταῦτα ἣν τῷ χρόνῳ, 
μῶν οὐκ οἰόμεϑα τὰ Lo καϑάπερ γ»ῦν, ἐπὶ τὴν ἀλ- 

λήλων ἐδωδὴν τρέπεσϑαι; KA. Τί μήν; ΑΘ. Τὸ δὲ 
μὴν ϑύειν ἀνϑρώπους ! ἀλλήλους ἔτι καὶ p παραμέ- 

yov ὁρῶμεν πολλοῖς" καὶ τοὐναντίον ἀκούομεν ἐν &À- 

λοις, ὅτε οὐδὲ βοὸς ἐτολμῶμεν γεύεσϑαι, ϑύματά τε 

οὐκ ἦν τοῖς ϑεοῖσι ζῶα, πέλανοι δὲ καὶ μέλιτι καρποὶ 

δεδευμένοι καὶ τοιαῦτα ἀλλα ἁγνὰ ϑύματα, σαρκῶν δ᾽ 

ἀπείχοντο ὡς οὐχ ὅσιον ὃν ἐσϑίειν οὐδὲ τοὺς τῶν 
ϑεῶν βωμοὺς αἵματι μιαίνει», ἀλλὰ Ὀρφικοὶ τινες λε- 

| γόμενοι βίοι ἐγίγνοντο ἡμῶν τοῖς τότε, ἀψύχων μὲν 
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ἐχόμενοι πάντων, ἐμψύχων δὲ ! τοὐναντίον πάντων 
ἀπεχόμενοι. KA. Koi σφόδρα λεγόμενα. &y εἴρηκας, 
καὶ πιστεύεσϑαι πιϑανά. Ae. Πρὸς οὖν δὴ τὶ ταῦ- 
τα, εἴποι τις ἂν, ὑμῖν πάντ᾽ ἐῤῥήϑη τὰ νῦν; KA. 
᾿Ὀρϑῶς ὑπέλαβες, ὦ ξέν. ΑΘ. Καὶ τοίνυν, ἐὰν δύ- 
γνῶμαι, τὰ τούτοις ἑξῆς, ὦ Κλεινία, πειράσομαι φρά- 
Gu. KA. "Asyoic ἂν. ΑΘ. Ὁρῶ πάντα τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις ἐχ τριττῆς χρείας καὶ ἐπιϑυμίας ἠρτημένα, δὶ ὧν 
ἀρετή τε αὑτοῖς ἀγομένοις ὀρϑῶς καὶ ! τοὐναντίον 
ἀποβαΐνει καχῶς ἀχϑεῖσι. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἐδωδὴ μὲν 
καὶ πόσις εὐθὺς γενομένοις, ἣν πέρι ἅπασαν πᾶν 
ζῶον ἔμφυτον ἔρωτα ἔχον, μεστὸν οἴστρου 1 ἐστὶ καὶ 

ἀγνηχουστίας τοῦ λέγοντος ἄλλο τι δεῖν πράττειν πλὴν 
τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιϑυμίας τὰς περὶ ἅπαντα ταῦτα 
ἀποπληροῦντα λύπης τῆς ἁπάσης ἀεὶ [Oei] σφᾶς 
ἀπαλλάττειν" * τρίτη δὲ ἡμῖν καὶ μεγίστη χρεία καὶ 
ἔρως ὀξύτατος ὕστατος μὲν ὁρμᾶται, διαπυρωτάτους 
δὲ τοὺς ἀνϑρώπους μανίαις ἀπεργάζεται πάντως, ὃ 
περὶ τὴν τοῦ γένους σπορὰν ὕβρει πλείστῃ καύμενος. 
ἃ δὴ δεῖ τρία γοσήματα τρέποντα εἰς τὸ βέλτιστον 
παρὰ τὸ λεγόμενον ἥδιστον τρισὶ μὲν τοῖς μεγίστοις 
πειρᾶσϑαι κατέχειν, φόβῳ καὶ »όμῳ καὶ τῷ ἀληϑεῖ 

λόγῳ, προςχρωμένους μέντοι Μούσαις τε καὶ ἀγωνίοι- 
σι ϑεοῖς σβεννύναι τὴν αὔξην "τὸ καὶ ἐπιῤῥοήν. Παί- 
δων δὲ δὴ γένεσιν μετὰ τοὺς γάμους ϑῶμεν, καὶ μετὰ 
γένεσιν τροφὴν καὶ παιδείαν. καὶ τάχ᾽ ἄν οὕτω προΐ- 

E E AST/OUNO ISS 

ὄντων τῶν λόγων 0 τ νόμος ἡμῖν ἕκαστος περαΐνοιτο 
εἰς τοὔμπροσϑεν ἐπὶ ξυσσίτια, ἵνα καὶ ἀφικόμενοι εἰς 
τὰς τοιαύτας κοινωνίας, εἴτε ἄρα γυναικῶν εἴτε ἀν- 
δρῶν δεῖ μόνων γίγνεσϑαι, προςμίξαν τες αὐτοῖς ἐγγύ- 
Sev, ἴσως μᾶλλον κατοψόμεϑα, τά τε ἐπίπροσϑεν αὐ- 

τῶν, ἔτι νῦν ὄντα ἀνομοϑέτητα, τάξαντες αὐτά, &ni- 
προσϑεν | ποιησόμεϑα, καὶ ὅπερ ἐῤῥήϑη νῦν δή, κα- C 

τοψόμεϑά τε αὐτὰ ἀκριβέστερον μᾶλλόν τε τοὺς προς- 
ἥκοντας αὐτοῖς καὶ πρέποντας νόμους ἄν ϑείημεν. 
ΚΑ. ᾿Ὀρϑότατα λέγεις. ΑΘ. Φυλάξωμεν τοίνυν τῇ 
μνήμῃ τὰ νῦν ds λεχϑέντα" ἴσως γὰρ χρείαν ποτ᾽ αὖ- 
τῶν πάντων ἕξομεν. KA. Τὰ ποῖα δὴ διακελεύει; 
ΑΘ. ^A τοῖς τρισὶ διωριζόμεϑα ῥήμασι" βρῶσιν μὲν 

ἐλέγομέν που, καὶ δεύτερον πόσιν, καὶ ἀφροδισίων δὲ 
τινα διαπτόησιν ! τρίτον. ΚΑ. Πάντως, ὦ ξένε, ue- D 

μνησόμεϑά zov ὧν τὰ γῦν διακελεύε. ΑΘ. Καλῶς. 
ἔλϑωμεν δ᾽ ἐπὶ τὰ νυμφικά, διδάξοντές τε αὐτούς, À 
πῶς χρὴ καὶ τίνα τρόπον τοὺς παῖδας ποιεῖσϑαι, καὶ 
ἐὰν ἄρα μὴ πείϑωμεν, ἀπειλήσοντές τισι νόμοις. KA. 
Πῶς; XXHIL AO. Νύμφην χρὴ διανοεῖσϑαι καὶ νυμ- 

φίον ὡς 0 τι καλλίστους καὶ ἀρίστους εἰς δύναμιν 
ἀποδειξομένους παῖδας τῇ πόλει. πάντες δ᾽ ἄνϑρωποι 
κοινωνοὶ ! πάσης πράξεως, ἡνίκα, μὲν ἂν προςέχωσιν Ε 
αὑτοῖς 18 καὶ τῇ πράξει τὸν νοῦν, πάντα καλὰ καὶ 
ἀγαϑὰ ἀπεργάζονται ; μὴ προςέχοντες δὲ ἢ μὴ ἔχοντες 
γοῦν τἀναντία. προςεχέτω δὴ καὶ ὃ γυμφίος τῇ 16 
»ύμφῃ καὶ τῇ παιδοποιίᾳ τὸν γοῦν, κατὰ ταὐτὰ δὲ 
καὶ ἡ νύμφη, τοῦτον τὸν χφόνον. διαφερόντως, ὃν ἂν 
μήπω παῖδες αὐτοῖς ὦσι γεγονότες. * ἐπίσκοποι δ᾽ T84 

ἔστωσαν τούτων ἃς εἱλόμεϑα γυναῖκες, πλείους εἴτ᾽ 

ἐλάττους, τοῖς ἄρχουσιν ὁπόσας cy δοχῆ προςτάττειν 

τὸ καὶ ὁπόταν, πρὸς τὸ τῆς Εἰλειϑυίας ἱερὸν ἑκάστης 
ἡμέρας ξυλλεγόμεναι μέχρι τρίτου μέρους ὥρας, oi δὴ |- 
συλλεχϑεῖσαι διαγγελλόντων ἀλλήλαις, εἴ τίς τινα δρᾷ 
πρὸς ἀλλ ἄττα βλέποντα ἄνδρα ἢ καὶ γυναῖχα τῶν 

παιδοποιουμένων ἢ πρὸς τὰ τεταγμένα ὑπὸ τῶν ἐν 
τοῖς γάμοις ϑυσιῶν τε xal ! ἱερῶν γενομένων. ἡ δὲ F 

παιδοποιία καὶ guam τῶν παιδυποιουμέγω»" δεχέτις 
ἔστω, μὴ πλείω δὲ φόνον, ὅταν εὔροια ἢ τῆς γενέ- 
σεως. ἄν δὲ &yovol τινες εἰς τοῦτον γίνωνται τὸν 
χρόνον, μετὰ τῶν οἰκείων καὶ ἀρχουσῶν γυναικῶν δια- 
ζεύγνυσϑαι κοινῇ βουλευομένους εἰς τὰ πρόσφορα ἕκα- 
τέροις. ἐὰν δ᾽ ἀμφιςβήτησίς τις γίγνηται περὶ τῶν 
ἑκατέροις πρεπόντων καὶ προςφόρων, δέκα τῶν »ομο- 
φυλάκων Slopsvovs, oic ! ἄν Smgéyoci οἵδε καὶ C 

τάξωσι, τούτοις ἐμμένειν. εἰςιοῦσαι δ᾽ εἰς τὰς οἰκίας 
τῶν νέων αἵ γυναῖκες, τὰ μὲν νουϑετοῦσαι, τὰ δὲ καὶ 

ἀπειλοῦσαι παυόντων αὐτοὺς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀμα- 

ϑίας. ἐὰν δ᾽ ἀδυνατῶσι, πρὸς τοὺς νομοφύλακας ἰοῦ- 

σαι φραζόντων, οἱ δ᾽ εἰργόντω». ἄν δὲ καὶ ἐκεῖνοί 

πως ἀδυνατήσωσι, πρὸς τὸ δημόσιον ἀποφηνάντων, 
ἀναγφάψαντές τϑ καὶ ὀμόσαντες 7 μὴν ἀδυνατεῖν τὸν 
xci τὸν βελτίω ποιεῖν. ' ὃ δὲ ἀναγραφεὶς ἄτιμος D 
ἔστω, μὴ ἑλὼν ἐν δικαστηρίῳ τοὺς ἐγγφάψαντας, τῶν- 
Os" μήτε γὰρ εἰς γάμους ἴτω μήτε εἰς τὰς τῶν παΐδων 
ἐπιτελειώσεις, ἄν δὲ 1 ἴῃ, πληγαῖς ὃ βουληϑεὶς ἀϑῷος 1 

αὐτὸν κολαζέτω. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ γυναικὸς ἕστω 

»όμιμα" τῶν ἐξόδων, γὰρ τῶν γυναικείων καὶ τιμῶν 
χαὶ τῶν εἰς τοὺς γάμους καὶ γενέσεις παίδων φοιτή- 
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σεῶν μὴ μετδχέτω, ἐὰν ἀχοσμοῦσα ὡςαύτως ἀναγρα- 
φῆ καὶ μὴ ! ἕλῃ τὴν δίκην. ὅταν δὲ δὴ πιαῖδας γεννή- 
σῶνται κατὰ νόμους, ἐὰν ἀλλοτρίᾳ τις περὶ τὰ τοιαῦ- 
τὰ κοινωνῇ γυναικὶ ἢ γυνὴ ἀνδρί, ἐὰν μὲν παιδοποι- 
ουμένοις ἔτι, τὰ αὐτὰ ἐπιζήμια αὐτοῖς ἔστω, καϑάπερ 

τοῖς ἔτι γεννωμένοις εἴρηται" μετὰ δὲ ταῦτα ὃ μὲν 
σωφρονῶν καὶ σωφρονοῦσα εἰς τὰ τοιαῦτα ἔστω πάν- 
TX εὐδύκιμος, ὃ δὲ τοὐναντίον ἐναντίως τιμάσϑω, 
μᾶλλον δὲ ἀτιμαζέσϑω. καὶ μετριαζόντων μὲν περὲ 

τὰ τοιαῦτα τῶν * πλειόνων ἀνομοϑέτητα σιγῇ κεί- 
σϑω, ἀκοσμούντων δὲ »γομοϑετηϑέντα ταύτῃ πραττὲς 
cÜG κατὰ τοὺς τότϑ τεϑέντας γύόμους. βίου μὲν ἀρχὴ 
τοῦ παντὸς ἑκάστοις ὃ πρῶτος ἐγιαυτός" ὃν γεγρά- 
φϑαι χρεὼν ἐν ἱεροῖσι πατρῴοις ζωῆς ἀρχὴν κόρῳ καὶ 

ΓΒ: ΥἹΙ: 43'1 

κόρῃ. παραγεγράφϑω δ᾽ ἐν τοίχῳ λελευχωμένῳ ἐν na- 
σῃ φρατρίᾳ τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπὶ τοῖς 
ἔτεσιν ἀριϑμουμένων. τῆς δὲ φρατρίας ἀεὶ τοὺς ζῶν- 
τας μὲν γεγράφϑαι πλησίον, ! τοὺς δ᾽ ὑπεκχωροῦντας 
τοῦ βίου ἐξαλείφειν. γάμου δὲ ὅρον βἶναι κύρῃ μὲν 
ἀπὸ ἑκκαίδεκα ἐτῶν εἰς εἴκοσι, τὸν μακρότατον χρό- 
γον ἀφωρισμένον, κόρῳ, δὲ ἀπὸ τριάκοντα, μέχρι τῶν 
πέντϑ καὶ τριάκοντα. εἰς δὲ ἀρχὰς γυναικὶ μὲν aer- 
ταράκοντα, ἀνδρὶ δὲ τριάκοντα £r. πρὸς πόλεμον δὲ 

ἀνδρὶ μὲν εἴκοσι μέχρι τῶν ἑξήκοντα ἐτῶν" γυναικὶ δέ, 
ἣν ἂν δοκῇ χρείαν δεῖν χρῆσϑαι πρὸς τὰ πολεμικά, 
ἐπβιδὰν παῖδας γεννήσῃ, τὸ δυνατὸν καὶ πρέπον ὁκά- 

σταις προςτάττειν μέχρι τῶν πεντήκοντα ἐτῶν. 

——— οψος--- —— 
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ΔΙΆΑΔΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ. 

i. * AQ. Τενομένων δὲ παίδων ἀῤῥένων καὶ 97- 

λειῶν τροφὴν μέν που xol παιδείαν τὸ μετὰ ταῦτα 
λέγειν ὀρϑότατ᾽ ἄν γίγνοιϑ᾽ ἡμῖν" ἣν εἶναι μὲν ἀῤῥη- 
τὸν πάντως ἀδύνατον, λεγομένη δὲ διδαχῇ τινὶ καὶ 
γουϑετήσει μᾶλλον ἢ γόμοις εἰκυῦ ἂν ἡμῖν φαίνοιτο. 
ἰδίᾳ γὰρ καὶ κατ΄ οἰκίας πολλὰ καὶ σμικρὰ καὶ οὐκ 
ἐχφανῇ πᾶσι γιγνόμενα, ῥᾳδίως ὑπὸ τῆς ! ἑκάστων λύ- 

πὴς τὸ καὶ ἡδονῆς καὶ ἐπιϑυμίας ἕτερα παρὰ τὰς τοῦ 
γομοϑέτου ξυμβουλὰς παραγενόμενα, παντοδαπὰ καὶ 
οὐχ ὅμοια ἀλλήλοις ἀπεργάζοιτ ἂν τὰ τῶν πολιτῶν 

ἤϑη" τοῦτο δὲ κακὸν ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ διὰ σμι- 
κρότητα αὐτῶν καὶ πυχνότητα ἐπιζήμια τυϑέντα ποιεῖν 
γόμους ἀπρεπὲς ἅμα καὶ ἄσχημον. διαφϑείρει δὲ καὶ 
τοὺς γραφῇ τεϑέντας νόμους, ἐν τοῖς σμικροῖς καὶ πυ- 
κνοῖς ἐθισϑέντων τῶν ἀνϑρώπων παρανομεῖν. ὥςτϑ ! 
ἀπορία μὲν περὶ αὐτὰ γομοϑετεῖν, σιγᾶν δὲ ἀδύνατον. 

ἃ δὲ λέγω, δηλῶσαι πειρατέον οἷον δείγματα ἐξενεγ - 

κόντα εἰς φῶς" νῦν γὰρ λεγομένοις ἔοικε κατά τι σκό- 
τος. ΚΛ. Ἡληϑέστατα λέγεις. ΑΘ. Οὐκοῦν ὅτι μὲν 
σώματα καὶ ψυχὰς τήν ys ὀρϑὴν πάντως δεῖ τροφὴν 
φαίνεσϑαι δυναμένην ὡς κάλλιστα καὶ ἄριστα ἐξεργά- 
ζεσϑαι, τοῦτο μὲν ὀρϑῶς εἴρηταί mov. ΚΛ. Τί μήν; 

AQ. ! Σώματα δὲ κάλλιστα, οἶμαι, τό γ8 ἁπλούστα- 
τον, ὡς ὀρϑότατα δεῖ νέων ὄντων εὐθὺς φύεσϑαι τῶν 

παΐδων. KA. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Τί δέ; τόδε οὐκ 
ἐννοοῦμεν, ὡς ἡ πρώτη βλάστη παντὸς ζώου πολὺ με- 
γίστη καὶ πλείστη φύεται, dere καὶ ἔριν πολλοῖς πα- 

φέσχηκε, μὴ γίγνεσϑαι τά y ἀνϑρώπινα μήκη διπλά- 
σια ἀπὸ πέντε ἐτῶν ἐν τοῖς λοιποῖς εἴκοσιν ἔτεσιν αὐ- 
ξανόμενα; KA. Ἀληϑῆ. ΑΘ. Τί οὖν; πολλὴ αὔξη 

ὅταν ἐπιῤῥέῃ πόνων χωρὶς πολλῶν καὶ S συμμέτρων, 

οὐκ ἴσμεν ὅτι μυρία κακὰ ἐν τοῖς σώμασιν ἀποτελεῖ; 
KA. Πάνυ ys. ΑΘ. Οὐκοῦν τότε δεῖται πλείστων πό- 

yay, ὅταν ἢ πλείστη τροφὴ προογίγνηται τοῖς σώμασι. 
KA. Τί δῆτα, ὦ ξένα; 7| τοῖς ἄρτι γεγονόσι καὶ vea- 
τάτοις πόνους πλείστους προςτάξομεν; ΑΘ. Οὐδαμῶς 

78, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ πρότερον τοῖς ἐντὸς τῶν αὑτῶν μη- 

τέρων τρεφομένοις. KA. Πῶς λέγεις, ὦ λῷστε; ἢ τοῖς 
κυουμένοισι φράζεις; Ae. INol. ϑαυμαστὸν ! δ᾽ ov- 

δὲν ἐστιν ἀγνοεῖν ὑμᾶς τὴν τῶν τηλικούτων χύμναστι- 
κήν, ἣν ἣν βουλοίμην ἃ ἂν ὑμῖν, καΐπερ ἄτοπον οὔσαν, δη- 
λῶσαι. ΚΛ. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Ἔστι τοίνυν παρ᾽ 

ἡμῖν μᾶλλον τὸ τοιοῦτον κατανοεῖν διὰ τὸ τὰς παιδιὰς 
αὐτόϑι μειζόνως τινὰς παίζειν ἢ δεῖ. τρέφουσι γὰρ δὴ 
παρ ἡμῖν οὐ μόνον παῖδες ἀλλὰ καὶ πρεσβύτεροἱ τι- 
vec ὀρνίϑων ϑρέμματα, ἐπὶ τὰς μάχας τὰς πρὸς αλ- 

ληλα ἀσκοῦντες τὰ τοιαῦτα τῶν ϑηρίων. πολλοῦ δὴ 
δέουσιν ! ἡγεῖσϑαι τοὺς πόνους αὐτοῖς εἶναι τοὺς πρὸς 
ἀλληλα μετρίους, ἐν οἷς αὐτὰ ἀνακινοῦσι γυμνάζοντες" 

πρὸς γὰρ τούτοις λαβόντες ὑπὸ μάλης ἕκαστος, τοὺς 
μὲν ἐλάττονας εἰς τὰς χεῖρας, μείους δ᾽ ὑπὸ τὴν ἀγ- 
κάλην ἐντός, πορεύονται περιπατοῦντες σταδίους παμ- 
πόλλους ἕνεκα τῆς δὐεξίας οὐ τι τῆς τῶν αὑτῶν σω- 

μάτων ἀλλὰ τῆς τούτων τῶν ϑρεμμάτων. καὶ τό γ8 
τοσοῦτον δηλοῦσι τῷ δυναμένῳ καταμαϑεῖν, ὅτι τὰ 

σώματα πάντα ὑπὸ ! τῶν σϑβισμῶν T8 καὶ κινήσξων 
κατακινούμενα ἄκοπα ὀγίναται πάντων, ὅσα T8 ὑπὸ 
ἑαυτῶν ἢ καὶ ἐν αἰώραις ἢ καὶ κατὰ ϑάλατταν ἢ 5 καὶ 
ἐφ ἵππων ὀχουμένων ἢ καὶ ὑπ ἄλλων ὑπωςοῦν δὴ 

φερομένων τῶν σωμάτων κινεῖται, καὶ διὰ ταῦτα τὰς 
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τῶν σίτων τροφὰς καὶ ποτῶν καταχρατοῦντα ὑγίειαν 

καὶ κάλλος καὶ τὴν ἄλλην ῥώμην ἡμῖν δυνατά ἐστι πα- 

ραδιδόναι. IL Τί οὖν ἂν φαῖμεν ἐχόντων οὕτω τού- 

τῶν τὸ μετὰ τοῦτο ἡμᾶς δεῖν ποιεῖν; βούλεσϑε ἅμα 
|! γέλωτι φράζωμεν, τιϑέντες νόμους τὴν μὲν κύουσαν 
περιπατεῖν, τὸ “γενόμενον δὲ πλάττειν T8 οἷον κήρινον, 
ἕως ὑγρόν, καὶ μέχρι δυοῖν ἐτοῖν σπαργαγᾶν; καὶ δὴ 
καὶ τὰς τροφοὺς ἀναγκάζωμεν »όμῳ ζημιοῦντες τὰ 
παιδία ἢ πιρὸς ἀγροὺς ἤ πρὸς ἱερὰ ἢ πρὸς οἰκείους 
ἀεὶ πῃ φέρειν, μέχρι περ ἂν ἱκανῶς ἵστασθαι δυνατὰ 
γίγνηται, καὶ τότϑ διδυλαβουμένας, ἔτι »ἕων ὄντων μή 

πῇ βίᾳ ἐπερειδομένων στρέφηται τὰ κῶλα, ἐπιπονεῖν 

φερούσας, ἕως ἄν τριετὲς ἀποτελεσϑῇ τὸ γδνόμξνον; 
εἰς δύναμιν δὲ ἰσχυρὰς αὐτὰς εἶναι χρεὼν καὶ μὴ μίαν; 
ἐπὶ * δὲ τούτοις ἑκάστοις, ἂν μὴ γίγνηται, ζημίαν τοῖς 

μὴ ποιοῦσι γφάφωμεν; ἢ πολλοῦ γ8 δεῖ; τὸ γὰρ ἄρτι 

ῥηϑὲν γίγνοιτ ἂν πολὺ καὶ ἄφϑονον. KA. Τὸ moi- 

ον; ΑΘ. Τὸ γέλωτα &y πολὺν ὀφλεῖν ἡμᾶς πρὸς τῷ 

μὴ ἐθέλειν ἂν πείϑεσϑαι γυναικεῖα τϑ καὶ δούλεια 295 

τροφῶν. KA. ἀλλὰ τίνος δὴ χάριν ἔφαμεν αὐτὰ δεῖν 
ῥηϑῆναι; ΑΘ. Τοῦδε: τὰ τῶν δεσποτῶν τὰ καὶ ἐλευ- 
ϑέρων ἐν ταῖς πόλεσιν ἤϑη τάχ ἂν ἀκούσαντα εἰς 

σύννοιαν ! ἀφίκοιτ᾽ ἂν τὴν ὀρϑήν, ὅτι χωρὶς τῆς ἰδίας 
διοικήσεως ἐν ταῖς πόλεσιν ὀρϑῆς γινομένης μάτην ἂν 
τὰ κοινά τις οἴοιτο ἕξειν τινὰ βεβαιότητα ϑέσεως γό- 
μῶν, καὶ ταῦτα ἐννοῶν αὐτὸς νόμοις ἄν τοῖς νῦν ῥη- 
ϑεῖσι χρῷτο, καὶ χρώμενος εὖ τήν τὸ οἰκίαν καὶ πόλιν 
ἅμα τὴν αὑτοῦ διοικῶν εὐδαιμονοῖ. KA. Καὶ μάλ 

εἰκότως εἴρηκας. ΑΘ. Τοιγαροῦν μήπω λήξωμεν τῆς 

τοιαύτης νομοϑεσίας, πρὶν ἂν καὶ τὰ περὶ τὰς ψυχὰς 

τῶν πάνυ νέων ! παίδων ἐπιτηδεύματα ἀποδῶμεν κα- 

τὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἤργμεϑα τῶν περὶ τὰ 
σώματα μύϑων λεχϑέντων διαπεραίνειν». ΚΛ. Πάνυ 
μὲν οὖν ὀρϑώς. ΑΘ. “Ἰάβωμεν τοίνυν τοῦτο οἷον 

στοιχεῖον ἐπὶ ἀμφότερα, σώματός τε καὶ ψυχῆς τῶν 
πάνυ νέων τὴν τιϑήνησιν καὶ κίνησιν γιγνομένην 0 τι 
μάλιστα. διὰ πάσης νυκτός τε καὶ ἡμέρας, ὡς ἔστι ξύμ- 
φορος ἅπασι μέν, οὐχ ἥκιστα δὲ τοῖς ὃ τι γεωτάτοισι,. 

οἷον ἀεὶ πλέοντας" ι γῦν δ᾽ 
ὡς ἐγγύτατα τούτου ποιεῖν δεῖ περὶ τὰ νεογενῆ παΐί- 
Oo» ϑρέμματα. τεκμαίρεσϑαι δὲ χρὴ καὶ ἀπὸ τῶνδε 
ὡς ἐξ ἐμπειρίας αὐτὸ εἰλήφασι καὶ ἐγνώκασιν ὃν χρή- 

giuov αἵ τε τροφοὶ τῶν σμικρῶν xoi αἵ περὶ τὰ τῶν 
Κορυβάντων ἰάματα τελοῦσαι" ἡνίκα γὰρ ἄν που βου- 
ληϑῶσι κατακοιμίξειν τὰ δυςυπνοῦντα τῶν παιδίων αἱ 
μητέρες, οὐχ ἡσυχίαν αὐτοῖς mgocgégovaw, ἀλλὰ τοὺ- 
γαντίον κίνησιν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἀεὶ σείουσαι, καὶ οὐ 
σιγὴν ! ἀλλά τινα μελῳδίαν, καὶ ἀτεχνῶς οἷον καταυ- 

λοῦσι τῶν παιδίων, καϑάπερ αἵ τῶν ἐιφρόνων βω- 

χειῶν ἰάσεις ταύτῃ τῇ τῆς κινήσεως ἅμα χορείᾳ καὶ 
μούσῃ χρώμεναι. ΚΛ. Τίς οὖν αἰτία τούτων, ὦ ξένε, 

μάλιστ ἔσϑ᾽ ἡμῖν; ΑΘ. Οὐ πάνυ χαλεπὴ γιγνώσκειν. 

ΚΛ. Πῶς δή; ΑΘ. 4ειμαίνειν ἐστί που ταῦτ᾽ ἀμφό- 

τερα τὰ πάϑη, καὶ ἔστι δείματα δ ἕξιν φαύλην τῆς 
ψυχῆς τινά. ὅταν οὖν Bo) τις προςφέρῃ τοῖς τοι- 
οὕὐτοις πάϑεσι * σεισμόν, ἡ τῶν ἔξωϑεν κρατοῖ κίνη- 

σις προςφερομένη τὴν ἐντὸς φοβερὰν οὖσαν καὶ μαγι- 
κὴν πίνησιν, κρατήσασα δὲ γαλήνην ἡσυχίαν T8 ἐν τῇ 
ψυχῇ φαίνεται ἀπεργασαμένη τῆς περὶ τὰ τῆς καρδίας 
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χαλεπῆς, γενομένης ἑκάστων πηδήσεως, παντάπασιν 
ἀγαπητόν T τοὺς μὲν ὕπνου λαγχάνειν ποιεῖ, τοὺς δ᾽ 
ἐγφηγορότας, ὀρχουμένους τὸ καὶ αὐλουμένους μετὰ 
ϑεῶν, οἷς ἂν καλλιεροῦντες ὃ ἕκαστοι ϑύωσι, κατειργά- 

σατο ἀντὶ μανικῶν ἡμῖν διαϑέσεων ! ἕξεις ἔμφρονας 
ἔχϑιν. καὶ ταῦτα, Oc διὰ βραχέων 78 οὕτως εἰπεῖν, πι- 

ϑαγὸν λόγον ἔχει τινά. ΚΑ. Πάνυ. μὲν οὖν. ΑΘ. 
Ei δὲ ys οὕτω τοιαύτην τινὰ δύναμιν ἔχει ταῦτα, ἐν- 
vosi» χρὴ τὐδϑ παρ᾿ αὐτοῖς, ὡς ἅπασα ψυχὴ δείμασι 
ξυνοῦσα ἐκ νέων μᾶλλον ἂν διὰ φόβων ἐϑίζοιτο γίγνε- | 
σϑαι. τοῦτο δὲ που πὰς ἄν φαΐη δειλίας. ἄσκησιν ἀλλ 
οὐκ ἀνδρείας γίγνεσϑαι. ΚΑ. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. 

Τὸ δὲ γ8 ἐναντίον ἀνδρείας ἂν φαῖμεν ἐκ νέων εὐϑὺς 
MAR elvat, τὸ νικᾶν τὰ προςπίπτονϑ᾽ ἡμῖν 

δείματά T8 καὶ φόβους. ΚΑ. "0g. ΑΘ. Ἕν δὴ 
καὶ τοῦτο εἰς ψυχῆς μόριον ἀρετῆς, τὴν τῶν παντελῶς 
παΐδων γυμναστικὴν ἐν ταῖς κινήσεσι, μέγα ἡμῖν φῶ- 
μὲν ξυμβάλλεσϑαι. KA. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Καὶ 
μὴν τό "a μὴ δύρκολον ἐν ψυχῇ καὶ τὸ δύρκολον οὐ 
σμικρὸν μόριον εὐψυχίας καὶ κακοψυχίας ἑκάτερον γι- 
γνόμϑνον χίγνοιτ᾽ ἂν. KA. Πῶς δ᾽ οὖ; ΑΘ. Τίνα 

οὖν ἂν τρόπον ! εὐϑὺς ἐμφύοιϑ᾽ ἡμῖν ὁπότερον βου- 
ληϑεῖμεν τῷ »εογενεῖ, φράζειν δὴ σπιϑιρατέον ὅπως τις 
καὶ καϑ' ὅσον εὐπορεῖ τούτω». KA. πῶς χὰρ οὔ; 

ΠΙ. A9. Aiyo δὴ τό ys παρ᾽ ἡμῖν δόγμα, ὡς q μὲν 
τρυφὴ δύρκολα καὶ ἀκράχολα καὶ σφόδρα ἀπὸ gua- 
κρῶν κινούμενα τὰ τῶν νέων 797 ἀπεργάζεται, τὸ δὲ 

τούτων ἐναντίον ἢ ye σφοδρὰ καὶ ἀγρία δούλωσις τα- 
πϑινοὺς καὶ ἀνελευϑέρους, καὶ μισανϑρώπους ποιοῦσα 
ἀνεπιτηδείους ξυνοίκους ἀποτελεῖ. ΚΛ. ! Πῶς οὖν δὴ 

χρὴ τὰ μήπω φωνῆς ξυγνιέντα μηδὲ παιδείας τῆς ἄλλης 

δυνατὰ γεύεσϑαίΐ πω τρέφειν τὴν πόλιν ἅπασαν; ΑΘ. 

Kp? πῶς" φϑέγγεσϑαί που μετὰ βοῆς εὐϑὺς πᾶν 

εἴωϑε τὸ γενόμενον, καὶ οὐχ ἥχιστα τὸ τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν γένος" καὶ δὴ καὶ τῷ κλαΐδιν πρὸς τῇ βοῇ μᾶλ- 
λον τῶν ἄλλων συνέχεται. KA. Πάνυ uiv οὐν. ΑΘ. 

Οὐκοῦν αἵ τροφοὶ σχοποῦσαι, τίνος ἐπιϑυμεῖ, τούτοις 
αὐτοῖς ἐν τῇ s προςφορᾷ τεκμαίρονται" οὗ μὲν γὰρ ἂν 
προςφερομένου σιγᾷ, καλῶς οἴονται προςφέρειν, οὗ 
ἂν κλαΐῃ καὶ βοᾷ, οὐ καλῶς. τοῖς δὴ παιδίοις τὸ δή- 
λωμα ὧν ἐρᾷ καὶ μισεῖ κλαυμοναὶ καὶ fool, σημεῖα 

οὐδαμῶς εὐτυχῆ. ἔστι δὲ ὃ χφόνος οὗτος τριῶν οὐκ 
ἐλάττων ἐτῶν, μόριον οὐ σμικρὸν τοῦ βίου διαγαγεῖν 

χεῖρον ἢ μὴ χεῖρον. KA. '0g9às λέγεις. ΑΘ. Ὁ δὴ 
δύςκολος οὐδαμῶς τὸ ἵλεως dg οὐ δοκεῖ σφῷν ϑρη- 
vene τε εἶναι καὶ ! ὀδυρμῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πλήρης 

μᾶλλον ἢ χρεών ἐστι τὸν ἀγαϑόν; ΚΛ. Ἐμοὶ γοῦν 
δοκεῖ. ΑΘ. Τί ovv; εἴ τις τὰ rot ἔτη πειρῷτο πᾶ- 
σαν μηχανὴν προςφέρων ὅπως τὸ τρεφόμενον ἡμῖν ὡς 
ὀλιγίστῃ προςχρήσεται ἀλγηδόνι καὶ φόβοις καὶ λύπῃ 
πάσῃ κατὰ δύναμιν, dg οὐκ οἰόμεϑα εὔϑυμον μᾶλλόν 

τε καὶ ἵλεων ἀπεργάζεσϑαι τηνικαῦτα τὴν ψυχὴν τοῦ 

τρεφομένου; KA. 4ῆλον δή, καὶ μάλιστά γὰ ἂν, ὦ 

ξέν, &t τις πολλὰς ἡδονὰς ! αὐτῷ παρασκχευάζοι. ΑΘ. 

Τοῦτ᾽ οὐκέτ᾽ ἄν ἐγὼ Κλεινίᾳ ξυνακολουϑήσαιμ᾽ ἂν, ὦ 
ϑαυμάσιε. ἔστι γὰρ οὖν ἡμῖν D τοιαύτη πρᾶξις δια- 
φϑορὰ μεγίστη πασῶν᾽ ἐν ἀρχῇ γὰρ γίγνεται ἑκάστο- 
T8 τροφῆς. ὑρῶμεν δέ, εἴ τι λέγομεν. ΚΛ. Aire al 
φῇς. ΑΘ. Οὐ σμικροῦ πέρι γῦ» εἶναι νῷν τὸν λόγον. 
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ὅρα δὲ καὶ σύ, ξυνεπίκρινεἑ τὸ ἡμᾶς, ὦ Μέγιλλε: 0 μὲν 
γὰρ ἐμὸς δὴ λόγος οὐϑ᾽ ἡδονάς φησι δεῖν διώκδιν 
τὸν ὀρϑὸν βίον OUT αὐ τὸ παράπαν φεύγειν ! τὰς 
λύπας, ἀλλ᾽ αὐτὸ ἀσπάζεσϑαι τὸ μέσον, 0 νῦν δὴ 

E DUE pes" 1 
προςεῖπον ὡς ἵλεων ονομάσας, ἣν δὴ διάϑεσιν καὶ 

ϑεοῦ κατά tua μαντείας φήμην εὐστόχως πάντες 
προςαγορεύομεν. ταύτην τὴν ἕξιν διώχϑιν φημὶ δεῖν 

ἡμῶν καὶ τὸν μέλλοντα ἔσεσϑαι ϑεῖον, μήτ᾽ οὖν αὐ- 
τὸν προπετῆ πρὸς τὰς ἡδονὰς γιγνόμενον ὅλως, ὡς 
οὐδ᾽ ἐατὸς λυπῶν ἐσόμενον, μήτε ἄλλον, y γέροντα ἢ 
γέον, ἐᾶν πάσχειν ταὐτὸν TOUS ἡμῖν ἄῤῥενα ἢ ϑῆλυν, 

ἁπάντων δὲ ἥκιστα εἰς δύναμιν ! τὸν ἀρτίως γεογε- 

vi^ κυριώτατον yag ovy ἐμφύεται πᾶσι TÓTS τὸ πᾶν 
ἦϑος διὰ ἔϑος. ἔτι δ᾽ ἔγωγ᾽, εἰ μὴ péloga δόξειν 
παίζειν, φαίην ἄν δεῖν καὶ τὰς φερούσας ἐν γαστρὶ 
πασῶν τῶν γυναικῶν μάλιστα ϑεραπούειν ἐχεῖνον τὸν 
ἐνιαυτόν, ὕπως μήτε ἡδοναῖς τισὶ πολλαῖς ἅμα καὶ 

μάργοις προςχρήσεται ἢ κύουσα μήτε αὖ λύπαις, τὸ 
δὲ ἵλεων, καὶ εὐμενὲς πρᾶόν τε τιμῶσα διαζήσει τὸν 
τότε χρόνον. ΚΑ. Οὐδὲν δεῖ σε, ὦ ξένε, ΜΜέγδλον 
ἀνερωτᾶν * πότερος ἡμῶν ὀρϑύτερον εἴρηκεν" ἐγὼ γὰρ 
αὐτός σοι συγχωρῶ τὸν λύπης r8 καὶ ἡδονῆς ἀκράτου 
βίον φεύγειν δεῖν πάντας, μέσον δὲ τινα τέμνειν ἀεί. 
καλῶς τοίνυν εἴρηκάς 18 καὶ ἀκήκοας ἅμα. ΑΘ. Μά- 

λα μὲν Qv» ὀρϑῶς, ὦ Κλεινία. τόδε τοίνυν ἐπὶ τούτοις 

τρεῖς ὄντες διανοηϑῶμεν. ΚΑ. Τὸ ποῖον; IV. ΑΘ. 

Ὅτι ταῦτ᾽ ἔστι πάντα, ὅσα νῦν διεξερχόμεϑα, τὰ κα- 
λούμενα ὑπὸ τῶν πολλῶν ἄγραφα νόμιμα καὶ οὕς 
πατρίους γόμους ἐπονομάζουσιν, ! οὐκ ἀλλα ἐστὶν ἢ 

τὰ τοιαῦτα ξύμπαντα. καὶ ἔτι γε ὁ νῦν δὴ λόγος. ge 

ἐπιχυϑεῖς, ὡς οὔτε νόμους δεῖ προςαγορεύειν αὐτὰ οὔ 
τϑ ἄῤῥητα ἐᾶν, εἴρηται καλῶς" δεσμοὶ γὰρ οὗτοι πά- 
σῆς εἰσὶ πολιτείας, μεταξὺ πάντων ὄντες τῶν ἐν γράμ- 
μασι τεϑέντων τε καὶ κειμένων xoi τῶν Eri τεϑησο- 
μένων, ἀτεχνῶς οἷον πάτρια καὶ παντάπασιν ἀρχαῖα 
γόμιμα, ἃ καλῶς μὲν τεϑέντα καὶ ἐθισϑέντα πάσῃ 

σωτηρίᾳ περικαλύψαντα ἔχει τοὺς τότε ! γθαφέντας 
γόμους, ἄν δ᾽ ἐχτὸς τοῦ καλοῦ βαΐνῃ πλημμελῶς, οἷον 
τεκτόνων ἐν οἰκοδομήμασιν ἐρείσματα ἐκ μέσου ὑποῤ- 
ὑέοντα, συμπίπτειν εἰς ταὐτὸν ποιεῖ τὰ ξύμπαντα κεῖ- 
σϑαΐ τε ἄλλα vg ἑτέρων αὐτά τε καὶ τὰ καλῶς ὕ τστε- 

ρον ἐποικοδομηϑέντα, τῶν ἀρχαίων ὑποπεσόντων. ἃ 
δὴ διανοουμένους ἡμᾶς, ὦ Ἀλεινία, σοι δεῖ τὴν πόλιν 
καινὴν οὐσὰν πάντῃ ξυνδεῖν, μήτε μέγα μήτε σμικρὸν 
παραλιπόντας εἰς δύναμιν, ! ὅσα νόμους ἢ ἔϑη τις ἢ 
ἐπιτηδεύματα καλεῖ: πᾶσι γὰρ τοῖς τοιούτοις πόλις 

ξυνδεῖται, ἄνευ δὲ ἀλλήλων ἑκάτερα τούτων οὐχ ἔστι 

μόνιμα, ὥςτε οὐ χρὴ ϑαυμάζειν, ἐὰν ἡμῖν πολλὰ ἅμα 

καὶ σμικρὰ δοκοῦντα εἶναι νόμιμα ἢ καὶ ἐϑίσματα 
ἐπιθδέοντα μακροτέρους ποιῇ τοὺς νόμους. KA. Ἀλλ 

ὀρϑῶς σύ γε λέγεις; ἢ ἡμεῖς τε ovro διανοησόμεϑα. 
ΑΘ. Εἰς μὲν τοίνυν τὴν τοῦ τρί᾽ Ern γεγονότος ἣλι- 

xay, ! κόρου καὶ κόρης; ταῦτα εἴ τις ἀκριβῶς ἀπότε- 

λοῖ καὶ μὴ παρέργως τοῖς εἰρημένοις χρῷτο, OV σμιχρὰ 
εἰς ὠφέλειαν γίγνοιτ᾽ ἂν τοῖς νεωστὶ τρεφομένοις TQié- 
τεῖ δὲ καὶ τετραετεῖ καὶ πενταετεῖ καὶ ἔτι ἑξετεῖ ἤϑει 

ψυχῆς παιδιῶν δέον ἄν εἴη, τρυφῆς δ᾽ ἤδη παραλυτέον 
κολάζοντα μὴ ἀτίμως, ἀλλ᾿ ὅπερ ἐπὶ τῶν δούλων y 
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ἤσειν. δεῖν τοῖς κολασϑεῖσι μηδ᾽ ἀκολάστους ἐῶντας 
τρυφήν, * ταὐτὸν δραστέον τοῦτό 78 καὶ ἐπ ἐλευϑέ- 

ροισι. παιδιαὶ δ᾽ εἰσὶ τοῖς τηλικούτοις αὐτοφυεῖς τινές, 
ἃς ἐπειδὰν ξυνέλϑωσιν αὐτοὶ σχεδὸν ἀνευρίσκουσι. 

ξυνιέναι δὲ εἰς τὰ κατὰ κώμας ἱερὰ δεῖ πάντα ἤδη τὰ 
τηλικαῦτα παιδία, ἀπὸ τριετοῦς μέχρι τῶν ἕξ ἐτῶν, 

κοινῇ τὰ τῶν κωμητῶν εἰς ταὐτὸν ἕχαστα᾽ τὰς δὲ 
τροφοὺς ἔτι τῶν τηλικούτων κοσμιότητός ve καὶ ἀκο- 
λασίας ἐπιμελεῖσϑαι, τῶν δὲ τροφῶν αὐτῶν καὶ τῆς 

ἀγέλης ξυμπάσης, τῶν δώδεκα γυναικῶν ! μίαν ἐφ᾿ 
ἑκάστῃ τετάχϑαι ποσμοῦσαν xar ἐγιαυτὸν τῶν προει- 
ρημένων ἃς ἄν τάξωσιν οἵ γομοφύλακες. ταύτας δὲ αἵ- 

ρείσϑωσαν μὲν αἵ τῶν γάμων κύριαι τῆς ἐπιμελείας, 
ἐξ ἑκάστης τῆς φυλῆς μίαν, Ἴλικας αὑταῖς" 7 δὲ κατα- 

στᾶσα ἀρχέτω φοιτῶσα εἰς τὸ ἱερὸν ἑκάστης ἡμέρας 
καὶ κολάζουσα ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα, ϑοῦλον μὲν καὶ δού- 

λὴν καὶ ξένον καὶ ξένην αὐτὴ διά τινων τῆς πόλεως 

οἰκετῶν, πολίτην δὲ ἀμφιςβητοῦντα μὲν τῇ κολάσει ! 
πρὸς τοὺς ἀστυνόμους ἐπὶ δίκην ἄγουσα, ἀναμφιςβή- 
τήτον δὲ ὄντα καὶ τὸν πολίτην αὐτὴ κολαζέτω. μετὰ 
δὲ τὸν ἐξέτη καὶ τὴν ἐξέτιν διαχρινέσϑω μὲν ἤδη τὸ 

γένος ἑκατέρων" κόροι μὲν μετὰ κόρων, παρϑένοι δὲ 
ὡραύτως μετ᾽ ΣΕ, τὴν διατριβὴν ποιείσϑωσαν" 
πρὸς δὲ τὰ μαϑήματα τρέπεσϑαι χρεὼν ἑχατέρους, 

τοὺς μὲν ἄῤῥενας ἐφ᾽ nno» διδασκάλους καὶ ibo» 
xol ἀκοντίων καὶ σφενδονήσεως, ἐὰν δέ πῇ ξυγχωρῶσι 
μέχρι ! 78 μαϑήσεως xoi τὰ ϑήλεα, χαὶ δὴ τά 78 μά- 

λιστα πρὸς τὴν τῶν ὅπλων χθείαν. τὸ γὰρ δὴ νῦν κα- 

ϑεστὼς περὶ τὰ τοιαῦτα ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς πᾶσιν 
ὀλίγου. KA. Τὸ ποῖον; V. ΑΘ. Ὡς ἄρα τὰ δεξιὰ 

καὶ τὰ ἀριστερὰ διαφέροντά ig ἡμῶν φύσει πρὸς 
τὰς χρείας εἰς ἕχάστας τῶν πράξεων τὰ περὶ τὰς χεῖ- 
ρας, ἐπεὶ τά γ8 περὶ πόδας 18 καὶ τὰ κάτω τῶν με- 
λῶν οὐδὲν διαφέροντα εἰς τοὺς πόνους φαίνεται" τὰ δὲ 
κατὰ χεῖρας ! ἀνοίᾳ τροφῶν xai μητέρων οἷον “χωλοὶ 
γεγόναμεν ἕκαστοι. τῆς φύσεως γὰρ ἑκατέρων τῶν με- 
λῶν σχεδὸν i ᾿ἰσοῤδοπούσης αὐτοὶ διὰ τὰ ἔϑη διάφορα 
αὐτὰ πεποιήκαμεν οὐχ ὀρϑῶς χρώμενοι. ἐν ὅσοις μὲν 
γὰρ τῶν ἔργων μὴ μέγα διαφέρει, λύρᾳ μὲν ἐν ἀριστε- 
ot χφώμεν 0», πλήκτρῳ δὲ ἐν δεξιᾷ, πρᾶγμα οὐδέν, καὶ 

ὅσα τοιαῦτα" τούτοις δὲ παραδείγμασι χρώμενον καὶ 
εἰς ἄλλα μὴ δέον οὕτω χρῆσϑαι * σχεδὸν à ἄνοια. ἔδει- 
Es δὲ ταῦτα ὃ τῶν Σκυϑῶν νόμος, οὐκ ἐν ἀριστερᾷ 

μὲν τόξον ἀπάγων, ἐν δεξιᾷ δὲ οἰστὸν προςζαγόμενος 

μόνον, ἀλλ ὁμοίως ἑκατέροις ἐπὶ ἀμφότερα χρώμενος. 

πάμπολλα δ᾽ ἕτερα τοιαῦτα sagadely pata ἐν ἡνιοχεί- 

αι T ἐστὲ καὶ ἐν ἑτέροις, ἐν οἷσι μαϑεῖν δυνατὸν 
ὅτι παρὰ φύσιν κατασκευάζουσιν. οἵ ἀριστερὰ δεξιῶν 

ἀσϑενέστερα κατασκευάζοντες. ταῦτα δ᾽, ὅπερ εἴπομεν, 
ἐν μὲν κερατίνοις πλήκτροις καὶ ἐν ὀργάνοις ! τοιού- 

τοις οὐδὲν μέγα" σιδηροῖς δ᾽ εἰς τὸν πόλεμον ὃ ὅταν δέῃ 
χρῆσϑαι, μέγα διαφέρει, καὶ τόξοις καὶ ἀκοντίοις καὶ 
ἑκάστοις τούτων" πολὺ δὲ μέγιστον, ὅταν ὅπλοις δέῃ 
πρὸς ὅπλα χρῆσϑαι. διαφέρει δὲ πάμπολυ “μαϑὼν μὴ 
μαϑόντος xai ὃ γυμνασάμενος, τοῦ μὴ γεγυμνασμένου. 
xaO dno γὰρ ὁ τελέως παγκράτιον ἡσκηκὼς ἢ πυγμὴν 
ἢ πάλην οὐκ ἀπὸ μὲν τῶν ἀριστερῶν ἀδύνατός ἐστι 
μάχεσϑαι, χωλαίνει δὲ καὶ ἐφίλκοται πλημμελῶν, ὅὁπό- 

ἐλέγομεν, τὸ μὴ μεϑ᾽ ὕβρεως κολάξοντας ὀργὴν ἐμποι- || tav αὐτόν ' τις μεταβιβάζων ἐπὶ ϑάτερα ἀναγκάζῃ 
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διαπονεῖν, ταὐτὸν δὴ τοῦτ᾽, οἶμαι, καὶ ἐν ὅπλοις καὶ 

ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι χρὴ προςδοχᾶν ὀρϑόν, ὅτι τὸν 

διττὰ δεῖ κεκτημένον οἷς ἀμύνοιτό T ἂν καὶ ἐπιτιϑεῖ- 

το ἄλλοις, μηδὲν ἀργὸν τούτων μηδὲ ἀνετειστῆμον. ἐᾶν 

εἶναι κατὰ δύναμιν" Γηρυόνου δέ 78 8t τις φύσιν ἔχων 

ἢ καὶ τὴν Βριάρεω φύοιτο, ταῖς ἑκατὸν χερσὶν ἑχατὸν 

δεῖ βέλη ῥίπτειν. δυνατὸν εἶναι. τούτων δὴ πάντων τὴν 

ἐπιμέλειαν ἀρχούσαις re καὶ ἄρχουσι ! δεῖ γίγνεσϑαι, 

ταῖς μὲν ἐν παιδιαῖς τ καὶ τροφαῖς ἐπισκόποις 7ιγνο- 

μέναις, τοῖς δὲ περὶ μαϑήματα, ὅπως ἀρτίποδές τε καὶ 

ἀρτίχειρες πάντες τε καὶ πᾶσαι γιχνόμενοι μηδὲν τοῖς 

ἔϑεσιν ἀποβλάπτωσι τὰς φύσεις εἰς τὸ δυνατόν. VI. 

Τὰ δὲ μαϑήματά που Jura, ὡς T εἰπεῖν, χρήσασϑαι 

ξυμβαίνοι ἂν, τὰ μὲν ὅσα περὶ τὸ σῶμα γυμναστικῆς, 

τὰ δ᾽ εὐψυχίας χάριν μουσικῆς. τὰ δὲ γυμναστικῆς αὐ 

δύο, τὸ μὲν ὄρχησις, τὸ δὲ πάλη. τῆς ! ὀρχήσεως δὲ 

ἀλλη μὲν Μούσης λέξιν μιμουμέγων, 10 18 μεγαλοτιρε- 

πὲς φυλάττοντας ἅμα καὶ ἐλεύϑερον" ἄλλη δὲ εὐεξίας, 

ἐλαφρότητός τ ἕνεχα καὶ κάλλους τῶν τοῦ “σώματος 

αὐτοῦ μελῶν καὶ μερῶν, τὸ προςῆχον καμπῆς τε καὶ 

ἐχτάσεως ἀποδιδομένης ἑκαστοις αὐτοῖς αὑτῶν, εὑρύ- 

ϑμου κινήσεως διασπειρομένης ἅμα καὶ ξυνακολου- 

ϑούσης εἰς πᾶσαν τὴν ὄρχησιν i ἱκανῶς. καὶ δὴ τά γε 

κατὰ πάλην * ἃ μὲν Ἀνταῖος ἢ Κερχύων ἐν τέχναις 

ἑαυτῶν ξυνεστήσαντο φιλονϑδικίας ἀχρήστου χάριν, ἢ 

πυγμὴν Ἐπειὸς ἢ ἼἌμυκος, οὐδὲν χρήσιμα ἐπὶ πολέμου 
E 

κοινωνίαν ὄντα; οὐκ ἄξια λόγῳ κοσμεῖν" τὰ δὲ ἀπ 

ὀρϑῆς πάλης, cm αὐχένων καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν 

ἐξειλήσεως, uera φιλονεικίας TE xol καταστάσεως δια- 

πογούμενα [uer ] εὐσχήμονος ῥώμης 18 καὶ ὑγιείας 

ἕνεκα, ταῦτ᾽ εἰς πάντα ὄντα χρήσιμα. οὐ παρετέον, 

ἀλλὰ προοτακτέον μαϑηταῖς τε ἅμα ! χαὶ τοῖς διδάξου- 

gu, ὅταν ἐνταῦϑ' ὠμεν τῶν νόμων, τοῖς μὲν πάντα 

τὰ τοιαῦτα εὐμενῶς δωρεῖσθαι, τοῖς δὲ παραλαμβάνειν 

ἐν χάρισιν. οὐδ᾽ ὅσα ἐν τοῖς χοροῖς ἐστὶν αὐ μιμήμα- 

τα προςήκοντα μιμεῖσϑαι, παρετέον, κατὰ μὲν τὸν τό- 

πον τόνδε Κουρήτων ἐνόπλια παίγνια, κατὰ δὲ “ακε- 

δαίμονα Διοςκόρων. ἡ δὲ «v mov mag ἡμῖν κόρη καὶ 

δέσποινα, Au τῇ τῆς χορείας παιδιᾷ, κεναῖς 

χερσὶν οὐκ oon δεῖν ἀϑύρειν, πανοπλίᾳ δὲ παντελεῖ 

κοσμηϑεῖσα ! οὕτω τὴν ὄρχησιν διαπεραίνειν" ἃ 

πάντως μιμεῖσϑαι πρέπον ἂν εἴη κόρους τε ἅμα καὶ 

κόρας, τὴν τῆς ϑεοῦ χάριν τιμῶντας, πολέμου τ ἐν 

χρείᾳ, καὶ ἑορτῶν ἕνεκα. τοῖς δὲ που παισὶν εὐϑύς τὸ 

καὶ ὅσον ἄν χρόνον μήπω sic πόλεμον ἴωσι, πᾶσι 

ϑεοῖς προςόδους τὸ καὶ πομπὰς ποιουμένους μεϑ' ὁ ὅ- 

πλων 18 καὶ ἵππων ἀεὶ κοσμεῖσϑαι δέον ἄν δἴη, ϑάτ- 

τους τε καὶ βραδυτέρας ἐν ὀρχήσεσι καὶ ἐν πορείᾳ τὰς 

ἱκετείας ποιουμένους πρὸς ϑεούς τε καὶ ϑεῶν ! παῖ- 

δας. καὶ ἀγῶνας δὴ καὶ προαγῶνας, [ἢ τινῶν, ovx ἀλ- 

λων ἢ τούτων ἕνδεκα προαγωνιστέον" οὗτοι γὰρ καὶ ἐν 

εἰρήνῃ χαὶ κατὰ πόλεμον χρήσιμοι εἷς τ πολιτείαν 

x«i ἰδίους οἴκους, οἵ δὲ ἄλλοι πόνοι 18 καὶ παιδιαὶ 

καὶ σπουδαὶ κατὰ σώματα οὐκ ἐλευϑέρων, o Μέγιλλέ 

18 καὶ Κλεινία. Ἣν εἶπον γυμναστικὴν ἐν τοῖς πρώ- 

τοις λόγοις ὅτι δέοι διεξελθεῖν, σχεδὸν δὴ διολήλυϑα 

τὰ νῦν καὶ ἔσϑ' αὕτη παντελής" εἰ δέ τινα ταύτης 

ὑμεῖς ἔχετε βελτίω, ϑέντες εἰς ! κοινὸν λέγετε. ΚΛ. 

Οὐ ῥᾷδιον, ὦ ξένε, παρέντας ταῦτα ἄλλα ἔχειν βελτίω 

| TOUTOY, ὦ ξένε, λέγεις; 
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, ᾿ 3508 ver M REM 
τούτων περὶ γυμναστικῆς cue καὶ ἀγωνίας εἰπεῖν. ΑΘ. 

ι ; S a ou Ξ 
Τὸ τοίνυν τούτοις ἑξῆς περὶ τὰ τῶν Μουσῶν τε καὶ 

Ξ ; 3 
Ἀπόλλωνος δῶρα, τότϑ μέν, ὡς ἅπαντα εἰρηκότες, ᾧό- 
μεϑα καταλείπειν μόνα τὰ περὶ γυμναστικῆς" γῦν δ᾽ 
ἔστι δῆλα ἃ T ἐστὶ καὶ ὅτι πρῶτα πᾶσι ῥητδα. λέγω- 
μεν τοίνυν ἑξῆς αὐτά. ΚΛ. Πάνυ μὲν οὖν λεχτέον. * 

| AO. Ἀκούσατε δέ μου, προακηκοότες μὲν καὶ ἐν τοῖς 
, hack cr ; » ^ 

mgocÓs»: ὅμως δὲ τό γε σφόδρα ἄτοπον καὶ ἄηϑες 
διευλαβεῖσϑαι δεῖ λέγοντα καὶ ἀκούοντα, καὶ δὴ καὶ 

᾿γῦν. ἐρὼ μὲν γὰρ ἐγὼ λόγον οὐκ ἄφοβον εἰπεῖν, ὅμως 

δὲ πῇ ϑαῤῥήσας ovx ἀποστήσομαι. ΚΑ. Τίνα δὴ 
VII. AO. dui κατὰ πάσας, 

πόλεις τὸ τῶν παιδιῶν γένος ἠγνοῆσϑαι ξύμπασιν « on | 
κυριώτατόν ἐστι περὶ ϑέσεως »όμων, ἢ μονίμους εἶναι 
τοὺς τεϑέντας 1 μή. ταχϑὲν “μὲν γὰρ αὐτὸ καὶ μετα- 

σχὸν τοῦ τὰ ! αὐτὰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡφαύτως ἀεὶ Β 

τοὺς αὐτοὺς παίζειν T8 καὶ εὐϑυμεῖσϑαι τοῖς αὐτοῖς 

παιγνίοις ἐᾷ καὶ τὰ σπουδῇ κείμενα νόμιμα μένειν 
ἡσυχῇ, κινούμενα δὲ τὰ αὐτὰ καὶ καινοτομούμενα us- 
ταβολαῖς τε ἄλλαις ἀεὶ χφθώμενα, καὶ μηδέποτε ταὐτὰ 

φίλα προςζαγ ορευόντων τῶν νέων μήτ᾽ ἐν σχήμασι τοῖς 
| τῶν αὑτῶν σωμάτων μήτε ἐν τοῖς ἄλλοις σκεύεσιν 

ὁμολογουμένως αὐτοῖς ἀεὶ κεῖοιϑαι τό T εὔσχημον καὶ 

ἄσχημον, ἀλλὰ τόν τι νέον ἀεὶ καινοτομοῦντα καὶ εἰς- 

φέροντα ! τῶν δβἰωϑότων ἕτερον. χατά TB σχήματα καὶ 

χρώματα καὶ πάντα ὅσα τοιαῦτα, τοῦτον τιμᾶσϑαι 

διαφερόντως, τούτου πόλει λώβην οὐκ εἶναι μείζω φαῖ- 

μὲν ἂν ὀρϑύτατα λέγοντες" λανϑάνειν γὰρ τῶν γέων 

τὰ ἤϑη ̓ μεϑιστάντα καὶ ποιεῖν τὸ μὲν ἀρχαῖον mag 

αὐτοῖς ἄτιμον, τὸ δὲ νέον ἔντιμον. τούτου δὲ noA» — 

αὖ λέγω τοῦ 18 ῥήματος καὶ τοῦ δόγματος οὐκ βἶναι 
ζημίαν. μείζω πάσαις πόλεσιν. ἀκούσατε δὲ ὁ ὅσον φημὶ 
αὔτ᾽ εἶναι κακόν. KA. Ἦ τὸ ψέγεσϑαι τὴν ἀρχαιό- 

"qr λέγδις ἐν ! ταῖς πόλεσι; 
KA. Οὐ φαύλους τοίνυν ἡμᾶς ἂν ἀχροατὰς πρὸς αὖ- 
τὸν τὸν λόγον ἔχοις ἂν τοῦτον, ἀλλ᾽ ὡς δυνατὸν εὐμε- 
νεστάτους. ΑΘ. Εἰκὸς γοῦν. KA. Λέγε μόνον. ΑΘ. 
"Ire δή, μειζόνως αὐτὸν ἀκούσωμέν r8 ἡμῶν αὐτῶν καὶ 

πρὸς ἀλλήλους οὕτως εἴπωμεν. μεταβολὴν γὰρ δὴ πάν- 
τῶν, πλὴν κακῶν, πολὺ σφαλερώτατον εὑρήσομεν ἐν 
ὧραις πάσαις, ἐν πνεύμασιν, ἐν διαίταις σωμάτων, ἐν 

τρόποις ψυχῶν, ἐν ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐ τοῖς μέν, τοῖς 
δ᾽ ov, πλήν, ! ὅ τί περ εἶπον νῦν δή, κακοῖς" ὥςτε, εἴ E 

τις ἀποβλέψειε πρὸς σώματα, ὡς πᾶσι μὲν σιτίοις, 
πᾶσι δ᾽ αὐ ποτοῖς καὶ πόνοις ξυνήϑη γιγνόμενα, καὶ 
τὸ πρῶτον ταραχϑέντα vn αὐτῶν, ἔπειτ ἐξ αὐτῶν 

τούτων ὑπὸ χρόνου σάρκας φύσαντα οἰκείας τούτοις, 
φίλα 18 καὶ συνήϑη xoi γνώριμα ^ γενόμενα ἁπάσῃ 198 

ταύτῃ τῇ “διαίτῃ πρὸς ἡδονὴν καὶ ὑγίδιαν ἄριστα διά- 
qe xoi ἂν ποτ᾽ ἄρα ἀναγκασϑῇ μεταβάλλειν αὖϑις 
ἡντινοῦν τῶν εὐδοκίμων διαιτῶν, τό 78 κατ ἀρχὰς 
συνταραχϑεὶς ὑπὸ νόσων μόγις ποτὲ κατέστη τὴν συν- 
ἤϑειαν τῇ τροφῇ πάλιν ἀπολαβών᾽ ταὐτὸν δὴ δεῖ νο- 
pltew τοῦτο γίγνεσϑαι καὶ περὶ τὰς τῶν ἀνϑρώπων 

διανοίας τὸ ἅμα καὶ τὰς τῶν ψυχῶν φύσεις" οἷς γὰρ 
ἂν ἐντραφῶσι νόμοις καὶ κατά τινα Delay εὐτυχίαν ! B 
ἀκίνητοι γένωνται μακρῶν καὶ πολλῶν χρόνων, ὡς μη- 
δένα ἔχειν μνείαν μηδὲ ἀκοὴν τοῦ ποτὲ ἄλλως αὐτὰ 

σχεῖν ἢ καϑάπερ νῦν ἔχει, σέβεται καὶ φοβεῖται πᾶσα 

ΑΘ. Πάνυ μὲν οὐν. D 
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ἢ ψυχὴ τό τι κινεῖν τῶν τότε καϑεστώτων. μηχανὴν 
δὴ δεῖ τὸν »ομοϑέτην ἐγνοεῖν uer γέ ποϑεν, ὅντι- 
ya τρόπον τοῦτ᾽ ἔσται τῇ πόλει. τῇδ᾽ οὖν ἔγωγε εὑ- 

φίσκω. τὰς παιδιὰς πάντες διανοοῦνται κινουμένας τῶν 
»ἕων, ὅπερ ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν, παιδιὰς ὄντως εἶναι 
καὶ οὐ τὴν μεγίστην ἐξ αὐτῶν ! σπουδὴν καὶ βλάβην 
ξυμβαίνειν, ὥςτε οὐκ ἀποτρέπουσιν ἀλλὰ ξυνέπονται 
ὑπείχοντες" καὶ ov λογέζονται τόδε, ὅτι τούτους ἀναγ- 

κη τοὺς παῖδας τοὺς ἐν ταῖς παιδιαῖς νεωτερίζοντας 

ἑτέρους ἄνδρας τῶν ἔμπροσϑεν γενέσϑαι παίδων, 7ε- 
»ομένους δὲ ἄλλους ἄλλον βίον ζητεῖν, ζηπήσαντας δὲ 

ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων καὶ E ἐπιϑυμῆσαι, καὶ u&- 
τὰ τοῦτο ὡς ἥξοντος τοῦ γὺν δὴ λεγομένου μεγίστου 
κακοῦ πόλεσιν οὐδεὶς αὐτῶν φοβεῖται. ! τὰ μὲν ovy 
ἄλλα ἐλάττω μεταβαλλόμενα. κακὰ διεξεργάζοιτ᾽ ἄν, 

ὅσα περὶ σχήματα πάσχει τὸ τοιοῦτον᾽ ὅσα δὲ περὶ 
τὰ τῶν ηϑῶν ἐπαίνου τε καὶ ψύγου πέρι πυχνὰ μετα- 
πίπτει, πάντων, οἴομαι, μέγιστά τε καὶ πλείστης εὑ- 

λαβείας δεόμενα ἄν εἴη. ΚΑ. Πῶς γὰρ ov; VIII. 
A9. Τὶ οὖν; τοῖς ἔμπροσϑεν λόγοις πιστεύομεν, ἐν 

οἷς ἐλέγομεν, ὡς τὰ περὶ ποὺς ῥυϑμοὺς καὶ πᾶσαν 
μουσικήν ἐστι τρόπων μιμήματα βελτιόνων καὶ χειρό- 
»ov ἀνϑρώπων; ἢ ἢ! πῶς: ΚΑ. Οὐδαμῶς ἄλλως πὼς 

τό 7ε mag ἡμῖν Pana ἔχον ἂν ES ΑΘ. Οὐκοῦν, 
φαμέν, ἅπασαν μηχανητέον μηχανήν, ὅπως ἄν ἡμῖν oi 
παῖδες μήτε ἐπιϑυμῶσιν ἄλλων μιμημάτων ἅπτεσϑαι 

χατὰ ὀρχήσεις ἢ κατὰ μελῳδίας, μήτε τις αὐτοὺς mei- 
σῃ προςάγων παντοίας ἡδονάς; ΚΑ. ᾿Ὀρϑύτατα λέ- 
γεις. Ae. Ἔχει τις οὖν ἡμῶν ἐπὶ τὰ " τοιαῦτα βελ- 
τίω τινὰ τέχνην τῆς τῶν «Αἰγυπτίων; ΚΑ. Ποίας δὴ 

λέγεις; ΑΘ. Τοῦ καϑιερῶσαι πᾶσαν μὲν ὄρχησίν», 

πάντα δὲ μέλη, τάξαντας πρῶτον μὲν τὰς ἑορτάς, συλ- 
λογισαμένους εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἄςτινας ἐν οἷς  χθόνοις 
xal οἵςτισιν ἑκάστοις τῶν ϑεῶν καὶ παισὶ τούτων καὶ 
δαΐμοσι γίγνεσϑαι χρεών, μετὰ δὲ τοῦτο, ἐπὶ τοῖς τῶν 
ϑεῶν ϑύμασιν ἑκάστοις ἣν ᾧδὴν δεῖ ἐφυμνεῖσϑαι, καὶ 

j χορεΐαις ποίαισι. γεραΐρειν τὴν τότε ϑυσίαν, τάξαι μὲν 
πρῶτον ! τινάς, ἃ δ᾽ ἂν ταχϑῇ, Μοίραις καὶ τοῖς ἀλ- 

λοις πᾶσι ϑεοῖς ϑύσαντας κοινῇ πάντας τοὺς πολίτας 
σπένδοντας καϑιεροῦν ἑκάστας τὰς ᾧδὰς ἑκάστοις τῶν 

ϑεῶν καὶ τῶν alloy: ἄν δὲ παρ᾽ αὐτά τίς τῳ ϑεῶν 
ἄλλους ὕμνους ἢ χορείας προράγῃ, τοὺς ἱερέας τε καὶ 
τὰς ἱερείας μετὰ γομοφυλάχων c ur ὁσίως ἐξ- 

εἴργειν καὶ κατὰ γόμον, τὸν δὲ ἐξειργόμενον, ἄν μὴ 
ἑχὼν ἐξείργηται, δίκας ἀσεβείας διὰ βίου παντὸς τῷ 

ἐθελήσαντι παρέχειν. ΚΑ. Ὀρϑῶς. ! ΑΘ. Πρὸς τού- 
τῷ δὴ νῦν γενόμενοι τῷ λόγῳ πάϑωμεν τὸ πρέπον 
ἡμῖν αὐτοῖς. ΚΑ. Τοῦ πέρι λέγεις; ΑΘ. Πᾶς που 
»ἕος, μὴ ὅτι πρεσβύτης, ἰδὼν &y ἢ καὶ ἀκούσας ὁτιοῦν 
τῶν ἐκτόπων xai μηδαμῇ πῶς ξυνήϑων, οὐκ Gy ποτὲ 
που τὸ ἀπορηϑὲν περὶ αὐτῶν συγχωρήσειν ἐπιδραμὼν 
οὕτως εὐϑύς, στὰς δ᾽ ay, καϑάπερ ἐν τριόδῳ γενόμε- 

voc xol μὴ σφόδρα. κατειδὼς ὁδόν, εἴτε μόνος εἴτε μετ᾽ 
| ἄλλων τύχοι. πορευόμενος, ἀνέροιτ᾽ ἄν αὑτὸν ! καὶ τοὺς 
ἄλλους τὸ ἀπορούμενον, καὶ οὐκ ἂν πρότερον ὁρμή- 
ges, πρὶν πῃ βεβαιώσαιτο. τὴν σχέψιν τῆς πορείας, 
ὅπῃ ποτὲ φέρει. καὶ δὴ καὶ τὸ παρὸν ἡμῖν ὡςαύτως 
ποιητέον" ἀτόπου γὰρ τὰ νῦν ἐμπεπτωκότος λόγου 
περὶ γόμων ἀνάγκη που σκέψιν πᾶσαν ποιήσασϑαι | 

| μισϑούμενοι Καρικῇ τινὲ Δούσῃ πρυπκαμπουσε τοὺς 
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καὶ μὴ ῥᾳδίως οὕτω περὶ τοσούτων τηλικούτους ὄντας 

φάναι, διϊσχυριζομένους ἐν τῷ παραχρῆμά τι σαφὲς ay 

εἰπεῖν ier KA. ληϑέστατα λέγεις. ΑΘ. Οὐχοῦν 
τούτῳ ! μὲν χρόνον δώσομεν, βεβαιώσομεν δὲ τότε 
αὐτό, ὅπόταν σχεψώμεϑα i ἱκανῶς" ἵνα δὲ μὴ τὴν ἕπο- 
μένην τάξιν τοῖς νόμοις τοῖς γῦν ἡμῖν παροῦσι διαπε- 
φάνασϑαι κῳλυϑῶμεν μάτην, ἴωμεν πρὸς τὸ πέλος αὖ- 

τῶν. τάχα γὰρ ἴσως, εἰ ϑεὸς ἐϑέλοι, χἄν ἡ διέξοδος 
αὕτη ὅλη σχοῦσα τέλος ἱκανῶς ay μηνύσειξ xci τὸ νῦν 

διαπορούμενον. ΚΛ. "pir , ὦ ξένε, λέγεις, καὶ ποι- 

ὦμεν οὕτως, ὡς εἴρηκας. ΑΘ. 4εδόχϑω μὲν δή, φα- 
μέν, τὸ ἄτοπον τοῦτο, γόμους τὰς φδὰς ἡμὶν γεγονέ- 
yat, xai καϑάπερ οἱ παλαιοὶ τότε περὶ κυϑαρῳδίαν 
οὕτω πως, ὡς ἔοικεν, ὠνόμασαν, ὥςτε τάχ᾽ ἄν οὐδ᾽ 

ἐκεῖνοι * παντάπασί y ἄν ἀφεστῶτες εἶεν τοῦ νῦν 
λεγομένου, xc ὕπνον δὲ οἷόν πού τις ἢ καὶ ὕπαρ 
ἐγρηγορὼς ὠνείρωξε “μαντευόμενος αὐτό. τὸ δ᾽ οὖν 
δόγμα περὶ αὐτοῦ τοῦτ ἔστω" παρὰ τὰ δημόσια μέλη 
Te καὶ ἱερὰ καὶ τὴν τῶν νέων ξύμπασαν χορείαν μη- 
δεὶς μᾶλλον ἢ mag ὁντινοῦν ἄλλον τῶν όμων φϑεγ 
γχέσϑω μηδ᾽ ἐν ὀρχήσει κιγείσϑω. καὶ ὃ μὲν τοιοῦτος 
ἀζήμιος ἀπαλλαττέσϑω, τὸν δὲ μὴ πειϑόμενον, χκαϑα- 
περ ἐρῥήϑη νῦ» δή, »ομοφύλακές τὸ καὶ ! ἱέρειαι καὶ 

ἱερεῖς κολαζόντων. κείσϑω δὲ νῦν ἡμῖν ταῦτα τῷ λό- 
yei. KA. Κείσϑω. ΙΧ. AO. Τίνα δὴ τρόπον αὐτὰ 
»υμοϑετῶν τις μὴ παντάπασι καταγέλαστος γίγνοιτ᾽ 

ay; ἴδωμεν δὴ τὸ τοιόνδε τι περὶ αὐτά. ἀσφαλέστα- 
τον καϑάπερ ἐχμαγεῖ ἄττ᾽ αὐτοῖσι πρῶτον πλάσα- 
σϑαι τῷ λόγῳ. λέγω δὲ ἕν μὲν τῶν ἐχμαγείων εἶναι 
τοιόνδε TL ϑυσίας γενομένης καὶ ἱερῶν καυϑέντων κα- 

τὰ νόμον, εἴ TQ τις, φαμέν, ἰδίᾳ. παραστὰς τοῖς βω- 

μοῖς τὸ καὶ ἱεροῖς, υἱὸς " ἢ καὶ ἀδελφός, βλαςφημοῖ 

πᾶσαν βλαςφημίαν, ἃ ag οὐκ, ay φαῖμεν, ἀϑυμίαν καὶ 
κακὴν ὄτταν καὶ μαντείαν πατρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄν 
οἰκείοις φϑέγγοιτο ἐντιϑείς; ΚΑ. Τί μήν; ΑΘ. Ἐν 

τοίνυν τοῖς mag ἡμῖν τόποις TOUT ἐστὶ ταῖς πόλεσι 

χιχγόμενον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, σχεδὸν ὀλίγου πάσαις" 
δημοσίᾳ γάρ τινα ϑυσίαν ὃ ὅταν ἀρχή τις ϑύσῃ, μετὰ 
ταῦτα χορὸς οὐχ εἷς ἀλλὰ πλῆϑος χορῶν ἥκει, καὶ 

στάντες οὐ πόῤῥω τῶν βωμῶν ἀλλὰ ! map αὐτοὺς 
ἐνίοτε πᾶσαν βλαςφημίαν τῶν ἱερῶν καταχέουσι, ῥή- 
pact T8 καὶ ῥυϑμοῖς καὶ γοωδεστάταις à ἁρμονίαις συν- 
τείνοντες τὰς τῶν ἀκροωμένων ψυχάς, καὶ ὃς ἄν δα- 
κρῦσαι | μάλιστα τὴν ϑύσασαν παραχρῆμα ποιήσῃ πό- 
λιν, οὗτος τὰ γικητήρια φέρει. τοῦτον δὴ τὸν »όμον 
cQ οὐχ ἀποψηφιζόμεϑα; xai εἴ ποτ᾽ ἄρα δεῖ τοιού- 
τῶν οἴκτων γίγνεσθαι τοὺς πολίτας ἐπηκόους, ὁπόταν 
ἡμέραι μὴ χαθαραί τινες ἀλλὰ ἀποφράδες ὦσι, τόϑ᾽ 
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ἥκειν δέον ἄν εἴη ! μᾶλλον “ορούς τινας ἔξωϑεν usui- E 

σϑωμένους ᾧδούς, οἷον οἵ περὶ τοὺς τελευτήσαντας 

τελευτήσαντας: τοιοῦτον που πρέπον ἂν εἴη καὶ περὶ 

τὰς τοιαύτας ᾧδὰς γιγνόμενον. καὶ δὴ καὶ στολή j£ 

που ταῖς ἐπικηδείοις φδαῖς, οὐ στέφανοι πρέποιεν ἄν 

οὐδ᾽ ἐπίχρυσοι κόσμοι, πᾶν δὲ τοὐναντίον, iy 0 τι τά- 
gue περὶ αὐτῶν λέγων ἀπαλλάττωμαι. τὸ δὲ τοσοῦ- 

τον ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπανερωτῶ πάλιν, τῶν ἐχμαγείων 

ταῖς ὠδαῖς εἰ “εἰ πρῶτον ἕν τοῦθ᾽ ἡμῖν ἀρέσκον. κείσϑω. » 

KA. Τὸ ποῖον; ΑΘ. Εὐφημία, καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς 
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t gone γένος * εὔφημον ἡμῖν πάντῃ παντῶς ὑπαρχέτω. 
ἢ μηδὲν ἐπανερωτῶ, τιϑῶ δὲ τοῦτο οὕτω; KA. Παν- 

τάπασι μὲν οὖν, τίϑει" νικᾷ γὰρ πάσαισι ταῖς ψήφοις 
οὗτος ὃ γόμος. AQ. Τίς δὴ uer εὐφημίαν δεύτερος 
ἂν 8 »όμος μουσικῆς; dg οὐκ εὐχὰς εἶναι τοῖς ϑεοῖς, 
οἷς ϑύομεν ἕχάστοτε; Κλ. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Tol- 

τος δ᾽, οἶμαι, νόμος, ὅτι γνόντας δεῖ τοὺς ποιητάς, 

ὡς εὐχαὶ παρὰ ϑεῶν αἰτήσεις εἰσί, δεὶ δὴ τὸν νοῦν 
αὐτοὺς σφύδρα προςέχειν, μή ztor8 λάϑωσι ! κακὸν ὡς 
ἀγαϑὸν αἰτούμενοι" γελοῖον γὰρ δὴ τὸ πάϑος, οἶμαι, 

τοῦτ᾽ ἄν γίγνοιτο εὐχῆς τοιαύτης γενομένης. KA. Τί 

μήν; ΑΘ. Οὐκοῦν ἡμεῖς ἔμπροσϑεν σμικρὸν τῷ λόγῳ 

Ἐπεί ϑημον ὡς ovre ἀργυροῦν δεῖ πλοῦτον οὔτε χρυ- 
σοῦν ἐν πόλει ἱδρυμένον ἐνοιχεῖν; KA. Πάνυ μὲν 

οὖν. ΑΘ. Τίνος οὖν ποτὲ παράδειγμα εἰρῆσϑαι φῶ- 

μὲν τοῦτον τὸν λόγον; dp οὐ τοῦδε, ὅτι τὸ τῶν ποιη- 
τῶν γένος οὐ πᾶν ἵκανόν ἐστι χιγνώσχειν σφόδρα τά 
ES ἀγαϑὰ καὶ μή; ποιήσας οὖν δήπου τις ποιητὴς 

ῥήμασιν ! ἢ καὶ κατὰ μέλος τοῦτο ἡμαρτημένον, εὐχὰς 
οὐκ ὀρϑας, ἡμῖν τοὺς πολίτας περὶ τῶν μεγίστων &U- 

χεσϑαι ταἀναντία ποιήσει" καΐτοι τούτου, καϑάπερ 

ἐλέγομεν, οὐ πολλὰ ἁμαρτήματα ἀνευρήσομϑν μείξω. 
ϑῶμεν δὴ καὶ τοῦτον τῶν περὶ Μοῦσαν E xai 
τύπων ἕνα; ΚΑ. Tívo; σαφέστερον εἰπὲ ἡμῖν. ΑΘ. 

Τὸν ποιητὴν παρὰ τὰ τῆς πόλεως νόμιμα καὶ δίκαια 
ἢ καλὰ ἢ ἀγαϑὰ μηδὲν ποιεῖν ἄλλο, τὰ δὲ ! ποιηϑὲν- 
τὰ μὴ ἐξεῖναι τῶν ἰδιωτῶν μηδενὶ πρότερον δεικνύναι, 

πρὶν ἄν αὐτοῖς τοῖς περὶ ταῦτα ἀποδεδειγμένοις χρι- 

ταῖς καὶ τοῖς νομοφύλαξι δειχϑῇ καὶ ἀρέσῃ. σχεδὸν δὲ 
ἀποδεδειγμένοι εἰσὶν ἡμῖν, οὖς εἱλόμεϑα νομοϑέτας 
περὶ τὰ μουσικὰ καὶ τὸν τῆς παιδείας ἐπιμελητήν. τὶ 

οὖν; ὃ πολλάκις ἐρωτῶ, κείσϑω vópoc ἡμῖν καὶ τύ- 
στος ἐκμαγεῖόν T8 τρίτον τοῦτο, ἢ πῶς δοκεῖ; KA. 

Κείσϑω" τί μήν; X. ΑΘ. Μετά yt μὴν ταῦτα ὕμνοι 

ϑεῶν καὶ ! ἐγκώμια κεκοινωνημένα εὐχαῖς qOou ἂν 
ὀρϑύτατα, καὶ μετὰ ϑεοὺς ὡςαύτως περὶ δαίμονάς 18 

xol ἥρωας μετ᾽ ἐγκωμίων εὐχαὶ γίγνοιντ ἄν τούτοις 
KA. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Μετά ye 
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μὴν ταῦτ᾽ ἤδη νόμος ἄνευ φϑόνων εὐϑὺς γίγνοιτ ἂν 
Ode τῶν πολιτῶν ὁπόσοι τέλος ἔχοιεν. τοῦ βίου κατὰ 
σώματα ἢ κατὰ ψυχὰς ἔργα ἐξειργασμένοι χαλὰ xoi 
ἐπίπονα καὶ τοῖς νόμοις εὐπειϑεῖς γεγονότες, ἔγκω- 
μίων αὐτοὺς τυγχάνειν πρέπον ἄν εἴη. KA. Πῶς δ᾽ 

οὔ; ΑΘ. Τούς ys μὴν ἔτι ζῶντας ἐγκωμίοις 18 * καὶ 

ὕμνοις τιμᾶν ovx ἀσφαλές, πρὶν ἄν ἅπαντά τις τὸν 
βίον διαδραμὼν τέλος ἐπιστήσηται καλόν. ταῦτα δὲ 
πάντα ἡμῖν ἔστω κοινὰ ἀνδράσι τε καὶ γυναιξὶν ἀγα- 
ϑοῖς καὶ ἀγαϑαῖς διαφανῶς γενομένοις. τὰς δὲ ᾧδάς 

τϑ καὶ ὀρχήσεις οὑτωσὶ χρὴ καϑίστασϑαι" πολλὰ ἔστι 
παλαιῶν παλαιὰ περὶ μουσικὴν καὶ καλὰ ποιήματα, 
καὶ δὴ καὶ τοῖς σώμασιν ὀρχήσεις ὡςαύτως, ὧν οὐδεὶς 
φϑόνος ἐχλέξασϑαι τῇ καϑισταμένη πολιτείᾳ τὸ πρὲ- 

πον καὶ ἁρμόττον" ! δοκιμαστὰς δὲ τούτων ἑλομένους 
τὴν ἐχλογὴν ποιεῖσθαι μὴ νεωτέρους πεντήκοντα ἐτῶν, 
καὶ 0 τι μὲν ἂν ἱκανὸν εἶναι δόξη τῶν παλαιῶν ποιη- 
μάτων, ἐγκρίνειν, 0 τι δ᾽ ἄν ἐνδεὲς ἢ τὸ παράπαν 

ἀνδπιτήδειον, τὸ μὲν ἀποβάλλεσϑαι παντάπασι, τὸ δ᾽ 

ἐπανερόμδνον ἐπιῤῥυθμίζειν, ποιητικοὺς ἅμα καὶ μου- 

σικοὺς ἄνδρας παραλαβόντας, χρωμένους αὐτῶν ταῖς 

πᾶσι πρέπουσαι. 
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δυνάμεσι τῆς ποιήσεως, ταῖς δὲ ἡδοναῖς καὶ ἐπιϑυμια., Ε 

μὴ ἐπιτρέποντας ἀλλ᾽ ' ἢ τισιν ὀλίγοις, ἐξηγουμένους ἵς 
δὲ τὰ τοῦ »ομοϑέτου βουλήματα 0 τι μάλιστα ὄρχη- 
oiv T8 xal φδὴν καὶ πᾶσαν χορείαν συστήσασϑαι χα- 

τὰ τὸν αὑτῶν νοῦν. πᾶσα δ᾽ ἄτακτός 78 τάξιν λα- 

βοῦσα περὶ Μοῦσαν διατριβὴ καὶ μὴ παρατιϑεμένης! 
τῆς γλυκείας Μούσης, ἀμείνων μυρίῳ: τὸ δ᾽ ἡδὺ κοι" 
γὸν πάσαις. ἐν à γὰρ ἄν £x παΐδων τις μέχρι τῆς! 

ἑστηκυΐας τε καὶ ἔμφρονος ἡλικίας διαβιῷ, σώφρονι μὲν 
Movoy καὶ τεταγμένῃ, ἀκούων δὲ τῆς ἐναντίας, 
σϑὶ καὶ ἀνελεύϑερον αὐτὴν προςαγορεύει, τραφεὶς δ᾽ 

ἐν τῇ κοινῇ καὶ γλυκείᾳ ψυχρὰν xal ἀηδῆ τὴν ταύτῃ 

ἐναντίαν εἶναι φησίν, dre, ὅπερ ἐῤῥήϑη νῦν δή, τό γ8 

τῆς ἡδονῆς ἢ ἀηδίας περὶ ἑκατέρας οὐδὲν πεπλεονἕ-: 
κτηκδν, ἐχ περιττοῦ δὲ ἡ μὲν βελτίους, à δὲ us 
τοὺς £v αὐτῇ τραφέντας ἑκάστοτε παρέχεται. A. 

Καλῶς εἴρηκας. ΑΘ. Ἔτι δὲ ϑηλείαις T6 pm 
ᾧδὰς ἀῤῥεσί τε χωρίσαι, ποὺ δέον ἂν εἴη τύπῳ τινὶ | E 
διορισάμενον, καὶ ἁρμονίαισι δὴ καὶ ῥυϑμοῖς προξαρ- ῃ 
μόττειν ἀναγκαῖον" δεινὸν γὰρ ὅλῃ γε ἁρμονίᾳ ἀπᾷ- 
δειν ἢ ῥυϑμῷ ἀῤῥυθμεῖν, μηδὲν προφήχοντα τούτων 

ἑκάστοις ἀποδιδόντα τοῖς μέλεσιν. ἀναγκαῖον δὴ xai 
τούτων τὰ σχήματά, ve γομοϑετεῖν. ἔστι δὲ ἀμφοτέ- y 
ροις μὲν ἀμφότερα. ἀνάγκη κατεχόμενα ἀποδιδόναι, τὰ 
δὲ τῶν ϑηλειῶν αὐτῷ τῷ τῆς φύσεως ἑκατέρου διαφέ- 
φοντι, τούτῳ δεὶ καὶ Üixcoquiv. τὸ δὴ μεγαλοπρεπὲς 

τέον εἶναι, τὸ δὲ πρὸς τὸ κόσμιον Ὁ καὶ σῶφρον μᾶλ- 5 
λον ἀποκλῖνον ϑηλυγενέστερον ὡς ὃν παραδοτέον ἔν [ 

τὸ τῷ »όμῳ καὶ λόγῳ. τάξις * μὲν δή τις αὕτη" τού- 808 
τῶν Ios b διδασκαλία καὶ “παράδοσις λεγέσϑω τὸ 
μετὰ τοῦτο, τίνα τρόπον χρὴ καὶ οἷςτισι καὶ πότϑ 
πράττειν ἕκαστα αὐτῶν. οἷον δή τις “γαυπηγὸς τὴν τῆς ἡ 
ναυπηγίας ἀρχὴν καταβαλλόμενος τὰ τροπιδεῖα ὑπο- 
γράφεται τῶν πλοίων σχήματα, ταὐτὸν δή μοι κἀγὼ Ϊ 

φαίνομαι ἐμαυτῷ [δρᾶν] τὰ τῶν βίων πειρώμενος σχή- 
ματα διαστήσασϑαι κατὰ τρόπους τοὺς τῶν ψυχῶν | 
ὄντως αὐτῶν τὰ τροπιδεῖα καταβάλλεσϑαι, ποίᾳ μη- ' 
χανῇ ! καὶ τίσι ποτὲ τρόποις ξυνόντες τὸν βίον ἀρι- 

στα διὰ τοῦ πλοῦ τούτου τῆς ζωῆς διακομισϑησόμε- 
ϑα, τοῦτο σκοπεῖν opc. ἔστι δὴ τοίνυν τὰ τῶν &y- j| 

ϑρώπων. πράγματα μεγάλης μὲν σπουδῆς οὐκ ἄξια, 

ἀναγκαῖόν ys μὴν σπουδάζειν" τοῦτο δὲ οὐκ εὐτυχές. i 
ἐπειδὴ δὲ ἐνταῦϑαά ἐσμεν, εἰς πῶς διὰ προφήκοντός τι- 
γος αὐτὸ πράττοιμεν, ἴσως ἄν ἡμῖν σύμμετρον ἂν εἴη. 
λέγω δὲ δὴ τὶ ποτε; ἴσως μέντ᾽ ἂν τίς μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ 
ὑπολαβὼν ὀρϑῶς ὑπολάβοι. ! KA. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. C 
Φημὶ χρῆναι τὸ μὲν σπουδαῖον σπουδάζειν, τὸ δὲ μὴ 
σπουδαῖον μή" φύσει δὲ εἶναι ϑεὸν μὲν πάσης μακα- 
ρίου σπουδῆς ἄξιον, ἄνϑρωπον δέ, ὅπερ εἴπομεν ἔμ- 
προσϑεν, ϑεοῦ τι παΐγνιον εἶναι μεμηχανημένον, καὶ 

ὄντως τοῦτο αὐτοῦ τὸ βέλτιστον γεγονέναι" τούτῳ δὴ 
δεῖν τῷ τρόπῳ ξυνεπόμενον καὶ παΐζοντα 0 τι χα 

fce 5 SUM Ua " 
στας παιδιὰς πάντ᾽ ἀνδρα καὶ γυναῖκα οὕτω διαβιῶ- — 
vei, τοὐναντίον ἢ νῦν διανοηϑέντας. ΚΑ. ! Πῶς; D 

ΑΘ. Νῦν μέν που τὰς σπουδὰς οἴονται δεῖν ἕνεκα τῶν | 
παιδιῶν γίγνεσϑαι" τὰ γὰρ περὶ τὸν πόλεμον ἡγοῦν- 2 

ται σπουδαῖα ὄντα τῆς εἰρήνης ἕνδκα δεῖν εὖ τίϑε- 

σϑαι. τὸ δ᾽ ἦν ἐν πολέμῳ μὲν ἄρα οὔτ οὖν παιδιὰ ἢ | 

! qu- Ὁ 

| 
| 

οὖν καὶ τὸ πρὸς τὴν ἀνδρείαν ῥέπον ἀῤῥενωπὸν φα- ls 

| 
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{πεφυκυῖα ovr αὖ παιδεία ποτὲ ἡμῖν ἀξιόλογος, οὔτε 
οὖσα OUT ἐσομένη. τὸ δή φαμεν ἡμῖν 78 εἶναι σπου- 
δαιότατον, δεῖ δὴ τὸν κατ᾽ εἰρήνην βίον ἕχαστον πλεῖ- 

᾿ στὸν Te καὶ ἄριστον διδξελϑεῖν. τίς ovy ὀρϑότης παί- 

E 
» 

[ 

ζοντα ἐστὲ ! διαβιωτέον, τίνας δὴ παιδιὰς ϑύοντα καὶ 

ἄδοντα καὶ ὀρχούμενον, ὥςτε τοὺς uiv ϑεοὺς ἵλεως 
αὑτῷ παρασκευάζειν δυνατὸν εἶναι, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 

ἀμύνεσϑαι xol νικᾶν μαχόμενον. ὁποῖα, δὲ ἄδων ἂν 
τις καὶ ὀρχούμενος ἀμφότερα ταῦτα πράττοι, τὸ μὲν 
τῶν τύπων εἴρηται καὶ καϑάπερ ὁδοὶ τέτμηνται, xad 
ἃς ir£ov προςδοκῶντα καὶ τὸν ποιητὴν s λέγειν τὸ * 

Τηλέμαχ᾽ » ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὲ φρεσὶ σῇσι νοήσεις, 
ἄλλα δὲ χαὲ δαίμων ὑποϑήσεται" οὐ γὰρ ὀΐω 
οὔ o ϑεῶν ἀέκητι γενέσϑαι τε τραφέμεν τε. 

ταὐτὸν δὴ καὶ τοὺς ἡμδτέρους τροφίμους δεῖ διανοου- 
μένους τὰ μὲν εἰρημένα ἀποχρώντως νομίζειν εἰρῆ- 
σϑαι, τὰ δὲ καὶ τὸν δαίμονά τε καὶ ϑεὸν αὐτοῖσιν 

ὑποϑήσεσϑαι ϑυσιῶν τε πέρι ! καὶ χορειῶν, οἷςτισὶ 
τε χαὶ OmOTB ἕκαστα ἑκάστοις προςπαίζοντές τε καὶ 

ἱλεούμενοι κατὰ τὸν τρόπον τῆς φύσεως διαβιώσονται, 
ϑαύματα ὄντες τὸ πολύ, σμικρὰ δὲ ἀληϑείας ἄττα 

μετέχοντες. ΜΕ. Παντάπασι τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος 

ἡμῖν, ὦ ξένε, διαφαυλίζει. ΑΘ. Μὴ ϑαυμάσῃς, o 

Μέγιλλε, ἀλλὰ ξυγγνωϑὶ μοι" πρὸς γὰρ τὸν ϑεὸν 
ἀπιδὼν καὶ π παϑὼν εἶπον ὅπερ sip γῦν. ἔστω δ᾽ 

οὖν τὸ γένος ἡμῶν μὴ φαῦλον, εἴ σοι φίλον, ! σπου- 
δῆς δέ τινος ἄξιον. ΧΙ. Τὸ δ᾽ ἑξῆς τούτοις, οἰκοδο- 

utat E εἴρηνται γυμνασίων ἅμα καὶ διδασκαλείων 
κοινῶν τριχῇ κατὰ μέσην τὴν πόλιν, ἔξωϑεν δὲ ἵππων 

«v τριχῇ περὶ τὸ ἄστυ γυμνάσιά τε καὶ εὐρυχώρια, 

τοξικῆς 18 καὶ τῶν ἄλλων ἀκροβολισμῶν € ἕνεκα διακε- 

κοσμημένα, μαϑήσεώς τε ἅμα καὶ μελέτης τῶν νέων. 
εἰ δ᾽ ἄρα μὴ τότε ἱκανῶς ἐρῥήϑησαν, »w βἰρήσϑω τῷ 
λόγῳ μετὰ γόμων. ἐν δὲ τούτοις πᾶσι ΠΑ ΘΉΣΙΣ 

ἑκάστων, πεπεισμένους ! μισϑοῖς, οἰκοῦντας ξένους, 

διδάσκειν τὲ πάντα ὅσα πρὸς τὸν πόλεμόν ἐστι μα- 
ϑήματα τοὺς φοιτῶντας ὅσα T8 πρὸς μουσικήν, οὐχ 
ὃν μὲν ἄν ὃ πατὴρ βούληται, φοιτῶντα, ὃν δ᾽ ἂν μή, 
ἐῶντα τὰς παιδείας, ἀλλὰ τὸ λεγόμενον πάντ ἄνδρα 

καὶ παῖδα κατὰ τὸ δυνατόν, ὡς τῆς πόλεως μᾶλλον ἢ 
τῶν γεννητόρων ὄντας, παιδευτέον ἐξ ἀνάγκης. τὰ 

αὐτὰ δὲ δὴ καὶ περὶ ϑηλειῶν ὃ μὲν ἐμὸς νόμος ἂν εἴς 
ποι πάντα, ὅσαπερ καὶ περὶ τῶν ἀῤῥένων, ἴσα καὶ τὰς 

! ϑηλείας ἀσκεῖν δεῖν᾽ xol οὐδὲν φοβηϑεὶς εἴποιμ᾽ ἄν 

τοῦτον τὸν λόγον OVIB ἱππικῆς οὔτε γυμναστικῆς, ὡς 
ἀνδράσι μὲν πρέπον ἄν εἴη, γυναιξὶ δὲ οὐκ ἂν πρέ- 
πον. ἀκούων μὲν γὰρ δὴ μύϑους παλαιοὺς πέπεισμαι, 
τὰ δὲ νῦν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οἶδα ὅτι μυριάδες ἀναρί- 

ϑμητοι γυναικῶν εἰσὶ τῶν περὶ τὸν Πόντον, ἃς Σαυ- 
θομάτιδας καλοῦσιν, αἷς οὐχ ἵππων μόνον * ἀλλὰ καὶ 

τόξων καὶ τῶν ἄλλων ὅπλων κοινωνία καὶ τοῖς ἀνδρά- 

σιν ἴση ,πιροςτεταγμένη ἴσως ἀσχεῖται. , λογισμὸν δὲ 
πρὸς τούτοις περὶ τούτων τοιόνδε τινὰ ἔχω" φημί, εἴ- 
περ ταῦτα οὕτω "Euufabruy ἐστὶ δυνατά, πάντων ἀνοη- 
τύτατα τὰ »ῦν ἐν τοῖς mag ἡμῖν τόποις γίγνεσϑαι τὸ 
μὴ πάσῃ ῥώμῃ πάντας ὁμοϑυμαδὸν ἐπιτηδεύειν ἂν- 

δρας γυναιξὶ ταὐτά. σχεδὸν γὰρ ὀλίγου. πᾶσα ἡμίσεια 
πόλις ἀντὶ διπλασίας οὕτως ἔστι τε καὶ γίγνεται ἐκ ' 

τῶν αὐτῶν τελῶν καὶ πόνων" καΐτοι ϑαυμαστὸν ἄν 
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ἁμάρτημα »ομοϑέτῃ τοῦτ᾽ αὐτὸ γίγνοιτο. K A. Ἔοικέ 

78: ἔστι μέντοι πάμπολλα. ἡμῖν, o ξένε, παρὰ τὰς 

εἰωθυίας πολιτείας τῶν νῦν λεγομένων. ΑΘ. Ἀλλὰ 

γὰρ εἶπον τὸν μὲν λόγον ἐᾶσαι διεξελϑεῖν εὖ, διελ- 

ϑόντος δὲ οὕτω τὸ δοκοῦν αἱρεῖσϑαι δεῖν. KA. Ma- 
εἶπες τε ἐμμελῶς πεποίηκάς T ἐμὲ τὰ νῦν αὐτὸν 

ἐμαυτῷ ἐπιπλήττειν, ὅτι ταῦτα εἴρηκα. λέγε οὖν ! τὸ 
μετὰ ταῦτα ὃ τί σοι κεχαρισμένον ἐστί. XM. ΑΘ. 
Τόδε ἔμοιγϑ, ὦ Ἀλεινία, ὃ καὶ πρόσϑεν εἶπον, ὡς, εἰ 

μὲν ταῦτα ἤν μὴ ἱκανῶς ἔργοις ἐληλεγμένα ὃ ὅτι δυνατά 
ἐστι γίγνεσϑαι, τάχα ἣν ἂν τι καὶ ἀντειπεῖν τῷ λόγῳ. 
γῦν δὲ ἀλλο τί που ζητητέον ἐχβίνῳ τῷ τοῦτον τὸν 
»όμον μηδαμῇ δεχομένῳ, τὸ δ᾽ ἡμέτερον διακέλευμα ἐν 

τούτοις οὐκ ἀποσβήσεται, τὸ μὴ οὐ λέγειν ὡς δεῖ παι- 
δείας τε καὶ τῶν ἄλλων ὅ τι μάλιστα κοινωνεῖν τὸ 
ϑῆλυ ! γένος ἡμῖν τῷ τῶν ἀῤῥένων γένει. καὶ γὰρ οὖν 
οὑτωσὶ nac δεῖ περὶ αὐτῶν διανοηϑῆναι. φ φέρε, μὴ 
μετεχουσῶν ἀγδράσι γυναικῶν κοινῇ τῆς ζωῆς πάσης, 
μῶν οὐκ ἀνάγκη γενέσϑαι E τινὰ ταξιν ἑτέραν αὖ- 
ταῖς; KA. Ἀνάγκη μὲν οὖν. ΑΘ. Τίνα οὖν ἔμπρο- 

σϑεν τῶν »vy ἀποδεδειγμένων ϑεῖμεν ἂν τῆς κοινωνίας 
ταύτης, ἣν νῦν αὐταῖς ἡμεῖς προςτάττομεν; πότερον 
z Mc ταῖς γυναιξὶ χρῶνται καὶ πολλὰ ἕτερα γέ- 

! γεωργεῖν τε καὶ βουκολεῖν καὶ ποιμαίνειν καὶ δια- 
κονεῖν μηδὲν διαφερόντως τῶν δούλων, ἢ καϑάπερ 
ἡμεῖς ἅπαντές τ οἱ περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον; »ῦν γὰρ 
δὴ τό γε mag ἡμῖν ὧδέ ἐστι περὶ τούτων γιγνόμενον. 
εἷς. τινὰ μίαν οἴκησιν ξυμφορήσαντες, τὸ λεγόμενον, 

πάντα χρήματα παρέδομεν ταῖς γυναιξὶ διαταμιεύειν 

τε καὶ κερκίδων ἄρχειν. xal πάσης ταλασίας. ἢ τὸ 
τούτων δὴ διὰ μέσου φῶμεν, o Μέγιλλε, τὸ “Δαχωνι- 
κόν; * κόρας μὲν γυμνασίων μετύχους οὔσας ἅμα καὶ 
μουσικῆς ev δεῖν, γυναῖκας δὲ ἀργοὺς μὲν ταλασίας, 

ἀσκητικὸν δὲ τινα βίον οὐδαμῶς φαῦλον» οὐδ᾽ δὐτελῆ 
διαπλέκειν, θεραπείας δὲ καὶ ταμιείας αὖ καὶ παιδο- 

τροφίας εἴς τι μέσον ἀφικνεῖσθαι, τῶν δὲ εἰς τὸν πό- 
λεμον μὴ κοινωνούσας, der οὐδ᾽, εἴ τίς ποτϑ8 διαμά- 

χεσϑαι περὶ πόλεώς 6 καὶ παίδων ἀναγκαία τύχη γί- 
yvouo ovr ἂν τύξων, ὡς τινες “Ἀμαζόνες, ovr ἄλλης 

κοινωνῆσαΐ ' ποτε βολῆς μετὰ τέχνης δυνάμεναι, οὐδὲ 
ἀσπίδα καὶ δόρυ λαβοῦσαι μιμήσασϑαι τὴν ϑεόν, ὡς 
πορϑουμένης αὐταῖς τῆς πατρίδος γενναίως ἀντιστά- 
σας φόβον re εἰ μηδὲν μεῖζον, πολεμίοισι δύνασϑαι 
παρασχεῖν ἐν τάξει τινὶ κατοφϑεΐσας; “Σαυρομάτιδας 
δὲ οὐδ᾽ ἄν τὸ παράπαν τολμήσειαν μιμήσασϑαι τοῦ- 
τον τὸν τρόπον διαβιοῦσαι, παρὰ γυναῖκας δὲ αὐτὰς 

ἄνδρες ἄν αἵ ἐκείνων γυναῖκες φανεῖεν. ταῦτ᾽ QU» ! 
ὑμῶν τοὺς »ομοϑέτας ὁ 0 μὲν βουλόμενος ἐπαινεῖν ἐπαι- 
ψείτω" τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐκ ἄλλως ἂν λεχϑείη" τέλεον γὰρ 

καὶ οὐχ ἥμισυν δεῖ τὸν νομοϑέτην εἶναι» τὸ ϑῆλυ μὲν 

ἀφιέντα τρυφᾶν καὶ ἀναλίσχειν διαίταις ἀτάχτοις χρώ- 
μενον, τοῦ δὲ ἀῤῥενος ἐπιμεληϑέντα. τελέως σχεδὸν εὑ- 
δαίμονος ἥμισυ βίου καταλείπειν ἀντὶ διπλασίου τῇ 

πόλει. ΜΕ. Τί δράσομεν, ὦ Κλεινία; τὸν ξένον ἐά- 

σομεν τὴν Σπάρτην ἡμῖν οὕτω καταδραμεῖν; ! KA. 

INal* δεδομένης γὰρ αὐτῷ παῤῥησίας éeríov, ἕως ἄν 
διεξέλθωμεν πάντῃ ἱκανῶς τοὺς νόμους. ΜῈ. Ὀρϑῶς 
λέγεις. ΑΘ. Οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα ἤδη σχεδὸν ἐμὸν 
πειρᾶσϑαι φραΐειν; KA. Πῶς γὰρ ov; Χπι. ΑΘ. 
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Tic δὴ τρόπος ἀνϑρώποις γίγνοιτ᾽ ἂν τοῦ βίου, οἷσι. 

τὰ μὲν ἀναγκαῖα Sij κατεσκευασμένα μέτρια, τὰ 96 

τῶν τεχγῶν ἄλλοις παραδεδομένα, γεωργίαι δὲ ἐκδεδο- 
μέναι δούλοις ἀπαρχὴν τῶν ' ἐκ τῆς γῆς ἀποτϑλοῦσιν 
ἱκανὴν ἀνθρώποις ζῶσι κοσμίως" ξυσσίτια δὲ xore- 
σχευασμένα εἴη χωρὶς μὲν τὰ τῶν ἀνδρῶν, ἐγγὺς δ᾽ 

ἐχόμενα τὰ τῶν αὐτοῖς οἰκείων, παΐδων T8 ἅμα ϑη- 

λειῶν καὶ τῶν μητέρων αὐταῖς, ἄρχουσι δὲ καὶ ἀρχού- 

σαις εἴη προςτεταγμένα λύειν ταῦτα ἑκάστοις τὰ ξυσ- 

σίτια πάντα, xod ἑκάστην. ἡμέραν ϑϑασαμένους καὶ 

ἰδόντας τὴν διαγωγὴν τὴν τῶν ξυσσίτων, μετὰ δὲ ταῦ- 

τὰ σπείσαντας τὸν τὸ gegen καὶ * τοὺς ἄλλους, οἷς 

ἂν τυγχάνῃ ϑεοῖς » τότϑ νύξ τὸ καὶ ἡμέρα καϑιερω- 

μένη, κατὰ ταῦτα οὕτως οἴκαδε πορεύεσϑαι; τοῖς δὴ 

ταύτῃ κεκοσμημένοις ἄρα οὐδὲν λειπόμενόν ἐστιν ἀναγ- 

παῖόν τὸ ἔργον καὶ παντάπασι προςῆκον, ἀλλ᾽ ἐν τρό- 

omo βασχήματος ἕκαστον πιαινόμενον αὐτῶν δεῖ E 
οὔκουν TO γε δίκαιον φαμὲν οὐδὲ καλόν, οὐδ᾽ οἷόν. Lr 
τὸν ζῶντα οὕτως ἀτυχῆσαι τοῦ προςήκοντος" προςήκει 
δὲ ἀργῷ καὶ ῥᾳϑύμως καταπεπιασμένῳ ! ζώῳ σχεδὸν 
ὑπ ἄλλου διαρπασϑῆναι ζώου τῶν σφόδρα TeTQUJG- 
μένων μετὰ ἀνδρείας τὸ ἅμα καὶ τῶν πόνων. ταῦτα 
οὖν δὴ δὲ ἀκριβείας μὲν ἱκανῆς, ὡς καὶ νῦν, εἰ ὥποϊ- 
μὲν ἂν, ἴσως οὐκ ἂν ποτδ γένοιτο, μέχρισιερ ἂν γυ- 
γεϊκές TB καὶ παῖδες οἰκήσεις το ἴδιαι καὶ ἰδίως ἅπαντ᾽ 

ἢ τὰ τοιαῦτα ἑκάστοις ἡμῶν ̓ κατεσκδυασμένα" τὰ δὲ 
μετ᾽ ἐχϑὶν» αὖ δεύτερα τὰ νῦν λεγόμενα εἰ Ade: 
ἡμῖν, γίγνοιτο ἄν καὶ μάλα μετρίως. ἔργον ! δὲ δὴ 
τοῖς οὕτω ζῶσί φαμὲν οὐ τὸ σμικρότατον οὐδὲ. τὸ 
φαυλότατον λείπεσϑαι, μέγιστον δὲ πάντων εἶναι 
πιϑοςτεταγμένον ὑπὸ δικαίου νόμου" τοῦ γὰρ πᾶσαν 

τῶν ἄλλων πάντων ἔργων [βίου] ἀσχολίαν παρασχευά- 
ζοντος, τοῦ Πυϑιάδος τὸ καὶ Θλυμπιάδος νίκης oge- 

γομένου, διπιλασίας τὸ καὶ fu πολλῷ πλέονος ἀσχολίας 

ἐστὲ γέμων ὁ περὲ τὴν τοῦ σώματος πάντως καὶ ψυ- 
χῆς εἰς ἀρετῆς ἐπιμέλειαν βίος εἰρημένος ὀρϑότατα. 
πάρεργον ' γὰρ οὐδὲν δεῖ τῶν ἄλλων ἔργων διακώλυ- 
μα γίγνεσϑαι τῶν τῷ σώματι προζηκόντων εἰς ἀπό- 
δοσιν πόνων καὶ τροφῆς, οὐδ᾽ αὐ ψυχῇ μαϑημάτων τε 
καὶ ἐθῶν" πᾶσα δὲ νύξ τε καὶ ἡμέρα σχεδὸν οὐκ ἔστιν 
ἱκανὴ TOUT αὐτὸ πράττοντι, τὸ τέλδόν τε καὶ ἱκανὸν 
αὐτῶν ἐκλαμβάνειν. οὕτω δὴ τούτων πεφυκότων τάξιν 
δεῖ γίγνεσϑαι πᾶσι τοῖς ἐλευϑέροις τῆς διατριβῆς περὶ 
τὸν χθόνον. ἅπαντα, σχεδὸν ἀρξάμενον ἐξ ἕω μέχρι τῆς 
! ὁτέρας ἀεὶ ξυνεχῶς ἕω ve καὶ ἡλίου ἀνατολῆς. πολλὰ 

μὲν οὖν καὶ πυκνὰ καὶ σμικρὰ λέγων ἂν τις νομοϑέ- 
της ἀσχήμων φαίνοιτο περὶ τῶν κατ᾽ οἰχίαν διοική- 
σεῶν, τά T8 ἄλλα καὶ ὅσα γύχτωρ avara πέρι πρὲ- 

πϑι τοῖς μέλλουσι διὰ τέλους φυλάξειν πᾶσαν πόλιν 

ἀκριβῶς. τὸ γὰρ ὅλην διατδλεῖν 7 ἡντινοῦν γύχτα εὔδον- 

τα καὶ ὁντινοῦν τῶν πολιτῶν, καὶ μὴ φανερὸν εἶναι 
πᾶσι τοῖς οἰκέταις * ἐγειρόμενόν τε καὶ ἐξανιστάμενον 
ἀεὶ πρῶτον, τοῦτο αἰσχρὸν δεῖ δεδόχϑαι πᾶσι καὶ οὐκ 
ἐλευ ϑαροιν sir οὖν »όμον sir ἐπιτήδευμα τὸ τοιοῦτον 

καλεῖν ἐστὲ χρεών. καὶ δὴ καὶ δέσποιναν ἐν οἰκίᾳ ὑπὸ 

ϑεραπαινίδων ἐγείρεσϑαΐ τινῶν καὶ μὴ πρώτην αὐτὴν 
ἐγείρειν τὰς ἄλλας, αἰσχρὸν λέγειν χρὴ πρὸς αὑτοὺς 

δοῦλόν τ καὶ δούλην καὶ παῖδα, καὶ εἴ πὼς ἣν οἷόν 

τε, ὅλην καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν. ἐγειρομένους δὲ νύ- 
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κτὼρ δεῖ πάντας πράττειν τῶν ! τὸ πολιτικῶν μέρη Β ' 
πολλὰ καὶ τῶν οἰκονομικῶν, ἄρχοντας μὲν κατὰ πό- | 

λιν, δεσποΐνας δὲ καὶ δεσπότας ἐν ἰδίαις οἰκίαις. ὕπνος |— 

χὰρ δὴ πολὺς οὔτε τοῖς σώμασιν οὔτε ταῖς ψυχαῖς 
ἡμῶν οὐδ᾽ αὐ ταῖς πράξεσι ταῖς περὲ ταῦτα πάντα 
ἁρμόττων ἐστὶ κατὰ φύσιν. καϑεύδων γὰρ οὐδεὶς οὐ- 
δενὸς ἄξιος, οὐδὲν μᾶλλον τοῦ μὴ ζῶντος" ἀλλ᾽ ὅςτις 

τοῦ ζῆν ἡμῶν καὶ τοῦ φρονεῖν μάλιστά ἐστι κηδεμών, 
ἐγρήγορε χρόνον ὡς πλεῖστον, τὸ πρὸς ! ὑγίειαν αὐ-" Ὁ 

τοῦ μόνον. φυλάττων χφήσιμον" ἔστι δ᾽ οὐ πολὺ καλῶς 

εἰς ἔϑος iov. ἐγφηγορότες δὲ ἄρχοντες ἐν πόλεσι νύ- 
κτὼρ φοβεροὶ μὲν κακοῖς πολεμίοις τε ἅμα καὶ πολί- 

ταις, ἀγαστοὶ δὲ καὶ τίμιοι τοῖς δικαίοις τὸ καὶ σώ- 

φροσιν, ὠφέλιμοι δὲ αὑτοῖς τε καὶ ξυμτιάσῃ τῇ πόλει. 
XIV. Νὺξ μὲν δὴ διαγομένη τοιαύτη τις πρὸς πᾶσι 
τοῖς εἰρημένοις ἀνδρείαν ἂν τινα προςπαρέχοιτο ταῖς 
ψυχαῖς ἑκάστων τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν" ἡμέρας δὲ ὃρ- 
Ügov τῷ ! ἐπανιόντων παῖδας μὲν πρὸς διδασκάλους D 

δ Ξ : - 
ποὺ τρέπεσϑαι χρεών. ἄνευ ποιμένος δὲ οὔτε πρόβα- | 

τα οὔτ ἄλλο οὐδέν πω βιωτέον, οὐδὲ δὴ παῖδας ἄνευ 

τινῶν παιδαγωγῶν οὐδὲ δούλους ἄνευ δεσποτῶν. ὁ δὲ 
παῖς πάντων ϑηρίων ἐστὶ δυομεταχειριστότατον" ὅσῳ 

γὰρ μάλιστα ἔχει πηγὴν τοῦ φρονεῖν μήπω κατηρτυ- 
μένην, ἐπίβουλον καὶ δριμὺ καὶ ὑβριστότατον ϑηρίων 
γίγνδβται. διὸ δὴ πολλοῖς αὐτὸ οἷον χαλινοῖς τισὶ δεῖ, 
δεσμδύειν, ! πρῶτον μέν, τροφῶν καὶ μητέρων ὅταν 
ἀπαλλάττηται, παιδαγωγοῖς παιδίας καὶ »ηπιότητος 
χάριν, ἔτι δ᾽ «v τοῖς διδάσκουσι καὶ ὁτιοῦν καὶ μα- 
ϑήμασιν, ὡς ἐλεύϑερον" ὡς δ᾽ αὐ δοῦλον, πᾶς ὃ 

προςτυγχάνγων τῶν ἐλευϑέρων ἀνδρῶν κολαζέτω τόν r& 
παῖδα αὐτὸν καὶ τὸν παιδαγωγὸν καὶ τὸν διδάσκαλον, 

ἐὰν ἐξαμαρτάνῃ τίς τι τούτων. ἂν δ᾽ αὖ προςτυγχά- 

vov τις μὴ κολάζῃ τῇ δίκῃ, ὀνείδει μὲν ἐνεχέσϑω πρῶ- 
τον τῷ μεγίστῳ, ὁ δὲ τῶν »ομοφυλάκων ἐπὶ τὴν τῶν 
παίδων * ἀρχὴν ἡρημένος ἐπισκοπείτω τοῦτον τὸν ἐν- 
τυγχάνοντα οἷς λὲγ oue xol μὴ κολάζοντα δέον κολά- 

ζειν, ἢ κολάζοντα μὴ κατὰ τρόπον, βλέπων δὲ ἡμῖν 
ὀξὺ καὶ διαφερόντως ἐπιμελούμενος τῆς τῶν παίδων 
τροφῆς κατευϑυνέτω τὰς φύσεις αὐτῶν, ἀεὶ τρέπων 
πρὸς τἀγαϑὸν. κατὰ νόμους. Τοῦτον δὲ αὐτὸν αὖ 
πῶς ἂν ἡμῖν ὁ νόμος αὐτὸς παιδεύσειεν ἵ ἱκανῶς; γὺν 
μὲν γὰρ δὴ εἴρηκεν οὐδέν mo σαφὲς οὐδὲ ἱκανόν, ἀλ- 
λὰ τὰ μέν, τὰ δ᾽ ov: δεῖ δὲ eic! δύναμιν μηδὲν πα- 
ραλείπειν αὐτῷ, πάντα δὲ λόγον ἀφερμηνεύειν, ἵνα οὗ- 
τος τοῖς ἄλλοις un τής τε ἅμα καὶ τροφεὺς γίγνηται. 

τὰ μὲν ov» δὴ χορείας πέρι μελῶν τὸ καὶ ὀρχήσεως 
ἐῤρῥήϑη, τίνα τύπον ἔχοντα ἐχλεκτέα τέ ἐστι καὶ ἐπα- 
γορϑωτέα καὶ καϑιερωτέα" τὰ δὲ ἐν γράμμασι μὲν 

ὄντα, ἄνευ δὲ μέτρων, ποῖα καὶ τίνα μεταχϑιρίζεσϑαι 

m 

χφήσοι τρόπον, ὦ ἄριστε τῶν παΐδων ἐπιμελητά, τοὺς || 

ὑπὸ σοῦ ! τρεφομένους, οὐκ εἰρήκαμεν. καΐτοι τὰ μὲν € 

περὶ τὸν πόλεμον, ἃ δεῖ μανϑάνειν τε αὐτοὺς χαὶ με- 

λετᾶν, ἔχεις τῷ λόγῳ" τὰ δὲ περὶ τὰ γφάμματα πρῶ- 
τον καὶ δούτερον λύρας πέρι καὶ λογισμῶν, ὧν ἔφαμεν 
δεῖν, ὅσα τ πρὸς πόλεμον καὶ οἰκονομίαν καὶ τὴν 

κατὰ πόλιν διοίκησιν χρῆναι ἑκάστους λαβεῖν, καὶ πρὸς 

τὰ αὐτὰ ταῦτα ἔτι τὰ χρήσιμα τῶν ἐν ταῖς περιόδοις 
τῶν ϑείων, ἄστρων τ πέρι καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ὅσα 

A a 5 
διοικεῖν ἀναγκαῖόν ἐστι περὶ ! ταῦτα πάσῃ πόλει — ἢ 
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τίνων δὴ πέρι λέγομεν; ἡμερῶν τάξεως εἷς μηνῶν πε- 

ριόδους καὶ μηνῶν εἰς ἕκαστον τῶν ἐνιαυτῶν, ἵνα ὧραι | 
καὶ ϑυσίαι καὶ ἑορταὶ τὰ προφήκοντ᾽ ἀπολαμβάνουσαι 
ἑαυταῖς ἕκασται τῷ κατὰ φύσιν ἀἄγεσϑαι, ζῶσαν τὴν 
πόλιν καὶ ἐγρηγορυΐαν παρεχόμεναι, ϑεοῖς μὲν τὰς τι- 
μὰς ἀποδιδῶσι, τοὺς δὲ ἀνϑρώπους περὶ αὐτὰ μᾶλλον 
ἔμφρονας ἀπεργάζωνται -- ταῦτα 

ἱκανῶς, ὦ φίλε, παρὰ τοῦ νομοϑέτου ! διθίρηται. 
πρόςεχε δὴ τὸν νοῦν τοῖς μετὰ ταῦτα μέλλουσι ῥηϑή- 

οὕπω σοι πάντα 

| σεσϑαι. γραμμάτων εἴπομεν ὡς οὐχ ἱκανῶς ἔχεις πέρι 

| ἀλυρᾶ ποιητῶν, 

τὸ πρῶτον, ἐπικαλοῦντές τι τῇ λέξει τόδε, ὡς οὕπω 

διείρηκέ σοι, πότερον εἰς ἀκρίβειαν τοῦ μαϑήματος 
ἰτέον τὸν μέλλοντα πολίτην ἔσεσϑαι μέτριον ἢ τὸ πα- 
ράπαν οὐδὲ προςοιστέον" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ περὶ λύραν. 

προςοιστέον μὲν τοίνυν φαμέν. εἰς μὲν γράμματα παι- 
δὲ δεκετεῖ σχεδὸν ἐνιαυτοὶ τρεῖς, λύρας δὲ ἅψασϑαι 

τρία μὲν ἔτη καὶ δέκα * γεγονόσιν ἄρχεσϑαι μέτριος 
ὃ χρόνος, ἐμμεῖναι δὲ ἕ ἕτορα τρία. καὶ μήτε πλείω τού- 
10» μήτ᾽ ἐλάττω πατρὶ μ μηδ᾽ αὐτῷ, φιλομαϑοῦντι μηδὲ 
μισοῦντι, περὶ ταῦτα ἐξέστω μείξω μηδ᾽ ἐλάττω δια- 
τριβὴν ποιδῖσϑαι παράνομον" ὁ δὲ μὴ πειϑόμενος 
ἄτιμος τῶν παιδείων ἔστω τιμῶν, ἃς ὀλίγον 4 ὕστερον 
ῥητέον. μανϑάνειν δὲ ἐν τούτοις τοῖς χφόνοις δὴ τὶ 
ποτ δεῖ τοὺς νέους καὶ διδάσχειν αὖ τοὺς διδασχά- 
λους; τοῦτο αὐτὸ πρῶτον μάνϑανε. γράμματα ' μὲν 
τοΐνυν χρὴ τὸ μέχρι τοῦ γράψαι r8 καὶ ἀναγνῶναι δυ- 
γατὸν εἶναι διαπονεῖν" πρὸς τάχος δὲ ἢ κάλλος ἀπη- 
κριβῶσϑαί : τισιν, οἷς μὴ φύσις ἐπέσπευσεν, ἐν τοῖς τα- 
ταγμένοις ἔτεσι, χαίρειν ἐᾶν. πρὸς δὲ δὴ μαϑήματα 

κείμδνα ἐν γράμμασι, τοῖς μὲν μετὰ 
μέτρων, τοῖς δ᾽ ἄνευ ῥυϑμῶν τμημάτων, ἃ δὴ ovy- 

γράμματα κατὰ λόγον εἰρημένα μόνον, τητώμενα óv- 
ϑμοῦ τὸ καὶ ἁρμονίας, σφαλερὰ γράμμαϑ' ἡμῖν ἐστὶ 

παρά ! τινῶν τῶν πολλῶν τοιούτων ἀνϑρώπων κατα- 
λελειμμένα" οἷς, ἐλτιστοι νομοφύλακες, τὶ 

χρήσεσϑε; ἢ τὶ ποϑ᾽ ὑμῖν ὁ γομοϑέτης φῆσϑαι 

προςτάξας ὀρϑῶς ἂν ταξειε; καὶ μάλα “ἀπορήσειν αὖ- 

τὸν προςδοκῶ. ΚΛ. Ti z018 τοῦτ, ὦ ξένε, φαΐνει 

πρὸς σαυτὸν ὄντως ἠπορηκὼς λέγειν; ΑΘ. ᾿Ὀρϑῶς 

ὑπέλαβες, ὦ Κλεινία. πρὸς δὲ δὴ κοιγωνοὺς ὑμᾶς ὃν- 

τας περὶ νόμων ἀνάγκη τό τὸ φαινόμενον δὕπορον καὶ 
τὸ μὴ φράζειν. KA. Τί ! ovv; τὶ περὶ τούτων νῦν 
καὶ ποῖόν τι πεπονϑὼς λέγεις; ΑΘ. Ἐρῶ δή: στόμα- 

σι γὰρ πολλάκις μυρίοις ἐναντία λέγειν οὐδαμῶς εὔ- 
πόρον. KA. Τί δαί; σμικρὰ καὶ ὀλίγα δοκεῖ σοι τὰ 

ἔμπροσϑεν ἡμῖν εἰρημένα περὶ νόμων κεῖσϑαι τοῖς 
πολλοῖς ὑπεναντία; ΑΘ. Καὶ μάλα ἀληϑὲς τοῦτό γ8 

λέγεις" κελεύεις γὰρ δή με, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τῆς cv- 
τῆς 0000 ἐχϑοδοποῦ γεγονυίας πολλοῖς, ἴσως δ᾽ οὐκ 
ἐλάττοσιν "ἑτέροις προςφιλοῖς, — εἰ δὲ ἐλάττοσιν, 

οὔκουν ,ζείροσὶ, γε, μεϑ᾽ ὧν διακελεύει ue παρακινδυ- 
νεύοντα T8 καὶ ϑαῤῥοῦντα τὴν νῦν ἐκ τῶν παρόντων 
λόγων τετμημένην ὁδὸν τῆς νομοϑεσίας πορεύεσθαι 
μηδὲν ἀνιέντα. ΚΑ. Τί μήν; ΑΘ. Ov τοΐνυν 
ἀνίημι. λέγω μέν, ὅτι ποιηταὶ τε ἡμῖν εἰσὶ τινες ἐπῶν 
ἐξαμέτρων πάμπολλοι καὶ τοῖμετοον xo πάντων δὴ 
τῶν λεγομένων. μέτρων, οἱ μὲν ἐπὶ σπουδήν, oi δ᾽ ἐπὶ 
pe ὡρμηκότες, ἐν οἷς φασὶ δεῖν ot πολλάκις po 

ὦ πάντων 
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διακορεῖς ποιεῖν, στολυηκύους T ἐν ταῖς ἀναγνώσεσι 

ποιοῦντας καὶ * πολυμαϑεῖς, ὅλους ποιητὰς ἐχμανϑά- 

γοντας᾽ ot δὲ ἐκ πάντων κεφάλαια ἐκλέξαντες καί τι- 

νας ὅλας ῥήσεις εἰς ταὐτὸ ξυναγαγόντες ἐχμανϑάνειν 
φασὶ δεῖν εἰς μνήμην τιϑεμένους, εἰ μέλλει τις ἀγαϑὸς 
ἡμῖν καὶ σοφὸς ἐκ πολυπειρίας καὶ πολυμαϑίας γενέ- 
σϑαι. τούτοις δὴ σὺ κελεύεις ἐμὲ τὰ νῦν παῤῥησια- 

ζόμενον ἀποφαΐνεσϑαι, τὶ τε καλῶς λέγουσι καὶ τί μή; 

KA. πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. TY δή ποτ ἂν οὖν περὶ 

ἁπάντων τούτων ἑνὶ ! λόγῳ φράζων εἴποιμ᾽ ἂν ἱκανόν; 

οἶμαι μὲν τὸ τοιόνδε σχεδόν, ὃ καὶ πᾶς &y μοι συγ- 

χωρήσειε, 
πολλὰ δὲ καὶ τοὐναντίον. εἰ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἔχει, κίν- 
δυνόν φημι εἶναι φέρουσαν τοῖς παισὶ τὴν πολυμαϑίαν. 
ΚΑ. Πῶς οὖν καὶ τὶ παραινοίης ἂν τῷ γομοφύλακι; 

ΑΘ. Τοῦ πέρι λέγεις; 

7L018 ἀποβλέψας ἄν τὸ μὲν ἐῴη πάντας μανϑάνειν 
τοὺς νέους, τὸ δ᾽ ἀποκωλύοι. Aíys ! καὶ μηδὲν ἀπό- 
χγδι λέγων. ΑΘ. Ὦ ᾿γαϑὲ Κλεινία, κινδυνεύω κατά 

γέ τινα τρόπον εὐτυχηχέναι. ΚΑ. Τοῦ δὴ πέρι; ΑΘ. 

Τοῦ μὴ παντάπασι παραδείγματος ἀπορεῖν" νῦν γὰρ 
ἀποβλέψας πρὸς τοὺς λόγους, o ovs ἐξ ἕω μέχρι δεῦρο 

δὴ διεληλύϑαμεν ἡμεῖς, ὡς μὲν ἐμοὶ φαινόμεϑα, οὐκ 

ἄνευ τινὸς ἐπιπνοίας ϑεῶν, ἔδοξαν δ᾽ οὖν μοὶ παντά- 

πασι ποιήσει τινὶ προςομοίως εἰρῆσϑαι. 
οὐδὲν ϑαυμαστὸν πάϑος ἐπῆλϑε, λόγους οἰκείους ' 
οἷον ἀϑρόους ἐπιβλέψαντι μάλα jo, pau τῶν 89 δὴ 

πλείστων λόγων, ovc ἐν ποιήμασιν ἢ χύδην οὕτως εἰ- 

ρημένους μεμάϑηκα καὶ ἀκήκοα, πάντων μοι μετριώ- 
τατοὶ γ8 εἶναι κατεφάνησαν καὶ προςήκοντες τὰ μά- 
λιστα ἀκούειν νέοις. τῷ δὴ vouoqvAex τε καὶ παι- 
δευτῇ παράδειγμα οὐκ ἂν ἔχοιμι, ὡς οἶμαι, τούτου 
βέλτιον φράζειν, ἢ ταῦτά τε διδάσκειν παρακελεύεσϑαι 

τοῖσι διδασκάλοις τοὺς παῖδας, τά τε τούτων ἐχόμενα 
καὶ ὅμοια, ! ὧν ἄρα που περιτυγχάνῃ ποιητῶν τε ποι- 
ἤματα διεξιὼν καὶ γεγραμμένα καταλογάδην ἢ καὶ ψι- 
λῶς οὕτως ἄνευ τοῦ γεγφάφϑαι λεγόμενα, ἀδελφά που 
τούτων τῶν λόγων, μὴ μεϑιόναι τρύπῳ μηδενῖΐ, γφά- 
φεσϑαι δέ" καὶ πρῶτον μὲν τοὺς διδασκάλους αὐτοὺς 
2 , , ^ - e - T * E , 

ἀναγκάξειν μανϑάνειν καὶ ἐπαινεῖν, οὕς δ᾽ ἂν μὴ ἀρέ- 
σχῃ τῶν διδασκάλων, μὴ xoa Soi τούτοις συνθργ οἵς, 
ovc δ᾽ ἂν τῷ ἐπαίνῳ συμψήφους ἔχῃ, τούτοις χφώμε- 
γον τοὺς νέους αὐτοῖς παραδιδόναι διδάσκειν τὸ καὶ 
παιδεύειν. * οὗτός μοι μῦϑος ἐνταῦϑα καὶ οὕτω τε- 

λευτάτω, περὶ γραμματιστῶν τε εἰρημένος ἅμα καὶ 
γραμμάτων. ΚΑ. Κατὰ μὲν τὴν ὑπόϑεσιν, ὠ ξένε, 
ἔμοιγ8 οὐ φαινόμεθα ἐχτὸς πορεύεσϑαι τῶν ὕποτε- 

ϑέντων λόγων" εἰ δὲ τὸ ὅλον κατορϑοῦμεν ἢ μή, χα- 
λεπὸν ἴσως διισχυρίξεσϑαι. ΑΘ. Tots γάρ, ὦ Κλει- 

γία, τοῦτό y αὐτὸ ἔσται καταφανέστερον, ὡς εἰκός, 

ὅταν, ὃ πολλάκις εἰρήκαμεν, ἐπὶ τέλος ἀφικώμεϑα πά- 
σης τῆς διεξόδου περὶ νόμων. ! KA. '0g9àc. XVI. 

Ae. "4g οὖν ov μετὰ τὸν γθαμματιστὴν ὃ κιϑαριστὴς 
ἡμῖν προςρητέος; ΚΑ. Τί μήν; ΑΘ. Τοῖς κιϑαρι- 

σταῖς μὲν τοίνυν ἡμᾶς δοκῶ τῶν ἔμπροσϑεν λόγων 
ἀναμνησϑέντας τὸ προςῆχον γεῖμαι τῆς τὸ διδασκαλίας 

ἅμα καὶ πάσης τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα παιδεύσεως. KA. 

Holoy δὴ πέρι λέγεις; ΑΘ. Ἔφαμεν, οἶμαι, τοὺς τοῦ 

πολλὰ μὲν ἕκαστον τούτων εἰρηκέναι καλῶς, 

KA. Τοῦ πρὸς τί παράδειγμά 

καὶ μοι ἴσως 

ἰοι τοὺς ὀρϑῶς παιδευομένους τῶν νέων τρέφειν καὶ | Διονύσου τοὺς ἑξηκοντούτας ῳδοὺς διαφερόντως εὐαι- e Ὁ μένους 9sg Ϊ Ξ o qeo 
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σϑήτους δεῖν γεγονέναι περὶ T8 ! τοὺς ῥυϑμοὺς καὶ 
τὰς τῶν ἁρμονιῶν συστάσεις, ἵνα τὴν τῶν μελῶν μί- 
μησιν τὴν εὖ καὶ τὴν καχῶς μεμιμημένην, ἐν τοῖς πα- 
ϑήμασιν ὅταν ψυχὴ γίγνηται, τά re τῆς αγαϑῆς ὅμοι- 
ὥματα καὶ τὰ τῆς ἐναντίας ἐχλέξασϑαι δυνατὸς ὧν Es 

τὰ μὲν ἀποβάλλῃ, τὰ δὲ προφέρων εἰς μέσον ὑμνῇ xai 

ἐπάδῃ ταῖς τῶν νέων ψυχαῖς, προκαλούμενος ἑκάστους 
εἰς ἀρετῆς ἕπεσϑαι κτῆσιν συνακολουϑοῦντας διὰ τῶν 
μιμήσεων. KA. ληϑέστατα λέγεις. ! AO. Τούτων 
τοίνυν δεῖ χάριν τοῖς φϑόγγοις τῆς λύρας προῤχρῆ- 

σϑαι, σαφηνείας ἕνεκα τῶν χορδῶν, τὸν τὸ κιϑαριστὴν 
xol τὸν παιδευόμενον, ἀποδιδόντας πρόςχορδα τὰ 

φϑέγματα τοῖς φϑέγμασι" τὴν δ᾽ ἑτεροφωνίαν καὶ 
ποικιλίαν τῆς λύρας, ἀλλα μὲν μέλη τῶν χορδῶν ὃ LEL- 

σῶν, ἄλλα δὲ τοῦ τὴν μελῳδίαν ξυνϑέντος ποιητοῦ, 
καὶ δὴ καὶ πυκνότητα μανότητι καὶ τάχος βραδυ- 
τῆτι καὶ ὀξύτητα βαρύτητι ξύμφωνον καὶ ἀντίφωνον 
παρεχομένους, ! xal τῶν ῥυϑμῶν ὡςαύτως παντοδα- 

πὰ ποικίλματα προφαρμόττοντας τοῖσι φϑύγγοις τῆς 
λύρας, πάντα οὖν τὰ τοιαῦτα μὴ προςφέρειν τοῖς 
μέλλουσιν ἐν τρισὶν ἔτεσι τὸ τῆς μουσικῆς χρήσι- 

μον ἐλήψεσϑαι διὰ τάχους. τὰ γὰρ ἐναντία ἄλλη- 

λα ταράττοντα δυςμαϑίαν παρέχει, δεῖ δὲ ὅ τι μά- 
λιστα εὐμαϑεῖς εἶναι τοὺς έους" τὰ γὰρ ἀναγκαῖα 

οὐ σμικρὰ οὐδ᾽ ὀλίγα. αὐτοῖς ἐστὶ προςτεταγμένα 
μαϑήματα, δείξει δὲ αὐτὰ προϊὼν ὃ λόγος ἅμα τῷ 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτω περὶ τῆς μουσικῆς ἡμῖν 
0 παιδευτὴς ἐπιμελείσϑω" τὰ δὲ μελῶν αὐτῶν αὖ 

καὶ ῥημάτων, οἷα τοὺς χοροδιδασκάλους καὶ ἃ δεῖ 
* διδάσκειν, καὶ ταῦτα ἡμῖν ἐν τοῖς πρόσϑεν διεὶ- 
θῆται πάντα, ἃ δὴ καϑιερωϑέντα ἔφαμεν. δεῖν, ταῖς 

ἑορταῖς ἕκαστα ἁρμόττοντα, ἡδονὴν εὐτυχῆ ταῖς πό- 
λεσι παραδιδόντα ὠφελεῖν. ΚΑ. Atos καὶ ταῦτα 

διείρηκας. ΑΘ. LU STRE τοίνυν. καὶ ταῦϑ' ἡμῖν 

παραλαβὼν ὃ περὶ τὴν Μοῦσαν ἄρχων αἱρεϑεὶς ἐπι- 

μελείσϑω μετὰ τύχης εὐμενοῦς, ἡμεῖς δὲ ὀρχήσεώς τε 
πέρι καὶ ὅλης τῆς περὶ τὸ σῶμα γυμναστικῆς πρὸς τοῖς 
ἔμπροσϑεν εἰρημένοις ! ἀποδῶμεν᾽ καϑάπερ μουσικῆς 
τὸ διδασκαλικὸν ὑπόλοιπον ὃν ἀπέδομεν, ὡςαύτως ποι- 

Qusv καὶ γυμναστικῆς. τοὺς γὰρ παῖδάς τε καὶ τὰς 

παῖδας ὀρχεῖσϑαι δὴ δεῖ καὶ γυμνάζεσϑαι μανϑάνειν. 
7 γάρ; KA. £NNaí. ΑΘ. Τοῖς μὲν τοίνυν παισὶν ὁρ- 

χησταΐ, ταῖς δὲ ὀρχηστρίδες ἂν εἶεν πρὸς τὸ διαπονεῖν 
ΚΑ. Ἔστω δὴ ταύτῃ. ΑΘ. 

Πάλιν δὴ τὸν τὰ πλεῖστα ἕξοντα πράγματα καλῶμεν, 

τὸν τῶν παίδων ! ἐπιμελητήν, ὃς τῶν TE περὶ μουσι- 
χὴν τῶν τε περὶ γυμναστικὴν ἐπιμελούμενος οὐ πολλὴν 

ἕξει σχολήν. KA. Πῶς ovv δυνατὸς ἔσται πρεσβύτε- 

qoc Qv τοσούτων ἐπιμελεῖσϑαι; XVII. ΑΘ. "Palos, 

ὦ φίλε: ὃ νόμος γὰρ αὐτῷ δέδωκϑ καὶ δώσει προζλαμ- 
βάνειν εἰς ταύτην τὴν ἐπιμέλειαν τῶν πολιτῶν ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν ove ἂν ἐϑέλη, γνώσεται δὲ οὖς δεῖ, καὶ 
βουλήσεται. μὴ πλημμελεῖν εἰς ταῦτα αἰδούμενος ἐμ- 
φρόνως καὶ γινώσκων τῆς ἀρχῆς ! τὸ μέγεϑος, λογι- 
σμῷ TE ξυνών, ὡς εὖ μὲν τραφέντων καὶ τρεφομένων 
τῶν νέων πάντα ἡμῖν κατ᾿ ὀρϑὸν πλεῖ, μ μὴ δέ — ovr. 
εἰπεῖν ἄξιον ov ἡμεῖς λέγομεν énl καινῇ πόλει τοὺς 

σφόδρα φιλομαντευτὰς σεβόμενοι. πολλὰ μὲν οὖν ἡμῖν 
καὶ περὶ τούτων εἴρηται τῶν πϑρὶ τὰς ὀρχήσεις καὶ 

Ξ ; 
οὐκ ἀνεπιτηδειότερον. 

ΒΤ, ΑἸΤΌΘΥΝ Τ05 

περὶ πᾶσαν τὴν τῶν γυμνασίων κίνησιν" γυμνάσια 7ὰρ 
τίϑεμεν καὶ τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἅπαντα τοῖς σώμα- 
σι διαπονήματα τοξικῆς τ καὶ πάσης ῥύψεως xal! E 

πελταστιχῆς xai πάσης ὁπλομαχίας χαὶ διεξόδων τα- 

xruxGy καὶ ἁπάσης πορείας στρατοπέδων καὶ στρατο- 

πεδεύσεων xal ὅσα εἰς ἱππικὴν μαϑήματα συντείνει. 
πάντων γὰρ τούτων διδασκάλους τε εἶναι δεῖ κοινούς, 
ἀρνυμένους μισϑὸν παρὰ τῆς πόλεως, καὶ τούτων μα- 
ϑητὰς τοὺς ἐν τῇ πόλει παῖδάς 18 καὶ ἄνδρας, καὶ 

κόρας καὶ γυναῖκας πάντων τούτων ἐπιστήμονας, κό- 

ρας μὲν οὔσας ἔτι πᾶσαν τὴν ἐν ὅπλοις ὄρχησιν καὶ 
μάχην μεμελετηκυίας, γυναῖκας δὲ διεξόδων καὶ τάξεων 
xai ϑέσεως * καὶ ἀναιρέσεως ὅπλων ἡμμένας, εἶ μη- 
δενὸς ἕνεκα, ἀλλ εἴ ποτε δεήσειε πανδημεὶ πάσῃ τῇ. 

δυνάμει καταλείποντας τὴν πόλιν ἔξω στρατεύεσϑαι, 

τοὺς φυλάξοντας παῖδάς τε καὶ τὴν ἄλλην πόλιν t ixa- 

γοὺς εἶναι τό γε τοσοῦτον, ἢ καὶ τοὐναντίον, ὧν οὐ-᾿ 
δὲν ἀπώμοτον, iEn sv nM εἰςπεσόντας ῥώμῃ 

τινὶ μεγάλῃ καὶ βίᾳ, βαρβάρους εἴτε Ἕλληνας, ἀνάγκην 
παρασχεῖν περὶ αὐτῆς τῆς πόλεως τὴν διαμάχην γίγνε- 
σϑαι, πολλή που χαχκία ! πολιτείας οὕτως αἰσχρῶς τὰς Β 

qaas εἶναι τεϑραμμένας, ὡς μηδ᾽ ὥρπερ ὄρνιϑας. 

περὶ τέχνων μαχομένας πρὸς ὁτιοῦν τῶν ἰσχυροτάτων᾽ 

ϑηρίων ἐθέλειν ἀποϑνήσκειν τε καὶ πάντας κινδύνους 

κινδυνεύειν, ἀλλ εὐθὺς πρὸς ἱερὰ φερομένας πάντας | 
: S ncn Ρ onn ZO TN: 

βωμούς re καὶ ναοὺς ἐμπιπλάναι καὶ δόξαν τοῦ τῶν | . 
2 , D ^ c 1 

ἀνϑρώπων γένους καταχεῖν ὡς πάντων δειλότατον gi- . 

GEL ϑηρίων ἐστίν. KA. Οὐ μὰ τὸν 4a, ὦ ξένε, ov- 

δαμῶς εὔσχημον γίγνοιτ᾽ ἂν, TOU καχοῦ ! χωρίς, τοὺυ- C 

τὸ ἐν πόλει ὅπου γίγνοιτο. Ae. Οὐκοῦν τιϑῶμεν τὸν 

γόμον τοῦτον μέχρι γε τοσούτου, μὴ ἀμελεῖσϑαι τὰ 
Ἢ D , ^ - 3» - x , 

περὶ τὸν πόλεμον γυναιξὶ δεῖν, ἐπιμελεῖσϑαι δὲ πάν- 

τας τοὺς πολίτας καὶ τὰς πολίτιδας; ΚΛ. Ἐχὼ γοῦν 
- , ' 1 2 cw 

Mya: ΑΘ. p COLUATAATOUA Tra IBUEDEMS Ὁ ὃ 

ἐστὶ μέγιστον, ὡς ἐγὼ gain» ἂν, οὐκ εἰρήκαμεν, οὐδ᾽ 

ἔστι ῥῴδιον ἄνευ τοῦ τῷ σώματι δεικνύντα ἅμα καὶ 

τῷ λόγῳ φράζειν. τοῦτ᾽ οὖν τότε κρινοῦμεν, ὅταν ἔρ- 
γῳ' λόγος ἀκολουϑήσας., μηνύσῃ τι σαφὲς τῶν τε ἀλ- D 

λων ὧν εἴρηκε πέρι καὶ ὅτι τῇ πολεμικῇ μάχῃ πασῶν 
κινήσεων ὄντως ἐστὶ ξυγγενὴς πολὺ μάλισϑ' ἡμῖν 7 

τοιαύτη πάλη, καὶ δὴ καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἐκείνης χάριν 
ἐπιτηδεύειν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκείνην ταύτης ἕνεκα μανϑάγειν. 

KA. Καλῶς τοῦτό ye A£yew.  XVIIL ΑΘ. νῦν δὴ 
τῆς μὲν περὶ παλαίστραν δυνάμεως, τὸ μέχρι δεῦρ᾽ 
ἡμῖν εἰρήσϑω᾽ περὶ δὲ τῆς ἄλλης κινήσεως παντὸς τοῦ 
σώματος, ἧς τὸ πλεῖστον ! μέρος ὄρχησίν τινά τις Ε 

προςαγορϑύων ὀρϑῶς ἂν φϑέγγοιτο, δύο μὲν αὐτῆς 
εἴδη χρὴ »ομίξει». εἶναι, τὴν μὲν τῶν καλλιόνων σωμά- 

τῶν ἐπὶ τὸ σεμνὸν μιμουμένη», τὴν δὲ τῶν αἰσχιόνων 
ἐπὶ τὸ φαῦλον, καὶ πάλιν τοῦ φαύλου τε δύο καὶ τοῦ 

σπουδαίου δύο ἕτερα᾽ τοῦ δὴ σπουδαΐου τὴν μὲν κα- 
τὰ πόλεμον καὶ ἐν βιαίοις ἐμπλακέντων πόνοις σωμά- 
10» μὲν χαλῶν, ψυχῆς δ᾽ ἀνδρικῆς, τὴν δ᾽ ἐν εὐπρα- 
γίαις τε οὔσης ψυχῆς σώφρονος ἐν ἡδοναῖς τὸ ἐμμέ- 
τροις" εἰρηνικὴν ἂν τις λέγων κατὰ φύσιν τὴν τοιαύ- 

την ὄρχησιν λέγοι. τὴν πολεμικὴν δὴ * τούτων, ἄλλην 815 

οὖσαν τῆς εἰρηνικῆς, πυῤῥίχην ἂν τις ὀρϑῶς προςαγο- 
ρεύοι, τάς τε εὐλαβείας πασῶν πληγῶν καὶ βολῶν ἐχ- 

νεύσεσι καὶ ὑπείξει πάσῃ καὶ ἐχπτηδήσεσιν ἐν ὕψει καὶ 
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1 ἢ ξὺν ταπεινώσει μιμουμένη», καὶ τὰς ταύταις ἐναντίας, 
τὰς ἐπὶ τὰ δραστικὰ φερομένας αὖ σχήματα ἕν 18 
ταῖς τῶν τόξων βολαῖς καὶ ἀκοντίων καὶ πασῶν πλη- 

γῶν μιμήματα ἐπιχειρούσας μιμεῖσϑαι, τό 18 LU ἐν 

B. τούτοις καὶ τὸ EUTOYOY, τῶν ἀγαϑῶν σωμάτων, ! xod 
ψυχῶν ὁπόταν “γίγνηται μίμημα εὐϑυφερές, ὡς τὸ πο- 
λὺ τῶν τοῦ σώματος μελῶν, γιγνόμενον, ὀρϑὸν μὲν τὸ 

τοιοῦτον, τὸ δὲ τούτοις τοὐναντίον οὐκ ὀρϑὸν ἀποδε- 

χόμενον. τὴν δὲ εἰρηνικὴν ὄρχησιν τῇδ᾽ αὖ ϑεωρητέον 
ἑχάστων, εἴτε ὀρϑῶς εἴτε μὴ κατὰ φύσιν τις τῆς κα- 

λῆς ὀρχήσδως ἀντιλαμβανόμενος ἐν χορείαις πρεπόν- 
τῶς εὐνόμων ἀνδρῶν διατελεῖ. τὴν τοίνυν ἀμφιςβητου- 
μένην ὄρχησιν δεῖ πρῶτον χωρὶς τῆς ἀναμφιςβητήτου 

C διατεμεῖν. ! τίς οὖν αὕτη, καὶ πῇ δεῖ χωρὶς τέμνειν 
i pd) ὅση μὲν βακχεία T ἐστὲ καὶ τῶν ταύταις 

f ἑπομένων, ἃς Ιγύμφας τε καὶ Πᾶνας καὶ Σειληνοὺς 
xol X Σατύρους ἐπονομάζοντες, ὡς φασι, μιμοῦνται κα- 

| τῳνωμένους, περικαϑαρμούς, τε καὶ τελετάς τινας ἀπο- 
τελούντω», ξύμπαν τοῦτο τῆς ὀρχήσεως. τὸ γένος ov 

, ὡς εἰρηνικὸν οὐϑ᾽ ὡς πολεμικὸν οὐϑ᾽ ὅ τί ποτε βού- 
|! λεται ῥάδιον ἀφορίσασϑαι" διορίσασϑαι μήν Bun ταύ- 

D τῇ δοκεῖ σχεδὸν ὀρϑότατον ! αὐτὸ εἶναι, χωρὶς μὲν 

εἡπολομικοῦ, χωρὶς δὲ εἰρηνικοῦ Sévrac εἰπεῖν ὡς οὐκ 

zi ̓ἔστι πολιτικὸν τοῦτο τῆς ὀρχήσεως τὸ γένος, ἐνταῦϑα 
| 

E | | δὲ xelugvoy ἐάσαντας κεῖσϑαι νῦν ἐπὶ τὸ πολεμικὸν 

E τὸ 

τ MES ἀρ ες 5 M s 
ἅμα καὶ εἰρηνικόν, ὡς ἀγναμφιςβητήτως ἡμέτερον Ow, 

ἐπανιέναι. Τὸ δὴ τῆς ἀπολέμου Μούσης, ἐν ὀρχήσε- 
σι δὲ τούς 18 ϑεοὺς καὶ τοὺς τῶν ϑεῶν παῖδας τι- 
μῶν, ἕν μὲν ξύμπαν γίγνοιτ᾽ ἄν γένος ἐν δόξῃ τοῦ 
ped EU γιγνόμενον, τοῦτο δὲ διχῇ διαιροῖμεν ἂν, 

! μὲν ἐκ πόνων τινῶν αὐτοῦ καὶ κινδύνων διαπε- 

φευγότων εἰς ἀγαϑά, μείζους ἡδονὰς ἔχον, τὸ δὲ τῶν 
| ἔμπροσϑεν ἀγαϑῶν σωτηρίας οὔσης καὶ ἐπαύξης, πρα- 

οτέρας τὰς ἡδονὰς κεχτημένον ἐχείνων. ἐν δὲ δὴ τοῖς 

τοιούτοις που πᾶς ἄνϑρωπος τὰς κινήσεις τοῦ σώμα- 
τος μειζόνων μὲν τῶν ἡδονῶν οὐσῶν μείζους, ἐλαττό- 

voy δὲ ἐλάττους κινεῖται, καὶ κοσμιώτερος μὲν ὧν πρὸς 

816 τε ἀνδρείαν μᾶλλον γεγυμνασμένος τ ἐλάττους αὖ, δει- 

λὸς δὲ καὶ ἀγύμναστος γεγονὼς πρὸς τὸ σωφρονεῖν 
μείζους καὶ σφοδροτέρας παρέχεται μεταβολὰς τῆς κι- 

γήσεως᾽ ὅλως δὲ φϑεγγόμενος, sir ἐν ᾧδαῖς εἴτ᾽ ἐν 
. λόγοις, ἡσυχίαν οὐ πάνυ δυνατὸς τῷ σώματι παρέχε- 
σϑαι πᾶς. διὸ μίμησις τῶν λεγομένων σχήμασι γενο- 
μένη τὴν ὀρχηστικὴν ἐξειργάσατο τέχνην ξύμπασαν. ὃ 
μὲν οὖν ἐμμελῶς ἡμῶν, ὁ δὲ πλημμελῶς ἐν τούτοις 

B πᾶσι κινεῖται. πολλὰ μὲν δὴ τοίνυν ἄλλα ἡμῖν τῶν ! 
παλαιῶν ὀνομάτων ὡς εὖ καὶ κατὰ φύσιν κείμενα δεῖ 

διανοούμενον ἐπαινεῖν, τούτων δὲ ἕν καὶ τὸ περὶ τὰς 

ὀρχήσεις τὰς τῶν εὖ πραττόντων, ὄντων δὲ μετρίων 
αὐτῶν πρὸς τὰς ἡδονάς, ὡς ὀρϑῶς ἅμα καὶ μουσικῶς 
ὠνόμασεν δοτις ποτ᾿ ἤν, καὶ κατὰ λόγον αὑταῖς ϑέμες- 

voc ὄνομα ξυμπάσαις ἐμμελείας ἐπωνόμασε, καὶ δύο 
δὴ τῶν ὀρχήσεων τῶν καλῶν εἴδη κατεστήσατο, τὸ μὲν 
πολεμικὸν πυῤῥίχην, τὸ δὲ εἰρηνικὸν ἐμμέλειαν, ἔκατέ- 
Qo τὸ πρέπον ve καὶ ἁρμόττον ἐπιϑεὶς ὄνομα. ἃ δὴ 

C δεῖ ! τὸν μὲν νομοϑέτην ἐξηγεῖσθαι τύποις, τὸν δὲ 
, - 2 - 

γομοφύλαχα ζητεῖν τε καὶ ἀνερευνησάμενον, μετὰ τῆς 
». - . » 

ἄλλης μουσικῆς τὴν ὄρχησιν συνϑέντα καὶ νεΐμαντα 
; Ud. τ ᾿ Ἢ , 

ἐπὶ πάσας ἑορτὰς τῶν ϑυσιῶν ἑκάστῃ τὸ πρόςφορον, 

AI 

οὕτω καϑιερώσαντα αὐτὰ πάντα ἐν τάξει τοῦ λοιποῦ 
μὴ κινεῖν μηδὲν ure ὀρχήσθως ἐχόμενον pute qo, ἐν 
ταῖς δ᾽ αὐταῖς ἡδοναῖς ὡςαύτως τὴν αὐτὴν πόλιν καὶ 

πολίτας διάγοντας, ὁμοίους ! εἰς δύναμιν ὄντας, ζῆν ev 

Te καὶ εὐδαιμόνως. ΧΙΧ. Τὰ μὲν ovr τῶν καλῶν σω- 

μάτων καὶ γενναίων ψυχῶν εἰς τὰς χορείας, οἵας εἴρη- 
ται δεῖν αὐτὰς εἶναι, διαπεπέρανται" τὰ δὲ τῶν αἱ- 

σχρῶν σωμάτων καὶ διανοημάτων καὶ τῶν ἐπὶ τὰ τοῦ 
γέλωτος κωμῳδήματα τετραμμένων, κατὰ λέξιν τε καὶ 
φδὴν καὶ κατὰ ὄρχησιν καὶ κατὰ τὰ τούτων πάντων 
μιμήματα κεκωμῳδημένα, ἀνάγκη μὲν ϑεάσασϑαι καὶ 
γνωρίξειν" ἄνϑυ γὰρ γελοίων τὰ σπουδαῖα καὶ πάντων 
τῶν ! ἐναντίων τὰ ἐναντία μαϑεῖν μὲν οὐ δυνατόν, εἰ, 
μέλλει τις φρόνιμος ἔσεσϑαι, ποιεῖν δὲ ovx ἂν δυνα- 
τὸν ἀμφότερα, εἴ τις αὖ μέλλει, καὶ σμικρὸν ἀρετῆς 
μεϑέξειν, ἀλλὰ αὐτῶν ἕνεκα τούτων καὶ μανϑάνειν 

αὐτὰ δεῖ, τοῦ μή ποτε δὲ ἀγνοιαν δρᾶν ἢ λέγειν ὅσα 
γελοῖα μηδὲν δέον, δούλοις δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ ξένοις 
ἐμμίσϑοις προςτάττειν μιμεῖσϑαι, σπουδὴν δὲ περὶ 
αὐτὰ εἶναι μηδέποτε μηδ᾽ ἡντινοῦν, μηδὲ τινὰ μανϑά- 
γοντα αὐτὰ γίγνεσϑαι φανερὸν τῶν ἐλευϑέρων, μήτε 

γυναῖκα μήτε ἄνδρα, καινὸν δὲ cel TL περὶ αὐτὰ φαΐ- 
γεσϑαι τῶν μιμημάτων. ὅσα μὲν οὖν περὶ γέλωτά ἐστι 
παΐγνια, ἃ δὴ κωμῳδίαν * πάντες λέγομεν, οὕτω τῷ 

νόμῳ καὶ λόγῳ κείσϑω" τῶν δὲ σπουδαίων, ὥς φασι, 

τῶν περὶ τραγῳδίαν ἡ ἡμῖν ποιητῶν, ἐάν ποτέ τινες αὖ- 
τῶν ἡμᾶς ἐλϑόντες ἐπανερωτήσωσιν οὑτωσὶ πως: Ὦ ξέ- 

vot, πότερον φοιτῶμεν ὑμῖν εἰς τὴν πόλιν τε καὶ χώραν 
ἢ μή; καὶ τὴν ποίησιν φέρωμεν T8 καὶ ἄγωμεν, ἢ πῶς 
ὑμῖν δέδοκται περὶ τὰ τοιαῦτα δρᾶν; — τί οὖν ἂν πρὸς 

ταῦτα ὀρϑῶς ἀποκριναίμεϑα, τοῖς ϑείοις ἀνδράσιν; 
ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεὶ τάδε, Ὦ, ἄριστοι, ' φάναι, τῶν ξέ- 

γῶν, ἡμεῖς ἐσμὲν τραγῳδίας αὐτοὶ ποιηταὶ κατὰ δύνα- 
μιν ὅ τι καλλίστης ἅμα καὶ ἀρίστης" πᾶσα QUY ἡμῖν 

ἢ πολιτεία ξυνέστηκξ μίμησις τοῦ καλλίστου καὶ ἀρί- 

grov βίου, ὃ δή φαμεν ἡμεῖς 78 ὄντως εἶναι τραγῳδίαν 
τὴν ἀληϑεστάτη». ποιηταὶ μὲν οὖν ἡμεῖς, ποιηταὶ δὲ 

καὶ queis ἐσμὲν τῶν αὐτῶν, ὑμῖν ἀντίτεχνοΐ τε καὶ 
ἀνταγωνισταὶ τοῦ καλλίστου δράματος, ὃ δὴ νόμος 

ἀληϑὴς Πέρας ἀποτελεῖν πέφυκεν, ὡς 1 mag ἡμῶν 

ἐστὶν ἐλπίς. " μὴ δὴ δόξητϑ ἡ ἡμᾶς ῥᾳδίως γ8 οὕτως ὑμᾶς 
ποτὲ παρ᾽ ἡμῖν ἐάσειν σκηνάς 1e πήξαντας κατ᾽ ἀγο- 
ρὰν καὶ καλλιφώνους ὑποκριτὰς εἰςαγαγομένους, μεῖξον 
φϑεγγομένους ἡμῶν, ἐπιτρέψειν ὑμῖν δημηγορεῖν πρὸς 
παῖδάς 18 xal γυναῖκας καὶ τὸν πάντα ὄχλον, τῶν αὖ- 
τῶν λέγοντας ἐπιτηδευμάτων πέρι μὴ τὰ αὐτὰ ἅπερ 
ἡμεῖς, ἀλλ᾿ ὡς τὸ πολὺ καὶ ἐναντία τὰ πλεῖστα" σχε- 
δὸν γάρ τοι κἂν μαινοίμεϑα τελέως ! ἡμεῖς 18 καὶ 
ἅπασα ἢ πόλις, ἥτις ov» ὑμῖν, ἐπιτρέποι δρᾶν. τὰ vir 
λεγόμενα, πρὶν κρῖναι τὰς ἀρχάς, εἴτε ῥητὰ καὶ ἐπιτή- 
δεια πεποιήκατε λέγειν εἰς τὸ μέσον sire μή. νῦν οὖν, 
ὦ παῖδες μαλακῶν “Μουσῶν ἔκγονοι, ἐπιδείξαντες τοῖς 

ἄρχουσι πρῶτον τὰς ὑμετέρας παρὰ τὰς ἡμετέρας ᾧ- 
δάς, ἂν μὲν τὰ αὐτά γε ἢ καὶ βελτίω τὰ mag ὑμῶν 
φαίνηται. λεγόμενα, δώσομεν ὑμῖν χορόν, εἰ δὲ μή, ὦ 

φίλοι, οὐκ ἂν ποτε δυναίμεϑα. ! Ταῦτ οὖν ἔστω περὶ 

πᾶσαν χορεΐαν καὶ μάϑησιν τούτων πέρι συντεταγμέ- 
να νόμοις ἔϑη, χωρὶς μὲν τὰ τῶν δούλων, χωρὶς δὲ τὰ 
τῶν δεσποτῶν, εἰ ξυνδοχκεῖ. KA. Πῶς δ᾽ ov ξυνδοχεῖ 

D 
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»or 7ε οὕτως; XX. ΑΘ. Ἔτι δὴ τοίνυν τοῖς ἐλευϑέ- 

ροις ἔστι τρία μαϑήματα, λογισμοὶ μὲν καὶ τὰ περὶ 
ἀριϑμοὺς ἕν μάϑημα, μετρητικὴ δὲ μήκους καὶ ἐπιπέ- 

δου καὶ βάϑους ὡς ἕν «v δεύτερον, τρίτον δὲ τῆς τῶν 
ἄστρων περιόδου πρὸς ἀλληλα ὡς méqvxs πορεύεσϑαι. 
* ταῦτα δὲ ξύμπαντα οὐχ ὡς ἀκριβείας ἐχόμενα δεῖ 
διαπονεῖν τοὺς πολλοὺς ἀλλά τινας ὀλίγους" ovc δέ, 

προϊόντες ἐπὶ τῷ τέλει φράσομεν. οὕτω γὰρ πρέπον 
ἄν εἴη" τῷ πλήϑει δὲ ὅσα αὐτῶν ἀναγκαῖα, καὶ πως 

ὀρϑότατα λέγεται, μὴ ἐπίστασϑαι μὲν τοῖς πολλοῖς αἱ- 

σχρόν, δι ἀκριβείας δὲ ζητεῖν, πάντα οὔτε ῥάδιον ovre 

10 παράπαν δυνατόν" τὸ δὲ ἀναγκαῖον αὐτῶν οὐχ οἷόν 
τε ἀποβάλλειν, ἀλλ ἔοικεν ὃ τὸν ϑεὸν πρῶτον ! πα- 

φοιμιασάμενος εἰς ταῦτα ἀποβλέψας εἰπεῖν ὡς οὐδὲ 
ϑεὸς ἀγάγκῃ μήποτε φανῇ μαχόμενος, ὅσαι ϑεῖαΐ γε, 
οἶμαι, τῶν [e] ἀναγκῶν εἰσίν, ἐπεὶ τῶν γε ἀνϑρωπί- 
γῶν, εἰς ἃς οἱ πολλοὶ βλέποντες λέγουσι τὸ τοιοῦτον, 

οὗτος πάντων τῶν λόγων εὐηϑέστατός ἐστι μακρῷ. 
KA. Τίνες ow, ὦ ξένε, αἵ μὴ τοιαῦται ἀνάγκαι, τῶν 

μαϑημάτων, ϑεῖαι δέ; ΑΘ. Δοκῶ μέν, ἃς μή τις 

πράξας μηδὲ αὖ μαϑὼν τὸ παράπαν ! ovx ἂν ποτβ 
γένοιτο ἀνϑρώποις ϑεὸς οὐδὲ δαίμων οὐδὲ ἥρως, οἷος 
δυνατὸς ἀνϑρώπων ἐπιμέλειαν σὺν σπουδῇ ποιεῖσϑαι. 
πολλοῦ δ᾽ ἂν δεήσειεν ἄνϑρωπός γε ϑεῖος qmod 

wie. ἕν μήτε δύο μήτε τρία μήϑ᾽ ὅλως ἄρτια καὶ πε- 

ριττὰ δυνάμενος vu YGUXEU' ; «μηδὲ ἀριϑμεῖν τὸ παρά- 
παν εἰδώς, μηδὲ νύχτα καὶ ἡμέραν. διαριϑμεῖσϑαι δυ- 
γνατὸς ὦν, σελήνης δὲ καὶ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων 
περιφορᾶς ἀπείρως ἔχων. | ταῦτ᾽ οὖν δὴ πάντα ὡς μὲν 
οὐκ ἀναγκαῖά ἐστι μαϑήματα τῷ μέλλοντι σχεδὸν 

ὁτιοῦν τῶν καλλίστων μαϑημάτων εἴσεσϑαι, πολλὴ καὶ 

μωρία τοῦ διανοήματος" ποῖα δὲ ἕκαστα τούτων καὶ 
πόσα καὶ πότε μαϑητέον, καὶ τί μετὰ τίνος καὶ τί 
χωρὶς TO» ἄλλων, καὶ πᾶσαν τὴν τούτων χρᾶσιν, ταῦ- 

τά ἐστιν ἃ δεῖ λαβόντα ὀρϑῶς πρῶτα ἐπὶ τάλλα ἰόν- 
τα τούτων ἡγουμένων τῶν μαϑημάτων μανϑάνειν. οὕ- 
TO γὰρ ἀνάγκη φύσει κατείληφεν, ἡ φαμὲν ! οὐδένα 
ϑεῶν οὔτε μάχεσϑαι τὰ νῦν OUTS μαχεῖσϑαὶ ποτε. 

K A. Ἔοικέ 78» o ξένε, γῦν οὕτω πῶς ῥηϑέντα ὀρϑῶς 

εἰρῆσϑαι καὶ κατὰ φύσιν ἃ λέγεις. ΑΘ. Ἔχει μὲν 

γὰρ οὕτως, ὦ Κλεινία, χαλεπὸν δὲ αὐτὰ προταξάμε- 

Yo» τούτῳ τῷ τρόπῳ νομοϑετεῖν" ἀλλ᾽ εἰς ἄλλον, εἰ 

δοκεῖ, χρόνον ἀκριβέστερον ἂν »ομοϑετησαίμεϑα. KA. 

"dL oxeic ἡμῖν, o ξένε, φοβεῖσϑαι τὸ τῆς ἡμετέρας περὶ 

τῶν τοιούτων ἀπειρίας, ἔϑος. οὔκουν ὀρϑῶς φοβεῖ: 
πειρῶ δὴ λέγειν μηδὲν ἀποκρυπτόμενος ἕνεκα τούτων. 
ΑΘ. Φοβοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα * ἃ σὺ νῦν λέγεις, μᾶλ- 

Ao» δ᾽ ἔτι δέδοικα τοὺς ἡμμένους μὲν αὐτῶν τούτων 
τῶν μαϑημάτων, κακῶς δ᾽ ἡμμένους. οὐδαμοῦ γὰρ δει- 
γὸν οὐδὲ σφοδρὸν ἀπειρία τῶν πάντων οὐδὲ μέγιστον 
κακόν, ἀλλ᾽ 7 πολυπειρία καὶ πολυμαϑία μετὰ κακῆς 

ἀγωγῆς γίγνεται πολὺ τούτων μείζων ζημία. KA. A- 
ληϑῆ λέγεις. XXL ΑΘ. Τοσάδε τοίνυν ἑκάστων χρὴ 

φάναι μανϑόνειν δεῖν τοὺς ἐλευϑέρους, ὅσα καὶ παμ- 
πολὺυς ἐν Αἰγύπτῳ ! παίδων ὄχλος ἅμα γράμμασι μαν- 

Dove. πρῶτον μὲν γὰρ περὶ λογισμοὺς ἀτεχνῶς παι- 
civ ἐξευρημένα μαϑήματα, μετὰ παιδιᾶς τὸ καὶ ἤδο- 
γῆς μανϑάνειν, μήλων τέ τινων διανομαὶ καὶ στεφά- 

νῶν mÀelocw ἅμα καὶ ἐλάττοσιν ἁρμοττόντων ἀρι- 
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ϑμῶν τῶν αὐτῶν, καὶ πυκτῶν καὶ παλαιστῶν ἐφεδρεί- 
ας τῷ καὶ συλλήξεως ἐν μέρει καὶ ἐφεξῆς καὶ ὡς πε- 
φύχκασι γίγνεσϑαι. καὶ δὴ καὶ παΐξοντες, φιάλας ἅμα l 

χρυσοῦ. καὶ χαλκοῦ καὶ ἀργύρου ! καὶ τοιούτων τιψῶν 

ἄλλων κεραννύντες, oi δὲ καὶ ὅλας πως διαδιδόντες, 

ὅπερ εἶπον, εἰς παιδιὰν ἐναρμόττοντες, τὰς τῶν ἀναγ- 

καίων ἀριϑμῶν χρήσεις, ὠφελοῦσι τοὺς μανϑάνοντας 
εἴς τε τὰς τῶν στρατοπέδων τάξεις xai ἀγωγὰς καὶ 

στρατείας καὶ εἰς οἰκονομίας αὖ, καὶ πάντως χι χφησι- 

μωτέρους αὐτοὺς αὑτοῖς καὶ ἐγρηγορότας μᾶλλον τοὺς 
ἀνϑρώπους. ἀπεργάζονται. uera δὲ ταῦτα ἐν ταῖς μὲς 
τρήσεσιν, ὅσα ἔχει μήκη καὶ πλάτη καὶ βάϑη, " περὶ 
ἅπαντα ταῦτα ἐγοῦσαν τινὰ φύσει γελοίαν τε καὶ αἱ- 
σχρὰν ἄγνοιαν ἐν τοῖς ἀνϑρώποις πᾶσι, ταύτης ἀπαλ- 

λάττουσι. ΚΑ. Ποΐαν δὴ καὶ τίνα λέγεις ταύτην; ΑΘ. 
Ὦ φίλε Κλεινία, παντάπασί ye μὴν καὶ αὐτὸς ἀκού- 

σας ὀψέ ποῖβ τὸ περὶ ταῦτα ἡμῶν παάϑος ἐθαύμασα, 

καὶ ἔδοξέ μοι τοῦτο οὐκ ἀνϑρώπινον ἀλλὰ ὑηγῶν τι- 
γῶν εἶναι μᾶλλον ϑρεμμάτων, ἠσχύνϑην τε οὐχ ὑπὲρ 

ἐμαυτοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἁπάντων ! τῶν Ἑλλή- 

γων. KA. Tov πέρι; λέγ᾽ ὃ τι καὶ φής, ὦ ξένε. ΑΘ. 

“Μέγω δή" μᾶλλον δ᾽ ἐρωτῶν σοι δείξω. καὶ μοι σμι- 
κρὸν ἀπόκριναι. γιγνώσκεις που μῆκος; ΚΛ. Τὶ μήν; 

ΑΘ. Τί δέ; πλάτος; KA. Πάντως. ΑΘ. Ἦ καὶ 
ταῦτα ὅτι δύ᾽ ἐστόν, καὶ τρίτον τούτων βάϑος; KA. 

πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. "p οὖν ov δοκεῖ σοι ταῦτα εἷ- 

ναι πᾶντα μετρητὰ πρὸς ἄλληλα; KA. Ναί. ΑΘ. 

Μῆκός τε, οἶμαι, πρὸς μῆκος, καὶ πλάτος πρὸς πλά- 

τος, καὶ βάϑος ὡςαύτως δυνατὸν εἶναι μετρεῖν * φύ- 

σει. KA. Σφόδρα ye Ae. Εἰ δ᾽ ἔστι μήτε σφόδρα 
μήτε ἠρέμα δυνατὰ ἔνια, ἀλλὰ τὰ μέν, τὰ δὲ μή, σὺ 

δὲ πάντα ἡγεῖ, πῶς οἴξι πρὸς ταῦτα διακεῖσϑαι; KA. 

Aio» ὅτι φαύλως. ΑΘ. Ti δ᾽ αὖ; μῆκός T8 καὶ 

πλάτος πρὸς βάϑος, ἢ πλάτος τε καὶ μῆκος πρὸς ἀλ- 
ληλα, dp οὐ διανοούμοϑα περὶ ταῦτα οὕτως Ἕλληνες 

πάντες, ὡς δυνατά ἐστι ioco ds πρὸς ἀλληλα á- 

μωργέπως; KA. Παντάπασι ! μὲν ow. ΑΘ. Εἰ ὃ 

ἔστιν αὐ μηδαμῶς μηδαμῇ δυνατά, πάντες δ᾽, ὅπερ si- 
πον, Ἕλληνες διαγνοούμεϑα ὡς δυνατά, μῶν. οὐκ ἄξιον 

ὑπὲρ πάντων αἰσχυνϑέντα εἰπεῖν πρὸς αὐτούς" n. pa- 

τιστοι τῶν Ἑλλήνων, ἕν ἐκείνων τοῦτ᾽ ἐστὶν ὧν ἔφα- 

μεν, αἰσχρὸν μὲν γεγονέναι τὸ μὴ ἐπίστασϑαι, τὸ δ᾽ 

ἐπίστασϑαι τἀναγκαῖα οὐδὲν πάνυ καλόν; KA. πῶς 

δ᾽ ov; ΑΘ. Καὶ πρὸς τούτοις 758 ἄλλα ἔστι τούτων 

ξυγγενῆ, ἐν οἷς αὖ πολλὰ ἁμαρτήματα ! ἐκείνων ἀδελ- 

φὰ ἡμῖν ἐγγίγνεται τῶν ἁμαρτημάτων. KA. Ποῖα δή; 

ΑΘ. Τὸ τῶν μετρητῶν 18 καὶ ἀμέτρων πρὸς ἄλληλα, 

jun φύσει γέγονϑ. ταῦτα γὰρ δὴ σκοποῦντα διαγι- 

γνώσκϑιν ἀναγκαῖον ἢ παντάπασιν εἶναι φαῦλον, προ- 

βαάλλοντά τ ἀλλήλοις ἀεί, διατριβὴν τῆς πεττείας πο- 
λὺ χαριεστέραν πρεσβυτῶν διατρίβοντα, φιλονεικεῖν ἐν 
ταῖς τούτων ἀξίαισι σχολαῖς. KA. Ἴσως" ξοικδ γοῦν 

d ve πεττεία ! καὶ ταῦτα ἀλλήλων τὰ μαϑήματα sh 
πάμπολυ κεχωρίσϑαι. ΑΘ. Ταῦτα τοίνυν ἐγὼ μέν, ὦ 

Κλεινία, φημὶ τοὺς νέους δεῖν μανϑάνειν" καὶ γὰρ ov 
τε βλαβερὰ οὔτε χαλεπά ἐστι, μετὰ δὲ παιδιᾶς ἅμα 
μανϑανόμενα ὠφελήσει μέν, βλάψει δὲ ἡμῖν τὴν πόλιν 
οὐδέν. εἰ δέ τις ἄλλως λέγει, ἀκουστέον. KA. Πῶς δ᾽ 

ov; ΑΘ. ἀλλὰ μὴν ἂν οὕτω ταῦτα ἔχοντα φαίνηται, 
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δῆλον ὡς ἐγκφινοῦμεν αὐτά, μὴ ταύτῃ δὲ φαινόμενα | 
ἔχειν ᾿ἀποκριϑήσεται. ! KA. 4ihov τὶ μήν; 
γῦν, ὦ ξένε, κείσϑω ταῦτα ὡς ὄντα τῶν δεόντων μα- 
ϑημάτων, ἵνα μὴ διάκενα 3; ἡμῖν ἢ τὰ τῶν γόμων:. ΑΘ. 

Κείσϑω μέντοι καθάπερ ὀνέχυρα λύσιμα ἐκ τῆς ἄλλης 
πολιτείας, ἐὰν ἢ τοὺς ϑέντας ἡμᾶς ἢ καὶ τοὺς ϑεμέ- 

γους ὑμᾶς μηδαμῶς φιλοφρονῆται. ΚΑ. Δικαίαν λέ- 
yes τὴν ϑέσιν. XXIL ΑΘ. Ἄστρων δὴ τὸ μετὰ ταῦ- 
τα ὅρα τὴν μάϑησιν τοῖς νέοις ἂν ἡμᾶς ἀρέσκῃ λε- 
χϑεῖσα ἢ καὶ τοὐναντίον. ΚΑ. “έγε μόνον. ΑΘ. 
Καὶ μὴν ϑαῦμά γε περὶ ταῦτα ἐστὶ μέγα καὶ οὐδαμῶς 
οὐδαμῇ * ἀνεκτόν. ΚΑ. Τὸ ποῖον δή; ΑΘ. Τὸν μέγι- 
στον ϑεὸν καὶ ὅλον τὸν κόσμον φαμὲν οὔτα ξητεῖν 
δεῖν οὔτε πολυπραγμονεῖν τὰς αἰτίας ἐρευγῶντας" οὐ 
γὰρ οὐδ᾽ ὅσιον εἶναι" τὸ δὲ ἔοικε πᾶν τούτου τοὺ- 
γαντίον γιγνόμενον ὀρϑῶς ἂν γίγνεσϑαι. KA. πῶς 

εἶπες; ΑΘ. Παράδοξον μὲν τὸ λεγόμενον καὶ οὐκ ἂν 

πρεσβύταις τις οἰηϑείη πρέπειν τόδε" 
καλόν τε οἰηϑῇ καὶ ἀληϑὲς μάϑημα εἶναι καὶ πόλει 

ξυμφέρον καὶ τῷ ϑεῷ ! παντάπασι φίλον, οὐδενὶ δὴ 
τρόπῳ δυνατόν ἐστιν ἔτι μὴ φράζειν. ΚΑ. Εἰκότα λέ- 
yes ἀλλ ἄστρων πέρι μάϑημα τί τοιοῦτον ἀνευρή- 

σομεν: ΑΘ. Ὦ ἀγαϑοΐ, καταψευδόμεϑα γῦν, ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, Ἕλληνες πάντες μεγάλων ϑεῶν, Ἡλίου τε ἅμα 

καὶ Σελήνης. KA. Τὸ ποῖον. δὴ λέγεις ψεῦδος; AQ. 

Φαμὲν αὐτὰ οὐδέποτε τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἱέναι, καὶ ἄλλ 
ἅττα ἄστρα μετὰ τούτων, ἐπονομάζοντες πλανητὰ αὖ- 

τά. ! ΚΑ. Νὴ τὸν Δία, ὦ ξένε, ἀληϑὲς τοῦτο λέγεις" 

ἐν γὰρ δὴ τῷ βίῳ πολλάκις ἑώρακα καὶ αὐτὸς TOY T8 

Ἑωςφόρον καὶ τὸν Ἕσπερον καὶ ἄλλους τινὰς οὐδέπο- 

τὸ ἰόντας εἰς τὸν αὐτὸν δρόμον ἀλλὰ πάντῃ πλανωμέ- 

γους, τὸν δὲ Ἥλιόν που καὶ Σελήνην δρῶντας rov , 

ἃ ἀεὶ πάντες ξυνεπιστάμεϑα. ΑΘ. Ταῦτ ἔστι τοί- 
γυν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία, νῦν ἃ δή φημι δεῖν 
περὶ ϑεῶν τῶν κατ΄ οὐρανὸν τούς γε ἡμετέρους πολί- 
τας τὸ καὶ τοὺς γέους τὸ μέχρι τοσούτου ! μαϑεῖν πε- 
oi ἁπάντων τούτων, μέχρι τοῦ μὴ βλαςφημεῖν περὶ 
αὐτά, εὐφημεῖν δὲ ἀεὶ ϑύοντάς τε καὶ ἐν εὐχαῖς εὖχο- 
μένους εὐσεβῶς. KA. Τοῦτο μὲν ὀρϑόν, εἴ γε πρῶ- 

τὸν μὲν δυνατόν ἐστιν ὃ λέγεις, μαϑεῖν" εἶτα, εἰ μὴ 
λέγομέν τι περὶ αὐτῶν ὀρϑῶς γῦν, μαϑόντες δὲ λέξο- 

μεν, συγχωρῶ καγὼ τό 7ε τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ὃ» 
μαϑητέον εἶναι. ταῦτ οὖν ὡς ἔχοντά ἐσϑ᾽ οὕτω, πει- 
ρῶ σὺ μὲν ἐξηγεῖσϑαι πάντως, ἡμεῖς δὲ Ewénso Sal 

σοι μανϑάνοντες. ' ΑΘ. MAE ἔστε μὲν ov ῥάδιον ὃ 
λέγω μαϑεῖν, οὐδ᾽ αὖ παντάπασι χαλεπόν, οὐδέ γέ 

τινος χρόνου παμπόλλου. τεκμήριον, δέ" ἐγὼ τούτων 
οὔτε νέος οὔτε πάλαι ἀκηκοὼς σφῷν ἄν νῦν οὐχ ἐν 
πολλῷ χρόνῳ δηλῶσαι δυναίμην. καίτοι χαλεπά 75 ὃν- 
τα οὐκ ἂν ποτϑ οἷός T Tj» δηλοῦν τηλικούτοις οὖσι τη- 
λικοῦτος. KA. ἤληϑῆ λέγεις. ἀλλὰ τὶ καὶ φὴς τοῦτο 
τὸ μάϑημα, ὃ ϑαυμαστὸν μὲν λέγεις, προφῆκον δ᾽ αὐ 
μαϑεῖν * τοῖς γέοις, οὐ γιχνώσκειν δὲ ἡμᾶς; πειρῶ 
περὶ αὐτοῦ τό γ8 τοσοῦτον φράζειν ὡς σαφέστατα. 
ΑΘ. Πειρατέον. οὐ γάρ ἐστι τοῦτο, ὦ ἄριστοι, τὸ δό- 
γμα ὀρϑὸν περὶ σελήνης τε καὶ ἡλίου xol τῶν ἄλλων 

ἄστρων, ὡς ἄρα πλανᾶταί ποτε, πᾶν δὲ τοὐναντίον 
ἔχει τούτου" τὴν αὐτὴν γὰρ αὐτῶν ὁδὸν ἕκαστον καὶ 
οὐ πολλάς, ἀλλὰ μίαν ἀεὶ κύχλῳ διεξέρχεται, φαίνεται 

; 
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δὲ πολλὰς φερόμενον" τὸ δὲ τάχιστον αὐτῶν ὃν βρα- 

δύτατον οὐκ ὀρϑῶς αὖ δοξάζεται, τὸ δ᾽ ἐναντίον ! 

ἐναντίως. ταῦτ οὖν εἶ πέφυχο μὲν οὕτως, 7, ἡμεῖς δὲ μὴ 

ταύτῃ δοξάζομεν — εἰ μὲν ἐν Ὀλυμπίᾳ ϑεόντων ἵπ- 
πων οὕτως ἢ δολιχοδρόμων ἀνδρῶν διενοούμεϑα πέρι, 

καὶ προςφηγορδύομεν τὸν τάχιστον μὲν ὡς βραδύτατον, 
τὸν δὲ βραδύτατον ὡς τάχιστον, ἐγκώμιά T8 ποιοῦντες 

ἤδομεν τὸν ἡττώμενον νενικηκότα, οὔτϑ ὀρϑῶς ἄν οὔτ᾽ 
οἶμαι, προςφιλῶς τοῖς δρομεῦσιν ἡμᾶς ἂν τὰ ἐγκώμια 
προςάπτειν ἀνϑρώποις ovci νῦν δὲ δὴ περὶ ϑεοὺς τὰ 
! αὐτὰ ταῦτα ἐξαμαρτανόντων ἡμῶν, dp οὐκ οἰόμεϑα, 
ὃ γελοῖόν 18 καὶ οὐκ ὀρϑὸν ἐχεῖ γιγνόμενον ἦν ἂν τό- 

τε, vU» ἐνταυϑοῖ καὶ ἐν τούτοισι γίγνεσϑαι; KA. Γε- 

λοῖον μὲν οὐδαμῶς. ΑΘ. Ov μὴν οὐδὲ ϑεοφιλές γε, 
ψευδὴ φήμην ἡμῶν κατὰ ϑεῶν ὑμνούντων. KA. Ἄλη- 
ϑέστατα, εἴπερ γε οὕτω ταῦτ ἐστίν. ΑΘ. Οὐχοῦν ἂν 

μὲν δείξωμεν οὕτω ταῦτ᾽ ἔχοντα, μαϑητέα μέχρι 78 
τούτου τὰ τοιαῦτα πάντα, μὴ δειχϑέντων δὲ ἑατέον; 
καὶ ταῦτα ἡμῖν οὕτω ξυγκείσϑως ) KA. Πάνυ μὲν ovv. 

XXIII. ΑΘ. Ἤδη τοίνυν χρὴ φάναι τέλος ἔχειν τά γε 

παιδείας μαϑημάτων πέρι »όμιμα. Περὶ δὲ ϑήρας 
ὡραύτως διανοηϑῆναι χρή, καὶ περὶ ἁπάντων ὁπόσα 
τοιαῦτα. κινδυνεύει γὰρ δὴ »νομοϑέτῃ τὸ προςταττόμε- 
vov ἐπὶ μεῖζον εἶναι τοῦ νόμους ϑέντα ἀπηλλάχϑαι,᾿ 

ἕτερον δέ τι πρὸς τοῖς »όμοις εἶναι μεταξύ Ti νουϑε- 
τήσεώς τὸ πεφυκὸς ἅμα καὶ νόμων, ὃ δὴ πολλάκις 

ἡμῶν ἐμπέπτωχε τοῖς ! λόγοις, οἷον περὶ τὴν τῶν σφό- 
ὅρα νέων παίδων τροφήν" οὐ γὰρ ῥητά φαμεν εἶναι, 
λέγοντές, τε αὐτὰ ὡς νόμους οἴεσϑαι τιϑεμένους εἶναι 

πολλῆς ἀνοΐας γέμειν. γεγραμμένων δὴ ταύτῃ τῶν νό- | 

uo» τε καὶ ὅλης τῆς πολιτείας οὐ τέλεος ὁ τοῦ διαφέ- 

θοντος πολίτου “πρὸς ἀρετὴν γίγνεται ἔπαινος, ὅταν 

αὐτόν τις φῇ τὸν ὑπηρετήσαντα τοῖς »όμοις ἄριστα 

xai πειϑόμενον μάλιστα, τοῦτον εἶναι τὸν ἀγαϑόν" 

«τελεώτερον δὲ ὧδε εἰρημένον, ὡς ἄρα, ὃς ἄν τοῖς τοῦ 

γομοϑέτου νομοϑετοῦντός T8 καὶ ἐπαινοῦντος xoi * 
ψέγοντος πειϑόμενος γράμμασι διεξέλϑῃ τὸν βίον 
ἄχρατον. οὗτος ὅ τε λόγος ὀρϑότατος εἰς ἔπαινον πο- 

λέτου, τόν τε »ομοϑέτην ὄντως δεῖ μὴ μόνον γράφειν 
τσὺς »όμους, πρὸς δὲ τοῖς νόμοις ὅσα καλὰ αὐτῷ δο- 
χεῖ καὶ μὴ καλὰ εἶναι, νόμοις ἐμπιεπλεγμένα γράφειν, 
τὸν δὲ ἄκρον πολίτην μηδὲν ἡ ἧττον ταῦτα ἐμπεδοῦν ἢ 7 
τὰ ταῖς «ζημίαις ὑπὸ γόμων κατειλημμένα. τὸ δὲ δὴ 
παρὸν ἡμῖν τὰ νῦν οἷον μάρτυρα ἐπαγόμεϑα" δηλοῖ 
uiv ἂν 0 ! BoviousS« μᾶλλον. ϑήρα γὰρ πάμπολύ τι 
πρᾶγμά ἐστι, περιειλημμένον ὀνόματι νῦν σχεδὸν ἑνί. 
πολλὴ μὲν γὰρ ἡ τῶν ἐνύδρων, πὶ πολλὴ δὲ ἡ τῶν πτη- 
γῶν, πάμπολυ δὲ καὶ τὸ περὶ τὰ πεζὰ ϑηρεύματα, οὐ 

μόνον ϑηρίων ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἀνϑρώπων ἄξιον ἐν- 

γοεῖν ϑήραν, τήν 1s κατὰ πόλεμον, πολλὴ δὲ καὶ ἢ 
κατὰ φιλίαν ϑηρεύουσα ἢ μὲν ἔπαινον, ἡ δὲ ψόγον 
ἔχει" καὶ κλωπεῖαι καὶ λῃστῶν καὶ στρατοπέδων στρα- 
τοπέδοις ϑῆραι. ϑήρας δὲ πέρι τιϑέντι τῷ ' »ομοϑέτῃ | 

τοὺς νόμους οὔτε μὴ GA ToU οἷόν τε, οὔτε ἐπὶ 

πᾶσι τάξεις καὶ ζημίας ἐπιτιϑέντα ἀπειλητικὰ »όμιμα 

τιϑέναι. τί δὴ δραστέον περὶ τὰ τοιαῦτα; τὸν μέν, τὸν 

νομοϑέτην, ἐπαινέσαι καὶ ψέξαι χρεὼν τὰ περὶ ϑήρας 

πρὸς τοὺς τῶν γέων πόνους T8 καὶ ἐπιτηδεύματα, τὸν 

δ᾽ αὖ νέον ἀχούσαντα πείϑεσϑαι, καὶ uS ἡδονὴν 
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μήτε πόνον ἐξείργειν αὐτόν, τῶν δὲ περὶ ἕκαστα ἀπει- 

ληϑέντων μετὰ ζημίας καὶ »ομοϑετηϑέντων τὰ μετ᾽ 

ἐπαΐνου ! ῥηϑέντα μᾶλλον τιμᾶν καὶ πιροοταχϑένα 

ἀποτελεῖν. τούτων δὴ προῤῥηϑθέντων ἑξῆς ἂν γίγνοιτο 

ἔμμετρος ἔπαινος ϑήρας καὶ ψόγος, ἥτις μὲν βελτίους 

ἀποτελεῖ τὰς ψυχὰς τῶν νέων, ἐπαινοῦντος, Ἱμέχοσεος 

δὲ q τἀναντία. λέγωμεν τοίνυν τὸ Berk τοῦτο ἑξῆς 

πιροςαγ ορδύοντες δι εὐχῆς ποὺς γέους" Ὦ, φίλοι, st 

ὑμᾶς μήτε τις ἐπιϑυμία μήτ᾽ ἔρως τῆς περὶ ϑάλατταν 

ϑήρας ποτὲ λάβοι μηδὲ ἀγκιστρείας μηδ᾽ ὅλως τῆς τῶν 
ἐνύδρων ζώων, ! μήτε ἐγρηγορόσι μήτε: εὕδουσι κύρτοις 

ἀργὸν ϑήραν διαπονουμένοις. μηδ᾽ αὖ ἄγρας ἀνϑρώ- 

cQ» κατὰ ϑάλατταν λῃστείας τε ἵμερος ἐπελϑὼν ὑμῖν 

ϑηρευτὰς ὠμοὺς καὶ ἀνόμους, ἀποτελοῖ. κλωπείας δ᾽ ἐν 

χώρᾳ καὶ πόλει μηδὲ εἰς τὸν ἔσχατον ἐπέλϑοι νοῦν 

ἅψασϑαι. μηδ᾽ αὖ πτηνῶν ϑήρας αἱμύλος ἕρως οὐ 

σφόδρα ἐλευϑέριος ἐπέλϑοι τινὶ * γέων. πεζῶν δὴ μό- 

Yo» ϑήρευσίς. 18 καὶ ἄγρα λοιπὴ, τοῖς mag ἡμῖν ἀϑλη- 

ταῖς, ὧν ἢ μὲν τῶν εὑδόντων αὖ κατὰ μέρη, νυχτερεία 

χληϑεῖσα, ἀργῶν ἀνδρῶν, οὐκ ἀξία ἐπαίνου, οὐδ᾽ ἡ 

———— οφυ.--- 
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τῶν διαπαύματα πόνων ἔχουσα, ἀρκυσὶ τε καὶ πάγαις. 
ἀλλ ov φιλοπόνου ψυχῆς γίκῃ χειρουμένων τὴν ἄγριον 

τῶν ϑηρίων ῥώμην. μόνη δὴ πᾶσι λοιπὴ καὶ ἀρίστη " 
τῶν τετραπόδων i ἵπποις καὶ κυσὶ καὶ τοῖς ἑαυτῶν ϑή- 
ρα σώμασιν, ὧν ἁπάντων κρατοῦσι δρόμοις καὶ πλη- 
γαῖς καὶ βολαῖς, αὐτόχειρες ϑηρεύοντες, ὅσοις ἀνδρείας 
τῆς ϑείας ἐπιμβλές. τούτων δὴ πάντων ἔπαινος μὲν πέ- 
gi καὶ ψόγος ὃ διειρημένος ἂν εἴη λόγος, νόμος δὲ 00e 
! τούτους μηδεὶς τοὺς ἱεροὺς ὄντως ϑηρευτὰς κωλυέτω, 

ὅπου καὶ ὅπῃπερ ἂν ἐθέλωσι κυνηγετεῖν" 
δὲ ἄρκυσι xoi πλεκταῖς πιστὸν μηδεὶς μηδέποτε ἐάσῃ 
μηδαμοῦ ϑηρεῦσαι" τὸν ὀρνιϑευτὴν δὲ ἐν ἀγροῖς μὲν 
καὶ ὄρεσι μὴ κωλυέτω, ἐν ἐργασίμοις δὲ καὶ ἱεροῖς ἀ- 
γρίοις ἐξειργέτω ὁ “προςτυγχάνων᾽ ἐνυγροϑηρευτὴν δέ, 
πλὴν ἐν λιμόσι καὶ ἱεροῖς ποταμοῖς τ καὶ ἕλεσι καὶ 

λίμναις, ἐν τοῖς ἄλλοις δὲ ἐξέστω ϑηρδύειν, μὴ χρώμετ 4 

vov ὁπῶν ἀναϑολώσει μόνον. ἸΙΤΥῦν ovv ἤδη πάντα 
χρὴ φάναι τόλος ἔχειν τά γ8 παιδείας πέρι νόμιμα. 
ΚΛ. Καλῶς ἂν λέγοις. 

1. ΑΘ. Tovro μὴν ἐχόμενά ἐστι τάξασϑαι μὲν 
καὶ »ομοϑετήσασϑαι δορτὰς μετὰ τῶν ἐκ Δελφῶν 
μαντειῶν, αἵτινες ϑυσίαι χαὶ ϑεοῖς οἵετισι» ἄμεινον 

καὶ λῷον ϑυούσῃ τῇ πόλδϑι γίγνοιντ' ἂν" 
πόσαι τὸν ἀριϑμόν, σχεδὸν ἴσως ἡμέτερον ἂν νομὸ- 
ϑετεῖν ἔνιά γ᾽ αὐτῶν εἴη. ΚΑ. Ταχ ἂν τὸν ἀριϑμόν. 

ΑΘ. Τὸν ἀριϑμὸν δὴ λέγωμεν πρῶτον" ἔστωσαν γὰρ 

τῶν ! μὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων μηδὲν 
ἀπολείπουσαι, ὅπως ἄν μία γὲ τις ἀρχὴ ϑύῃ ϑεῶν ἢ 
δαιμόνων τινὶ cel ὑπὲρ πόλεώς τε καὶ αὐτῶν καὶ κτη- 
μάτων. ταῦτα δὲ ξυνελϑόντες ἐξηγηταὶ καὶ ἱερεῖς ié- 

ρειαὶ 18 καὶ μάντεις μετὰ »ομοφυλάχων ταξάντων, & 

παραλείπειν ἀνάγκη τῷ νομοϑέτῃ. xol δὴ καὶ αὐτοῦ 

τούτου χρὴ γίγνεσϑαι ἐπιγνώμονας, τοῦ παραλειπομέ- 
γου, τούτους τοὺς αὐτούς. 0 μὲν γὰρ δὴ »όμος ἐρεῖ 
δώδεκα μὲν ἑορτὰς εἶναι τοῖς δώδεκα ϑεοῖς, ! ὧν ἂν ἡ 

φυλὴ ἑκάστη ἐπώνυμος ἢ» ϑύοντας τούτων ἑκάστοις 

ἔμμηνα ἱερὰ χορούς 18 καὶ ἀγῶνας μουσικούς, τοὺς δὲ 

γυμνικοὺς κατὰ τὸ πρέπον προςνέμοντας τοῖς ϑεοῖς τα 
αὐτοῖς ἅμα καὶ ταῖς ὥραις ἑκάσταις, γυναικείας T8 
ἑορτάς, ὅσαις χωρὶς ἀνδρῶν προςήκει καὶ ὅσαις μή, 
διανέμοντας. ἔτι δὲ καὶ τὸ τῶν χϑονίων καὶ ὅσους 

αὖ ϑεοὺς οὐρανίους ἐπονομαστέον καὶ τὸ τῶν τούτοις 

ἑπομένων οὐ ξυμμικτέον, ἀλλὰ χωριστέον ἐν τῷ τοῦ 

πότε δὲ καὶ 

Πλούτωνος ! μηνὶ τῷ δωδεκάτῳ κατὰ τὸν νόμον ἀπο- 
διδόντας, καὶ οὐ δυςχεραντέον πολεμικοῖς ἀνϑρώποις 

τὸν τοιοῦτον ϑεόν, ἀλλὰ τιμητέον ὡς ὄντα ἀδὶ τῷ 
τῶν ἀνϑρώπων γένει. ἄριστον" κοινωνία γὰρ ψυχῇ καὶ 
σώματι διαλύσεως οὐκ ἔστιν 5 κρεῖττον, ὡς ἐγὼ φαίην 
ἂν σπουδῇ λέγων. πρὸς τούτοις δὲ διάνοιαν χρὴ σχεῖν. 
τοὺς διαιρήσοντας ἱκανῶς ταῦτα τοιάνδε, ὡς ἔσϑ᾽ ἡμῖν 
7 πόλις, οἵαν οὐκ ἂν τις ἑτέραν εὕροι τῶν γὺν περὶ ) 
χρόνου σχολῆς καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐξουσίας, δεῖ δὲ 5 

αὐτήν, καϑάπερ ἕνα ,ἄνϑρωπον, * ζῇν εὐ. τοῖς δὲ εὐ- 
δαιμόνως ζῶσιν ὑπάρχειν ἀνα 7t 
E Ds ς ζῶ , 9x 3 or 75 J goto» τὸ μήτε 
ἀδικεῖν ἀλλους μήτ ὑφ ὅτέρων αὐτοὺς ἀδικεῖσϑαι" 

τούτοιν δὲ τὸ μὲν οὐ πάνυ χαλεπόν, τοῦ δὲ μὴ ἀδι- 
κεῖσθαι χτήσασϑαι δύναμιν παγχάλεπον, καὶ οὐκ ἔστ Ἷ E 
αὐτὸ τϑλέως σχεῖν ἄλλως ἢ ἢ τϑλέως γενόμενον ἀγαϑόν. 
ταὐτὸν δὴ τοῦτο ἔστι καὶ πόλδι ὑπάρχειν, γενομένῃ, 
μὲν ἀγαϑῇ βίος εἰρηνικός, πολεμικὸς δὲ ἔξωϑέν τὸ καὶ — 
ἔνδοϑεν, ἄν ἢ κακή. τούτων δὲ ταύτῃ σχεδὸν ἐχόν- 
τῶν, οὐκ ἐν πολέμῳ τὸν πόλεμον ! ἑκάστοις γυμνα- B 

στέον, ἀλλ ἐν τῷ τῆς εἰρήνης βίῳ. δεῖ τοίνυν πόλιν - 
ἑκάστου μηνὸς νοῦν κεκτημένην στρατεύεσϑαι μὴ ἔλατ- 
τον μιᾶς ἡμέρας, πλείους δέ, ὡς dy καὶ τοῖς ἄρχουσι 
ξυνδοκῇ, μηδὲν χειμῶνας 7 καύματα διουλαβουμένους, 
αὐτούς τὸ ἅμα καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας, ὅταν ὡς 

γυχτερουτὴν | — 



τ 

ΝΕ ΤΉ ΒΥ ἹΣ ΓΒ. 

Ξῇ παγδημίαν͵ ἐξάγειν δόξῃ τοῖς ἄρχουσι, τοτὲ δὲ καὶ 

κατὰ μέρη" καὶ τινας «eb παιδιὰς μηχανᾶσϑαι καλὰς 

ἅμα ϑυσίαις, ὅπως ἂν γίγνωνται μάχαι τινὲς ὅορτα- 

E στικαΐ, “μιμούμεναι. τὰς πολεμικὰς ι ὅ τι μάλιστα ἐναρ- 

γῶς μάχας. νικητήρια δὲ xal ἀριστεῖα ἑκάστοισι τού- 
τῶν δεῖ διανέμειν, ἐγκώμιά τὸ καὶ ψόγους ποιεῖν ἀλ- 
λήλοις, ὁποῖός τις ἂν ἵκαστος γίγνηται χατά T8 τοὺς 
ἀγῶνας ἐν παντί τὸ αὖ τῷ βίῳ, τόν τ ἄριστον δο- 
χοῦντα δῖναι κοσμοῦντας καὶ τὸν μὴ ψέγοντας. EL 

3 τὴς δὲ ἔστω τῶν τοιούτων μὴ ἅπας, ἀλλὰ γεγονὼς 

πρῶτον μὲν μὴ ἔλαττον πεντήκοντα ἐτῶν, μηδ᾽ αὖ τῶν 

- ὁπόσοι ποίησιν μὲν καὶ Μοῦσαν ἱκανῶς iir i, iE ἐν 

D αὑτοῖς εἰσί, καλὸν δὲ ἢ ἔργον καὶ ἐπιφανὲς ! μηδὲν δρά- 
΄ «“ * 2 2 ^ M , 

, σαντες πῶποτδ᾽ οσοι δὲ͵ ἀγαϑοὶ T8 αὐτοὶ καὶ τίμιοι 
I δὴ fs FJ » . 23 ' - 

En ἐν τῇ 7TtO 6L, toyov οντδς δημιουργοὶ καλῶν τὰ τῶν 

| τοιούτων ἀδέσϑω ποιήματα, ἐὰν καὶ μὴ μουσικὰ πε- 
φύκῃ. κρίσις δὲ αὐτῶν ἔστω παρά τε τῷ παιδουτῇ καὶ 
τοῖς ἄλλοις »ομοφύλαξι, τοῦτο ἀποδιδόντων αὐτοῖς γέ- 

ρας, παῤῥησίαν ἐν Μούσαις εἶναι μόνοις, τοῖς δὲ ἀλ- 
λοις μηδεμίαν ἐξουσίαν γίγνεσϑαι μηδέ τινὰ τολμᾶν 

ἄδειν ἀδύκιμον "Μοῦσαν μὴ χρινάντων τῶν »ομοφυλά- 

r 

τί Ε κῶν, μηδ᾽ ἂν ἡδίων ἢ τῶν ! ᾿Θαμύρου T8 καὶ ᾿Ορφείων 

E 

ὕμνων, ἀλλ᾿ ὅσα T8 ἱερὰ χριϑέντα ποιήματα ἐδόϑη 

τοῖς ϑεοῖς καὶ ὅσα ἀγαϑῶν ὄντα ἀνδρῶν Ψέγοντα ἢ 
ἐπαινοῦντα τινας ἐχρίϑη μετρίως δρᾶν τὸ τοιοῦτον. 
IL. Τὰ αὐτὰ δὲ λέγω στρατείας 18 πέρι καὶ τῆς ἐν 

| ποιήσεσι παῤῥησίας γυναιξί v8 καὶ ἀνδράσιν ὁμοίως 
| γίγνεσϑαι δεῖν. χρὴ δὲ ἀναφέρειν παραδειχνύντα ἑἕαυ- 

Φέρε, τίνας ποτὲ τρέφω 

τὴν πόλιν ὅλην παρασχευάσας; * co οὐκ ἀϑλητὰς τῶν 

μεγίστων ἀγώνων, οἷς ἀνταγωνισταὶ μυρίοι ὑπάρχουσι; 
Καὶ πάνυ γε, φαίη τις &y ὀρϑῶς λέγων. TY δῆτα; εἰ 

£ 
πύκτας ἢ παγκρατιαστὰς ἐτρέφομεν ἢ τι τῶν τοιούτων 
ἕτερον. ἀγωνισμάτων. ἀϑλοῦντας, ἄρα εἰς αὐτὸν ἂν 

Ute ; E 
τῷ τὸν νομοϑέτην TO λόγῳ᾽ 

. ἀπηντῶμεν τὸν ἀγῶνα ἐν τῷ . πρόσϑεν χφόνῳ οὐδενὶ 

xod ἡμέραν, προςμαχόμενοι; ἢ πύκται Te ὄντες παμ- 

πόλλας ἄν ἡμέρας ἔμπροσϑεν τοῦ ἀγῶνος ἐμανϑάνο.- 

μὲν 18 ἂν μάχεσϑαι καὶ διεπονούμεϑα μιμούμενοι 
“πὶ πάντα ! ἐκεῖνα, ὁπόσοις ἐμέλλομεν εἰς τότε χρήσεσϑαι 

περὶ τῆς νίκης διαμαχόμενοι; καὶ ὡς ἐγγύτατα τοῦ 
ὁμοίου ἰόντες ἀντὶ ἱμάντων σφαίρας ἂν περιδδούμεϑα, 
ὅπως αἵ πληγαὶ T8 καὶ αἵ τῶν πληγῶν εὐλάβειαι διε- 

μελετῶντο εἰς τὸ δυνατὸν ἱκανῶς; & τὲ τις ἡμῖν συγ- 
γυμναστῶν. συνέβαινεν ἀπορία πλείων, ag àv δείσαν- 
τες τὸν τῶν ἀνοήτων γέλωτα οὐκ ἂν ἐτολμῶμεν xQ&- 

- μαννύντες εἴδωλον ἄψυχον γυμνάξζεσϑαι πρὸς αὐτό; 
c καὶ ἔτι πάντων τῶν T8 ἐμψύχων καὶ τῶν ἀψύχων ! 

ἀπορήσαντές τῴ γ ἐν ἐρημίᾳ συγγυμναστῶν ἀρά 78 

οὐκ ἐτολμήσαμεν ἂν αὐτοὶ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς σκιαμα- 
χεῖν ὄντως; ἢ τὶ ποτε ἄλλο τὴν τοῦ χειρονομεῖν μελέ- 

ΤῚ τὴν ἂν τις φαίη y&y ονέναι; KA. Ζχεδόν, ὦ ξένε, οὐ- 
δὲν ἀλλο γε πλὴν τοῦτο αὐτό, ὃ σὺ νῦν ἔφϑεγξαι. 

ΑΘ. Τί 0v; τὸ τῆς πόλεως ἡμῖν μάχιμον " χϑῖρόν τι 

παρασχευασάμενον, τῶν τοιούτων ἀγωνιστῶν εἰς τὸν 
μέγιστον τῶν ἀγώνων ἑκάστοτε τολμήσει παριέναι, 
διαμαχούμενον περὶ ψυχῆς τὸ καὶ παίδων καὶ χρημά- 

D τῶν | καὶ ὅλης τῆς πόλεως; καὶ ταῦτα δὴ φοβηϑεὶς 
αὐτῶν ὃ νομοϑέτης, τὰ πρὸς ἀλλήλους γυμνάσια μὴ 
φαίνηταί τισι γελοῖα, οὐκ ἄρα νομοϑετήσει στρατεύε- 
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σϑαι, προςτάττων μάλιστα μὲν ἑκάστης. ἡμέρας τά re 

σμικρὰ χωρὶς τῶν ὅπλων, χορούς τὸ εἰς ταῦτα ἅμα 
καὶ γυμναστικὴν πᾶσαν ξυντείνων, τὰς δὲ οἷόν τινας 

μείζους, e καὶ ἐλάττους γυμνασίας μὴ ἔλαττον ἢ κατὰ 
μῆνα ἕκαστον ποιεῖσϑαι πιροςτάξει, ἁμίλλας 18 πρὸς 

ἀλλήλους ποιουμένους κατὰ ! πᾶσαν τὴν χώραν, ἐπὶ 

κατάληψιν χωρίων ἁμιλλωμένους χαὶ biis, xci πᾶ- 

gay μιμουμένους «τὴν πολεμικὴν ὄντως, σφαιρομαχεῖν 
τ καὶ βολαῖς ὡς ἐγγύτατα τῶν ἀληϑῶν χρωμένους 
ὑπιοκινδύνοις βέλεσιν, ὃ ὅπως μὴ παντάπασιν ἄφοβος ἢ " 
πρὸς ἀλλήλους γίγνηται παιδιά, δείματα δὲ “παρέχῃ καὶ 
τινὰ τρόπον “δηλοῖ τὸν 18 εὔψυχον καὶ τὸν μή, καὶ 
τοῖς μὲν τιμᾶς, τοῖς δὲ καὶ ἀτιμίας διανέμων * ὀρϑῶς 
τὴν πόλιν ὅλην εἰς τὸν ἀληϑινὸν ἀγῶνα διὰ βίου πα- 
φασχευάξῃ χρησίμην, καὶ δὴ καΐ τινος ἀποϑανόντος 
οὕτως, ὡς ἀκουσίου τοῦ φόνου γενομένου, τυϑῇ τὸν 
ἀποκτείναντα, χατὰ »όμον χαϑαρϑέντα, καϑαρὸν εἷ- 

ναι χεῖρας, ἡγούμενος ἀνϑρώπων μὲν τελευτησάντων 
μὴ πολλῶν ἑτέρους πάλιν οὐ χείρους φύσεσϑαι, φόβου 
δὲ οἷον τελευτήσαντος, ἐν πᾶσι τοῖς τοιούτοις βάσανον 
οὐχ εὑρήσειν τῶν τὸ ἀμεινόνων καὶ χειρόνων, οὐ σμι- 
κρῷ ! πόλει μεῖζον κακὸν ἐχείνου. 

ἡμεῖς γ8, ὦ ξένε, τὰ τοιαῦτα δεῖν καὶ ομοϑετεῖν xai 
ἐπιτηδεύειν πόλιν ἅπασαν. i. ΑΘ. E οὖν χιγνώ- 
σχομεν ἅπαντες τὴν αἰτίαν, διότι ποτὲ νῦν ἐν ταῖς πό- 
λεσιν ἢ τοιαύτη χορεῖΐα καὶ ἀγωνία, σχεδὸν οὐδαμῇ. οὐ- 
δαμῶς ἔϊ ἔστιν, εἰ μὴ πάνυ τι σμικρά; ἢ φῶμεν óc ἀμα- 
ϑίαν τῶν πολλῶν καὶ τῶν τιϑέντων αὐτοῖς τοὺς νό- 
uS KA. Tay ἂν. AQ. Οὐδαμῶς, o μακάρι Kla- 

δύο δὲ χρὴ φάναι τούτων αἰτίας εἶναι καὶ μάλα 
ἱκανάς. ! KA. “Ποίας; ΑΘ. Τὴν μὲν ὑπ᾽ ἔρωτος πλού- 
του πάντα χρόνον. ἄσχολον ποιοῦντος, τῶν ἄλλων ἐπι- 
μελεῖσϑαι πλὴν τῶν ἰδίων κτημάτων, ἐξ ὧν κρεμαμένη 
πᾶσα ψυχὴ πολίτου παντὸς οὐκ ἂν ποτε δύναιτο τῶν 
ἄλλων ἐπιμέλειαν ἴσχειν πλὴν τοῦ καϑ' ἡμέραν ἘΠΕ 
δους" καὶ ὃ τι μὲν πρὸς τοῦτο φέρει μάϑημα ἢ ἢ καὶ 
ἐπιτήδευμα, ἰδίᾳ πᾶς μανϑάνειν τ καὶ ἀσκεῖν ἑτοιμό- 
τατός ἐστι, τῶν δὲ ἄλλων καταγελᾷ. τοῦτο μὲν ἕν καὶ 
ταύτην μίαν αἰτίαν χφὴ φάναι τοῦ μήτε τοῦτο ! μήτ᾽ 
ἄλλο μηδὲν καλὸν κἀγαϑὸν EET ἐπιτήδευμα πόλιν 
σπουδάζειν, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου 
ἀπληστίαν πᾶσαν μὲν τέχνην καὶ μηχανήν, καλλίω τὸ 
καὶ ἀσχημονεστέραν, ἐϑέλειν ὑπομένειν πάντα ἄνδρα, 
εἰ μεῖλει πλούσιος ἔσεσϑαι, καὶ πρᾶξιν πράττειν ὅσιόν 
τε καὶ ἀνόσιον καὶ πάντως αἰσχράν, μηδὲν δυρχεραί- 

ἐὰν μόνον ἔχῃ δύναμιν καϑάπερ ᾿ϑηρίῳ ! τοῦ 

παντοδατιὰ καὶ πιεῖν ὡςαύτως καὶ ἀφροδισίων 

πάντως παρασχεῖν πλησμονήν. KA. Ὀρϑῶς. 

ΑΘ. Avr μὲν τοίνυν, ἣν λέγω, uia καίσϑω διακωλύ- 
ουσα αἰτία τοῦ μήτε ἄλλο καλὸν μήτε τὰ πρὸς τὸν 
πόλεμον ἵ ἱκανῶς ἐῶσα ἀσκεῖν τὰς πόλεις, ἀλλ᾽ ἐμσεό- 
θους ve καὶ ναυκλήρους καὶ διακόνους πάντως τοὺς 
φύσει κοσμίους τῶν ἀνϑρώπων ἀπεργαζομένη, τοὺς δὲ 
ἀνδρείους λῃστὰς xoi τοιχωρύχους. καὶ ἱεροσύλους xal 

πολεμικοὺς * καὶ τυραγγικοὺς ποιοῦσα, καὶ μάλ ἐνίοτε 

οὐκ ἀφυεῖς ὄντας, δυςτυχοῦντάς 79 μήν. ΚΛ. Hoc 
λέγεις; ΑΘ. πῶς μὲν οὖν αὐτοὺς οὐ λέγοιμ᾽ ἄν τὸ 
παράπαν δυοτυχεῖς, οἷς γε ἀνάγκη διὰ βίου πεινῶσι 
τὴν ψυχὴν ἀδὶ τὴν αὑτῶν διεξελϑεῖν; KA. Αὕτη μὲν 
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τοίνυν ula: τὴν δὲ δὴ δευτέραν αἰτίαν τίνα λέγεις, ὦ 
ξένε; AQ. Καλῶς ὑπέμνησας. KA. Αὕτη μὲν δή, 
φὴς σύ, μία ἡ διὰ βίου ἄπληστος ζήτησις, παρέχουσα 

ἄσχολον ἕκαστον, ἐμπόδιος ! γίγνεται τοῦ μὴ καλῶς 

ἀσκεῖν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἑκάστους. ἕστω τὴν δὲ 
δὴ δευτέραν λέγε. ΑΘ. Μῶν οὐ λέγειν ἀλλὰ διατρί- 
βειν δοκῶ δι ἀπορίαν; ΚΛ. Οὐκ, ἀλλὰ οἷον μισῶν 

δοκεῖς ἡμῖν χολαΐζειν τὸ τοιοῦτον ἦϑος μᾶλλον τοῦ δέ- 

οντος τῷ παρασιεπτωχότι λόγῳ. Ae. Κάλλιστα, ὦ 

ξένοι, ἐπεπλήξατε: τὸ μετὰ τοῦτο ἀκούοιτ᾽ ἄν, ὡς ἔοι- 
xe. ΚΛ. “1ἕγ8 μόνον. ΑΘ. Τὰς ovv πολιτείας & ἔγωγε 

αἰτίας εἶναί φημι ἃς πολλάκις εἴρηκα ἐν τοῖς πρόσϑεν 
λόγοις, ' “δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν καὶ τυραν» δα. 

τούτων γὰρ δὴ πολιτεία μὲν οὐδεμία, στασιωτεῖαι δὲ 
πᾶσαι λέγοιντ᾽ ἄν ὀρϑότατα" ἑχόντων γὰρ ἑκοῦσα οὐ- 
δεμία, ἀλλ᾿ ἀκόντων ἑχοῦσα ἄρχει σὺν ἀεὶ τινι βίᾳ, 

φοβούμενος. δὲ ἄρχων ἀρχόμενον ovre καλὸν ovis 
πλούσιον OUTE ἰσχυρὸν ovr ἀνδρεῖον ovrs τὸ παρά- 
παν πολεμικὸν ἑκὼν ἐάσει γίγνεσϑαι ποτέ. ταῦτ᾽ οὖν 
ἐστὲ τὰ δύο πάντων μὲν σμικροῦ διαφερόντως αἴτια, 
τούτων δ᾽ οὖν ὄντως διαφέρει. τὸ δὲ τῆς νῦν πολι- 
τεΐας, ἣν γομοϑετούμενοι ! λέγομεν, ἐκπέφευγεν ἀμφό- 
τερα᾿ σχολήν 16 γὰρ ἄγει που μεγίστην, ἐλεύϑεροί τε 
ἀπ᾽ ἀλλήλων εἰσί, φιλοχρήματοι δὲ ἥκιστ᾽ ἂν, οἶμαι; 

γίγνοιντ᾽ ὦ ἄν ἐκ τούτων τῶν »όμων" Ocr εἰκότως ἅμα 
καὶ κατὰ λόγον ἢ τοιαύτη κατάστασις πολιτείας μόνη 
δέξαιτ᾽ ἂν τῶν νῦν τὴν διαπερανϑεῖσαν παιδείαν T8 

ἅμα καὶ παιδιὰν πολεμικὴν ἀποτελεσϑεῖσαν ὀρϑῶς τῷ 

λόγῳ. KA. Καλῶς. IV. ΑΘ. Ag οὖν οὐ τούτοις 

ἐφεξῆς ἐστὶ μνησϑῆναὶ ποτε περὶ ἁπάντων τῶν ἀγώ- 
γῶν ! τῶν γυμνικῶν, ὡς ὅσα μὲν αὐτῶν πρὸς πόλεμόν 
ἐστιν ἀγωνίσματα, ἐπιτηδευτέον καὶ ϑετέον ἄϑλα νι- 
κητήρια, ὅσα δὲ μή, χαΐρειν ἐατέον; ἃ δ᾽ ἔστιν, ἐξ 
ἀρχῆς ἄμεινον, ῥηϑῆναὶ τὸ καὶ »ομοϑετηϑῆναι. καὶ 

πρῶτον μὲν τὰ περὶ δρόμον καὶ τάχος ὅλως ἀρ οὐ 
ϑετέον; ΚΛ. Θετέον. ΑΘ. Ἔστι γοῦν πάντων πο- 

λεμικώτατον 7| σώματος ὀξύτης πάντως, 
τῶν ποδῶν, ἡ δὲ καὶ ἀπὸ τῶν χειρῶν" φυγεῖν μὲν καὶ 
ἑλεῖν * ἢ τῶν ποδῶν, ἡ δ᾽ ἐν ταῖς συμπλοκαῖς μάχη 

: 
μὲν ἀπὸ 

᾿ xxi σύστασις ἰσχύος καὶ δώμης δεομένη. KA. Τί μήν; y^ oou uen μην; 

ΑΘ. Ov μὴν χωρὶς ys ὅπλων οὐδετέρα τὴν μεγίστην 

ἔχϑι χρείαν. ΚΛ. Πῶς γὰρ ἀν; ΑΘ. Σταδιοδρόμον 
δὴ πρῶτον ὃ κήρυξ ἡμῖν, καϑάπερ γῶν, ἐν τοῖς ἀγῶσι 
παρακαλεῖ" 0 δὲ εἴςζεισιν ὅπλα ἔχων: ψιλῷ δὲ ἀϑλα 
οὐ ϑήσομεν ἀγωνιστῇ. πρῶτος δὲ εἴξδισιν ὁ τὸ στά- 
διον ἁμιλλησόμενος σὺν τοῖς ὅπλοις, δεύτερος δὲ ὃ τὸν 
! δίαυλον, καὶ τρίτος ὁ τὸν ἐφίππιον, καὶ δὴ καὶ τέ- 
ταρτος ὃ τὸν δόλιχον, καὶ πέμτιτος δὲ ὃν ἀφήσομεν 
πρῶτον ὡπλισμένον, ἑξήκοντα μὲν σταδίων μῆκος, πρὸς 

ἱερὸν "Asoc τι, καὶ πάλιν βαρύτερον ὁπλίτην ἐπονο- 

μάζοντες λδιοτέρας ὁδοῦ διαμιλλώμενον, τὸν δὲ ἀλλον 
τοξότην πᾶσαν τοξικὴν ἔχοντα στολήν, σταδίων δὲ 
ἑχατὸν πρὸς Ἡπόλλωνός τε xoi Ἡρτέμιδος ἱερὸν τὴν 
δ ὀρῶν τὸ καὶ παντοίας χώρας ἁμιλλώμενον. καὶ τι- 

ϑέντες τὸν ! ἀγῶνα μενοῦμεν τούτους, ἕως ἂν ἔλϑωσι, 

καὶ τῷ νικῶντι τὰ νικητήρια δώσομεν ἑκάστων. KA. 
Ὀρϑῶς. ΑΘ. Τριττὰ δὴ ταῦτα ἀϑλήματα διανοηϑῶ- 
μεν, f μὲν παιδικόν, ὃ ἕν δὲ ἀγενείων, ἕν δὲ ἀνδρῶν" 

καὶ τοῖς μὲν τῶν ἀγενείων τὰ δύο τῶν τριῶν τοῦ μή- 

ΡῚ ΑΥΤΟΝ 

κους τοῦ δρόμου ϑήσομϑεν, τοῖς δὲ παισὶ τὰ τούτων 
ἡμίσεα, τοξόταις τα καὶ ὁπλίταις ἁμιλλωμένοις. γυναιξὶ 
δέ, κόραις μὲν ἀνήβοις γυμναῖς στάδιον καὶ δίαυλον 
καὶ ! ἐφίσιπιον καὶ δόλιχον, ἐν αὐτῷ τῷ δρόμῳ ἁμιλ- 
λωμέναις" ταῖς δὲ τριακαιδεκέτεσι μέχρι γάμου μενού- 
σης κοινωνίας, μὴ μαχρύτερον εἴκοσιν ἐτῶν μηδ᾽ ἔλατ- 

τὸν ὀκτωκαίδεκα" πρεπούσῃ δὲ στολῇ ταύτας ἐσταλ- 

μένας καταβατέον ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν τούτων τῶν δρό- 
μων. Καὶ τὰ μὲν περὶ δρόμους ἀνδράσι τε καὶ γυ- 
γναιξὶ ταῦτα ἔστω᾽ τὰ δὲ κατ᾽ ἰσχύν, ἀντὶ μὲν πάλης 
18 καὶ τῶν τοιούτων, τὰ νῦν ὅσα βαρέα, τὴν ἐν τοῖς 

ὅπλοις μάχην, ἕνα T8 ! πρὸς ἕνα διαμαχομένους καὶ 

δύο πρὸς δύο, καὶ μέχρι δέκα πρὸς δέκα διαμιλλωμέ- 

γους ἀλλήλοις. ἃ δὲ τὸν μὴ παϑόντα ἢ ποιήσαντα δεὶ 

γικᾶν καὶ εἰς ὁπόσα, καϑάπερ νῦν ἐν τῇ πάλῃ διδνο- 
μοϑετήσαντο oi περὶ τὴν πάλην αὐτὴν τὶ τοῦ καλῶς 
παλαίοντος ἔργον καὶ μὴ καλῶς, ταὐτὸν δὴ καὶ τοὺς 

περὶ ὁπλομαχίαν ἄκρους παρακαλοῦντας χρὴ τούτους 
συνγνομοϑετεῖν κελεύειν, τίς νικᾶν ἄρα δίκαιος περὶ 

ταύτας αὖ τὰς μάχας, ὃ τι μὴ παϑὼν ἢ δράσας, * xai 

τὸν ἡττώμενον ὡςαύτως ἥτις διακρίνει τάξις. ταὐτὰ δὲ 

καὶ περὶ τῶν ϑηλειῶν ἔστω νομοϑετούμενα τῶν μέχρι 
γάμου. Πελταστικὴν δὲ ὅλην ἀντιστήσαντας δεῖ τῇ 
τοῦ παγκρατίου rx» τόξοις καὶ πέλταις καὶ &xov- 

τίοις καὶ λίϑων βολῇ ἐκ χειρός τε καὶ σφενδόναις 
ἁμιλλωμένων, διαϑεμένους αὖ περὶ τούτων νόμους, τῷ 

κάλλιστα ἀποδιδόντι τὰ περὶ ταῦτα γόμιμα τὰ γέρα 
καὶ τὰς νίκας διανέμειν. Τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἵππων δὴ 
περὶ ἀγῶνος ! γίγνοιτο ἑξῆς ἂν νομοϑετούμενα. ἵππῶν 
δὲ ἡμῖν χρεία μὲν οὔτε τις πολλῶν ovre πολλή, κατά 

" , e 3 € ^ ' UJ 23 ^ 

ye δὴ Κρήτην, ders ἀναγκαῖον καὶ τὰς σπουδὰς ἐλάτ- 
τους ίγνεσϑαι τὰς T8 ἐν τῇ τροφῇ καὶ τὰς περὶ 
ἀγωνΐαν αὐτῶν. ἅρματος μὲν οὖν καὶ τὸ παράπαν 
οὔτϑ τις τροφεὺς ἡμῖν ἐστὴν οὔτε τις φιλοτιμία πρὸς 
ταῦτα οὐδενὶ γίγνοιτ᾽ ἂν λόγον ἔχουσα, ὧςτϑ τούτου 
μὲν ἀγωνιστὰς οὐκ ἐπιχώριον ἔσται τιϑέντας νοῦν μή- 
ve ἔχειν μήτε δοχεῖν κεκτῆσϑαι" μογίπποις ! δὲ ἀϑλα 
τιϑέντες, πώλοις τε ἀβόλοις καὶ τελείων τε καὶ ἀβό- 
λων τοῖς μέσοις καὶ αὐτοῖς δὴ τοῖς τέλος ἔχουσι, κατὰ 

φύσιν τῆς χώρας ἂν τὴν ἱππικὴν παιδιὰν ἀποδιδοῖμεν. 
ἔστω δὴ τούτων τὸ αὐτῶν κατὰ »όμον ἁμιλλά T8 καὶ 

φιλονεικία, φυλάρχοις τε καὶ ἱππάρχοις δεδομένη κοινὴ 
κρίσις ἁπάντων τῶν τε δρόμων αὐτῶν καὶ τῶν κατα- 
βαινόντων ue9' ὅπλων" ψιλοῖς δὲ ὅπλων ovi ἐν τοῖς 

γυμνικοῖς ovr ἐνταῦϑα τιϑέντες ἀγωνίας ὀρϑῶς y 

γομοϑετοῖμεν. ! τοξότης δὲ ἀφ᾽ ἵππων Κρὴς ovx ἀχρη- 
στος, οὐδ᾽ ἀκοντιστής, Ocr8 ἔστω καὶ τούτων παιδιᾶς 

χάριν ἔρις τὸ καὶ ἀγωνία. ϑηλείας δὲ περὶ τούτων νό- 
Mois μὲν καὶ ἐπιτάξεσιν ovx ἄξια βιάζεσϑαι τῆς o κοι- 

γωνίας" ἐὰν δὲ ἐξ αὐτῶν τῶν ἔμπροσϑεν παιδευμάτων 
εἰς ἔϑος ἰόντων ἡ φύσις ἐνδέχηται καὶ μὴ δυοχεραΐνῃ 
παῖδας ἢ παρϑένους ἈΟΙΨΌΜΕΙΝ: ἐᾶν καὶ μὴ Ψέγειν. 
v. γωνία δὴ νῦν ἤδη καὶ μάϑησις γυμναστικῆς, ὅσα 
18 ἐν ἀγῶσι καὶ ὅσα xod ἡμέραν *éy* διδασκάλων ! 
ἐκπονούμεϑα, πάντως ἤδη πέρας ἔχει. καὶ δὴ καὶ 
μουσικῆς τὰ μὲν πλεῖστα ὡςαύτως διαπεπέρανται, τὰ 
δὲ ῥαψῳδῶν καὶ τῶν τούτοις ἑπομένων, καὶ ὅσαι ἐν 
ἑορταῖς ἅμιλλαι χορῶν ἀναγκαῖαι γίγνεσϑαι, ταχϑέν- 

τῶν τοῖς ϑεοῖς τε καὶ τοῖς μετὰ ϑεῶν μηνῶν καὶ ἦμε; 
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ρῶν xal ἐνιαυτῶν κοσμηϑήσονται τότε, εἴτε τριετηρί- 
δες εἴτε αὖ καὶ διὰ | πέμπτων ἐτῶν, εἴϑ'᾽ ὅπῃ καὶ ὅπως 
ἔννοιαν διδόντων τῶν * ϑεῶν τάξεως πέρι διαγεμηϑῶ- 
σι τότε καὶ τοὺς μουσικῆς ἀγῶνας. χρὴ προςδοχᾶν 
κατὰ μέρος ̓ ἀγωνιεῖσϑαι ταχϑέντας ὑπό τε ἀϑλοϑε- 

τῶν χαὶ τοῦ παιδευτοῦ τῶν νέων καὶ τῶν »ομοφυλά- 
χων, εἰς κοινὸν περὶ αὐτῶν τούτων συνελϑόντων καὶ 
γενομένων γομοϑετῶν αὐτῶν, τοῦ T8 πότε καὶ τίνες 
xai μετὰ τίνων τοὺς ἀγῶνας ποιήσονται περὶ ἁπάντων 
χορῶν καὶ χορείας. οἷα δὲ ἕκαστα αὐτῶν εἶναι δεῖ κα- 
τὰ λόγον καὶ xar φδὰς καὶ xod ἁρμονίας ῥυϑμοῖς ! 
χραϑείσας καὶ ὀρχήσεσι, πολλάκις εἴρηται τῷ πρώτῳ 

γομοϑέτῃ, καϑ' ἃ τοὺς δευτέρους δεῖ pasitduixorzas 
γομοϑετεῖν, καὶ τοὺς ἀγῶνας πρεπόντως ἑχάστοις ϑύ- 
μασιν ἐν χρόνοις προφήκουσι »είμαντας ἑορτὰς ἅπο- 
δοῦναι τῇ πόλει ἑορτάζειν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἀλλα 

τοιαῦτα οὔτε χαλεπὸν γνῶναι τίνα τρόπον χρὴ τάξεως 
ἐννόμου λαγχάνειν, οὐδ᾽ αὖ μετατιϑέμενα ἔνϑα ἢ ἔν- 
ϑα μέγα τῇ πόλει κέρδος ἢ ζημίαν ἄν φέροι ἃ δὲ μὴ 

σμικρὸν ! διαφέρει πείϑειν T8 χαλεπόν, ϑεοῦ μὲν μά- 

| Are ἔργον, εἴ πὼς οἷόν t8 ἣν ἐπιτάξεις αὐτὰς παρ᾽ 
ἐχείνου γίγνεσθαι, νῦν δὲ ἀνϑρώπου τολμηροῦ κινδυ- 

ψεύει δεῖσϑαὶ τινος, oc παῤῥησίαν διαφερόντως τιμῶν 

ἐρεῖ τὰ δοκοῦντα ἄριστ᾽ εἶναι πόλει καὶ πολίταις, ἐν 

ψυχαῖς διεφϑαρμέναις τὸ πρέπον καὶ ἑπόμενον πάσῃ 
τῇ πολιτείᾳ τάττων, ἐναντία λέγων ταῖς μεγίσταισιν. 
ἐπιϑυμίαις καὶ οὐκ ἔχων βοηϑὸν ἄνϑρωπον οὐδένα, 

λόγῳ ἑπόμενος μόνῳ μόνος. ! KA. Τί» αὐ »vr, ὦ ξέ- 

»Ε, λόγον λέγομεν; οὐ γάρ πῶ μανϑάνομεν. A9. Εἰ- 
κότως T" ἀλλὰ δὴ πειράσομαι ἐχὼ gocce ὑμῖν ἔτι 

σαφέστερον. ὡς γὰρ εἰς παιδείαν ἤἦλϑον τῷ λόγῳ, εἰ- 

δὸν νέους 18 καὶ γέας ὁμιλοῦντας φιλοφρόνως ἀλλή- 

λοις. εἰρῆλϑε δή μὲ, οἷον εἰκός, φοβηϑῆναι, ξυννοή- 
σαντα, τὶ τις χρήσεται τῇ τοιαύτῃ πόλει, ἐν ἡ δὴ νέοι 
μὲν γέαι T8 εὐτραφεῖς εἰσὶ πόνων τε σφοδρῶν καὶ 
ἀνελευϑέρων, oi μάλιστα ὕβριν σβεννύασιν, ἀργοὶ, ! 

ϑυσίαι δὲ καὶ ἑορταὶ καὶ χοροὶ πᾶσι μέλουσι διὰ 
βίου. τίνα δήποτε τρόπον ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἀφέξον- 
ται τῶν πολλοὺς δὴ καὶ πολλὰς ἐπιϑυμιῶν εἰς ἔσχατα 
βαλλουσῶν, ὧν ἂν ὃ λόγος προςτάττῃ ἀπέχεσϑαι, νό- 

uos ἐπιχειρῶν γίγνεσϑαι; xoi τῶν μὲν πολλῶν οὐ 
ϑαυμαστὸν ἐπιϑυμιῶν εἰ κρατοῖ τὰ πρόσϑεν νόμιμα 
* ταχϑέντα᾽ τὸ γὰρ μὴ πλουτεῖν τ ἐξεῖναι ὑπερβιλ- 

λόντως ̓ ἀγαϑὸν πρὸς τὸ σωφρονεῖν οὐ σμικρόν, καὶ 
πᾶσα ἡ παιδεία μετρίους πρὸς τὰ τοιαῦτ εἴληφε νό- 
μους, καὶ πρὸς τούτοις 7| τῶν ἀρχόντων ὄψις. διηναγ- 
κασμένη μὴ ἀποβλέπειν ἄλλοσε, τηρεῖν δ᾽ ἀεὶ τοὺς 
γέους. ταῦτ οὖν πρὸς μὲν τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας, ὅσα 
γε ἀνθρώπινα, μέτρον ἔχει" τὰ δὲ δὴ τῶν ἐρώτων 
παίδων rs ἀῤῥένων καὶ ϑηλειῶν καὶ γυναικῶν ἀνδρῶν 
καὶ ἀνδρῶν γυναικῶν, ὅϑεν ! δὴ μυρία 7έγονεν ay- 
ϑρώποις ἰδίᾳ καὶ ὅλαις πόλεσι κακά, πῶς τις τοῦτο 

διευλαβοῖτ᾽ ἂν, καὶ τί τεμὼν φάρμακον πούτοις ἐχά- 

στοις τοῦ τοιούτου κινδύνου διαφυχὴν εὑρήσει; πάν- 
TOS οὐ ῥάδιον, ὦ Κλεινία. καὶ γὰρ οὖν πρὸς μὲν ἀλ- 
λα οὐκ ὀλίγα 3 "7 Kerr T8 ἡμῖν ὅλη καὶ ἢ «“ακεδαίμων 

βοήϑειαν. ἐπιεικῶς οὐ σμικρὰν ξυμβάλλονται τιϑεῖσι 
νόμους ἀλλοίους τῶν πολλῶν τρόπων, περὶ δὲ τῶν 
ἐρώτων, αὐτοὶ γάρ ἐσμεν, ἐναντιοῦνται παντάπασιν. εἰ 
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γάρ τις ! ἀκολουϑῶν τῇ φύσει ϑήσει τὸν πρὸ τοῦ 
“Μαΐου »όμον, λέγων ὡς ὀρϑῶς εἶχε τὸ τῶν ἀῤῥένων 
καὶ νέων μὴ κοινωνεῖν καϑάπερ ϑηλειῶν πρὸς μῖξιν 

ἀφροδισίων, μάρτυρα παραγόμενος τὴν τῶν ϑηρίων 

φύσιν καὶ δεικνὺς πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐχ ἁπτόμενον. αῤ- 
ῥενα ἀῤῥενος διὰ τὸ μὴ φύσει τοῦτο εἶναι, τάχ ἂν 

χρῷτο πιϑανῷ λόγῳ καὶ ταῖς ὑμετέραις πόλεσιν οὐδα- 
μῶς ξυμφωνοῖ. πρὸς δὲ τούτοις, ὃ διὰ παντός φαμεν 
δεῖν τὸν γομοϑέτην διατηρεῖν, τοῦτο ἐν ! τούτοις οὐχ 

ὁμολογεῖ. ζητοῦμεν γὰρ ἀεὶ δή, τί τῶν τιϑεμένων 
πρὸς ἀρετὴν φέρει καὶ τί μή. φέρε δή, τοῦτο ἐὰν συγ- 

χωρῶμεν καλὸν ἢ ἢ μηδαμῶς αἰσχρὸν »ομοϑετεῖσϑαι, τὰ 

γὺν, τὶ μέρος ἡμῖν ξυμβαλλοιτ᾽ ἄν πρὸς ἀρετήν; πότε- 

ρον ἐν τῇ τοῦ πεισϑέντος ψυχῇ γιγνόμενον ἐμφύσεται 

τὸ τῆς ἀνδρείας ἦϑος, Ji ἐν τῇ τοῦ πείσαντος τὸ τῆς 
σώφρονος ἰδέας γένος; ἢ ταῦτα μὲν οὐδεὶς ἄν πει- 

σϑείη ποτέ, μᾶλλον δὲ ἅπαν τούτου τοὐναντίον, τοῦ 

μὲν ταῖς ἡδοναῖς ὑπείκοντος ! χαὶ  χαρτερεῖν. οὐ δυνα- 

μένου ψέξει πᾶς τὴν μαλακίαν, τοῦ δ᾽ εἰς μίμησιν τοῦ 

ϑήλεος ü ἰόντος τὴν τῆς εἰκόνος ὁμοιότητα, &Q οὐ μέμ- 

ψεται; τίς οὖν ἀνϑρώπων τοῦτο ὃν τοιοῦτον νομοϑε- 

τήσει; σχεδὸν οὐδείς, : ἔχων γε ἐν τῷ νῷ γόμον ἀληϑη. 

πῶς οὖν φαμὲν, ἀληϑὲς τοῦτο εἶναι; τὴν τῆς φιλίας 16 
xai ἐπιϑυμίας ἅμα * xci τῶν λεγομένων ἐρώτων φύσιν 

ἰδεῖν ἀναγκαῖον, εἰ μέλλει τις ταῦτα ὀρϑῶς διανοη- 

ϑήσεσϑαι" δύο γὰρ ὄντα αὐτὰ καὶ ἐξ ἀμφοῖν τρίτον 

ἄλλο εἶδος ἕν ὄνομα περιλαβὸν πᾶσαν ἀπορίαν καὶ 

σχότον ἀπεργάζεται. VI. ΑΘ. Φίλον inm 

που καλοῦμεν ὅμοιον ὁμοίῳ xar ἀρετὴν καὶ ἴσον ἴσῳ, 

qox. δ᾽ αὐ xai τὸ δεόμενον τοῦ πεπλουτηκότος, ἐναν- 

τίον ὃν τῷ γέρει. ὅταν δὲ ἑκάτερον γίγνηται σφοδρόν, 

ἔρωτα ἐπονομάζομεν. KA. ! Ὀρϑῶς. AO. dua 
τοίνυν ἡ μὲν ἀπὸ ἐναντίων δεινὴ καὶ ἀγρία καὶ τὸ 

κοινὸν ov πολλάκις ἐ ἔχουσα ἐν ἡμῖν, ἡ δ᾽ ἐκ τῶν ὁμοίων 
ἥμερός Te καὶ κοινὴ διὰ βίου. qux δὲ ἐκ τούτων γε- 
γομένη πρῶτον μὲν καταμαϑεῖν οὐ ῥᾳδία, τί ποτϑ 

βούλοιτ᾽ ἄν αὑτῷ γενέσϑαι τὸν τρίτον ἔρωτά τις ἔχων 

τοῦτον, ἔπϑιτα εἰς τοὐναντίον vm ἀμφοῖν ἑλκόμενος 

ἀπορεῖ, τοῦ μὲν κβλεύοντος τῆς diga ἅπτεσϑαι, τοῦ 
δὲ ἀπαγορεύοντος. ὃ μὲν γὰρ τοῦ σώματος ἐρῶν, καὶ! 

τῆς ! ὧρας καϑάπερ ὀπώρας πεινῶν, ἐμπλησϑῆναι 
παρακελεύεται ἑαυτῷ, τιμὴν οὐδεμίαν a ἀπονέμων τῷ τῆς 
ψυχῆς ἤϑει τοῦ ἐρωμένου" ὃ δὲ πάρεργον μὲν τὴν τοῦ 
σώματος ἐπιϑυμίαν ἔχων, ὁρῶν δὲ μᾶλλον ἢ ἐρῶν τῇ 
ψυχῇ, δεόντως τῆς ψυχῆς ἐπιτεϑυμηκὼς ὕβριν 3; ἥγηται 
τὴν πϑρὶ τὸ σῶμα τοῦ σώματος πλησμονήν, τὸ σῶ- 
φρον δὲ καὶ ἀνδρεῖον καὶ μεγαλοπρεπὲς καὶ τὸ φρό- 
»ιμον. αἰδούμενος d ἅμα καὶ σεβόμενος ἁ ἁγνεύειν ἀεὶ μεϑ᾽ 
ἁγνεύοντος τοῦ ἐρωμένου ! βούλοιτ᾽ ἄν: 
ἐξ ἀμφοῖν τρίτος ἔρως οὗτός ἐσϑ᾽, ὃν »ῦν διεληλύϑα- 
μὲν ὡς τρίτον. ὄντων δὲ τούτων τοσούτων πότερον 
ἅπαντας δεῖ κωλύειν τὸν »ópov, ἀπείργοντα μὴ γίγνε- 
σϑαι ἐν ἡμῖν, ἢ δῆλον, ὅτι τὸν μὲν ἀρετῆς τε ὄντα 
καὶ τὸν »éov ἐπιϑυμοῦντα ὡς ἄριστον γίγνεσϑαι βου- 

λοίμεϑ᾽ ἂν ἡμῖν ἐν τῇ πόλει ἐνεῖναι, τοὺς δὲ δύο, εἰ 
δυνατὸν sim, κωλύοιμεν ἂν; ἢ πῶς λέχομδ», o φίλε 
Μέγιλλε; ΜΕ. Πάντῃ τοι καλῶς, ὦ ξένε, περὶ αὖ- 

τῶν τούτων ! εἴρηκας τὰ γῦν. ,Ae. "Eoix& ye: ὅπερ 

καὶ ἐτόπαζον, τυχεῖν τῆς σῆς, à φίλε, ξυνῳδίας" τὸν 

ὃ δὲ μιχϑεὶς 
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δὲ γόμον ὑμῶν, ὅ τι YOEL περὶ τὰ τοιαῦτα, οὐδέν ug 

ἐξετάζειν δεῖ, δέχεσϑαι δὲ τὴν τῷ λόγῳ συγχώρησιν. 

Κλεινίᾳ δὲ μετὰ ταῦτα καὶ εἰραῦϑις περὶ αὐτῶν τού- 

των πειράσομαι ἐπάδων πείϑειν. τὸ δέ μοι δεδομένον 

ὑπὸ σφῷν ἴτω, καὶ διεξέλϑωμεν πάντως τοὺς »όμους. 

ΜΕ. ᾿ορϑότατα λέγεις. ΑΘ. Τέχνην δή τιν αὖ τού- 

του τοῦ »όμου τῆς ϑέσεως ἐν * τῷ yv» παρόντι τὴν 

μὲν ῥᾳδίαν ἔχω, τὴν δ᾽ av τινὰ τρόπον παντάπασιν ὡς 
οἷόν 18 χαλεπωτάτην. ΜΕ. Πῶς δὴ λέγεις; ΑΘ. 
Ἴσμεν που καὶ τὰ νῦν τοὺς πλείστους τῶν ἀνϑρώπων, 

καΐπερ παρανόμους ὄντας, ὡς εὖ τε καὶ ἀκριβῶς eig- 

γονται τῆς τῶν καλῶν συνουσίας οὐκ ἄκοντες, ὡς οἷόν 
τὸ δὲ μάλιστα ἑκόντες. ME. Πότε λέγεις; A0. Ὅταν 

ἀδελφὸς ἢ ἢ ἀδελφή τῳ γένωνται. xaAot. xoi! περὶ vios 

ἢ ϑυγατρὸς ὃ αὐτὸς “»όμος ἄγφαφος ὧν ὡς oio» τϑ 

ἱκανώτατα φυλάττει μήτε φανερῶς μήτε λάϑρᾳ συγκα- 

ϑεύδοντα ἢ πως ἄλλως ἀσπαζύμενον ἅπτεσϑαι τού- 

τῶν" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιϑυμία ταύτης τῆς συνουσίας τὸ πα- 

ράπαν εἰξέρχεται τοὺς πολλούς. ΜΕ. Mor λέγεις. 

ΑΘ. Οὐκοῦν σμιχρὸν ῥῆμα χατασβέννυσι πάσας τὰς 

τοιαύτας ἡδονάς; ΜΕ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; ΑΘ. 

Τὸ ταῦτα εἶναι φάναι μηδαμῶς ὅσια, ϑεομισῆ δὲ xai 

αἰσχρῶν αἴσχιστα. τὸ δ᾽ αἴτιον dg οὐ ! τοῦτ᾽ ἐστί, 

τὸ μηδένα ἄλλως λέγειν αὐτά, ἀλλ εὐϑὺς γενόμενον 
ἡμῶν ἕχαστον ἀκούειν E λεγόντων ἀεὶ καὶ πανταχοῦ 

ταῦτα, ἐν γελοίοις T8 ἅμα ἐν πάσῃ τε σπουδῇ τραγι- 

xi λὲγ ομένῃ πολλάκις, ὅταν ἢ Θυέστας 1 τινας Οἰδί- 

ποδὰς εἰςάγωσιν», ἢ Μακαρέας τινὰς ἀδελφαῖς μιχϑὲν- 

τας λαϑραίως, o ὀφϑέντας δὲ ἑτοίμως ϑάνατον αὑτοῖς 

ἐπιτιϑέντας δίκην τῆς ἁμαρτίας; ΜΕ. ᾿ρϑότατα λέ- 

γεις τό γε τοσοῦτον, ὅτι τὸ τῆς φήμης ϑαυμαστήν τι- 
γα ! δύναμιν εἴληχεν, ὅταν μηδεὶς μηδαμῶς ἄλλως ἀνα- 

πνεῖν ἐπιχειρήσῃ ποτὲ παρὰ τὸν γόμον. VH. ΑΘ. 

Οὐκοῦν ὀρϑὸν τὸ νῦν δὴ ῥηϑέν, ὅτι »ομοϑέτῃ βουλο- 

μένῳ τινὰ ἐπιϑυμίαν δουλώσασϑαι τῶν. διαφερόντως 

τοὺς ἀνϑρώπους δουλουμένων ῥᾷδιον γνῶναί ye ὅντινα 

τρόπον χειρώσαιτ' ἀν" ὅτι καϑιερώσας ταύτην τὴν φή- 

μὴν παρὰ πᾶσι δούλοις τα καὶ ἐλευϑέροις καὶ παισὶ 

καὶ γυναιξὶ καὶ ὅλῃ τῇ πόλει κατὰ τὰ αὐτά, οὕτω τὸ 

βεβαιότατον ἀπειργασμένος ! ἔσται περὶ τοῦτον τὸν 
νόμον; ΜΕ. Πάνυ “μὲν ov»: ὅπως δὲ «v τὸ τοιοῦτον 

ἐθέλοντας λέγειν πάντας δυνατὸν ἔσται ποτὲ παρα- 

σχεῖν — ΑΘ. Καλῶς ὑπέλαβες" αὐτὸ γὰρ τοῦτο ἣν 

τὸ mag ἐμοῦ λεχϑὲν, ὅτι τέχνην ἐγὼ πρὸς τοῦτον τὸν 

γόμον ἔχοιμι τοῦ κατὰ φύσιν χρῆσϑαι τῇ τῆς παιδο- 

| γονίας συνουσίᾳ, τοῦ μὲν ἄῤῥενος ἀπεχομένους, μὴ 

χτείνοντάς τε ἐκ προνοΐας τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος, 
Em εἰς πέτρας τε καὶ λίϑους σπείροντας, οὗ μήποτε 
* φύσιν τὴν αὑτοῦ ῥιξζωϑὲν λήψεται γόνιμον, ἀπεχο- 
μένους δὲ ἀρούρας ϑηλείας πάσης, ἐν ἡ μὴ βούλοιτ᾽ 
ἂν σοι φύεσϑαι τὸ -σπαρέν. ὃ δὴ γόμος οὗτος διηνε- 
κὴς μὲν γενόμενος ἅμα καὶ κρατήσας, καϑάπερ γῦν 
περὶ τὰς τῶν γονέων συμμίξεις κρατεῖ, ἐὰν καὶ περὶ 
τὰς ἄλλας »ικήσῃ δικαίως, μυρία ἀγαϑὰ ἔχει. κατὰ 
φύσιν μὲν γὰρ πρῶτον κεῖται, λύττης δὲ ἐρωτικῆς καὶ 
μανίας καὶ μοιχειῶν πασῶν καὶ πωμάτων καὶ σίτων 
εἴργεσϑαι ποιεῖ τῶν ἀμέτρων ! πάντων, γυναιξί τε αὖ- 
τῶν οἰκείους εἶναι καὶ φίλους, ἄλλα τε πάμπολλα ἀγα- 

ϑὰ γίγνοιτ᾽ ἄν, εἰ τοῦ νόμου τις τούτου δύναιτο ἐγ- 
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χρατὴς εἶναι. τάχα δ᾽ ἂν ἡμῖν τις παραστὰς ἀνὴρ ᾿ς 
σφοδρὸς καὶ »έος, πολλοῦ σπέρματος μεστός, ἀκούων 
τιϑεμένου τοῦ νόμου λοιδορήσειεν ὧν ὡς ἀνόητα καὶ 
28r 5 - » Ϊ 

. ἀδύνατα τιϑέντων »όμιμα, xoi βοῆς πάντα ἐμπλήσειε. ! 
πρὸς ἃ δὴ xai βλέψας ἐγὼ τοῦτο εἶπον τὸ ῥῆμα, ὡς 
τινὰ τέχνην κεχτήμην, τῇ μὲν Quorn» ἁπασῶν, ! τῇ δὲ 
χαλεπωτάτην, πρὸς τὸ τοῦτον τεϑέντα ἐμμεῖναι τὸν 

»όμον. γοῆσαι μὲν 139 δὴ ῥᾷστον ὡς δυνατὸν τὲ ἐστι 
καὶ ὅπῃ" φαμὲν γὰρ δὴ καϑιερωϑὲν τοῦτο ἱκαγῶς τὸ 

»όμιμον πᾶσαν ψυχὴν δουλώσεσϑαι καὶ παντάπασι 
μετὰ φόβου ποιήσειν πείϑεσϑαι τοῖς τεϑεῖσι νόμοις. 
ἀλλὰ γὰρ εἰς τοῦτο προβέβηκε νῦν, dcr οὐδ᾽ ἄν ποτε 

γενέσϑαι δοκεῖ, χκαϑάπερ τὸ τῶν ξυσσιτίων ἐπιτήδευ- 

μα ἀπιστεῖται, μὴ δυνατὸν εἶναι δύνασϑαι διὰ βίου 
πόλιν ὅλην p ' πράττουσαν τοῦτο" ἐλεγχϑὲν δ᾽ ἔργῳ 
καὶ γενόμενον παρ᾽ ὑμῖν, ὅμως ἔτι τό 78 γυναικῶν οὐ- 
δὲ ἐν ταῖς ὑμετέραις πόλεσι δοκεῖ φύσιν ἔχειν rip- 
σϑαι. ταύτῃ δ᾽ αὖ διὰ τὴν τῆς ἀπιστίας ῥώμην εἰρη- 
χα ἀμφότερα ταῦτα εἶναι παγχάλεπα μεῖναι κατὰ »ó- 
μον. ME. Ὀρϑῶς ys σὺ λέγων. AO. Ὡς δ᾽ οὖν οὐκ 
ἔστιν ὑπὲρ ἄνϑρωπον, οἷόν τε δὲ γενέσϑαι, βούλεσϑε 

ὑμῖν πειραϑῶ τινὰ λόγον ἐχόμενον πιϑανότητος εἰπεῖν 
τινός; KA. Πῶς γὰρ οὔ; ! AO. Πότερον οὖν τις 
ἀφροδισίων ῥᾷον ἂν ἀπέχοιτο, καὶ τὸ ταχϑὲν ἐθέλοι 

περὶ αὐτὰ μετρίως ποιεῖν, εὖ τὸ σῶμα ἔχων καὶ μὴ 
ἰδιωτικῶς ἢ ἢ φαύλως; ΚΑ. “Πολύ που μᾶλλον μὴ: ἰδιω- 
τικῶς. ΑΘ. 4g οὖν οὐκ ἴσμεν τὸν ̓ΤαρανΕΘῸΥ Ἴκκον 

ἀκοῇ διὰ τὸν * ᾿Ολυμπιάσι τε ἀγῶνα xai τοὺς [τε] 

ἄλλους ὡς διὰ φιλονεικίαν καὶ τέχνην καὶ τὸ μετὰ τοῦ 

σωφρονεῖν ἀνδρεῖον ἐν τῇ ψυχῇ κεκτημένος, ὡς λόγος, 
οὔτε τινὸς πώποτε γυναικὸς ἥψατο οὐδ᾽ αὐ παιδὸς ἐν 
ὅλῃ τῇ τῆς ἀσκήσεως ἀκμῇ; καὶ δὴ καὶ Κρίσωνα καὶ 
στυλον καὶ “ιόπομπον καὶ ἄλλους παμπόλλους ὃ 
αὐτός που λόγος ἔχει. καίτοι τῶν y ἐμῶν καὶ σῶν 
πολιτῶν, [5] Κλεινία, πολὺ κάχιον ἦσαν πεπαιδευμένοι 

τὰς ψυχᾶς, τὰ δὲ σώματα πολὺ ! μᾶλλον σφριγῶντες. 

KA. Aio ταῦτα λέγεις, ὅτι σφόδρα ὑπὸ τῶν πα- 
λαιῶν ἐστὶν εἰρημένα περὶ τούτων τῶν ἀϑλητῶν ὡς 

ὄντως ποτὲ γενόμενα. ΑΘ. Τί οὖν; οἵ μὲν ἄρα γίχης 

ἕνεκα πάλης καὶ δρόμων. καὶ τῶν ποιούτων ἐτόλμησαν 

ἀπέχεσϑαι λεγομένου πράγματος ὑπὸ τῶν πολλῶν &v- 

δαίμονος, οἱ δὲ ἡμέτεροι παῖδες ἀδυνατήσουσι καρτε- 
ρεῖν πολὺ καλλίονος ἕνεκα νίκης, ἣν ἡμεῖς καλλίστην ἐκ 
παίδων πρὸς αὐτοὺς λέγοντες ἐν ' μύϑοις 16 καὶ ἐν 
ῥήμασ: καὶ ἐν μέλεσιν ἄδοντες, ὡς εἰκός, χηλήσομεν; 
KA. Ποίας; ΑΘ. Τῆς τῶν ἡδονῶν νίκης ἐγκρατεῖς 
ὄντας ἄν ζῆν εὐδαιμόνως, ἡττωμένους δὲ τοὐναντίον 

ἅπαν. πρὸς δὲ τούτοις ἔτι φόβος ὁ τοῦ μηδαμῇ μη- 
δαμῶς ὅσιον αὐτὸ εἶναι δύναμιν, ἡμῖν οὐκ ἄρα ἕξει 
κρατεῖν ὧν ἄλλοι κεχρατήκασι τούτων ὄντες χείρονες; 

KA. Eixós y οὖν. VIIL AO. "Ems; τοίνυν ἐνταῦϑά 
ἐσμεν τούτου τοῦ νομίμου πέρι, διὰ κάκην δὲ τὴν τῶν 
! σσολλῶν εἰς ἀπορίαν ἐπέσομεν,. φημὶ τὸ μὲν ἡμέτερον 
νόμιμον. ἀτεχνῶς δεῖν περὶ αὐτῶν τούτων πορεύεσϑαι 
λέγον, ὡς οὐ δεῖ χείρους ἡμῖν εἶναι τοὺς πολίτας ὀρνΐ- 
du» καὶ ἄλλων ϑηρίων πολλῶν, οἵ κατὰ μεγάλας 
ἀγέλας γεννηϑέντες μέχρι μὲν παιδογονίας ἠΐϑεοι καὶ 

ἀχήρατοι γάμων τε ἁγνοὶ ζῶσι», ὅταν δ᾽ εἰς τοῦτο 
ἡλικίας ἔλϑωσι, συνδυασϑέντες ἄῤῥην ϑηλείᾳ κατὰ 
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, b , 3 5c ^ 1 , Chr x 
χάριν καὶ ϑήλεια ἀῤῥενι τὸν λοιπὸν χρόνον οσίως καὶ 

δικαίως ζῶσιν, ' ἐμμένοντες βεβαίως ταῖς πρώταις τῆς 

φιλίας ὁμολογίαις" δεῖν δὴ ϑηρίων je αὐτοὺς ἀμείνους | 
εἶναι. ἐὰν δ᾽ οὖν ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων καὶ βαρ- 
ἄρ ὧν τῶν πλείστων διαφϑ εἰ ὥνται, T y λεγομένην | xq 9 ἡ 7 Is i] 

ἄτακτον φροδίτην ἐν αὐτοῖς ὁρῶντές 18 καὶ ἀκούον- 
τες μέγιστον δυναμένην, καὶ οὕτω δὴ μὴ δυνατοὶ γί- 

γνωνται κατακρατεῖν, δεύτερον νόμον ἐπ᾿ αὐτοῖς μηχα- 
γᾶσϑαι χρὴ τοὺς νομοφύλακας, νομοϑέτας γενομένους. 

KA. Τίνα δὴ συμβουλεύεις αὐτοῖς * τέϑεσϑαι νόμον, 

ἐὰν ὁ νῦν τιϑέμενος αὐτοὺς ἐχφύγῃ; ΑΘ. dior, ὅτι 
τὸν ἐχόμενον τούτου δεύτερον, ὦ Κλεινία. ΚΛ. Τίνα 
λέγεις; ΑΘ. ιγύμναστον ὃ τι μάλιστα ποιεῖν τὴν 

τῶν ἡδονῶν ῥώμην, τὴν ἐπίχυσιν καὶ τροφὴν αὐτῆς διὰ 
πόνων ἄλλοσε τρέποντα τοῦ σώματος. εἴη δ᾽ ἂν τοῦ- 
το, &i ἀναίδεια μὴ ἐνείη. τῇ τῶν ἀφροδισίων χρήσει" 
σπανίῳ γὰρ αὖ τῷ τοιούτῳ δὶ αἰσχύνην χφώμενοι ' 
ἀσϑενεστέραν ἄν αὐτὴν δέσποιναν κιῷντο, ὀλιγάκις 
χρώμενοι. τὸ δὴ λανϑάνειν τούτων δρῶντά τι καλὸν 
παρ᾿ αὐτοῖς ἔστω [νόμιμον], ἔϑει καὶ ἀγράφῳ νομι- 
σϑὲν νόμῳ, τὸ δὲ μὴ λανϑάνειν αἰσχρόν, ἀλλ οὐ τὸ 

μὴ πάντως δρᾶν. οὕτω τοῦτο αἰσχρὸν αὐ καὶ καλὸν 
δευτέρως &y ἡμῖν ἐν νόμῳ γενόμενον κέοιτο ὀρϑότητα 
ἔχον δευτέραν, καὶ τοὺς τὰς φύσεις διεφϑαρμένους, οὕς 

ἥττους αὑτῶν προςαγορεύομβν, ! ἕν γένος ὃν, περιλα- 
βόντα τρία γένη βιάζοιτ᾽ ἄν μὴ παρανομεῖν. KA. 
Ποῖα δή; ΑΘ. Τό τε ϑεοσεβὲς ἅμα καὶ φιλότιμον 

καὶ τὸ μὴ τῶν σωμάτων ἀλλὰ τῶν τρόπων τῆς ψυχῆς 
ὄντων καλῶν γεγονὸς ἐν ἐπιϑυμίᾳ. ταῦτα δὴ καϑάπερ 
ἴσως ἐν μύϑῳ τὰ νῦν λεγόμεν᾽ ἐστὶν svyol, πολύ γε 
μὴν ἄριστα, einao γίγνοιτο ἐν πάσαις πόλεσι, γίγνοιτο 
ay. τάχα δ᾽ ἄν, δὶ ϑεὸς ἐϑέλοι, x&» ! δυοῖν ϑάτερα 

βιασαίμεϑα περὶ ἐρωτικῶν, ἢ μηδένα τολμᾶν μηδενὸς 
ἅπίτεσϑαι τῶν γενναίων ἅμα xoi ἐλευϑέρων πλὴν γα- 
μετῆς ἑαυτοῦ γυναικός, ἄϑυτα δὲ παλλακῶν σπέρματα 
καὶ νόϑα μὴ σπείρειν μηδὲ ὁ ἄγονα ἀῤῥένων παρὰ φύ- 
σιν" ἢ τὸ μὲν τῶν ἀῤῥένων πάμπαν ἀφελοίμεϑ᾽ ἂν, τὸ 
δὲ χυναικῶν, εἴ τις συγγίγνοιτό τινι πλὴν ταῖς μετὰ 
ϑεῶν καὶ ἱερῶν γάμων ἐλϑούσαις εἰς τὴν οἰκίαν, ὦνη- 

ταῖς εἴτα ἄλλῳ ! ὁτῳοῦν τρόπῳ κτηταῖς, μὴ λανϑάνων 
ἄνδρας T8 καὶ γυναῖκας πάσας, τάχ ἂν ἄτιμον « αὐτὸν 
τῶν ἐν τῇ πόλει ἐπαΐνων ᾿γομοϑετοῦντες ὀρϑῶς ἂν δό- 
ξαιμεν Pops casi. ὡς ὄντως ὄντα ξενικόν. οὗτος δὴ 

γόμος, εἴτε εἷς εἴτα δύο αὐτοὺς xen προςαγορεῦειν», 
κείσϑω περὶ ἀφροδισίων καὶ ἁπάντων τῶν ἐρωτικῶν, 
ὅσα πρὸς ἀλλήλους * διὰ τὰς τοιαύτας ἐπιϑυμίας ὁμι- 
λοῦντες ὀρϑῶς τε καὶ οὐκ ὀρϑῶς πράττομεν. ΜΕ. 
Καὶ τοίνυν, c ξένε, ἐγὼ μέν σοι σφόδρα δεχοίμην Gv 
τοῦτον τὸν νόμον, ὃ δὲ δὴ Κλεινίας αὐτὸς φραζέτω τί 
7L018 περὶ αὐτῶν διανοεῖται. ΚΑ. Ἔσται ταῦτα, ὦ 
Μέγιλλε, ὅπόταν ye δή μοι δόξῃ τις παραπεπτωκέναι. 
καιρός" γῦν μὴν ἐῶμεν τὸν ξένον ἔτι εἰς τὸ πρόσϑεν 
προϊέναι τῶν νόμων. ΜΕ. Ὀρϑῶς. IX. ΑΘ. Ἀλλὰ 

μὴν νῦν ! ye προϊόντες ἤδὴ oysÜov ἐσμεν ἐν τῷ κατε- 
σχευάσϑαι μὲν ξυσσίτια᾽ 0 φαμεν ἀλλοϑι μὲν ἂν χα- 
λεπὸν δῖναι, ἐν Κρήτῃ δὲ οὐδεὶς ἄλλως ἄν ὑπολάβοι 

δεῖν γίγνεσθαι" τὸ δὲ τίνα τρόπον; πότερον ὡς ἐνῚθά- 
δε, ἢ καϑάπερ ἐν “Δακεδαίμονι, ἢ παρὰ ταῦτα ἔστι τι 
τρίτον εἶδος ξυσσιτίων ἀμφοῖν τούτοιν ἄμξινον ἂν 
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ἔχον, τοῦτο ovr ἐξευρεῖν μοι χαλεπὸν εἶναι δοκεῖ μὲ- 

yu τὸ ἀγαϑὸν δὑρεϑὲν οὐδὲν ἀπεργάσασϑαι" καὶ γὰρ 
»v» ἐμμελῶς ἐ ἔχειν ! κατεσκευασμένα. T. ούτοις δ᾽ ἐστὶν 
ἀκόλουϑον ἡ τοῦ βίου κατασκδυή, τίν᾽ αὐτοῖς ἂν τρό- 

πον ἕποιτο. βίος δὴ ἄλλαις μὲν πόλδσι παντοδαπῶς 
ἂν καὶ πολλαχόϑεν εἴη, μάλιστα δὲ ἐκ διπλασίων ἢ 

τούτοις" ἐκ γῆς γὰρ καὶ ἐκ ϑαλάττης τοῖς πλείστοις 

τῶν Ἑλλήνων ἐστὶ κατεσκευασμένα τὰ περὶ τὴν τρο- 
φήν, τούτοις δὲ μόνον ἐχ γῆς. τῷ μὲν οὖν »ομοϑέτῃ 
τοῦτο ῥᾷον" οὐ χὰρ μόνον ἡμίσεις o γίγνονται γόμοι 
! μέτριοι, πολὺ δ᾽ ἐλάττους, ἔτι δ᾽ ἐλευϑέροις ἀνϑρώ- 

ποις μᾶλλον πρέποντες. ναυκληρικῶν μὲν γὰρ καὶ ἐμ- 
πορικῶν καὶ καπηλδυτικῶν καὶ πανδοκεύσδων καὶ τε- 
λωνικῶν καὶ ματαλλειῶν καὶ δανεισμῶν καὶ ἐπιτόκων 

τόκων καὶ ἄλλων μυρίων τοιούτων τὰ πολλὰ ἀπήλλα- 

xr. χαΐρειν αὐτοῖς εἰπὼν ὁ περὶ ταύτην τὴν πόλιν 
γομοϑέτης, χεωργοῖς δὲ καὶ νομεῦσι καὶ μελιττουργοῖς 
καὶ τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα φυλακτηρίοις τε καὶ ἐπιστά- 
ταις ὀργάνων. ! »ομοϑετήσει, τὰ μέγιστα ἤδη »5yopo- 
ϑετηχὼς περὶ γάμους ἅμα καὶ “γενέσεις παίδων καὶ 
τροφάς, ἔτι δὲ καὶ παιδείας ἀρχῶν τε καταστάσεις ἐν 
τῇ πόλει. νῦν δ᾽ ἐπὶ τοὺς τὴν. τροφὴν καὶ ὅσοι περὶ 
αὐτὴν ταύτην συνδιαπονοῦσιν, ἀναγκαῖον ἘΠ 
τά ἐστι τρέπεσϑαι. Πρῶτον δὴ νόμοι ἔστωσαν λεγό- 
μξνοι τοὔνομα γεωργικοί. Διὸς ὁρίου μὲν πρῶτος »o- 
uos ὅδε eigia do: μὴ κινείτω EZ ὅρια μηδεὶς μήτε οἱ- 
xelov πολίτου γείτονος μήτε ὁμοτέρμονος, ἐπὶ ἐσχατιᾶς 
κεκτημένος ἄλλῳ ξένῳ | γειτονῶν, νομίσας τὸ * τἀκίνη- 
TO κινεῖν ἀληϑῶς τοῦτο εἶναι, βουλέσϑω δὲ πᾶς πέ- 
τρον ἐπιχειρῆσαι κινεῖν τὸν μέγιστον ἄλλον πλὴν ὁ ὅρον 
μᾶλλον 3 ἢ σμικρὸν λέϑον ὁρίζοντα φιλίαν 18 καὶ ἔχϑραν I 
ἔνορκον παρὰ ϑεῶν" τοῦ μὲν γὰρ ὁμόφυλος Ζεὺς μάρ- 
τυς, τοῦ δὲ ξένιος, οἱ μετὰ πολέμων τῶν ἐχϑίστων 
ἐγβίρονται. καὶ ὁ μὲν πεισϑεὶς τῷ νόμῳ ἀγαίσϑητος 
τῶν ἀπ αὐτοῦ κακῶν 7ίγνοιτ᾽ ἂν, καταφρονήσας δὲ 
διτταῖς δίκαις ἔνοχος ἔστω, μιᾷ μὲν παρὰ ϑεῶν καὶ 
πιρώτῃ, δευτέρᾳ δὲ ὑπὸ νόμου. ' μηδεὶς γὰρ ἑκὼν κι- 
γείτω γῆς ὅρια γειτόνων" ὃς δ᾽ ἂν κινήσῃ, μηνυέτω μὲν 
ὃ βουλόμενος τοῖς γεωμόροις, οἱ δὲ εἰς τὸ δικαστήριον 
ἀγόντων" ἢν δέ τις ὄφλῃ τὴν τοιαύτην δίκην, ὡς ἀνά- 
δαστον γὴν λάϑρᾳ καὶ βίᾳ ποιοῦντος τοῦ ὄφλοντος, 
τιμάτω τὸ δικαστήριον ὃ τι ἂν δέῃ πάσχειν ἢ ἀποτί- 
νεῖν τὸν ἡπτηϑέντα. Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο, βλάβαι πολ- 
λαὶ καὶ σμικραὶ γειτόνων γιγνόμεναι, διὰ τὸ ϑαμίζοιν 
ἔχϑρας ὄγκον μέγαν ἐντίκτουσαι, χαλεπὴν καὶ | σφό- 
δρα πικρὰν γειτονίαν ἀπεργάζονται. διὸ χρὴ πάντως 
εὐλαβεῖσϑαι γείτονα χείτονι μηδὲν ποιεῖν διάφορον, 
τῶν τ ἄλλων πέρι καὶ δὴ καὶ ἐπεργασίας ξυμπάσης 
σφόδρα διευλαβούμενον" τὸ μὲν γὰρ βλάπτειν οὐδὲν 
χαλεπόν, ἀλλ᾽ ἀνϑρώπου παντός, τὸ δ᾽ HORDE οὐ- 
δαμῇ ἅπαντος. ὃς δ᾽ ἂν ἀπεργάζηται τὰ τοῦ χείτονος 
ὑπερβαίνων τοὺς ὅρους, τὸ μὲν βλάβος a ἀποτινέτω, τῆς 
δὲ ἀναιδείας ἅμα καὶ ἀνελευϑερίας i ἕνεκα ἰατρευόμενος 
! διπλάσιον τοῦ βλάβους ἄλλο ἐκτισάτω τῷ βλαφϑὲν- 
τι. τούτων δὲ καὶ ἁπάντων τῶν τοιούτων ἐπιγνώμο- 
»ἐς ve καὶ δικασταὶ καὶ τιμηταὶ γιγνέσϑων ἀγφονόμοι, 
τῶν μὲν μειζόνων, καϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν εἴρηται, 
πᾶσα 5 TOU δωδοεκατημορίου τάξις, τῶν ἐλαττόνων δὲ 
oi φρούραρχοι τούτων. καὶ ἐάν τις βοσκήματα ἐπινέ- 
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ur τὰς βλάβας δρῶντες χρινόντων καὶ τιμώντων. καὶ 

ἐὰν ἐσμοὺς ἀλλοτρίους σφετερίξῃ τις τῇ τῶν μελιττῶν 

Ε ἡδονῇ ξυνεπόμενος, ! καὶ κατακρούων οὕτως οἰκειῶται, 

τινέτω τὴν βλάβην. xal ἐὰν πυρεύων τὴν ὕλην μὴ δι- 
ευλαβηϑῇ τῶν τοῦ γείτονος, τὴν δόξασαν ξημίαν τοῖς 

ἄρχουσι ζημιούσϑω. xol ἐὰν φυτεύων μὴ ἀπολείπῃ τὸ 

μέτρον τῶν τοῦ γείτονος χωρίων, καϑάπερ εἴρηται καὶ 

πολλοῖς »ομοϑέταις ἱκανῶς, ὧν τοῖς »όμοις χρὴ πρὸς- 

χρῆσϑαι καὶ μὴ πάντα ἀξιοῦν πολλὰ καὶ σμικρὰ χαὶ 

τοῦ ἐπιτυχόντος γνομοϑέτου γηνόμενα τὸν μείζω πό- 

844 λεῶς κοσμητὴν * γομοϑετεῖν, ἐπεὶ καὶ τῶν ὑδάτων 
πέρι γεωργ οἷσι παλαιοὶ καὶ καλοὶ γόμοι κείμενοι οὐκ 

ἄξιοι, παροχετεύειν λόγοις, ἀλλ ὁ βουληϑεὶς ἐπὶ τὸν 

αὑτοῦ τόπον ἄγειν ὕδωρ ἀγέτω μὲν ἀρχόμενος ἐκ τῶν 

, χοινῶν ναμάτων, μὴ ὑποτέμνων “πηγὰς φανερὰς ἰδιώ- 

του μηδενός, ἡ δ᾽ ἂν βούληται ἄγειν, πλὴν Oi οἰκίας 
ἢ ἱερῶν τινῶν ἢ καὶ μνημάτων, ἀγέτω, μὴ βλάπτων 

e αὐτῆς τῆς ὀχεταγωγίας. αὐδρία. δὲ εἴ τισι τό- 

Β ποις ξύμφυτος ἐκ γῆς τὰ ἐκ Διὸς ! ἰόντα ἀποστέγει 

νάματα, xai ἐλλείπει τῶν ἀναγκαίων πωμάτων, ὀρυτ- 

τέτω μὲν ἐν τῷ αὑτοῦ χωρίῳ μέχρι τῆς κεραμίδος͵ 

γῆς, ἐὰν δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ βάϑει μηδαμῶς ὕδατι προς- 
“τυγχάνῃ; παρὰ τῶν γειτόνων ὑδρευέσϑω μέχρι τοῦ 
ἀναγκαίου πώματος ἑκάστοις τῶν οἰκετῶν ἐὰν δὲ δι 
ἀχριβείας ü καὶ τοῖς γεΐτοσι, τάξιν τῆς ὑδρείας, ταξά- 

μενος παρὰ τοῖς ἀγφονόμοις, ταύτην ἡμέρας ἑχάστης 
C κομιζόμενος, ! οὕτως κοινωνείτω τοῖς γείτοσιν ὕδατος. 

ἐὰν δὲ ἐκ Διὸς ὕδατα. γηγόμενα, τὸν ἐπάνω γεωρ- 
γοῦντα ἢ καὶ ὁμότοιχον οἰκοῦντα τῶν ὑποκάτω βλά- 
s τις μὴ διδοὺς ἐκροήν, ἢ τοὐναντίον ὁ ἐπάνω με- 
Queig εἰκῇ τὰ ῥεύματα βλάπτῃ τὸν κάτω, καὶ περὶ 

ταῦτα μὴ ἐϑέλωσι διὰ ταῦτα κοινωνεῖν ἀλλήλοις, ἐν 
oret μὲν ἀστυνόμον, ἐν ἀγρῷ δὲ ἀγφονόμον ἐπάγων 
ὃ βουλόμενος ταξάσϑω, τί χρὴ ποιεῖν ἑκάτερον" ὃ δὲ 
μὴ ἐμμένων ἐν τῇ τάξει φϑόνου ϑ᾽ ἅμα καὶ δυοκόλου 

Ρ ψυχῆς ὑπεχέτω ! δίκην, καὶ ὄφλων διπλάσιον τὸ gia- 
foc ἀποτινέτω τῷ βλαφϑέντι, μὴ ἐθελήσας τοῖς ἀρ- 
χουσι πείϑεσϑαι. Χ. Ὁπώρας δὲ δὴ χρὴ κοινωνίαν 
ποιεῖσϑαι πάντας τοιάνδε τινά. διττὰς ἡμῖν δωρεὰς ἢ 
ϑεὸς ἔχει χάριτος αὕτη, τὴν μὲν παιδείαν Διονυσιάδα 
ἀϑησαύριστον, τὴν δ᾽ εἰς ἀπόϑεσιν γενομένην κατὰ 
φύσιν. ἔστω δὴ περὶ ὀπώρας ὅδε νόμος ταχϑείς. ὃς ἂν 

] ἀγροίκου ὀπώρας “γεύσηται, βοτρύων. εἶτε καὶ σύχων, 
Ε πρὶν ἐλϑεῖν τὴν ὥραν τὴν TOU ! τρυγᾶν ἀρχτούρῳ Ey- 

δρομον, εἴτ ἐν τοῖς αὑτοῦ χωρίοις, εἴτε καὶ ἐν ἄλλων, 

ἱερὰς μὲν. πεντήκοντα ὀφειλέτω τῷ Διονύσῳ δραχμάς, 
ἐὰν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ δρέπῃ, ἐὰν δ᾽ Ὁ τῶν γειτόνων, 
μνᾶν, ἐὰν δ᾽ ἐξ ἄλλων, δύο μέρη τῆς μνᾶς. ὃς δ᾽ àv 

τὴν γενναίαν νῦν λεγομένην σταφυλὴν ἢ τὰ γενναῖα 

σῦκα ἐπονομαζόμενα ὁπωρίζειν βούληται, ἐὰν μὲν ἐκ 

τῶν οἰκείων λαμβάνῃ, ὅπως ἂν ἐθέλῃ καὶ ὁπόταν βού- 
ληται καρπούσϑω, ἐὰν δ᾽ ἐξ ἄλλων μὴ πείσας, ἕπομέ- 
»oc τῷ νόμῳ τῷ μὴ κινεῖν O τι μὴ κατέϑετο, ἐκείνως 

845. ἀεὶ * ζημιούσϑω. ἐὰν δὲ δὴ δοῦλος μὴ πείσας τὸν δε- 
σπότην τῶν χωρίων ἁπτηταί του τῶν τοιούτων, κατὰ 
óeya βοτρύων καὶ σῦχον συκῆς ἰσαρίϑμους πληγὰς 
τούτοις ̓ μαστιγούσϑω. μέτοικος δὲ ὠνούμενος τὴν yev- 
velay ὀπώραν ὀπωριζέτω, ἐὰν βούληται. ἐὰν δὲ ξένος 

ἐπιδημήσας ὀπώρας ἐπιϑυμῇ φαγεῖν διαπορευόμενος 
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τὰς ὁδούς, τῆς μὲν γενναίας ἀπτέσϑω, ἐὰν βούληται, 

usó ἑνὸς ἀχολούϑου χωρὶς τιμῆς. , ξένια, δεχόμενος, ' 

τῆς δὲ ἀγροίκου λεγομένης xai τῶν τοιούτων ὃ »όμος 

εἰργέτω μὴ κοινωνεῖν ἡμῖν. τοὺς ξένους" 

στὼρ ὧν αὐτὸς ἢ δοῦλος ἅψηται, τὸν μὲν δοῦλον nÀm- , 
γαῖς κολάζειν, τὸν δὲ ἐλεύϑερον ἀποπέμπειν νουϑετή- Γ 

σαντα καὶ διδάξαντα τῆς ἀλλης ὀπώρας ἅπτεσϑαι τῆς 

εἰς ἀπόϑεσιν ἀσταφίδος οἴνου τε καὶ ξηρῶν σύκων 

ἀγεπιτηδείου xerox. ἀπίων δὲ πέρι καὶ μήλων καὶ 

ῥοῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν ! ic 

ἔστω λάϑρᾳ λαμβάνειν, ὃ δὲ ληφϑεὶς ἐντὸς τριάκοντα ᾿ 

ἐτῶν γεγονὼς τυπτέσϑω καὶ ἀμυνέσϑω ἄνευ τραὺ; aJ 

των, δίκην δ᾽ εἶναι ἐλευϑέρῳ τῶν τοιούτων πληγῶν 
μηδεμίαν" ξένῳ δέ, xad nep ὀπώρας, ἐξέστω. καὶ τῶν 

τοιούτων μέτοχον εἶναι" ἐὰν δὲ πρεσβύτερος ὦ ὧν ἅπτη- 
ται τούτων, φαγὼν αὐτοῦ καὶ ἀποφέρων μηδὲν, χα- 
ϑάπερ ὁ ξένος, ταύτῃ κοινωνείτω τῶν τοιούτων ἁπάν- 
των, μὴ πειϑόμενος δὲ τῷ »όμῳ κιδυγευέτω à ἀγαγώνι- .- 

B στος ! γίγνεσϑαι περὶ ἀρετῆς, ἐὰν εἰς τότε τὰ τοιαῦτα 
περὶ αὐτοῦ τοὺς τότε κριτάς τις ἀγαμιμνήσκῃ. XI. 
Ὕδωρ δὲ πάντων μὲν τὸ περὶ τὰς κηπείας διαφερόν- 
τως τρόφιμον, εὐδιάφϑαρτον δέ, οὔτε γὰρ γῆν οὔτε 

ἥλιον ovre πγεύματα, τοῖς ὕδασι ξύντροφα τῶν ἐκ γῆς 
ἀναβλαστανόντων, ῥάδιον φθείρειν φαρμακεύσεσιν ἢ 
ἀποτροπαῖς ἢ καὶ κλοπαῖς, περὶ δὲ τὴν ὕδατος φύσιν 
ἐστὲ τὰ τοιαῦτα ETE δυγατὰ γίγνεσθαι. διὸ δὴ 
βοηϑοῦ ' δεῖται »όμου. ἔστω τοίνυν ὅδε περὶ αὐτοῦ" 
ἂν τις διαφθείρῃ ἑχὼν ὕδωρ ἀλλότριον à or, eite καὶ 

πηγαῖον εἴτ καὶ συναγυρτόν, φαρμακείαις ἢ σκάμμα- 
σιν ἢ κλοπαῖς, Ü βλαπτόμενος δικαζέσϑω πρὸς τοὺς 

ἀστυνόμους, τὴν ἀξίαν τῆς βλάβης a ἀπογφαφόμενος" ἂν 

δὲ τις ὄφλῃ φαρμακείαις τισὶ βλάπτων, πρὸς τῷ τιμή- 
ματι καϑηράτω τὰς πηγὰς ἢ τἀγγεῖον. τοῦ ὕδατος, 
ὅπῃπερ ἂν οἱ τῶν ἐξηγητῶν γόμοι ἀφηγῶνται δεῖν γι 
γνεσϑαι τὴν κάϑαρσιν ἑκάστοτε καὶ ἑκάστοις. Περὶ 

δὲ ξυγκομιδῆς τῶν ὡραίων ἁπάντων, ἐξέστω τῷ βου- 

λομένῳ τὸ ἑαυτοῦ διὰ παντὸς τόπου * κομίζεσϑαι, 

ὅπῃπερ ἂν ἢ μηδὲν μηδένα ζημιοῖ ἢ τριπλάσιον M 
κέρδος τῆς τοῦ γείτονος ζημίας κερδαίνῃ. τούτων δὲ 
ἐπιγνώμονας τοὺς ἄρχοντας γίγνεσϑαι, καὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων, ὅσα τις ἂν ἑχὼν ἄκοντα βλάπτῃ βίᾳ ἢ " Àa- 
Sog, αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ τι, διὰ τῶν αὑτοῦ κτημάτων. 
πάντα τὰ τοιαῦτα τοῖς ἄρχουσιν ἐπιδεικνὺς πιμωρεί- 
góc μέχρι τριῶν μνῶν ὄντος τοῦ βλάβους" ἐὰν δ᾽ ἔγ- 
χκλημά τῷ μεῖζον a ἄλλῳ πρὸς ἄλλον 7ΐγνηται, πρὸς τὰ 

! xoi δικαστήρια φέρων τὴν δίκην τιμωρείσϑω τὸν 
ἀδικοῦντα. ἐὰν δέ τις τῶν dbpéi» δοκῇ μετ ἀδίκου 
γνώμης κρίνειν τὰς ζημίας, τῶν διπλασίων ὑπόδικος 

τα εἰς τὰ κοινὰ δικαστήρια ἐπανάγειν τὸν βουλόμενον 
ἕκαστον τῶν ἐγκλημάτων. 

τ - : ες κα ἀπ 
ἔστω τῷ βλαφϑέντι. τὰ δὲ αὐ τῶν ἀρχόντων ἀδικήμα- | 

μυρία δὲ ταῦτα ὄντα καὶ 
σμικρὰ »όμιμα, zc ἃ δεῖ τὰς τιμωρίας iesus, 

λήξεών τε πέρι δικῶν καὶ προςκλήσεων xoci κλητήρων, 

εἴτ᾽ ἐπὶ ! δυεῖν εἴτ᾽ ἐφ᾽ ὁπόσων δεῖ καλεῖσϑαι, καὶ 

πάντα ὁπόσα τοιαῦτά ἐστιν, οὔτ᾽ ἀνομοϑέτητα οἷόν 

T εἶναι, γέροντός τε οὐκ ἄξια γομοϑέτου, γνομοϑετούν- 

των δ᾽ αὐτὰ οἵ νέοι πρὸς τὰ τῶν πρόσϑεν »ομοῦει 

| τήματα ἀπομιμούμενοι σμικρὰ πρὸς μεγάλα, καὶ τῆς ) 

ἀναγκαΐας αὐτῶν χρείας ἐμπείρως ἴσχοντες, μέχριπερ 

Β 

ἐὰν δὲ τις αἵ- 5. 
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ἄν πάντα ἱκανῶς δόξῃ κεῖσθαι" τότε δὲ ἀκίνητα ποιη- 
σάμενοι ζώντων τούτοις ἤδη χρώμενοι μέτριον ἔχουσι. 

οὐ τὸ δὲ τῶν ἀλλων δημιουργῶν ! χεριεῖν E κατὰ τάδε. 
πρῶτον μὲν ἐπιχώριος μηδεὶς ἔστω τῶν περὶ τὰ δη- 
μιουργικὰ τεχνήματα διαπονούντων, μηδὲ οἰκέτης ἂν- 

δρὸς ἐπιχωρίου" τέχνην γὰρ ἱκανὴν πολλῆς ἀσκήσεως 

ἅμα καὶ μαϑημάτων πολλῶν δεομένην χέχτηται πολί- 

της ἀνὴρ τὸν κοινὸν τῆς πόλεως κόσμον σώζων καὶ 
χτώμενος, οὐκ ἐν παρέργῳ δεόμενον ἐπιτηδεύειν. δύο δὲ 

— [ἐπιτηδεύματα ἢ δύο τέχνας ἀκριβῶς διαπονεῖσϑαι σχε- 
δὸν οὐδεμία φύσις ἱκανὴ τῶν ἀνθρωπίνων, ' οὐδ᾽ αὖ 
'τὴν μὲν αὐτὸς ἱκανῶς ἀσκεῖν, τὴν δὲ ἄλλον ἀσκοῦντα 
ἐπιτροπεύειν. τοῦτ᾽ οὖν ἐν πόλει ὑπάρχον δεῖ πρῶτον 
γίγνεσϑαι" μηδεὶς χαλκεύων ἅμα τεκταινέσϑω, μηδ᾽ αὖ 

τεκταινόμενος χαλκουόντων ἀλλων ἐπιμελείσϑω μᾶλλον 
ἢ τῆς αὑτοῦ τέχν ni» πρόφασιν ἔχων, ὡς πολλῶν οἶκε- 
τῶν ἐπιμελούμενος ἑαυτῷ δημιουργ ούντων εἰκότως μᾶλ- 
λον ἐπιμελεῖται ἐχείνων διὰ τὸ τὴν πρόξοδον ἐχεῖϑεν 
αὑτῷ πλείω * γίγνεσϑαι τῆς αὑτοῦ τέχνης, ἀλλ᾽ εἷς 

μίαν ἕκαστος τέχνην ἐν πόλει κεκτημένος ἀπὸ ταύτης 

ἅμα καὶ τὸ ζῆν χτάσϑω. τοῦτον δὴ τὸν »όμον ἀστυ- 

νόμοι διαπονούμενοι σωζόντων, καὶ τὸν μὲν ἐπιχώριον, 
ἐὰν εἴς τινα τέχνην ἀποχλίνη μᾶλλον ἢ d τὴν τῆς ἀρετῆς 
ἐπιμέλειαν, χολαζόντων ονείδεσί τε καὶ ἀτιμίαις, μέχρι 

περ ἂν κατευϑύνωσιν εἰς τὸν αὑτοῦ δρόμον, ξένων δὲ 
ἂν τις ἐπιτηδεύῃ δύο τέχνας, δεσμοῖσί τε καὶ χρημά- 

B τῶν ζημίαις καὶ ἐχβολαῖς ! ἐκ τῆς πόλεως κολάζοντες 

ἀναγκαζόντων ἕνα μόνον ἀλλὰ μὴ πολλοὺς εἶναι. μι- 
σϑῶν δὲ αὐτοῖς πέρι καὶ 
καὶ ἐάν τις αὐτοὺς ἕτερος ἢ 

CN ; z 
TOY αγναιρέσεων TOY ἔργων, 

SRI m 5 
xsivot τινα ἄλλον ἀδι- 

χῶσι, μέχρι δραχμῶν πεντήκοντα ἀστυνόμοι διαδικα- 
ζόντων, τὸ δὲ πλέον τούτου τὰ κοινὰ δικαστήρια δια- 

κρινόντων χατὰ νόμον. Τέλος δὲ ἐν τῇ πόλει μηδένα 
μηδὲν τελεῖν μήτϑ ἐξαγομένων χφημάτων μήτ᾽ εἰφαγο- 
μένων" λιβανωτὸν δὲ καὶ ὅσα περὶ ϑεοὺς τὰ ! τοιαῦτ᾽ 
ἐστὶ ξενικὰ ϑυμιάματα, καὶ πορφύραν καὶ ὅσα βαπτὰ 
χρώματα, μὴ φερούσης τῆς χώρας, ἢ mo τινα ἄλλην 

τέχνην δεομένην ξενικῶν τινῶν eigo ὠγίμων, ̓ Μηδενὸς 
ἀναγκαίου χάριν μήτε τις ἀγέτω, μήτε αὖ τῶν ἐν τῇ 
χώρᾳ ἀναγκαίων ἐμμένειν ἐξαγέτω. τούτων δ᾽ αὖ πάν- 
TOY ἐπιγνώμονας εἶναι καὶ ἐπιμελητὰς τῶν »ομοφυλά- 
κων, πέντε ἀφαιρεϑέντων τῶν πρεσβυτέρων, τοὺς ἑξῆς 
δώδεκα. Περὶ δὲ ὅπλων καὶ ὅσα περὶ τὸν πόλεμον 
! ἅπαντα ὄργανα, ἐάν τινος ἢ τέχνης εἰςαγωγίμου δέῃ 

γίγνεσϑαι ἢ φυτοῦ ἢ μδταλλευτικοῦ κτήματος ἢ δε- 

σμευτικοῦ ἢ ζώων τινῶν ἕνεκα τῆς τοιαύτης X χρείας, 
ἵππαρχοι καὶ στρατηγοὶ τούτων ἔστωσαν χύριοι εἰς- 
ἀγωγῆς 18 καὶ ἐξαγωγῆς, διδούσης τε ἅμα καὶ δεχομέ- 

vie τῆς πόλεως, »όμους δὲ περὶ τούτων νομοφύλακες 

τοὺς πρέποντάς τὸ καὶ ἱκανοὺς ϑήσουσι" καπηλείαν δὲ 
ἕνεχα χφηματισμῶν wire οὖν τούτου μήτε ἀλλου μηδε- 
γὸς ἐν τῇ χώρᾳ ὅλη καὶ ! πόλει ἡμῖν γίγνεσϑαι. XII. 

Τροφῆς δὲ καὶ διανομῆς τῶν ἐκ τῆς χώρας ἐγγὺς τῆς 
τοῦ “Κρητικοῦ γύμου ἔοικεν ὀρϑότης ἂν τις γιγνομένη 
κατὰ τρόπον γίγνεσϑαι. δώδεκα μὲν γὰρ δὴ μέρη τὰ 
πάντα ἐκ τῆς χώρας γιγνόμενα γέμειν χρεὼν πάντας, 
ἧπερ καὶ ἀναλωτέα᾽ τὸ δὲ δωδέκατον μέρος ἕκαστον, 
οἷον πυρῶν καὶ χριϑῶν, οἷσι δὴ καὶ τὰ ἅπαντα cxo- 
λουϑείτω τὰ ἀλλα ὡραῖα νεμόμενα, καὶ ὅσα ζῶα ξύμ- 
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πανταὰ πράσιμα * ἐν ἑκάστοις nh τριχῇ διαιρείσϑω κα- 

τὰ λόγον, ἕν μὲν μέρος τοῖς ἐλευϑέροις, ἕν δὲ τοῖς 

τούτων οἰκέταις, τὸ δὲ τρίτον. δημιουργοῖς 18 καὶ πάν- 
τως τοῖς ξένοις, οἵ τὲ τινες ἄν τῶν μοτοικούντων ὦ ὦσι 
ξυνοιχοῦντες, τροφῆς ἀναγκαΐου δεόμενοι, καὶ ὅσοι 
χρείᾳ τινὲ πόλεως ἢ τινος ἰδιωτῶν εἰςαφιχνοῦνται éxo.- 

OTOTE^ πάντων τῶν ἀναγκαίων ἀπονεμηϑὲν τρίτον μέ- 

ρος ὦνιον ἐξ ἀνάγκης ἔστω τοῦτο μόνον, τῶν δὲ δύο 

μερῶν μηδὲν ἐπάναγκες ἔστω πωλεῖν. nc οὖν δὴ ταῦ- 
τα ! ὀρϑότατα νέμοιτ᾽ ἂν; πρῶτον μὲν δῆλον, ὅτι τῇ 
μὲν ἴσα, τῇ δ᾽ οὐκ ἴσα γέμομεν. ΚΛ. Πῶς λέγεις; 

A9. “Χείρω που καὶ βελτίω τούτων ἕκαστα ἀγάγκη 
quen καὶ ἐκτρέφειν τὴν γῆν. ΚΛ. πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. 
Τῷ μὲν τοίνυν τοιούτῳ τῶν μερῶν, τριῶν ὄντων, μη- 
δὲν ndoy ἐχότω quie τὸ τοῖς δεσπόταις ἢ δούλοις » γε- 
μόμενον, μήτε αὖ τὸ τῶν ξένων, ἀλλὰ τὴν τῆς ὁμοιό- 
τητος jor 7 νομὴ πᾶσιν ἀποδιδότω τὴν αὐτήν, 

λαβὼν ὃ 

ἔστω τῆς γομῆς δούλοις r8 καὶ ἐλευϑέροις, ὅπόσ ἂν 

ἕκαστος τῶν ! πολιτῶν τὰ δύο μέρη κύριος 

καὶ ὁποῖα βούληται διανέμδιν᾽ τὸ δὲ πλέον τούτων μέ- 
τροις τὸ καὶ ἀριϑμῷ τῇδε χρὴ διανέμεσϑαι, λαβόντα 
τὸν ἀριϑμὸν πάντων τῶν ζώων οἷς ἐκ τῆς γῆς δεῖ τὴν 

τροφὴν γίγνεσϑαι, διανέμειν, τὸ δὲ μετὰ τοῦτο αὐτοῖς 
οἰκήσεις δεῖ χωρὶς διατεταγμένας εἶναι" τάξις δὲ ἥδε 
πρέπει τοῖς τοιούτοις. δώδεκα κώμας εἶναι χρή, κατὰ 
μέσον τὸ δωδεκατημόριον ὃ ἕχαστον μίαν, ! ἐν τῇ κώμῃ 
δὲ ἑκάστῃ πρῶτον μὲν ἱερὰ καὶ ἀγορὰν ἐξῃρῆσϑαι 
Sev τὸ καὶ τῶν ἑπομένων ϑεοῖς δαιμόνων, εἴτε τινὲς 
ἔντοποι Μαγνήτων εἴτ᾽ ἄλλων ἱδρύματα παλαιῶν μνή-" 

u διασεσωσμένων εἰσί, τούτοις ἀποδιδόντας τὰς τῶν 
πάλαι τιμὰς ἀνϑρώπων, Ἑστίας δὲ καὶ Aie, ᾿᾿ϑηνᾶς 

τε, xoi ὃς ἄν ἀρχηγὸς ἢ τῶν ἄλλων τοῦ δωδεκάτου 
ἑκάστου μέρους, ἱερὰ πανταχοῦ ἱδρύσασϑαι. πρῶτον 
δὲ οἰκοδομίας εἶναι περὶ τὰ ἱερὰ ταῦτα, ὅπῃ ἂν ὁ τό- 
πος ! ὑψηλότατος ἢ, τοῖς φρουροῖς ὑποδοχὴν ὃ τι μά- 
λιστα εὐερκῆ᾽ τὴν δὲ ἄλλην χώραν κατασχευάζειν πᾶ- 
σαν δημιουργῶν τριακαΐδεκα μέρη διελομένους, καὶ τὸ 

μὲν ἐν ἄστει κατοικίζειν, διελομένους αὖ καὶ τοῦτο εἰς 
τὰ δώδεκα μέρη τῆς πόλεως ἁπάσης, ἔξω 8 καὶ ἐν 
κύκλῳ κατανεμηϑέντας, ἐν τῇ κώμῃ δὲ ἑκάστῃ τὰ πρός- 
qogo γεωργοῖσι γένη τῶν δημιουργῶν συνοικχέζειν. τοὺς 
δ᾽ ἐπιμελητὰς εἶναι τούτων πάντων τοὺς τῶν ἀγφονό- 
μὼν ἄρχοντας, ὅσων τ καὶ ὧντινων ὃ τόπος ἕκαστος 
δεῖται, καὶ ὅπου κατοικοῦντες ἀλυπότατοΐ T8 καὶ ὦφε- 
λιμώτατοι ἔσονται τοῖσι γεωργοῦσι. τῶν * δὲ ἐν ἄστει 

κατὰ τὰ αὐτὰ ἐπιμεληϑῆναι καὶ ἐπιμδλεῖσϑαι τὴν τῶν 

ἀστυνόμων ἀρχήν. XII. Τοῖς δὲ δὴ ἀγορανόμοις τὰ 
περὶ ἀγοράν που δεῖ ἕχαστα μέλειν. " δ᾽ ἐπιμέλεια 

μετὰ τὴν τῶν ἱερῶν ἐπίσκεψιν τῶν κατ᾽ ἀγοράν, μή 
τις ἀδικῇ τι τῆς τῶν ἀνϑρώπων χρείας, τὸ δὲ Óevre- 

ρον ἄν εἴη σωφροσύνης τὸ καὶ ὕβρεως ἐπισκόπους ὃν- 
τας χολάζειν τὸν δεόμενον κολάσεως. τῶν δὲ ὠνίων, 

πρῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺς ξένους ταχϑέντα πωλεῖν τοῖς 

ἀστοῖς σκοπεῖν, εἶ " γίγνεται κατὰ τὸν νόμον ἕκαστα. 
γόμος δὲ ἔστω, μηνὸς τῇ νέᾳ ὧν δεῖ πραϑῆναι τὸ μέ- 
ρος τοῖς ξένοις ἐξάγειν τοὺς ἐπιτρόπους, ὅσοι τοῖς 

ἀστοῖς ξένοι ἢ καὶ δοῦλοι ἐπιτροπεύουσι, δωδεκατημό- 
ριον πρῶτον τοῦ σίτου, τὸν δὲ ξένον sig πάντα τὸν 
μῆνα ὠνεῖσϑαι σῖτον μὲν καὶ ὅσα περὶ σῖτον ἀγορᾷ 
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τῇ πρώτῃ" δωδεκάτῃ δὲ τοῦ μηνὸς τὴν τῶν ὑγρῶν οἵ 

μὲν πρᾶσιν, οἵἱ δὲ ὠνὴν ποιδίσϑωσαν δ ὅλου τοῦ μη- 

voc ἱκανήν" τρίτῃ δὲ εἰκάδι τῶν ζώων ἔστω πρᾶσις, ! 

ὅσα πρατέα ἑκάστοις ἢ ὠνητέα αὐτοῖς δεομένοις, καὶ 

ὁπόσων σκευῶν, ἢ χφημάτων γεωργοῖς μὲν πρᾶσις, 

οἷον δερμάτων ἢ καὶ πάσης ἐσθῆτος ἢ σπιλοκῆς ἢ πι- 

λήσεως ἢ τινῶν ἄλλων τοιούτων, ξένοις δὲ ἀναγκαῖον 

ὠνεῖσϑαι mug ἄλλων χτωμένοις. χαπηλείας δὲ τούτων 

ἢ χριϑῶν ἢ πυρῶν εἰς ἄλφιτα »εμηϑέντων, ἢ καὶ τὴν 

ὄλλην ξύμπασαν τροφήν, ἀστοῖς μὲν καὶ τούτων δού- 

λοις μήτε τις πωλείτω, μήτε ὠνείσϑω παρὰ τοιούτου 

μηδεὶς μηδενός, ἐν δὲ ! ταῖς τῶν ξένων ξένος ἀγοραῖς 

πωλείτω τοῖς δημιουργοῖς T8 καὶ τούτων δούλοις, οἴνου 
τε μεταβαλλόμενος καὶ σίτου πρᾶσιν, 0 δὴ καπηλείαν 

ἐπονομάζουσιν οἵ πλεῖστοι. καὶ ζώων διαμερισϑέντων 

μάγειροι διατιϑέσϑων ξένοις τ καὶ ,δημιουργοἷς καὶ 

τούτων οἰκέταις. πᾶσαν δὲ ὕλην καύσιμον ὁσημέραι 

ξένος ὁ βουληϑεὶς ὠνείσϑω μὲν ἀϑρόαν παρὰ τῶν ἐν 

τοῖς χωρίοις. ἐπιτρόπων, πωλείτω δὲ αὐτὸς τοῖς ξέ- 

νοις, xod ὅσον ἂν βούληται καὶ ὁπόταν βούληται. 
τῶν δὲ ἀλλων χρημάτων ! πάντων καὶ σχϑυῶν ὁπόσων 

ἑχάστοισι σι χρεία, πωλεῖν εἰς τὴν κοινὴν ἀγορὰν φέρον- 

τας εἰς τὸν τύπον ἕχαστον, ἐν οἷς ἂν »ομοφύλακές T6 
καὶ ἀγορανόμοι μετ᾽ ἀστυνόμων, τεχμηράμενοι ἕδρας 

πρεπούσας, ὅρους ϑῶνται τῶν ὠνίων" ἐν τούτοις ἀλλάτ- 

τεσϑαι νόμισμά T8 χφημάτων καὶ χρήματα »ομίσματος, 

μὴ προϊέμενον ἄλλον ἑτέρῳ τὴν ἀλλαγήν" ὃ δὲ προέ- 

μενος ὡς πιστεύων, ἐάν 18 κομίσηται καὶ ἂν μή, στερ- 

By oss dioc) 

ἕτω ὡς οὐκέτι δίκης οὔσης, τῶν τοιούτων f πέ, L DU V j 
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αλλάξεων. τὸ δὲ ὠνηϑὲν ἢ πραϑὲν ὅσῳ πλέον ἂν ü 
καὶ πλέονος ἢ ἢ κατὰ τὸν νόμον, ὃς εἴρηκξ πόσου προς- 
γϑνομένου καὶ ἀπογενομένου δεῖ μηδέτερα τούτων ποι- 
iv, ἀναγραφήτω TOT ἤδη παρὰ τοῖς γομοφύλαξι τὸ 
πλέον, ἐξαλειφέσϑω δὲ τὸ ἐναντίον. τὰ αὐτὰ δὲ E 
περὶ μετοίκων ἔστω τῆς ἀναγραφῆς πέρι τῆς οὐσίας." 
ἰέναι δὲ τὸν βουλόμενον εἰς τὴν μετοίχησιν ἐπὶ ῥητοῖς, 
ὡς οἰκήσεως οὐσὴς τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ xot δυνα- 

μένῳ CERTUS ! τέχνην κεκτημένῳ καὶ ἐπιδημοῦντι μὴ Β 

πλέον ἐτῶν εἰχοσιν, ἀφ ἧς ἂν γφάψηται, μετοίκιον 
μηδὲ σμικρὸν τελοῦντι πλὴν τοῦ σωφρονεῖν, μηδὲ ἀλλο 
αὖ τέλος ἕνεκά roof ὠνῆς ἢ καὶ πράσεως. ὅταν δ᾽ ἐξ- 
ἤκωσιν oi χρόνοι, τὴν αὑτοῦ λαβόντα οὐσίαν ἀπιέναι. 
ἐὰν δ᾽ ἐν τοῖς ἔτεσι τούτοις αὐτῷ ξυμβῇ λόγου ἀξίῳ 

πρὸς εὐεργεσίαν τῆς πόλεως γεγονέναι τινὰ ἱκανήν, καὶ 
πιστεύῃ πείσειν βουλὴν καὶ ἐχκλησίαν ἢ τινα ἀναβολὴν 
τῆς ἐξοικήσεως ! ἀξιῶν αὑτῷ γίγνεσϑαι κυρίως ἢ καὶ 
τὸ παράπαν, διὰ βίου τινὰ μονήν, ἐπελϑὼν καὶ πείσας 
τὴν πόλιν, ἅπερ ἂν ποίσῃ, ταῦτα αὐτῷ rien. yq 

σϑω. παισὶ δὲ μετοίκων, δημιουργοῖς οὖσι καὶ ,yevo- 
μένοις ἐτῶν πεντεκαίδεκα, τῆς μὲν μετοικίας ἀρχέτω 
χρόνος ὃ μετὰ τὸ πέμπτον καὶ δέκατον ἔτος, ἐπὶ τού- 
τοις δὲ εἴκοσιν ἔτη μείνας ἴτω ὅπῃ αὐτῷ φίλον" μένειν 
δὲ ἂν βούληται, κατὰ τὰ αὐτὰ μενέτω πεῖσας. ὃ δὲ 

ἀπιὼν ἐξαλευψάμενος i ἴτω τὰς ! ἀπογφαφάς, αἵτινες ἂν 
αὐτῷ παρὰ τοῖς ἄρχουσι γεγραμμέναι πρότερον « ὦσιν. 

JP 
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AIAAOTOX ENNATOX. 

ι. ΑΘ. Zlixoi δὴ τὰ μετὰ ταῦτα ἀκόλουϑοι τοῖς 
ἔμπροσϑεν πράξεσιν ἁπάσαις οὖσαι κατὰ φύσιν͵ γί- 

γνοιντο ἄν τὴν τῆς διακοσμήσεως τῶν »όμω». ὧντι- 
γὼν οὖν δὴ πέρι δεῖ γίγνεσθαι δίκας, τὰ μὲν εἴρηται, 
τὰ κατὰ γεωργίας τ καὶ ὅσα τούτοις δἵπετο, τὰ δὲ 
μέγιστα οὔτε εἴρηταί πω, καϑ' ἕν ἕκαστόν τὸ Jeyóue- 
voy ῥηϑέὲν, ἣν δεῖ λαμβάνειν αὐτὸ τιμωρίαν καὶ τίνων ! 

ποτὲ δικαστῶν τυγχάνειν, uer ἐκεῖν αὐτὰ ἑξῆς ταῦτα 
ῥητέον. KA. Ὀρϑῶς. ΑΘ. «Αἰσχρὸν μὲν δή τινα τρό- 
πον καὶ γομοϑετεῖν πάντα, ὁπόσα γὺν μέλλομεν, τοῦ- 

το δρᾶν ἐν τοιαύτῃ πόλδι, ἣν φαμεν οἰκήσεσϑαϊ τε EU 

καὶ τεύξεσϑαι πάσης ὀρϑότητος πρὸς ἐπιτήδευσιν. ἀρε- 

τῆς. ἐν δὲ τῇ τοιαύτῃ τὸ καὶ ἀξιοῦν τῆς τῶν doy 

μοχϑηρίας τῶν μεγίστων ἐμφύεσϑαἱ τινα μεϑέξοντα, 
ὥςτε δεῖν νομοϑετεῖν ᾿προκαταλαμβάνοντα καὶ ane 

C λοῦντα ἐάν ' τις τοιοῦτος γίγνηται, καὶ τούτων ἀπο- 

ta ᾿Ξ ᾿ : ; C NES 
τροπῆς ve ἕνεκα καὶ γενομένων χολάσεως τιϑέναι ἐπ 

αὐτοῖς νόμους, ὡς ἐσομένους, ὅπερ εἶπον, αἰσχρὸν μὲν | 

τινα τρόπον" ἐπειδὴ δὲ οὐ, καϑάπερ οἱ παλαιοὶ νο- 
μοϑέται ϑεῶν παισὶ γομοϑετούμεν, 0L τοῖς ἥρωσιν, ὡς 

ὃ νῦν λόγος, αὐτοὶ v ἐκ ϑεῶν ὄντες ἄλλοις τϑ ἐκ τοι- 
Ἴ ἢ : ; 3433. τῇ ^ 

ovro» γεγονόσιν ἐνομοϑέτουν, αλλ ἀνϑρωποὶ τὸ xoi 

ἀνϑρώπων σπέρμασι νομοϑετοῦμεν τὰ γῦν, ἀνεμέση- 

τον δὴ φοβεῖσϑαι, μή τις ἐγγίγνηται ! τῶν πολιτῶν 
ἡμῖν οἷον κεραςβόλος, ὃς ἀτεράμων εἰς τοσοῦτον φύ- Ί 

σϑι 7ίγνοιτ᾽ ἂν dere μὴ τήκεσϑαι" καϑάπερ ἐχεῖνα τὰ 

σπέρματα πυρί, γόμοις οὗτοι καίπερ οὕτως ἰσχυροῖς 

οὖσιν ἀτηκτοι γίγνωνται. ὧν δὴ χάριν οὐκ ἐπίχαριν 

λέγοιμ᾽ ἂν πρῶτον »όμον ἱερῶν πέρι συλήσεως, ἂν τις 

τοῦτο δρᾶν τολμᾷ. καὶ πολίτην μὲν τῶν τεϑραμμόνων 
σατο τ, τὰ σή». τὰ ; CUR d 
ορϑῶς ovr ἂν βουλοίμεϑα ovre ἐλπιστὸν πανυ τι »9- 

σῆσαίΐ ποτε ἂν ταύτην τὴν νόσον, οἰκόται δὲ Gv τού- 

r1 
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τῶν καὶ ξένοι καὶ ξένων δοῦλοι πολλὰ ἄν ἐπιχειρή- 

σειαν τοιαῦτα. ὧν ἕνεκα μὲν μάλιστα, ὅμως δὲ καὶ 
ξύμπασαν τὴν τῆς " ἀνϑρωπίνης φύσεως ἀσϑένειαν &v- 

λαβούμενος, ἐρῶ τὸν τῶν. ἱεροσύλων πέρι νόμον καὶ τῶν 
ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων, ὅσα δυςίατα καὶ ἀνίατα. 

προοΐμια δὲ τούτοισι κατὰ τὸν ἔμπροσϑεν λόγον ὅμο- 
λογηϑέντα προῤῥητέον ἅπασιν ὡς βραχύτατα. λέγοι δή 
τις ἂν ἐκείνῳ διαλεγόμενος ἅμα καὶ παραμυϑούμενος, 
ὃν ἐπιϑυμία κακὴ παρακαλοῦσα uso ἡμέραν τε καὶ 

ἐπεγείρουσα »ύχτωρ ἐπὶ τι τῶν ἱερῶν ἄγει συλήσοντα, 
τάδε: Ὦ ϑαυμάσιε, οὐκ! ἂν Bound» σε κακὸν οὐδὲ 

ϑεῖον κινεῖ τὸ νῦν ἐπὶ τὴν ἱεροσυλίαν προτρέπον ἰέ- 

γαι, οἶστρος δὲ σὲ τις ἐμφυόμενος ἐκ παλαιῶν καὶ ἀ- 

καϑάρτων τοῖς ἀνϑρώποις͵ ἀδικημάτων, περιφερόμενος 

ἀλιτηριώδης, ὃν εὐλαβεῖσϑαι χρεὼν παντὶ σϑένει. τίς 

δ᾽ ἐστὶν εὐλάβεια μαϑέ. ὅταν σοι προςπίπτῃ τι τῶν 
τοιούτων δογμάτων, ἔϑι ἐπὶ τὰς ἀποδιοπομπήσεις, TOL 
ἐπὶ ϑεῶν ἀποτροπαίων ἱερὰ ἱκέτης, ἴϑι ἐπὶ τὰς τῶν 
λεγομένων ἀνδρῶν ὑμῖν ἀγαϑῶν ξυγουσίας, ! καὶ τὰ 

μὲν ἄκουε, τὰ δὲ πειρῶ λέγειν αὐτός, ὡς δεῖ τὰ καλὰ 

καὶ τὰ δίκαια πάντα ἄνδρα τιμᾶν" τὰς δὲ τῶν κακῶν 
ξυνουσίας φεῦγε ἀμεταστρεπτί. καὶ ἐὰν μὲν σοι δρῶν- 
τι ταῦτα λωφᾷ τι τὸ νόσημα — εἰ δὲ μή, καλλίω Sa- 

γατον σκεψάμενος ἀπαλλάττου τοῦ βίου. II. Ταῦτα 

ἡμῶν ἀδόντων προοίμια τοῖς πάντα ταῦτα ἐπινοοῦσιν, 
ὅσα ἀνόσια ἔργα καὶ πολιτοφϑόρα, τῷ μὲν πειϑομέ- 
γῳ τὸν νόμον ἐὰν σιγῇ δεῖ, τῷ δὲ ἀπειϑοῦντι μετὰ τὸ 

προοίμιον». ! ἄδειν μέγα: Ὃς δ᾽ ἂν ἱεροσυλῶν ληφϑῇ, 
ἐὰν μὲν ῇ δοῦλος ἢ ἢ ξένος, ἐν τῷ προςώπῳ καὶ παῖς 
χερσὶ γραφεὶς τὴν συμφορὰν καὶ μαστιγωϑθείς, ὑπό- 
σας ἄν δύξῃ τοῖς δικασταῖς, ἐκτὸς τῶν ὅρων τῆς χώ- 
ρας γυμνὸς ἐκβληϑήτω" τάχα γὰρ ἄν δοὺς ταύτην τὴν 
δίκην γένοιτ᾽ ἂν βελτίων, σωφρονισϑείς. οὐ γὰρ ἐπὶ 
xaxo δίκη γίγνεται οὐδεμία γινομένη κατὰ γόμον, 
δυοῖν δὲ ϑάτερον ἀπεργάζεται σχεδόν" ἢ γὰρ βελαίο- 
ve ἢ μοχϑηρότερον ἧττον. Ι ἐξειργάσατο τὸν τὴν δίκην 

παρασχόντα. πολίτης δὲ ἂν τίς ποτὲ τι τοιοῦτον δρῶν 
ἀναφανῇ, περὶ ϑεοὺς ἢ περὶ 7ογξας ἢ περὶ πόλιν ηδι- 

κηκὼς τῶν μεγάλων τινὰ καὶ ἀποῤὺ c» ἀδικιῶν, ὡς 

ἀνίατον ἤδη τοῦτον ὄντα Ó δικαστὴς διανοείσϑω, λο- 
γιζόμενος, οἵας παιδείας τε καὶ τροφῆς ἐκ παιδὸς τυγ- 
χάνων οὐκ ἀπέσχετο τῶν μεγίστων χαχῶν. δίκη δὴ 
τούτῳ ϑάνατος, ἐλάχιστον τῶν καχῶν, τοὺς δὲ pim 

παράδειγμα ὁ ὀνήσει, γενόμενος ἀκλεὴς καὶ ὑπὲρ * τοὺς 
τῆς χώρας ὅρους ἀφανισϑείς" παισὶ δὲ καὶ γένει, ἐὰν 

φύγωσι τὰ πατρῷα ἤϑη, κλέος ἔστω καὶ λόγος B ἔντι- 

μος λεγόμενος, ὡς εὖ τὸ καὶ ἀνδρείως εἰς ἀγαϑὸν ἐκ 
κακοῦ διαπεφευγότων. δημόσια δὲ ρήματα οὐδενὸς 
τῶν τοιούτων τῇ πολιτείᾳ πρέπον [7] οἴη γίγνεσϑαι, 

| dy ἡ δεῖ τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ καὶ ἴσους ὄντας διατελεῖν 
κλήρους. ζημίας δ᾽ ἐκτίσεις, ὅταν ἀδικεῖν ἀξια δοκῇ τις 

χρημάτων, ἐκτίνειν, ἄν [ τι τῶν τοῦ κλήρου κατεσχευ- 
ασμένου περιττεῦον, μέχρι ! τοσούτου ζημιωϑέντα, τὸ 
δὲ πλέον μή. τὰς δ᾽ εἰς ταῦτα ἀκριβείας ἐκ τῶν ἀπο- 
γραφῶν ομοφύλακες σκοποῦντες τὸ σαφὲς ἐξαγγεῖ- 

λόντων ἀεὶ τοῖς δικασταῖς, ὅπως ἂν τῶν κλήρων. ἀρ- 
γὸς μηδεὶς μηδέποτε γίγνηται δὶ ἀπορίαν χφημάτων. 

ac δὲ ἂν τις πλέονος ἄξιος εἶναι δοκῇ, ἐὰν ἄρα μή 

τινὸς ἐθέλωσιν αὐτὸν τῶν φίλων ἐγγυᾶσϑαί τε καὶ 

IX. 459 

συνεκτίνοντες ἀπελευϑεροῦν, δεσμοῖς τε χρονίοις χαὶ 

ἐμφανέσι καὶ τισι. προπηλακισμοῖς κολάζειν" ' ἄτιμον 

δὲ παντάπασι μηδένα εἶναι μηδέποτε. μηδ᾽ ἐφ᾽ ἑνὶ τῶν 
ἁμαρτημάτων, μηδ᾽ ὑπερόριον φυγάδα: ϑάνατον δὲ ἢ 
δεσμοὺς ἢ ἢ πληγὰς ἤ τινας ᾿ἀμόρφους ἕδρας ἢ στάσεις 
7 παραστάσεις εἰς ἱερὰ ἐπὶ τὰ τῆς χώρας ἔσχατα, ἢ 
χρημάτων, καϑάπερ ἔμπροσϑεν εἴπομεν ἐκτίσεις γί- 
γγεσϑαι δεῖν, τὴν δίκην ταύτην γιγνέσϑω. δικασταὶ δὲ. 
ἔστωσαν ϑανάτου πέρι »ομοφύλακές τε καὶ τὸ τῶν 
περυσινῶν ἀρχόντων ἀριστίνδην ἀπομερισϑὲν δικαστή- 
ριον" ! εἰςαγωγὰς δὲ τούτων χαὶ προςχλήσεις xai ὅσα 

τοιαῦτα, καὶ ὡς δεῖ γίγνεσϑαι, τοῖς νεωτέροις »opo- 

ϑέταις χρὴ μέλειν" τὴν διαψήφισιν. δὲ ἡμέτερον ἔργον 

»ομοϑετεῖν. ἔστω φανερὰ μὲν 2 ψῆφος τυϑεμένη, 
πρὸ τούτου͵ δὲ κατὰ τὸ στόμα τοῦ διώκοντός τε καὶ 
φεύγοντος ὁ δικαστὴς ἑξῆς ἡμῖν ἐγγύτατα κατὰ πρέ- 
σβιν ἱζέσϑω, πάντες δ᾽ οἱ πολῖται, ὅσοιπερ ἄν ἀἄγω- 

σι σχολήν, ἐπήκοοι ἔστωσαν σπουδῇ τῶν τοιούτων δι- 

xGy. λέγειν δὲ ἕνα λόγον, πρῶτον μὲν τὸν διώκοντα, ! 

τὸν δὲ φεύγοντα δεύτερον" μετὰ δὲ τοὺς λόγους. τού- 

τους ἄρχεσϑαι μὲν τὸν γεραίτατον ἀνακρίνοντα, ἰόντα 
εἰς τὴν τῶν λεχϑέντων σχέψιν ἱκανήν, μετὰ δὲ τὸν 
πρεσβύτατον ἑξῆς ἅπαντας χρὴ διεξελϑεῖν ὃ τι ἄν 
παρ᾽ ἑκατέρου τις τῶν ἀντιδίκων ῥηϑὲν ἢ μὴ ῥηϑὲν 
ἐπιποϑῇ τινὰ τρόπον" ὁ δὲ μηδὲν ποϑῶν ἄλλῳ τὴν 
ἀνάκρισιν παραδιδύτω. τῶν δὲ ῥηθέντων ἐπισφραγισα- 
μένους ὅσα ἂν εἶναι καίρια δοχῇ, γράμμασι * σημεῖα 
ἐπιβάλλοντας πάντων τῶν δικαστῶν, ϑεῖναι ἐπὲ 

“Ἑστίαν, καὶ πάλιν αὔριον εἰς ταὐτὸν ξυνελϑόντας 

ση- 
μεῖα ἐπιβάλλοντας αὖ τοῖς λεχϑεῖσι" καὶ τρὶς δράσαν- 

τας τοῦτο, τεκμήριά τε καὶ μάρτυρας ἱκανῶς nado 
βόντας, ψῆφον ἱερὰν ἕκαστον φέροντα χαὶ ὑποσχόμε- 
γον πρὸς τῆς Ἑστίας εἰς δύναμιν τὰ δίκαια καὶ ἀληϑῆ 

κρίνειν, οὕτω τέλος ἐπιϑεῖναι τῇ τοιαύτῃ δίκῃ. MI 
Μετὰ δὲ τὰ! περὶ ϑεοὺς τὰ περὶ κατάλυσιν τῆς πολι- 
τείας. ὃς ἂν ἄγων εἰς ἀρχὴν ἄνϑρωπον. δουλῶται μὲν 
τοὺς νόμους, ἑταιρείαις δὲ τὴν πόλιν ὑπήκοον ποιῇ, 

Ξ Sen 
αὐτῶς T8 ἀνακρίνοντας διεξελϑεῖν τὴν δίκην, καὶ 

καὶ βιαίως δὴ πᾶν τοῦτο πράττων καὶ στάσιν ἐγείρων 

παραγομῇ, τοῦτον δὴ διανοεῖσϑαι δεῖ πάντων πολε- 
μιώτατον ὅλῃ τῇ πόλει. τὸν δὲ κοινωνοῦντα μὲν τῶν 
τοιούτων μηδενί, τῶν μεγίστων δὲ μετέχοντα ἀρχῶν ἐν 
τῇ πόλει, λεληϑότα TE ταῦτα αὐτὸν ἢ μὴ λεληϑότα, 

δειλίᾳ δ᾽ ὑπὲρ πατρίδος αὑτοῦ μὴ ! τιμωρούμεν 0», 
δεῖ δεύτερον. ἡγεῖσϑαι τὸν τοιοῦτον πολίτην κάκη. πᾶς 
δὲ ἀνήρ, οὗ καὶ σμικρὸν ὄφελος, ἐνδεικνύτω ταῖς ἀρ- 
χαῖς, εἰς κρίσιν ἄγων τὸν ἐπιβουλεύοντα βιαίου πολι- 
τεΐας μεταστάσεως ἅμα καὶ παρανόμου. δικασταὶ δὲ 

ἔστωσαν τούτοις οἵπερ τοῖς ἱεροσύλοις, καὶ πᾶσαν τὴν 
χρίσιν ὡςαύτως αὐτοῖς γίγνεσϑαι καϑάπερ ἐχείνοις, 

τὴν ψῆφον δὲ ϑάνατον φέρειν τὴν πλήϑει νικῶσαν. ἑνὶ 
δὲ λόγῳ, πατρὸς ὀνείδη καὶ τιμωρίας παίδων μηδενὶ ξ ξυν- 

ἕπεσϑαι, πλὴν " ἐάν τινι πατὴρ καὶ πάππος καὶ πάππου 
πατὴρ ἐφεξῆς ὄφλωσι ϑανάτου δίκην" τούτους δὲ ἢ 

πόλις ἔχοντας τὴν αὑτῶν οὐσίαν, πλὴν ὅσον κατεσκευ- 
ασμένου τοῦ κλήρου παντελῶς, εἰς τὴν αὑτῶν ἀρχαΐαν 

ἐχπεμπέσϑω πατρίδα καὶ πόλιν. οἷς δ᾽ ἂν τῶν πολι- 

τῶν υἱεῖς ὄντες τυγχάνωσι πλείους ἑνός, μὴ ἔλαττον 
δέκα ἔτη γεγονότες, κληρῶσαι μὲν τούτων δέκα oUc ἂν 
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ἀποφήνῃ πατὴρ ἢ πάτιπος ὃ πρὸς πατρὸς ἢ μητρῦς, 

τῶν d “λαχόντων. τὰ ὀνόματα ! εἰς Δελφοὺς πεμφϑέν- 

των ὃν δ᾽ ἂν ὃ ϑεὸς ἀγέλῃ, κληρονόμον εἰς τὸν οἷ- 

x0» uere τὸν τῶν ἐχλιπόντων; τύχῃ ἀμείνονι. 

KA. Καλῶς. ΑΘ. Κοινὸς δ᾽ ἔτι τρίτος εἰς ἕστω »ó- 

μος, περὶ. δικαστῶν T6 ος δεῖ δικάζειν αὐτοῖς, καὶ ὁ 

τρόπος τῶν δικῶν, οἷς ἂν προδόσεως αἰτίαν ἐπιφέρων 

τις εἰς δικαστήριον ἀγῃ. καὶ μονῆς ὡφαύτως xy όνοις 

καὶ ἐξόδου τῆς πατρίδος εἷς ἔστω περὶ * ταῦτα »ópos 

οὗτος τρισί, προδότῃ καὶ ἱεροσύλῳ καὶ τῷ τοὺς τῆς 

πόλεως γόμους βίᾳ ἀπολλύντι. Κλέπτῃ δέ, ἐάν 16 μέ. 
re ἐάν τε σμιχρὸν κλέπτῃ τις, εἷς αὖ »όμος χείσϑω 

καὶ μία δίκης τιμωρία ξύμπασι" τὸ μὲν γὰρ κλαπὲν 

δὴ χρεὼν διπλάσιον “πρῶτον ἐχτίνειν, ἐὰν ὄφλῃ τις τὴν 

τοιαύτην δίκην. καὶ ἱκανὴν ἔχῃ τὴν ἄλλην οὐσίαν ἀπο- 

τίνειν ὑπὲρ τοῦ κλήρου, ἐὰν δὲ μή, δεδέσϑαι ἕως ἄν 

ἐκτίσῃ ἢ πείσῃ τὸν καταδικασάμενον. ἐὰν δὲ τις ! ὄφλῃ 

κλοπῆς δημοσίᾳ δίκην, πείσας τὴν πόλιν ἢ τὸ κλέμμα 

ἐχτίσας διπλοῦν ἀπαλλαττέσϑω τῶν δεσμῶν. ΚΛ. πῶς 

δὴ λέγομεν, c) ξένε, μηδὲν διαφέρει» τῷ κλέπτοντι, μὲ- 

γα ἢ σμικρὸν ὑφελομέγῳ καὶ ἐξ ἱερῶν 5 ὅσίων καὶ 

ὅσα ἀλλα ἐστὶ περὶ κλοπὴν πᾶσαν ἀνομοιότητα ἔχον- 

τα, οἷς δεῖ ποικίλοις οὖσιν ἕπεσϑαι τὸν »νομοϑέτην 

μηδὲν ὁμοίαις ζημίαις ζημιοῦντα; IV. AQ. ED ,0 

Κλεινία, σχεδόν τὶ με ὥςπερ φερόμενον ἀντικρούσας 

ἀνήγειρας, ' ἐννενοηκότα δὲ καὶ πρότερον ὑπέμνησας, 

ὅτι τὰ περὶ τὴν τῶν νόμων ϑέσιν οὐδενὶ τρόπῳ. πώ- 

ποτϑ γέγονεν. ὀρϑῶς διαπεπονημένα, ὡς ye ἐν τῷ νῦν 

παραπεπτωκχότι λέγειν. πῶς δ᾽ αὐ καὶ τοῦτο λέγομεν; 

οὐ καχῶς ἀπῃκάσαμεν, ὅτϑ δούλοις ὡς ἰατρευομένοις 

ὑπὸ δούλων ἀπῃκάζομεν πάντας τοὺς γὺν νομοϑετου- 

μένους. εὖ γὰρ ἐπίστασϑαι δεῖ τὸ τοιόνδε, ὡς εἰ χκα- 

ταλάβοι ποτὲ τις ἰατρὸς τῶν ταῖς ἐμπειρίαις ἄνευ λό- 

γου τὴν ἰατρικὴν ! μεταχειριξομένων ἐλεύϑερον ἐλευ- 

ϑέρῳ γοσοῦντι διαλεγόμενον i ἰατρόν, καὶ τοῦ φιλοσο- 

φεῖν ἐγγὺς χφώμενον μὲν τοῖς λόγοις, & ἀρχῆς τὸ 

ἁπτόμενον τοῦ νοσήματος περὶ φύσεως πάσης ἐπα- 

γιόντα τῆς τῶν σωμάτων, ταχὺ καὶ σφόδρα γελάσειεν 

ἄν καὶ οὐκ ὧν ἄλλους εἴποι λόγους ἢ τοὺς περὶ τὰ 

τοιαῦτ σεὶ προχείρους ὄντας τοῖς πλείστοις λεγομένοις 

ἰατροῖς" qain γὰρ cv Ὦ μῶρε, οὐκ ἰατρεύεις τὸν »o- 

σοῦντα ἀλλὰ σχεδὸν παιδεύεις, ὡς ἰατρὸν ! ἀλλ οὐχ 

ὑγιῆ δεόμενον γίγρεσϑαι. KA. Οὐκοῦν λέγων τὰ τοι- 

ovra ὀρϑῶς ἂν λέγοι; ΑΘ. Τάχ ἂν, εἰ προςδιανο- 

οἵτό re ὡς ὅςτις περὶ γόμων οὕτω διεξέρχεται, καϑά- 

περ ἡμεῖς τὰ νῦν, παιδεύει τοὺς πολίτας, ἀλλ᾽ ov νο- 

μοϑετεῖ. ag οὖν οὐ καὶ TOUT ἂν πρὸς τρόπου λέγειν 

φαίνοιτο; KA. Ἴσως. ΑΘ. Εὐτυχὲς δὲ ἡμῶν τὸ πα- 

φὸν γέγονε. KA. Τὸ ποῖον δή; ΑΘ. Τὸ ie eid 

ἀνάγκην εἶναι γομοϑετεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἐν σκέψει * 78: 

γνομένους περὶ πάσης πολιτείας πειρᾶσϑαι κατιδεῖν τὸ 

τε ἄριστον καὶ τὸ ἀναγκαιότατον, τίνα τρόπον ἂν y 

qróuevoy γίγνοιτο: καὶ δὴ καὶ τὸ νῦν ἔξεστιν ἡμῖν, ὡς 

ἔοικεν, εἰ μὲν ᾿βουλόμεϑα, τὸ βέλτιστον σκοπεῖν, εἰ δὲ 

βουλόμεϑα, τὸ ἀναγκαιότατον περὶ γόμων. αἵἱρώμεϑα 

οὖν ὁπύτερον δοκεῖ. ΚΛ. Γελοίαν, ὦ ξένε, προτιϑέμε- 

ϑα τὴν αἵρεσιν, χαὶ ἀτεχνῶς ὥςπερ κατεχομένοις »ομο- 

ϑέταις ὅμοιοι γιγνοίμεϑ᾽ ἂν ὑπὸ μεγ clue τινὸς ἀνάγκης 

ἤδη νομοϑετεῖν, ὡς ! οὐκέτ᾽ ἐξὸν εἰς αὔριον. ἡμῖν δ᾽, εἰ- 
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πϑὶν σὺν ϑεῷ, ἔξεστι, καϑάπερ ἢ λιϑολόγοις ἢ xod τι- 
γος ἑτέρας ἀρχομένοις συστάσεως, παραφορήσασϑαι 
χύδην ἐξ ὧν ἐκλεξόμεϑα τὰ πρόξφορα, τῇ μελλούσῃ γε- 

νήσεσϑαι συστάσει, xai δὴ χαὶ κατὰ σχολὴν ἐκλέξα- 

cg 9. τιϑῶμεν οὖν ἡμᾶς vU» εἶναι μὴ τοὺς ἐξ ἀνάγκης 

οἰκοδομοῦντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ σχολῆς ἔτι τὰ μὲν παρα- 

τιϑεμένους τὰ δὲ ξυνιστάντας, ὥςτε ὀρϑῶς ἔχει τὰ 

μὲν ἤδη τῶν νόμων λέγειν ὡς τιϑέμενα, ι τὰ δ᾽ ὡς 

παρατιϑέμενα. ΑΘ. Γένοιτο γοῦν ἄν, e Κλεινία, κα- 

τὰ φύσιν μᾶλλον ἡμῖν ἢ σύνοψις τῶν γύμων. ἴδωμεν 
γὰρ οὖν, ὦ πρὸς ϑεῶν, τὸ τοιόνδε περὶ νομοϑετῶν. 
KA. Τὸ ποῖον δή; ΑΘ. Γράμματα μέν που καὶ ἐν 

γράμμασι λόγοι καὶ ἄλλων εἰσὶ πολλῶν ἐν ταῖς πόλεσι 
γεγραμμένοι, γφάμματα δὲ καὶ τὰ τοῦ »ομοϑέτου καὶ 
λόγοι. KA. πῶς γὰρ οὐ; AQ. “Πότερον οὖν τοῖς μὲν 

τῶν ἄλλων συγγφάμμασι, ποιητῶν καὶ ὅσοι ἄνευ μέ- 
τρῶν ! καὶ μετὰ μέτρων τὴν αὑτῶν εἰς μνήμην ξυμβου- 
λὴν περὶ βίου κατέϑεντο συγγφάψαντες, προςζέχωμεν 

τὸν νοῦν, τοῖς δὲ τῶν νομοϑετῶν μὴ προςέχωμεν; ἢ 
πάντων μάλιστα; KA. Πολύ γε. ΑΘ. λλὰ δῆτα 
οὐ χρὴ τὸν νομοϑέτην μόνον τῶν γραφόντων περὶ 
καλῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ δικαίων ξυμβουλεύειν, διδά- 

σχονταὰ οἷά τὲ ἐστι καὶ ὡς ἐπιτηδευτέον αὐτὰ τοῖς 
μέλλουσιν εὐδαίμοσιν ἔσεσϑαι; KA. Καὶ πῶς οὔ; 

ΑΘ. ἀλλὰ ! αἰσχρὸν δὴ μᾶλλον Ὁμήρῳ τε καὶ Τυρ- 
valo) καὶ τοῖς ἄλλοις ποιηταῖς περὶ βίου τε καὶ ἐπιτη- 

δευμάτων κακῶς ϑέσϑαι γράψαντας, Δυκούργῳ δὲ ἣτ- 
τον xoi Σόλωνι καὶ ὅσοι δὴ γομοϑέται γενόμενοι 

γράμματα ἔγραψαν; ἢ τό γε ὀρϑόν, πάντων δεῖ γραμ- 

μάτων τῶν ἐν ταῖς πόλεσι τὰ περὶ τοὺς νόμους γε- 
γραμμένα φαΐνεσϑαι διαπτυττόμενα μακρῷ κάλλιστά 

16 καὶ ἀριστα, τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἢ κατ᾿ ἐχεῖνα * ξυν- 

enópeva , 7 διαφωνοῦντα αὐτοῖς εἶναι καταγέλαστα; 

οὕτω διανούμεϑα περὶ γόμων δεῖν γραφῆς γίγνεσϑαι 
ταῖς πόλεσιν, ἐν πατρός τε καὶ μητρὸς σχήμασι φι- 

λούντων τ καὶ νοῦν ἐχύντων φαΐνεσϑαι τὰ γεγραμ- 
μένα, ἢ κατὰ τύραννον καὶ δεσπότην τάξαντα καὶ 

ἀπειλήσαντα γράψαντα ἐν τοίχοις ἀπηλλάχϑαι. σχο- 

πῶμεν οὖν δὴ καὶ τὰ vuv ἡμεῖς, πότερα ταύτῃ πει- 

ρώμεϑα Afra διανοηϑέντες περὶ γόμων, εἴτ᾽ ovv δυ- 
γάμεϑα εἴτε ! μή, ἀλλ οὖν τό γε πρόϑυμον παρεχό- 

μενοι, xal κατὰ ταύτην τὴν ὁδὸν ἰόντες, ἂν ἄρα τι 
καὶ δέῃ πάσχειν, πάσχωμεν. ἀγαϑὸν δ᾽ εἴη τε, καὶ ἂν 
ϑεὸς ἐδϑέλη, 7ἰγνοιτ' ἄν ταύτῃ. ΚΑ. Καλῶς εἴρηκας, 

ποιῶμεν τε ὡς λὲγ εἰς: V. ΑΘ. Διασκεπτέον ἄρα πρῶ- 

τον, ὥςπερ ἐπεχειρήσαμεν, ἀκριβῶς περὶ τῶν τε i&g0- 

συλούντων καὶ κλοπῆς πάσης πέρι καὶ ἀδικημάτων 
ξυμπάντων. καὶ οὐ δυςχεραντέον εἰ μεταξὺ νομοϑε- 
τοῦντες τὰ μὲν ἔϑεμεν, τῶν δ᾽ ! ἔτι διασκοποῦμεν ni- 
QU »ομοϑέται γὰρ γιγνόμεϑα. ἀλλ᾿ οὐκ ἐσμὲν πω, τά- 

χα δὲ ἴσως ἄν γενοίμεϑα. εἰ δὴ δοκεῖ περὶ ὧν εἴρη- 
κα, ὡς εἴρηκα, σχοπεῖσϑαι, σχοπώμεϑα. KA. Παν- 

τάπασι μὲν οὖν. ΑΘ. Περὶ δὴ καλῶν καὶ δικαίων 
ξυμπάντων πειρώμεθα κατιδεῖν τὸ τοιόνδε, ὅπῃ ποτὲ 

ὁμολογοῦμεν νῦν καὶ ὅπῃ διαφερόμεϑα ἡμεῖς τε ἡμῖν 
αὐτοῖς, οἱ δὴ φαῖμεν ἂν προϑυμεῖσϑαἱ ye εἰ μηδὲν 

ἄλλο, διαφέρειν τῶν πλείστων, oi πολλοΐ τε αὐτοὶ 

KA. Τὰς ποίας δὲ δὴ διαφορὰς 
ΑΘ. Eyo πειράσομαι φρά- 

πρὸς ! αὑτοὺς αὐ. 

ἡμῶν ἐννοηϑεὶς λέγεις 
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Dv. περὶ δικαιοσύνης ὅλως καὶ τῶν δικαίων ἀνϑρώ- 
πῶν τε καὶ πραγμάτων καὶ πράξεων πάντες πὼς ξυν- 

ομολογοῦμεν πάντα εἶναι ταῦτα καλά, ὥςτε οὐδ᾽ εἴ τις 
διϊσχυρίζοιτο εἶναι τοὺς δικαίους ἀνϑρώπους, ἂν xoi 
τυγχάνωσιν ὄντες αἰσχροὶ τὰ σώματα, κατ᾽ αὐτό γε τὸ 
δικαιότατον ἦϑος ταύτῃ παγκάλους εἶναι, σχεδὸν οὐ- 

E δεὶς ἄν λέγων» ! οὕτω πλημμελῶς δόξειε λέγειν. KA. 

Οὐκοῦν ὀρϑῶς; ΑΘ. Ἴσως" ἴδωμεν δέ, ὡς εἰ πάντ᾽ 

] ἐστὲ καλά, ὅσα δικαιοσύνης ἔχεται, TOY πάντων TOL 

καὶ τὰ παϑήματα ἡμῖν ἐστὶ σχεδὸν τοῖς ποιήμασιν 
ἴσα. KA. Ti οὖν δή; ΑΘ. Ποίημα μέν, ὅπερ ἂν ἢ 
δίκαιον, σχεδὸν ὅσονπερ ἂν τοῦ δικαίου κοινωνῇ, 

ἢν δδὺ κατὰ * τοσοῦτον x«i τοῦ καλοῦ μετέχον ἐστί. KA. 

. Τὶ μήν; ΑΘ. Οὐκοῦν καὶ πάϑος, ὅπερ ἂν δικαίου 

κοινωνῇ, κατὰ τοσοῦτον γίγνεσϑαι καλὸν ὁμολογού- 

μενον οὐκ ἂν διαφωνοῦντα παρέχοι τὸν λόγον; ΚΑ. 
ληϑῆ. AO. ᾿Εὰν δέ γε δίκαιον μὲν ὁμολογῶμεν, αἰ- 
σχρὸν δὲ εἶναι πάϑος, διαφωνήσει τὸ τε δίκαιον καὶ 
τὸ καλὸν λεχϑέντων τῶν δικαίων αἰσχίστων εἶναι. K A. 
“Πῶς τοῦτο εἴρηκας; ΑΘ. Οὐδὲν χαλεπὸν ἐννοεῖν. οἱ 

γὰρ ὀλίγῳ πρόσϑεν τεϑέντες ἡμῖν νύμοι πάντων ἐναν- 
τιώτατα παραγγέλλειν δόξειαν ἂν τοῖς νῦν λεγομένοις. 

B KA. Ποίοις: ΑΘ. ! Τὸν ἱερόσυλόν zov ἐτέϑεμεν δι- 

καίως ἂν ἀποϑνήσκειν καὶ τὸν τῶν εὖ κειμένων νόμων 
πολέμιον, καὶ μέλλοντες δὴ νόμιμα τοιαῦτα τιϑέναι 

- πάμπολλα ἐπέσχομεν, ἰδόντες ὡς ταῦτα ἐστὶ μὲν ἀπει- 
j Qc παϑήματα πλήϑει καὶ μεγέϑει, δικαιότατα δὲ πάν- 

τῶν παϑημάτων καὶ ξυμπάντων αἴσχιστα. μῶν οὐχ 
LI οὕτως ἡμῖν τά τε δίκαια καὶ τὰ καλὰ τοτὲ μὲν ὡς 

| ταὐτὰ ξύμπαντα, τοτὲ δὲ ὡς ἐναντιώτατα φανεῖται; 

C KA. Κινδυνεύει. ΑΘ. Τοῖς μὲν ! τοίνυν πολλοῖς οὕτω 

περὶ τὰ τοιαῦτα ἀσυμφώνως, τὰ καλὰ καὶ τὰ δίκαια, 

διερῥιμμένα προςαγορεύεται. KA. Φαίνεται γοῦν, ὦ 

ξένε. ΑΘ. Τὸ τοίνυν ἡμέτερον, ὦ Κλεινία, πάλιν ἰδω- 

μὲν πῶς αὖ περὶ αὐτὰ ταῦτα ἔχει τῆς συμφωνίας. 
| KA. “Ποίας δὴ πρὸς ποίαν; ΑΘ. Ἔν τοῖς ἔμπροσϑεν 

᾿ λόγοις οἶμαι διαῤῥήδην ἐμὲ εἰρηκέναι πῶς, εἰ δ᾽ οὖν 

μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν ὡς λέγοντά με τίϑετε — KA. 
Τὸ ποῖον; ΑΘ.! Ὡς oi κακοὶ πάντες εἰς πάντα εἰ- 

σὶν ἄκοντες κακοί. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος cvayxi 

zov τούτῳ ξυνέπεσϑαι τὸν ἑξῆς λόγον. KA. Τίνα λέ- 
γεις; ΑΘ. Ὡς ὃ μὲν ἄδικός που κακός, ὃ δὲ κακὸς 

ἄχων τοιοῦτος. ἀκουσίως δὲ ἑκούσιον οὐκ ἔχει πράτ- 

ἵτεσϑαί ποτε λόγον" ἄχων οὖν ἐχείνῳ φαίνοιτ᾽ ἄν ἀδι- 
xiv 0 ἀδικῶν τῷ τὴν ἀδικίαν ἀκούσιον τιϑεμένῳ. καὶ 

4312 καὶ νῦν ὁμολογητέον ἐμοί ξύμφημι γὰρ ἄκοντας 
ἀδικεῖν πάντας" εἰ καὶ τις guào»stuins: ! 7 φιλοτιμίας 

— | ϑεκα ἄκοντας μὲν ἀδίκους εἶναι φησίν, ἀδικεῖν μὴν 
ἑκόντας πολλούς, ὅγ ἐμὸς λόγος ἐκεῖνος ἀλλ οὐχ οὗ- 

—| «oz. τίνα οὖν αὖ τρόπον ἔγωγε ξυμφωνοίην ἂν τοῖς 

ἐμαυτοῦ λόγοις, εἴ ue, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, τοῦς 

τῷτε, Εἰ δὴ ταῦτα οὕτως ἔχοντά ἐστιν, ὦ ξένε, τὶ 
συμβουλεύεις ἢ ἡμῖν περὶ τῆς »ομοϑεσίας τῇ τῶν Μα- 
γνήτων πόλει; πότερον »ομοϑετεῖν ἢ μή; Πῶς γὰρ 
οὔ; φήσω. Διοριεῖς οὖν αὐτοῖς ἀκούσια τε καὶ ἑκού- 

- σία ἀδικήματα, καὶ τῶν μὲν ἑχουσίων ἁμαρτημάτων τε 
861 καὶ ἀδικημάτων μείζους τὰς ζημίας ϑήσομεν, τῶν δ᾽ * 

ἐλάττους; ἢ πάντων ἐξ ἴσης, ὡς οὐκ ὄντων ἀδικημά- 

τῶν τὸ παράπαν ἑκουσίῶν; KA. ᾿Ορϑῶς μέντοι λέ- 

IX. 461 

7γεις, ὦ ξένο. καὶ τούτοις δὴ τὶ χρησόμεϑα τοῖς γῦν 

λεγομένοις; ΑΘ. Καλῶς ἤρου. πρῶτον μὲν τοίνυν 
αὐτοῖς τόδε χρησώμεϑα. KA. Τὸ ποῖον; VI. ΑΘ. 

᾿Ἰναμνησϑῶμεν ὡς ἔμπροσϑεν γῦν δὴ καλῶς ἐλέγομεν 
ὅτι περὶ τὰ δίκαια εἴη παμπόλλη τις ἡμῶν ταραχή TE 

καὶ ἀσυμφω»ΐα. τοῦτο δὲ λαβόντες πάλιν ἐρωτῶμεν 

ἡμᾶς αὐτούς, "dg ! ovv περὶ τὴν τούτων ἀπορίαν ovr 
ἐξευπορήσαντες ovre διορισάμενοι τί ποτ᾽ ἐστὶ ταῦτα 
ἀλλήλων διαφέροντα, ἃ δὴ κατὰ πάσας τὰς πόλεις ὑπὸ 

γομοϑετῶν πάντων τῶν πώποτε γενομένων ὡς δύο εἴ- 
δὴ τῶν ἀδικημάτων ὄντα, τὰ μὲν ἑχούσια, τὰ δὲ 

ἀκούσια, ταύτῃ καὶ νομοϑετεῖται" ὁ δὲ παρ᾿ ἡμῶν νῦν 
δὴ ῥηϑεὶς λόγος, ὥςπερ παρὰ ϑεοῦ λεχϑείΐς, τοσοῦτον 

μόνον εἰπὼν ἀπαλλάξεται, δοὺς δὲ οὐδένα λόγον, ὡς 

ὀρϑῶς εἴρηκε, καταγομοϑετήσει ! τινὰ τρόπον; Οὐκ 

ἔστιν, ἀλλὰ ἀνάγκη πὼς ταῦτα ἔμπροσϑεν τοῦ γομο- 
ϑετεῖν δηλῶσαι δύο τε ὄντα καὶ τὴν διαφορὰν ἄλλην, 
ἵνα, ὅταν ἑκατέρῳ τις τὴν δίκην ἐπιτιϑῇ, πᾶς ἐπακο- 
λουϑῇ τοῖς λεγομένοις xai δυνατὸς à TO TE πρεπόν- 
TUS τεϑὲν ἁμηγέπη io idi καὶ τὸ μή. KA. Καλῶς 

ἡμῖν φαίνει λέγειν, o ξέν᾽ δυοῖν γὰρ ϑάτερον ἡμᾶς 
χρεών, 7 μὴ λέγειν ὡς πάντα ἀκούσια τὰ ἀδικήματα, 
ἢ τοῦτο ὡς ὀρϑῶς εἴρηται πρῶτον διορίσαντας ! δη- 
λῶσαι. ΑΘ. Tovrow τοίνυν τοῖν Sons τὸ μὲν οὐκ 

ἀνεχτὸν ἐμοὶ πάντως που γίνεσϑαι, τό 78 δὴ μὴ λέ- 

γειν οὕτως οἰόμενον ἔχειν ταληϑές" οὐ γὰρ ἂν νύμι- 

μὸν οὐδ᾽ ὅσιον ἂν εἴη" κατὰ τίνα δὲ τρόπον ἐστὸν 
δύο, εἰ μὴ τῷ τε ἀκουσίῳ καὶ τῷ ἑκουσίῳ διαφέρετον 
ἑκάτερον ἀλλὰ ἄλλῳ τινὶ δήποτε, πειρατέον ἁμωςγέπως 
δηλοῦν. K A. Παντάπασι μὲν οὖν, Q ξένε, τοῦτό yt 
οὐχ οἷόν τε ἄλλως πως ἡμᾶς διανοηϑῆναι. ΑΘ. Ταῦ- 
τα ἔσται. φέρε δή, βλάβαι μέν, ! ὡς ἔοικεν, ἀλλήλων 
τῶν πολιτῶν ἐν ταῖς κοινωνίαις TS καὶ ὁμιλίαις πολλαὶ 
γίγνονται, καὶ τό ys ἑκούσιόν T& καὶ ἀκούσιον ἐν αὐ- 
ταῖς ἀφϑονόν ἐστι. ΚΑ. “Πῶς γὰρ ov; ΑΘ. “Μὴ 
τοίνυν τις τὰς βλάβας πάσας ἀδικίας τιϑεὶς οὕτως 
οἴηται καὶ τὰ ἀδικα ἐν αὐταῖσι ταύτῃ γίγνεσϑαι δι- 
πλᾶ, τὰ μὲν ἑκούσια δή, τὰ δ᾽ ἀκούσια" βλάβαι γὰρ 
ἀχούσιοι τῶν πάντων οὔτ᾽ ἀριϑμοῖς οὔτε μεγέϑεσιν 
ἐλάττους εἰσὶ τῶν ἑκουσίων. σκοπεῖσϑε δὲ εἴτε τι λέ- 
yo λέγων ἃ " μέλλω λέγϑδιν, εἴτα καὶ μηδὲν τὸ παρά- 
παν. οὐ γάρ gut ἔγωγε, ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, εἴ 
τίς τινά τι πημαίνει μὴ βουλόμενος ἀλλ᾿ ἄκων, ἀδικεῖν 
μέν, ἄκοντα μήν, καὶ ταύτῃ μὲν δὴ »ομοϑετήσω τοῦ- 
τὸ ὡς ἀκούσιον ἀδίκημα γ»ομοϑετῶν, ἀλλ᾿ οὐδὲ ἀδι- 
κίαν τὸ παράπαν ϑήσω τὴν τοιαύτην βλάβην, ovis ἂν 
μείζων οὔτε ἄν ἐλάττων τῳ γίγνηται. πολλάκις δὲ 
ὠφέλειαν οὐκ ὀρϑὴν γενομένην, τὸν τῆς ὠφελείας αἴ- 
τιον ἀδικεῖν q; φήσομεν, ἐὰν ἢ γ ἐμὴ ' vx. σχεδὸν 6e, 
ὦ gioi, ovr εἴ τίς τῳ δίδωσί τι τῶν ὄντων οὔτ᾽ εἰ 
τοὐναντίον ἀφαιρεῖται; δίκαιον ἁπλῶς ἢ ἄδικον χρὴ 
τὸ τοιοῦτον οὕτω λέγειν, ἀλλ ἐὰν ἤϑει καὶ δικαίῳ 
τρόπῳ χρώμενός τις ὠφελῇ τινά τι καὶ βλάπτῃ, τοῦτό 
ἐστι τῷ γομοϑέτῃ ϑεατέον, καὶ πρὸς δύο ταῦτα δὴ 
βλεπτέον, πρός TE dila καὶ βλάβην, καὶ τὸ μὲν 
βλαβὲν ὑγιὲς τοῖς νόμοις εἰς τὸ δυνατὸν ποιητέον, τό 
TE ἀπολόμενον σώζοντα καὶ τὸ πεσὸν ὑπό του πάλιν 
! ἐξορϑοῦντα, καὶ τὸ ϑανατωϑὲν ἢ 7 τρωϑὲν ὑγιές, τὸ 
δὲ ἀποίνοις ἐξιλασϑὲν τοῖς δρῶσι καὶ πάσχουσιν ἐχά- 
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gras τῶν Bie. ἐκ διαφορᾶς εἰς φιλίαν πειρατέον 

ἀεὶ καϑιστάναι τοῖς νόμοις. KA. Καλῶς ταῦτά re. 
ΑΘ. Τὰς τοίνυν ἀδίκους αὖ βλάβας, καὶ κέρδη δέ, ἐών 

τις ἀδυιῶν τινὰ κερδαίνειν ποιῇ, τούτων͵ ὑπόσα μὲν 
ἰατώ, ὡς οὐσῶν ἐν ψυχῇ νόσων, ἰᾶσϑαι" τὸ δὲ τῆς 
ἰάσεως ἡμῖν τῆς ἀδικίας τῇδε ῥέπειν χρὴ φάναι. ΚΛ. 
nj Ae. Ὅπως ! ὃ τί τις ἄν ἀδρασῃ μέγα ἢ σμι- 

κρόν, ὁ γόμος αὐτὸν διδάξει. καὶ ἀναγκάσει τὸ παρά- 

παν εἰς αὖϑις τὸ τοιοῦτον ἢ μηδέποτε ἑκόντα τολμῆ- 

σαι ποιεῖν ἢ διαφερόντως ἧττον πολύ, πρὸς τῇ τῆς 
βλάβης ἐκτίσει. ταῦτα εἴτε ἔργοις ἢ λόγοις, ἢ μεϑ' 

ἡδονῶν ἢ λυπῶν, ἢ τιμῶν ἢ ἀτιμιῶν, καὶ χρημάτων 
ξημίας ἢ καὶ δώρων, ἢ χαὶ τὸ παράπαν ᾧτινι τρόπῳ 

ποιήσει τις μισῆσαι μὲν τὴν ἀδικίαν, στέρξαι δὲ ἢ ἢ μὴ 
μισεῖν τὴν τοῦ δικαίου φύσιν, αὐτό ἐστι τοῦτο ἔργ ον 
! τῶν καλλίστων νόμων. ὃν δ᾽ ἂν ἀνιάτως εἰς ταῦτα 

ἔχοντα αἴσϑηται γομοϑέτης, δίκην τούτοισι καὶ νόμον 
ϑήσει τινά, γιγνώσκων που τοῖς τοιούτοις πᾶσιν ὡς 
οὔτε αὐτοῖς ἔτι ζὴν ἄμεινον. τούς τ ἄλλους ἂν διπλῇ 
ὠφελοῖεν ἀπαλλαττόμενοι τοῦ βίου, παράδειγμα μὲν 
τοῦ μὴ ἀδικεῖν τοῖς ἄλλοις γενόμενοι, ποιοῦντες δὲ 

ἀνδρῶν κακῶν ἔρημον τὴν πόλιν. οὕτω μὲν " δὴ τῶν 

τοιούτων πέρι νομοϑέτῃ κολαστὴν τῶν ἁμαρτημάτων 

ϑάνατον ἀνάγκη γέμειν», ἄλλως δὲ οὐδαμῶς. K A. Ἔοι- 

xe μέν πὼς λέγεσϑαι τὰ παρὰ σοῦ καὶ μάλα μετρίως, 
ἥδιον δ᾽ ἀν ἔτι σαφέστερον ἀκούσαιμεν ταῦτα ῥηϑέν- 

τα, τὸ τῆς ἀδικίας TE καὶ βλάβης διάφορον καὶ τὸ τῶν 
ἐχουσίων καὶ ἀκουσίων ὡς ἐν τούτοις διαπεποίκιλται. 
VII. ΑΘ. Πειρατέον τοίνυν, ὡς χδλεύεξτε, δρᾶν xai λέ- 

γειν. δῆλον γάρ, ὅτι τοσόνδε E περὶ ψυχῆς καὶ ! λέ. 

γετε πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀκούετε, ὡς ἕν μὲν ἐν αὐτῇ 

τῆς φύσεως εἴτθ τι πάϑος εἴτδ τι μέρος ὦν ὃ ϑυμός, 
δύςερι καὶ δύομαχον κτῆμα &untqvxoc, ἀλογίστῳ βίᾳ 
πολλὰ ἀνατρέπει. KA. Πῶς δ᾽ ov; ΑΘ. Καὶ μὴν 
ἡδονήν je οὐ ταὐτὸν τῷ ϑυμῷ προςαγορεύομεν, ἐξ 
ἐναντίας δὲ αὐτῷ φαμὲν ῥώμης δυναστεύουσαν πειϑοὶ 
μετὰ ἀπάτης βιαίου πράττειν πᾶν, 0 τί περ ἂν αὐτῆς 
ἢ “βούλησις ἐϑελήση. ΚΛ. Καὶ μάλα. ΑΘ. Τρίτον ! 

μὴν ἀγνοιαν λέγων ἂν τις τῶν ἁμαρτημάτων. αἰτίαν 
οὐκ ἂν ψεύδοιτο. διχῇ μὴν διελόμενος αὐτὸ ὃ »ομο- 
ϑέτης ἂν βελείων εἴη, τὸ μὲν ἁπλοῦν αὐτοῦ κούφων 
ἁμαρτημάτων αἴτιον. ἡγούμενος, τὸ δὲ διπλοῦν, ὅταν 
ἀμαϑαίνῃ, τις μὴ μόνον ἀγνοΐᾳ ξυνεχόμενος, ἀλλὰ καὶ 
δόξῃ σοφίας, ὡς εἰδὼς παντελῶς περὶ ἃ μηδαμῶς oi- 
δε, μετὰ μὲν ἰσχύος καὶ ῥώμης ἑπομένης μεγάλων καὶ 
ἀμούσων ἁμαρτημάτων τιϑεὶς αἴτια τὰ τοιαῦτα, ἀσϑε- 

D Ἰνείας ! δὲ ἑπομένης, παΐδϑια τε ἁμαρτήματα καὶ "oa 
σβυτέρων γιγνόμενα, ϑήσει μὲν ἁμαρτήματα, καὶ ὡς 
ἁμαρτάνουσι νόμους τάξει, πραοτάτους γε μὴν πάν- 
τῶν καὶ συγγνώμης πλείστης ἐχομένους. KA. Εἰκότα 
λέγεις. ΑΘ. ᾿Ἡδονῆς μὲν τοίνυν καὶ ϑυμοῦ λέγομεν 
σχεδὸν ἅπαντες ὡς ὃ μὲν κρείττων ἡμῶν, ὁ δὲ ἥττων 
ἐστί" καὶ ἔχει ταύτῃ. ΚΛ. Παντάπασι μὲν οὖν. ΑΘ. 
Ἡγνοίας δὲ γε ὡς ὃ μὲν ἡμῶν κρείττων, ὃ δὲ ἥττων, 
οὐδ ἠκούσαμεν πώποτε. ! ΚΛ. ἤληϑέστατα. ΑΘ. 

Πάντα δὲ γε προτρέπειν ταῦτά φαμεν εἰς τὴν αὑτοῦ 
βούλησιν ἐπισπώμενον ἕκαστον εἰς τἀγαντία πολλάκις 
ἅμα. KA. Πλειστάκις μὲν ovv. ΑΘ. Nvv δή σοι τό 

τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, ὃ y8 ἐγὼ λέγω, σαφῶς ἂν 
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διορισαίμην, οὐδὲν σιοικίλλων. τὴν γὰρ τοῦ ϑυμοῦ καὶ 
φόβου καὶ ἡδονῆς καὶ λύπης καὶ φϑόνων καὶ ἐπιϑυ- 
μιῶν ἐν ψυχῇ τυραννίδα, ἐάν τέ τι βλάπτῃ καὶ ἐὰν 

μή, πάντως ἀδικίαν προξαγορεύω" τὴν δὲ * τοῦ ἀρί- 
στου δόξαν, ὅπῃπερ ἄν ἔσεσϑαι τούτων ἡγήσωνται 

πόλις εἴτε ἰδιῶταΐ τινες, ἐὰν αὕτη, κρατοῦσα ἐν ψυχαῖς 

διακοσμῇ πάντα ἄνδρα, xa» σφάλληταί τι, δίκαιον μὲν 

πᾶν εἶναι φατέον τὸ ταύτῃ πραχϑὲν καὶ τὸ τῆς τοι- 
αὐτης ἀρχῆς γιγνόμενον ὑπήκοον ἑκάστων, καὶ ἐπὶ τὸν 
ἅπαντα avo βίον ἄριστον, δοξάζεσϑαι δὲ ὑπὸ 

πολλῶν ἀκούσιον ἀδικίαν εἶναι τὴν τοιαύτην βλάβην. 
ἡμῖν δὲ οὐκ ἔστι τὰ νῦν ὀνομάτων πέρι δύςερις λόγος, 

ἀλλ᾽ ! ἐπειδὴ τῶν ἁμαρτανομένων τρία εἴδη δεδήλωται 

γιγνόμενα, ταῦτα εἰς μνήμην πρῶτον ἔτι μᾶλλον ἀνα- 

ληπετέον. λύπης μὲν οὗν, ἣν ϑυμὸν καὶ φόβον ἐπονο- 

μάζομεν, ἕν εἶδος ἡ ἡμῖν ἐστί. ΚΑ. Πάνυ μὲν ovy. ΑΘ. 

“ΗἩδονῆς δ᾽ αὖ καὶ ἐπιϑυμιῶν “δεύτερον. ἐλπίδων δὲ καὶ 
δόξης τῆς ἀληϑοῦς. περὶ τὸ ἄριστον ἔφεσις τρίτον ἕτε- 

ρον. τούτου δὲ αὐ τοῦ τρίτου διχῇ τμηϑέντος πέντ 
εἰδὴ γέγονεν, ὡς νῦν φαμέν" οἷς νόμους διαφέροντας 
ἀλλήλων ! πέντε εἴδεσι ϑετέον ἐν δυοῖν γένεσι. KA. 

Τίσι τούτοις; ΑΘ. Τὸ μὲν διὰ βιαίων καὶ ξυμφανῶν 

πράξεων πραττύμενον ἑκάστοτε, τὸ δὲ μετὰ σκότους 

καὶ ἀπάτης λαϑραίως γιγνόμενον, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ δι᾿ 
ἀμφοῖν τούτοιν πραχϑέν" ᾧ δὴ καὶ νόμοι τραχύτατοι 
γίγνοιντ᾽ ἄν, εἰ τὸ προςῆκον μέρος ἔχοιεν. KA. Εἰκὸς 
γοῦν. VIII. AO. Ἴωμεν δὴ τὰ μετὰ ταῦτα ἐκεῖσε, ὁπό- 
ϑὲν ἐξέβημεν δεῦρο, περαίνοντες τὴν ϑέσιν τῶν νόμων. 
ἣν δὲ ἡμῖν κείμενα περὶ ! τε τῶν συλώντων, οἶμαι, 
τοὺς ϑεοὺς καὶ τὰ περὶ τῶν προδοτῶν, ἔτι δὲ τῶν 

τοὺς νόμους διαφϑειρόντων ἐπὶ καταλύσει τῆς παρού- 
σης πολιτδίας. τούτων δή τις ἂν ἴσως πράξειέ τι μα- 

vele ἢ νύσοις ἢ γήρᾳ ὑπερμέτρῳ ξυνεχόμενος ἢ παιδίᾳ 
χρώμενος, οὐδὲν πω τῶν τοιούτων διαφέρων" ὧν ἂν 
γίγνηταί τι φανερὸν τοῖς ἐχλεχϑεῖσιν ἑχαάστοτε δικα- 
σταὶς ἀναφέροντος τοῦ δράσαντος ἢ ἢ τοῦ σκηπτομένου 
ὑπὲρ τοῦ ποιήσαντος, κριϑῇ δὲ οὕτω διατεϑεὶς ! πα- 
ρανομῆσαι, τὴν μὲν βλάβην ἣν ἂν τινα καταβλάψῃ 
πάντως ἁπλὴν ἀποτινέτω, τῶν δὲ ἀλλων δικαιωμάτων 

ἀφείσϑω, πλὴν ἂν ἄρα τινὰ ἀποκτείνας μὴ καϑαρὸς 
ἢ τὰς χεῖρας φόνου" οὕτω δ᾽ εἰς ἄλλην χώραν καὶ τό- 
πὸν ἀπελϑὼν οἰκείτω τὸν ἐνιαυτὸν ἐχδημῶν, πρότερον 
δὲ ἐλϑὼν τοὺ χρόνου, ὃν ὃ νόμος ὥρισεν, ἢ καὶ πά- 
σὴς ἐπιβὰς τῆς οἰκείας χώρας, ἐν δημοσίῳ δεσμῷ δε- 
ϑεὶς ὑπὸ τῶν νομοφυλάκων δύο ἐνιαυτοὺς οὕτως ἀπαλ- 

λαττέσϑω τῶν δεσμῶν. * Φόνου δὴ καϑάπερ ἠρξάμε- 
ϑα, πϑιρώμεϑα διὰ τέλους παντὸς εἴδους πέρι φόνου 
ϑεῖναι τοὺς νόμους, καὶ πρῶτον μὲν τὰ βίαια καὶ 
ἀκούσια λεχῶμεν: Εἰ τις ἐν ἀγῶνι καὶ ἄϑλοις δημο- 

σίοις ἄκων, εἴτε παραχρῆμα εἴτθ καὶ ἐν ὑστέροις χρό. 
γοις ἐκ τῶν πληγῶν, ἀπέκτεινέ τινα φίλιον, ἢ κατὰ 
πόλθμον ὡφαύτως ἢ κατὰ μελέτην τὴν πρὸς πόλεμον, 
ποιουμένων ἄσκησιν τῶν ἀρχόντων, ψιλοῖς σώμασιν ἢ 

μετά τίνων ὅπλων ἀπομιμουμένων ! τὴν πολϑμικὴν 
πρᾶξιν, καϑαρϑεὶς κατὰ τὸν ἐκ Δελφῶν κομισϑέντα 
περὶ τούτων νόμον ἔστω καϑαρός. ἰατρῶν δὲ πέρι 
πάντων, ὧν ὁ ϑεραπουόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν ἀκόντων τε- 
λουτᾷ, καϑαρὸς ἔστω κατὰ »óo». ἐὰν δὲ αὐτόχειρ, 
μέν, ἄκων δὲ ἀποκτδίνῃ τις ἕτερος fragor, εἴτ τῷ 
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ἑαυτοῦ σώματι ψιλῷ εἴτε ὀργάνῳ ἢ βέλει ἢ πώματος ἢ 
σίτου δόσει ἢ πυρὸς ἢ χειμῶνος προςβολῇ ἢ στερήσει 
πνεύματος, αὐτὸς τῷ ἑαυτοῦ ! σώματι ἢ δὲ ἑτέρων 
σωμάτων, πάντως ἔστω μὲν ὡς αὐτόχειρ, δίκας δὲ τι- 

γέτω τὰς τοιάςδε. ἐὰν μὲν δοῦλον κτείνῃ νομίζων τὸν 

ἑαυτοῦ διειργάσϑαι, τὸν τοῦ τελευτήσαντος δεσπότην 
ἀβλαβὴ παρεχέτω καὶ ἀζήμιον, ἢ δίκην εἰς τὴν ἀξίαν 
τοῦ τελευτήσαντος ὑπεχέτω διπλῆν" τῆς δὲ ἀξίας οἱ δι- 
κασταὶ διάγνωσιν ποιείσϑωσαν. καϑαρμοῖς δὲ χφήσα- 
σϑαι μείζοσί 18 καὶ πλείοσι τῶν περὶ τὰ ἀϑλα ἀπο- 

χτεινάγτων᾽ τούτων δ᾽ ἐξηγητὰς ! εἶναι κυρίους ovs ἂν 
ὁ ϑεὸς ἀνέλη. ἐὰν δὲ αὑτοῦ δοῦλον, καϑηράμενος 

ἀπαλλαττέσϑω τοῦ φόνου κατὰ νόμον. ἐὰν δέ τις 

τοὺς 
πα- 

ἐλεύϑερον ἄκων ἀποκτείνῃ; τοὺς μὲν καϑαρμοὺς 

αὐτοὺς καϑαρϑήτω τῷ τὸν δοῦλον ἀποκτείναντι; 
λαιὸν δέ τινα τῶν ἀρχαίων μύϑων λεγόμενον μὴ 

μαζέτω. λέγεται, δέ, ὡς ὁ ϑανατωϑεὶς ἄρα βιαίως, ἐν 

ἐλευϑέρῳ φρονήματι βεβιωκώς, ϑυμοῦταί τε τῷ δρά- 

gari γεοϑνὴς ὧν, καὶ φόβου καὶ ! δείματος ἅμα διὰ 
τὴν βίαιον πάϑην αὐτὸς πεπληρωμένος, ὁρῶν τῷ τὸν 
s φονέα ἐν τοῖς ἤϑεσι τοῖς τῆς ἑαυτοῦ συνη- 

» 
ατιε- 

&lac ἀναστρεφύμεν 0» δειμαίνει, καὶ ταραττόμενος αὐ- 
"τὸς ταράττει κατὰ δύναμιν πᾶσαν τὸν δράσαντα, μνή- 
μὴν ξύμμαχον ἔχων, αὐτόν τε καὶ τὰς πράξεις αὐτοῦ. 

διὸ δὴ χρεών ἐστιν ἄρα ὑπεξελϑεῖν τῷ παϑόντι τὸν 
δράσαντα τὰς ὥρας πάσας τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐρημῶσαι 
πάντας τοὺς οἰκείους τόπους ξυμπάσης τῆς πατρίδος" 
ἐὰν δὲ ξένος ὃ τελευτήσας ἢ» καὶ τῆς τοῦ ξένου χώ- 

θας τ εἰργέσϑω τοὺς αὐτοὺς χρόνους. τούτῳ δὴ τῷ 
»όμῳ ἐὰν “μὲν ἑχὼν πείϑηταὶ τις, ὃ τοῦ τελευτήσαντος 
yeu ἐγγύτατα, ἐπίσκοπος ὧν τούτων πάντων γενομέ- 
“ὦ ἐχέτω συγγνώμην T8 καὶ ἄγων πρὸς αὐτὸν εἰρή- 
γὴν μέτριος ἂν εἴη πάντως" ἐὰν δὲ τις ἀπειϑῇ καὶ 
πρῶτον μὲν ἀκάϑαρτος ὧν εἰς τὰ ἱερὰ τολμᾷ πορεύε- 
σϑαι καὶ ϑύειν, ἔτι δὲ τοὺς χρόνους μὴ ἐθέλῃ πλη- 
ροῦν ἀποξενούμενος τοὺς εἰρημένους, ὁ τοῦ τελευτή- 

σαντος ! γένει ἐγγύτατα ἐπεξίτω μὲν φόνου τῷ κτεί- 
γαντι, διπλᾶ δὲ πάντα ἔστω τὰ τιμωρήματα τῷ OqÀor- 
τι. ἐὰν δ᾽ ὃ προςήκων ἐγγύτατα μὴ ἐπεξίῃ τῷ παϑή- 
ματι, τὸ μίασμα ὡς εἰς αὐτὸν περιεληλυϑός, τοῦ πα- 

ϑόντος προςτρεπομένου τὴν πάϑην, ὃ βουλόμενος ἐπ- 
εξελϑὼν τούτῳ δίκην πέντε ἔτη ἀποσχέσϑαι τῆς αὑτοῦ 
πατρίδος ἀναγκαζέτω κατὰ νόμον. ἐὰν δὲ ξένος ἄκων 
ξένον κτείνῃ τῶν ἐν τῇ πόλει, ἐπεξίτω μὲν ὁ βουλόμε- 

, γος ! ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς »όμοις, μέτοικος δὲ ὧν ἀπενιαυ- 
| τησάτω, ξένος δὲ ἄν ἡ παντάπασι, πρὸς τῷ καϑαρ- 
μῷ, ἐάν τὸ ξένον ἐάν τε μέτοικον. ἐάν τε ἀστὸν κτεΐ- 
»j, τὸν βίον ἅπαντα τῆς χώρας τῆς τῶν »όμων τῶνδε 
κυρίας εἰργέσϑω" ἐὰν δ᾽ aon παρανόμως, οἵ »ομο- 
φύλακες ϑανάτῳ ζημιούντων αὐτόν, καὶ ἐὰν ἔχῃ οὐ- 

σίαν τινά, τῷ τοῦ παϑόντος ἐγγύτατα γένει παραδι- 
δόντων. ἐὰν pem ἔλϑῃ, ἄν μὲν χατὰ €—€—— 
ἐχπίπτῃ ! πρὸς τὴν χώραν, σκηνησάμενος ἐν ϑαλάττῃ 
τέγγων τοὺς πόδας πλοῦν ἐπιφυλαττέτω, χατὰ γῆν δὲ 

ἄν βίᾳ ὑπό τινων ἀχϑῇ, ἢ πρώτη προςτυχοῦσα ἀρχὴ 
τῶν ἐν τῇ πόλει λύσασα εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐχπεμπέτω 
ἄσυλον. ᾿Ἐὰν δ᾽ ἄρα τις αὐτόχειρ μὲν «τείνῃ ἐλεύϑε- 
gov, ϑυμῷ δὲ ἢ τὸ πεπραγμένον ἐχπραχϑέν, διχῇ δεῖ 
πρῶτον τὸ τοιοῦτον διαλαβεῖν. ϑυμῷ γὰρ δὴ πέπρα- 
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κται καὶ τοῖς ὅσοι ἄν ἐξαίφνης μὲν καὶ ! ἀπροβουλεύ. 

TOS τοῦ ἀποκτεῖναι πληγαῖς ἢ τινι τοιούτῳ διαφϑεὶ- 

ρωσὶ τινὰ παραχρῆμα τῆς δρμῆς γενομένης, μεταμέ- 
λειά τε εὐθὺς τοῦ πεπραγμένον γὶγ PIU ϑυμῷ δὲ καὶ 

ὅσοι προπηλακισϑέντες λόγοις ἢ καὶ ἀτίμοις ἔργοις, 

μεταδιώκοντες τὴν τιμωρίαν, ὕστερον ἀποκτείνωσὶ τινα 
βουληϑέντες κτεῖναι, καὶ τὸ πεπραγμένον αὐτοῖς ἀμε- 
ταμέλητον γίγνηται. διττοὺς μὲν δὴ τοὺς φόνους, ὡς 
ἔοικε, ϑετέον, καὶ σχεϑὸν ἀμφοτέρους ϑυμῷ γεγονό- 

* μεταξὺ δήπου τοῦ τε ἑκουσίου καὶ ἀκουσίου 

δικαιότατ᾽ ἄν λεγομένους. οὐ μὴν ἀλλ᾿ εἰκών ἐσθ᾽ ἑκά- 
τερος" 

τας, 

ὃ μὲν τὸν ϑυμὸν φυλάττων καὶ οὐκ ἐκ τοῦ 
παραχρῆμα ἐξαίφνης ἀλλὰ μετὰ ἐπιβουλῆς ὕστερον 

χφόνῳ τιμωρούμενος ἑκουσίῳ ἔοικεν, ὃ δὲ ἀταμιεύτως 
ταῖς ὀργαῖς καὶ £x τοῦ παραχρῆμα εὐϑὺς χρώμενος 
ἀπροβουλεύτως ὅμοιος μὲν ἀχουσίῳ, ἔστι δὲ οὐδ᾽ οὐ- 
τος αὖ παντάπασιν ἀκούσιος, ἀλλ᾽ εἰκὼν ἀκουσίου. 
διὸ ! χαλεποὶ διορίξειν οἵ τῷ ϑυμῷ πραχϑέντες φό- 
voi, πότερον ἑκουσίους αὐτοὺς ἢ τινας ὡς ἀκουσίους 
»ομοϑετητέον. βέλτιστον up καὶ ἀληϑέστατον εἰς εἰ- 
κόνα μὲν ἄμφω ϑεῖναι, τεμεῖν δὲ αὐτὼ χωρὶς τῇ ἐπι- 
βουλῇ καὶ ἀπροβουλίᾳ, καὶ τοῖς μὲν uer ἐπιβουλῆς τε 
καὶ ὀργῇ κτείνασι τὰς τιμωρίας χαλεπωτέρας, τοῖς δὲ 
ἀπροβουλεύτως T8 καὶ ἐξαίφνης πραοτέρας »νομοϑετεῖν»" 

τὸ γὰρ ἐοικὸς μείζονι κακῷ μειζόνως, τὸ δ᾽ ἐλάττονι ' 
τιμωρητέον ἐλαττόνως. ποιητέον δὴ καὶ τοῖς ἡμετέροις 
γόμοις οὕτω. ΚΑ. Παντάπασι μὲν οὖν. ΙΧ. ΔΘ: 

Πάλιν ἐπανελϑόντες τοίνυν λέγωμεν" ἄν ἄρα τις αὖὐ- 

τύχειρ μὲν κτείνῃ ἐλεύϑερον, τὸ δὲ πεπραγμένον ἀπρο- 
βουλεύτως ὀργῇ τινὲ γένηται πραχϑὲν, τὰ μὲν ἀλλα, 

καϑάπερ ἄνδυ ϑυμοῦ κτείναντι προςῆκέ. τῳ πάσχειν, 
πασχέτω, δύο δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἔτη qnum κολάζων τὸν 
αὑτοῦ ϑυμόν. ὃ δὲ ϑυμῷ μὲν, ! uer ἐπιβουλῆς δὲ 

κτείνας τὰ μὲν ἄλλα κατὰ τὸν πρόσϑεν αὖ, τρία δὲ 

ἔτη, καϑάπερ ἅτερος ἔφευγε τὰ δύο, φευγέτω μεγέϑει 
ϑυμοῦ πλείω τιμωρηϑεὶς χρόνον. καϑόδου δὲ πόρι 

τούτοις ὧδ᾽ ἔστω. χαλεπὸν μὲν ἀχριβῶς »ομοϑετεῖν" 
ἔστι γὰρ ὅτε τούτοιν ὃ τῷ »όμῳ ταχϑεὶς χαλεπώτερος 
ἡμερώτερος. ἄν, ὃ δὲ ἡ ἡμερώτερος χαλεπώτερος ἄν εἴτ), 
καὶ τὰ περὶ τὸν φόνον ἀγφιωτέρως ἂν πράξειεν, ὁ δὲ 
ἡμερωτέρως" ὡς δὲ τὸ πολὺ κατὰ ! τὰ γῦν εἰρημένα 
ξυμβαίνει γιγνόμενα. τούτων οὖν πάντων ἐπιγνώμονας 
εἶναι χρὴ »ομοφύλακας, ἐπειδὰν δὲ ὃ χρόνος ἔλϑη τῆς 
φυγῆς ἑκατέρῳ, REL αὐτῶν δικαστὰς δώδεκα ἐπὶ 

τοὺς ὅρους τῆς χώρας, ἐσκεμμένους ἐν τῷ χρόνῳ τού- 
τῷ τὰς τῶν φευγόντων πράξεις ἔτι σαφέστερον, 
τῆς αἰδοῦς τὸ πέρι καὶ καταδοχῆς τούτω» δικαστὰς 
γίγνεσϑαι" τοὺς δὲ αὖ τοῖς δικασϑεῖσιν ὑπὸ τῶν τοι- 
οὕτων ἀρχόντων ἐμμένειν. * ἐὰν δ᾽ oic ποτ κατελ- 

ϑὼν ὁπότερος αὐτοῖν ἡττηϑεὶς ὀργῇ πράξῃ ταὐτὸν 

τοῦτο, φυγὼν μηκέτι κατέλϑῃ, κατελϑὼν δὲ κατὰ τὴν 
τοῦ ξένου ἄφιξιν, ταύτῃ πασχέτω. δοῦλον δὲ ὁ κτεί- 
vag ἑαυτοῦ μὲν καϑηράσϑω, ἐὰν δὲ ἀλλότριον ϑυμῷ, 

διπλῇ τὸ βλάβος ἐκτισάτω τῷ κεκτημένῳ. ὅςτις δ᾽ ἂν 
τῶν ἀποκτεινάντων πάντων μὴ πεέϑηταν τῷ νόμῳ, ἀλλ᾽ 
ἀκάϑαρτος ὧν ἀγοράν τε καὶ ἀϑλα καὶ τὰ ἄλλα ü ἱερὰ 

μιαίνῃ, ὃ βουλόμενος ! τόν τε ἐπιτρέποντα τῶν προς- 

ἡκόντων τῷ τελευτήσαντι καὶ τὸν ἀποκτείναντα εἰς δί- 
xq καταστήσας τὴν διπλασίαν χρημάτων τε καὶ τῶν 
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ἄλλων πράξεων ἀναγκαζέτω πράττειν τὸ καὶ ἐκτίνειν, 

τὸ δ᾽ ἔχτισμα αὐτὸς αὑτῷ κομιζέσϑω χατὰ τὸν γύμον. 

ἐὰν δὲ τις ϑυμῷ δοῦλος xus αὑτοῦ χτείνῃ, τοὺς 

προςήκον τας τοῦ τελευτήσαντος χρωμένους τῷ κτεΐναν- 

τι χρεῖαν, ἣν ἂν ἐϑέλωσι, πλὴν μηδαμῇ μηδαμῶς ! ζω- 

γροῦντας, καϑαροὺς εἶναι. ἐὰν δὲ ἄλλος τις δοῦλος 

ἐλεύϑερον ἀποκτείνῃ ϑυμῷ, παραδιδόντων οἱ δεσπό- 

ται τὸν δοῦλον τοῖς προςήκουσι τοῦ τελευτήσαντος, οἱ 

δὲ ἐξ ἀνάγκης μὲν ϑανατωσάντων τὸν δράσαντα, τρό- 

πῳ δέ, o ἂν ἐθέλωσιν. ἃ δὲ γίγνεται. μέν, ὀλιγάκις δέ, 

&» διὰ ϑυμὸν πατὴρ ἢ μήτηρ υἱὸν ἢ ϑυγατέρα πλη- 

γαῖς ἢ τινι τρόπῳ βιαίῳ κτείνῃ, καϑάρσεις μὲν τὰς 

αὐτὰς τοῖς Hs καϑαιρέσϑω.. καὶ ἐγιαυτοὺς τρεῖς ! 

ἀπεγνιαυτεῖν, κατελϑόντων δὲ τῶν κτεινάντων ἀπαλλάτ- 

τεσϑαι γυναῖκά τε ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ τὸν ἄνδρα ἀπὸ 

γυναικός, καὶ μήποτ᾽ ἔτι κοινῇ παιδοποιήσασϑαι μὴ- 

δὲ ξυνέστιον ὧν ἔχγονον ἢ ἀδελφὸν ἀπεστέρηκε γίγνε- 

cOal ποτε μηδὲ κοινωνὸν ἱερῶν" 0 δὲ ἀσεβῶν τε περὶ 

ταῦτα καὶ ἀπειϑῶν ὑπόδικος ἀσεβείας γιχγέσϑω τῷ 

ἐϑέλοντι. γυναῖκα δὲ γαμετὴν ἐὰν ἀνὴρ, δι ὀργὴν xt&l- 

"n τινά τις, ἢ γυνὴ ἑαυτῆς ἄνδρα ταὐτὸν τοῦτο ὡς- 

αὕτως ! ἐργάσηται, καϑαίρεσϑαι μὲν τοὺς αὐτοὺς κα- 

ϑαρμούς, τριετεῖς δὲ ἀπενιαυτήσεις διατελεῖν. κατελ- 

Sov δὲ ὅ τι τοιοῦτον δράσας τοῖς αὑτοῦ παισὶν i&- 

ρῶν μὴ κοινωνείτω μηδὲ ὁμοτράπεζος γιγνέσϑω ποτέ" 

ἀπειϑῶν δὲ ὃ γεννήτωρ ἢ ὃ γεν» νηϑεὶς ἀσεβείας αὖ 

ὑπόδικος γχνέσϑω τῷ ἐϑέλοντι. καὶ &y ἀδελφὸς ἀδελ- 

φὸν ἢ ἀδελφὴν ἢ ἀδελφὴ ἀδελφὸν ἢ ἀδελφὴν ϑυμῷ 
κτείνῃ, τὰ μὲν τῶν καϑαρμῶν xot ἀπενιαυτήσεων ὡς- 

αὐτως, καϑάπερ εἴρηται τοῖς γονεῦσι καὶ τοῖς ἐχγό- 

γοις, εἰρήσϑω S3 giyysastos καὶ τούτοις ὧν ἀδελφούς 

τὸ ἀδελφῶν καὶ γονέας ἐστέρηχε παίδων, τούτοις δὲ 
ξυγέστιος αὐτοῖς μηδέποτε γηνέσϑω μηδὲ κοινωνὸς 

ἱερῶν" ἐὰν δὲ τις ἀπειϑῇ, * τῷ τῆς περὶ ταῦτα ἀσε- 

βείας εἰρημένῳ νόμῳ ὑπόδικος ὀρϑῶς ἄν γίγνοιτο με- 

τὰ δίκης. ἐὰν δ᾽ ἄρα τις εἰς τοσοῦτον ἀκρατὴς ϑυμοῦ 

γίγνηται πρὸς τοὺς γεν} ἤσαντας, ὥςτε μανίαις ὀργῆς 

τῶν γεννητόρων τολμῆσαι κτεῖναΐ τινα, ἐὰν μὲν ὃ τε- 

λευτήσας, πρὶν τελευτῆσαι; τὸν δράσαντα φόνου ἀφιῇ 

ἑχών, καϑάπερ οἱ τὸν ἀκούσιον φόνον ἐξεργασάμενοι 

καϑαρϑεὶς καὶ τἄλλα, ὅσαπερ ἐχεῖνοι, πράξας καϑα- 

ρος ἔστω, ἐὰν δὲ μὴ ἀφῇ, ! πολλοῖς ἔνοχος ἔστω νό- 

μοις ὃ δράσας τι τοιοῦτον" καὶ “γὰρ αἰκίας δίκαις ταῖς 

ἐσχάταις ἔνοχος ἄν γίγνοιτο καὶ ἀσεβείας ὡρφαύτως καὶ 

ἱεροσυλίας, τὴν τοῦ γεννητοῦ ψυχὴν συλήσας, der εἴ- 

περ οἷόν T ἤν τὸ πολλάκις ἀποϑνήσκειν τὸν αὐτόν, 

χαὶ τὸν πατροφόνον ἢ μητροκτόνον ἐξεργασάμενον 

ϑυμῷ τοῦτο δικαιότατον. ϑανάτων πολλῶν. qv τυγχά- 
veu. ᾧ γὰρ μόνῳ οὐδ᾽ ἀμυνομένῳ ϑάνατον, μέλλοντι 

ὑπὸ τῶν γονέων τελευτήσεσϑαι, παρέξει νόμος οὐδεὶς 

! χτεῖναι τὸν πατέρα ἢ μητέρα, τοὺς εἰς φῶς τὴν &xei- 

vov φύσιν ἀγαγόντας, ἀλλ᾿ ὑπομείναντα τὰ πάντα πά- 

σχειν πρὶν τι δρᾶν τοιοῦτον »ομοϑετήσει, πῶς τούτῳ 

δίκης γε ἄλλως προςῆκον τυγχάνειν ἄν γίγνοιτο ἐν νό- 

μῳ; χείσϑοω δὴ τῷ πατέρα ἢ μητέρα, ἀποκτείναντι ϑυ- 

μῷ ϑάνατος n ζημία. ἀδελφὸς δὲ ἂν ἀδελφὸν κτείνῃ 
ἐν στάσεσι μάχης γενομένης 5 τινι τρόπῳ τοιούτῳ, 

ἀμυνόμενος ἄρχοντα. χειρῶν πρότερον, ' καϑάπερ πο- 

λέμιον ἀποκτείνας ἔστω καϑαρός" καὶ ἐὰν πολίτης | 
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πολίτην ὡςαύτως ἢ ξένος ξένον. ἐὰν δὲ ἄστος ξένον ἢ 
ξένος ἀστὸν ἀμυνόμενος κτείνῃ, κατὰ ταὐτὰ ἔστω TOU 

καϑαρὸς εἶναι. καὶ ἐὰν δοῦλος δοῦλον, ὡςαύτως. ἐὰν ἡ 

δὲ αὖ δοῦλος ἐλεύϑερον ἀμυνόμενος ἀποκτείνῃ, καϑά- 

περ ὃ τείνας πατέρα, τοῖς αὐτοῖς ἔνοχος ἔστω νό- ΠΤ 

μοις. ὃ δὲ περὶ τῆς ἀφέσεως εἴρηται φόνου πατρί, 
ταὐτὸν τοῦτο ἔστω περὶ ἁπάσης. τῶν τοιούτων ! ἀφέ- E 
σεως" ἐὰν ὁςτιζοῦν ὁτῳοῦν ἀφιῇ τοῦτο ἑκών, ὡς ἀ- 
κουσίου γεγονότος τοῦ φόνου, οἵ τὸ καϑαρμοὶ γιγνές- 
σϑωσαν τῷ δράσαντι καὶ ἐγιαυτὸς εἷς ἔστω τῆς ἐχ- 

δημίας ἐν νόμῳ. Καὶ τὰ μὲν δὴ βίαιά τε καὶ ἀχού- 
σια καὶ κατὰ τὸν ϑυμὸν γιγνόμενα περὶ φόνους με- 
τρίως εἰρήσϑω" τὰ δὲ περὶ τὰ ἑκούσια καὶ κατ᾽ ἀδι- 
χίαν πᾶσαν γιγνόμενα τούτων πέρι, καὶ ἐπιβουλῆς óc 

ἥττας ἡδονῶν 16 καὶ ἐπιϑυμιῶν καὶ φϑόνων, ταῦτα 

uer ἐχεῖνα ἡμῖν λεκτέον. ΚΑ. '0g9 às λέγεις. X 
AO. Πάλιν δὴ πρῶτον. περὶ τῶν τοιούτων εἰς δύναμιν 

εἴπωμεν ὁπόσα * ἂν εἴη. τὸ μὲν δὴ μέγιστον ἐπιϑυ- S 
μία, κρατοῦσα ψυχῆς ἐξηγριωμένης ὑπὸ πόϑων. τοῦτο 
δ᾽ ἔστι μάλιστα ἐνταῦϑα, οὗ πλεῖστός τε καὶ ἰσχυρό- 

τατος ἵμερος ὦν τυγχάνει τοῖς πολλοῖς, ἡ τῶν χρημά- 

TOY τῆς ἀπλήστου καὶ ἀπείρου κτήσεως ἔρωτας μυ- 
glove ἐντίχτουσα δύναμις διὰ φύσιν τὸ καὶ ἀπαιδευ- ἢ 

σίαν τὴν κακήν. τῆς δὲ ἀπαιδευσίας ἢ τοῦ κακῶς 
ἐπαινεῖσϑαι πλοῦτον αἰτία φήμη πρὸς τῶν Ἑλλήνων 
T6 καὶ βαρβάρων: πρῶτον, γὰρ τῶν ! ἀγαϑῶν αὐ- 

: 
τὸ προκρίνοντες τρίτον ὃν τούς T ἐπιγιγνομένους 
λωβῶνται καὶ ἑαυτούς. τὸ γὰρ ἀληϑὲς λέγεσϑαι πε- 

ρὲ τοῦ πλούτου χατὰ πόλεις πάσας, πάντων κάλλι- 

στον καὶ ἄριστον, ὡς ἕνεκα σώματός ἐστι, καὶ σῶμα 
ψυχῆς ἕνεκα" ἀγαϑῶν μὲν οὖν ὄντων, ὧν ἕνεκα ὃ 
πλοῦτος εἶναι πέφυχε, τρίτον ἂν εἴη μετὰ σώματος 
ἀρετὴν xot Ψυχῆς. διδάσκαλος οὖν ἂν ὁ λόγος οὗτος 
γίγνοιτο, ὡς οὐ χρὴ πλουτεῖν ζητεῖν τὸν εὐδαίμονα 
ἐσόμενον, ἀλλὰ δικαίως πλουτεῖν ! καὶ σωφρόνως" καὶ |C 

φόνοι οὕτως οὐχ ἄν 7ίγνοιντο ἐν πόλεσι, φόνοις δεό- 
c καϑαίρεσϑαι. n» δέ, ὅπερ ἀρχόμενοι τούτων 

εἴπομεν, ἕν μὲν τοῦτ᾽ ἐστὶ καὶ μέγιστον, ὃ ποιεῖ φό- 
γου ἑκουσίου τὰς μεγίστας δίκας. δεύτερον δὲ φιλοτίμου 
ψυχῆς ἕξις, φϑόνους ἐντικτουσα, χαλεποὺς ξυνοίκους 

μάλιστα μὲν αὐτῷ τῷ κεκτημένῳ τὸν φϑόνον, δευτέ- 
ροις δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐν τῇ πόλει. τρίτον δὲ οἱ 
δειλοὶ καὶ ἄδικοι φόβοι πολλοὺς δὴ φόνους εἰσὶν ἐξ- 
εἰργασμένοι, ! ὅταν ἢ τῷ πραττόμενα ἢ πεπραγμένα 
ἃ μηδένα βούλονταί σφισι ξυνειδέναι γιγνόμενα ἢ γε- 
yovóra- τοὺς οὖν τούτω» μηνυτὰς ἀναιροῦσι, ϑανά- 

τοις, ὅταν ἄλλῳ μηδενὶ δύνωνται τρόπῳ. τούτων δὴ 
πάντων πέρι προοΐμια μὲν εἰρημένα ταῦτ ἔστω, καὶ 
πρὸς τούτοις, ὃν καὶ πολλοὶ λόγον τῶν ἐν ταῖς τελε- 

ταῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακότων a ἀκούοντες σφόδρα 
πείϑονται, τὸ τῶν τοιούτων τίσιν ἐν Ἅιδου γίγνεσϑαι, 
καὶ πάλιν ἀφικομένοις δεῦρο ' ἀναγκαῖον εἶναι ι τὴν xa- 
τὰ φύσιν δίκην ἐκτῖσαι, τὴν τοῦ παϑόντος, ἅπερ cv- 
τὸς ἔδρασεν, vm ἄλλου τοιαύτῃ μοίρᾳ τελευτῆσαι τὸν 
τότε βίον. πειϑομένῳ μὲν δή, καὶ πάντως φοβουμένῳ 
ἐξ αὐτοῦ τοῦ προοιμίου τὴν τοιαύτην δίκην, οὐδὲν δεῖ 

τὸν ἐπὶ τούτῳ νόμον * ὑμνεῖν, ἀπειϑοῦντι δὲ νόμας 
ὅδε εἰρήσϑω τῇ γραφῇ Χι. Ὃς ἂν ἐκ προνοίας τ 
καὶ ἀδίκως ὁντιναοῦν τῶν ἐμφυλίων αὐτόχειρ xil», 
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πρῶτον μὲν τῶν νομίμων εἰργέσθω, μήτε ἱδρὰ μήτϑ 
ἀγορὰν μήτο λιμένας μήτε, ἄλλον κοινὸν ξύλλογον μη- 

δένα μιαίνων, ἐάν τέ τις ἀπαγορεύῃ τῷ δράσαντι ταῦ- 
τὰ ἀνϑρώπων καὶ ἐὰν μή: ὃ γὰρ γόμος ἀπαγορεύει, 
καὶ ἀπαγορεύων ὑπὲρ πάσης τῆς πόλεως ἀεὶ φαίνεταί 

Bre καὶ φανεῖται. ὁ δὲ μὴ ἐπεξιὼν ! δέον ἢ μὴ προα- 
| γορεύων εἴργεσθαι τῶν ἐντὸς ἀνεψιότητος, πρὸς ay- 
δρῶν τε καὶ γυναικῶν προςήκων τῷ τελευτήσαντι, πρῶ- 

τὸν μὲν τὸ μίασμα εἰς αὑτὸν καὶ τὴν τῶν ϑεῶν ἔ- 
χϑραν δέχοιτο, ὡς 7 τοῦ νόμου ἀρὰ τὴν φήμην προ- 
᾿ τρέπεται, τὸ δὲ δεύτερον ὑπόδικος τῷ ἐϑέλοντι τιμω- 
| geiv ὑπὲρ τοῦ τελευτήσαντος γινέσϑω. ὁ δὲ ἐθέλων 
τιμωρεῖν, τῶν τὸ ἐπὶ τούτοις λουτρῶν φυλακῆς πέρι καὶ 
ὅσων ἂν ἑτέρων 0 ϑεὸς περὶ ταῦτα νόμιμα παραδῷ, 

C|! πάντα ἀποτελῶν καὶ τὴν πρόῤῥησιν προαγορεύων 

ἴτω ἀναγκάζων τὸν δράσαντα, ὑπέχειν τὴν τῆς δίκης 
| πρᾶξιν κατὰ νόμον. ταῦτα δὲ ὅτι μὲν γίγνεσϑαι χθε- 

ὧν ἐστι διά τινων ἐπϑυχῶν xai ϑυσιῶν ϑεοῖς τισίν, 

οἷς τῶν τοιούτων μέλει, φόνους μὴ γίγνεσϑαι κατὰ 
πόλεις, ῥάδιον ἀποφαίνεσϑαι »ομοϑέτῃ" τίνες δ᾽ εἰσὶν 
ol ϑεοὶ καὶ τίς ὁ τρόπος τῶν τοιούτων δικῶν τῆς εἰς- 

᾿ ἀγωγῆς ὀρϑότατα πρὸς τὸ ϑεῖον ἂν ,ιγνόμενος εἴ), 
γομοφύλακες μετ ἐξηγητῶν καὶ ! μάντεων καὶ τοῦ 
ϑεοῦ »ομοϑετησάμενοι τὰς δίκας εἰφαγόντων ταύτας. 
δικαστὰς δὲ αὐτῶν εἶναι τοὺς αὐτούς, οὕςπερ τοῖς τὰ 
ἱερὰ συλῶσι διαδικάζειν dion. κυρίως. ὃ δὲ ὄφλων 

ϑανάτῳ ζημιούσϑω καὶ μὴ ἐν τῇ τοῦ παϑόντος χώρᾳ 

| ϑαπτέσϑω, ἀναιδείας ἕνεκα πρὸς τῷ ἀσεβεῖν. φυγὼν 
δὲ καὶ μὴ ϑελήσας κρίσιν ὑποσχεῖν φευγέτω ἀειφυ- 

ἰ χίαν" ἐὰν δὲ τις £m τούτων τῆς τοῦ φονευϑέντος 
χώρας, ὃ προςτυχὼν πρῶτος τῶν οἰχείων τοῦ ἀποϑα- 

» 
E »όντος ἢ ' καὶ τῶν πολιτῶν ἀνατεὶ κτεινέτω ἢ δήσας 

| τοῖς ἀ ἄρχουσι τῶν τὴν δίκην κρινάντων κτεῖναι παρα- 
* δότω. ὁ δὲ ἐπισκηπτόμενος ἅμα καὶ τὶ κατεγγυάτω τὸν 
᾿ᾧ ἂν ἐπισκήπτηται" ὁ δὲ παρεχέτω τοὺς ἐγγυητάς, 
᾿ ἀξιόχρεως οὺς ἂν ὴ τῶν περὶ ταῦτα δικαστῶν ἀρχὴ 
| κρίνῃ, τρεῖς ἐγγυητὰς ἀξιόχρεως, παρέξειν ἐχγυωμένους 
lt εἰς δίκην" ἐὰν δὲ ἢ μὴ ἐθέλῃ ἢ ἀδυνατῇ τις καϑιστά- 

yet, τὴν ἀρχὴν. παραλαβοῦσαν δήσασαν φυλάττειν καὶ 

mageigeuv εἰς τὴν κρίσιν τῆς δίκης. ἐὰν δὲ αὐτόχειρ, μὲν 
* βουλεύσῃ δὲ ϑάνατόν τις ἄλλος ἑτέρῳ καὶ τῇ 

βουλήσει τε καὶ ἐπιβουλεύσει ἀποκτείνας αἴτιος ὧν καὶ 
μὴ καϑαρὸς τὴν ψυχὴν τοῦ φόνου. ἐν πόλει ἐνοικῇ, γι- 
γνέσϑων καὶ τούτῳ κατὰ ταὐτὰ αἱ κρίσεις τούτων πέ- 
gu, πλὴν τῆς ἐγγύης, τῷ δὲ ὄφλοντι ταφῆς τῆς οἰκδίας 
ἐξέστω τυχεῖν, τὰ δὲ ἀλλα κατὰ ταὐτὰ ὡςαύτως τῷ 

πρόσϑεν ῥηϑέντι περὶ αὐτὸν γιγνέσϑω. τὰ αὐτὰ δὲ 
ἔστω ταῦτα ξένοισί τε πρὸς ξένους καὶ ἀστοῖσι καὶ 

B ξένοις πρὸς ἀλλήλοις, δούλοις 15 αὖ ! πρὸς δούλους, 

τῆς τε αὐτοχειρίας πέρι καὶ ἐπιβουλεύσεως, πλὴν τῆς 

ἐγγύης" ταύτην δέ, καϑάπερ εἴρηται, τοὺς αὐτόχειρας 
Ι κατεγγυᾶσϑαι. τὸν δὲ προαγορδύοντα τὸν φόνον ἅμα 

κατεγγυᾶν καὶ τούτους. ἐὰν δὲ δοῦλος ἐλεύϑερον ἑχών, 

εἴτε αὐτόχειρ εἴτε βουλεύσας, ἀποκτείνῃ καὶ ὄφλῃ τὴν 
δίκην, ὃ τῆς πόλεως κοινὸς δήμιος ἄγων πρὸς τὸ μνῆ- 

s T ; MEINE 
| μα rov «nodavorroc, ὅϑεν av 0g τὸν τύμβον, μα- 

, te^ CUTE ; «2 5 
στιγώσας ὁπόσας ἂν ὁ ἑλὼν προςτάττῃ, ἐάνπερ βιῷ ' 

, , ; , ; z 
παιόμενος ὁ φονεύς, ϑανατωσάτω. ἐὰν δὲ τις δοῦλον 

-i χτείνῃ μηδὲν ἀδικοῦντα, φόβῳ δὲ μὴ μηνυτὴς αἰσχρῶν 
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ἔργων καὶ κακῶν αὐτοῦ γίγνηται, ἢ τινος ἕνεκα ἀλλου 
τοιούτου, καϑάπερ ὧν εἰ πολίτην κτεῖνας ὑπεῖχε φό- 
vov δίκας, ὡςαύτως καὶ τοῦ τοιούτου δούλου κατὰ τὰ 

αὐτὰ ἀποϑανόντος οὕτως ὑπεχέτω.  XIL ᾿Εὰν δὲ δὴ 

γίγνηται, ἐφ᾽ οἷσι καὶ νομοϑετεῖν δεινὸν καὶ οὐδαμῶς 
προςφιλές, μὴ »ομοϑετεῖν δὲ ἀδύνατον ξυγγενῶν αὐ- 

τόχειρας φόνους ἢ δὲ ᾿ ἐπιβουλεύσεως γενομένους, D 

ἑκουσίους 18 καὶ ἀδίκους πάντως, οἵ τὰ μὲν πολλὰ ἐν 

κακῶς οἰκούσαις καὶ τρεφομέναις, γίγνονται πόλεσι, γέ- 

vowro δ᾽ ἂν πού τι καὶ ἐν 2 μήποτέ τις ἂν προςδο- 

κήσειε χώρᾳ, λέγειν μὲν δὴ χρεὼν αὐ παλιν τὸν ἔμ- 

προσϑεν σμικρῷ ῥηϑέντα λόγον, ἀν ἄρα τις ἀκούων 

ἡμῶν. οἷος ἀποσχέσϑαι γένηται μᾶλλον ἑχὼν διὰ τὰ 

τοιαῦτα φόνων τῶν πάντῃ ἀνοσιωτάτων. ὃ γὰρ δὴ uv- 

ϑος ἢ λόγος, ἢ ὃ τι χρὴ προςαγορεύειν αὐτόν, ἐκ LE 

παλαιῶν ἱερέων εἴρηται σαφῶς, ὡς ἡ τῶν ξυγγενῶν 
αἱμάτων τιμωρὸς δίκη ἐπίσκοπος yop χρῆται τῷ νῦν 
δὴ λεχϑέντι καὶ ἔταξεν ἄρα δράσαντί τι τοιοῦτον πα- 
ϑεῖν ταὐτὰ ἀναγκαίως, ἅτιερ ἔδρασεν" εἰ πατέρα ἀπέ- ὁ 
κτεινέ ποτὲ τις, αὐτὸν τοῦτο ὑπὸ τέκνων τολμῆσαι βίᾳ ᾿ 
πάσχοντα ἔν τισι χρόνοις, κἀν [εἰ] μητέρα, γενέσϑαι, 
τε αὐτὸν eias μετασχόντα φύσεως ἀναγκαῖον, 78: 
γόμενόν τ ὑπὸ τῶν γεννηϑέντων λιπεῖν τὸν βίον ἐν 
χρόνοις ὑστέροις" τοῦ γὰρ κοινοῦ μιανϑέντος αἵματος 
οὐκ εἶναι κάϑαρσιν ἄλλην, οὐδὲ ἔχπλυτον ἐϑέλειν γί- 
γνδσϑαὶ τοῦ μιανϑὲν πρὶν φόνον φόνῳ ὁμοίῳ ὅμοιον 8 
ἢ δράσασα ψυχὴ τίσῃ καὶ πάσης τῆς ξυχγενείας τὸν | 

ϑυμὸν ἀφιλασαμένη κοϊμέσῇ: ταῦτα δὴ παρὰ Ser μέν | 

τινα φοβούμενον τὰς τιμωρίας εἴργεσϑαι χρὴ τὰς τοι- 
αὐτας. εἰ δὲ τινας οὕτως cA ξυμφορὰ καταλάβοι, 

ὧςτϑ πατρὸς ἢ μητρὺς ἢ ἀδελφῶν ἢ τέκνων ἐκ προ- 
volag ἑκουσίως ψυχὴν τολμῆσαι ἀποστερεῖν σώματος, 
ὃ παρὰ τοῦ ϑνητοῦ νομοϑέτου νόμος ὧδε περὶ τῶν 
τοιούτων νομοϑετεῖ" 

τῶν νομίμων εἴργεσϑαι καὶ ἐγγύας τὰς αὐτὰς εἶναι, 
καϑάπερ ἐῤῥήϑη τοῖς ἔμπροσϑεν, ἐὰν δὲ τις ὄφλῃ 
φόνου τοιούτου τούτων κτείνας τινά, οἵ μὲν τῶν δικα- 
στῶν ὑπηρέται καὶ ἄρχοντες ἀποκτείναντας εἰς Tera 
γμένην τρίοδον ἔξω τῆς πόλεως ἐκβαλλόντων γυμνόν, 

αἵ δὲ ἀρχαὶ πᾶσαι ὑπὲρ ὅλης τῆς πόλεως, λέϑον ἕχα- 

στος φέρων, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ νεκροῦ βάλλων a ἀφο- 
σιούτω τὴν πόλιν ὅλην, μετὰ δὲ τοῦτο εἰς τὰ τῆς χώ- 

13 

προῤῥήσεις μὲν ' τὰς περὶ τοῦ Β 

ρας ὅρια φέροντες ! ἐκβαλλόντων τῷ νόμῳ ἄταφον. Τὸν Ὁ 

δὲ δὴ πάντων οἰκειότατον καὶ λεγόμενον φίλτατον ὃς 
ἄν ἀποκτείνῃ, τί χρὴ πάσχειν; λέγω δέ, ὃς ἂν ἑαυτὸν 

κτείνῃ, τὴν τῆς εἱμαρμένης βίᾳ ἀποστερῶν μοῖραν, 
μήτε πόλεως ταξάσης δίκῃ, μήτε περιωδύνῳ ἀφύκτῳ 
προςπεσούσῃ τύχῃ ἀναγκασϑεὶς μηδὲ αἰσχύνης τινὸς 
ἀπόρου καὶ piov μεταλαχών, ἀργίᾳ δὲ καὶ ἀνανδρίας 
δειλίᾳ ἑαυτῷ δίκην ἄδικον ἐπιϑῇ. τούτῳ δὴ τὰ μὲν 
ἄλλα ϑεὸς οἶδεν ἃ 
ϑαρμούς 18 καὶ ταφάς, ὧν ἐξηγητάς τε ἅμα καὶ τοὺς 
περὶ ταῦτα »óuovs ἐπανερομένους χρὴ τοὺς ἐγγύτατα 
γένει ποιεῖν αὐτοῖσι κατὰ τὰ προςταττόμενα" τάφους 
δ᾽ εἶναι τοῖς οὕτω ᾿φϑαρεῖσι πρῶτον μὲν κατὰ μόνας 
μηδὲ ue ἑνὸς ξυντάφου, εἶτα ἐν τοῖς τῶν δώδεκα 

ὁρίοισι μερῶν τῶν ὅσα ἀργὰ καὶ ἀνώνυμα ϑάπτειν 
ἀχλεεῖς αὐτούς, μήτε στήλαις μήτε ὀνόμασι δηλοῦντας 

τοὺς τάφους. 

59 

' Xen γόμιμα γίγνεσϑαι περὶ xa- -b- 

᾿Εὰν δ᾽ ἄρα ὑποζύγιον ἢ ζῶον ! ἀλλο E 
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, τ ἐς cu τάν δ τὸ ἫΝ ΠΣ 
τι φονεύσῃ τινά, πλὴν τῶν ὅσα ἐν αγῶνι τῶν δημοσίᾳ 
τιϑεμένων ἀϑλεύοντά τι τοιοῦτον δράσῃ, ἐπεξίτωσαν | 

μὲν ot προςήκοντες τοῦ φόνου τῷ κτείναντι, διαδικα- 
ζόντων δὲ τῶν ἄγρον ὅμων οἷσιν ἂν καὶ ὁπόσοις προς- 
τάξῃ ὁ προςήκων, τὸ δὲ ὄφλον ἐ ἔξω τῶν ὅρων τῆς χώ- 
ρας ἀποκτείναντας διορίσαι. ἐὰν δὲ cipe oy τι ψυχῆς 
ἄνθρωπον. στερήσῃ; πλὴν ὅσα κεραυνὸς JU TL παρὰ 
ϑεοῦ τοιοῦτον βέλος ἰόν, τῶν δὲ ἄλλων ὅσα τινὸς 
προςπεσόντος ἢ αὐτὸ ἐμπεσὸν κτείνῃ τινά, δικαστὴν 
μὲν αὐτῷ καϑιζέτω" τῶν x γειτόνων τὸν ἐγγύτατα ὃ 
προφήκων γέρει, ἀφοσιούμενος ὑπὲρ αὑτοῦ τε καὶ ὑπὲρ 
τῆς συγγενείας ὅλης, τὸ δὲ ὄφλον ἐξορίζειν, καϑάπερ 

ἐῤρῥήϑη τὸ τῶν ζώων γένος. ᾿Εὰν δὲ τοϑνεὼς μὲν αὖ 
τις φανῇ, ἄδηλος δὲ ὁ κτείνας ἢ καὶ μὴ ἀμελῶς ζη- 
τοῦσιν ἀνεύρετος γίγνηται, τὰς μὲν προῤῥήσεις τὰς 
αὐτὰς γίγνεσϑαι καϑάπερ τοῖς ἄλλοις, προαγορεύειν 

δὲ τὸν φόνον τῷ δράσαντι, καὶ ἐπιδικασάμενον ἐν 
τῷ κτείναντι τὸν καὶ τὸν καὶ ! ὠφλη- 
ἐπιβαίνειν ἱερῶν μηδὲ ὅλης χώρας τῆς 

ὡς, &y φανῇ καὶ γνωσϑῇ, ἀποϑανού- 

μενον καὶ ἕξω τῆς τοῦ παϑόντος χώρας ἐκβληϑησό- 
μενον ἄταφον. οὗτος δὴ νόμος εἷς ἡμῖν. ἔστω κύριος, 
περὶ φόνου κείμενος. Καὶ τὰ μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα 
μέχρι τούτων οὕτως" ὧν δὲ ὃ κτείνας ἐφ᾽ οἷς TE óg- 
ϑῶς dy καϑαρὸς εἴη, τάδε ἔστω. »ύχτωρ φῶρα εἰς oi- 

κίαν εἰσιόντα ἐπὶ κλοπῇ χρημάτων fav ἑλὼν κτείνῃ τις, 

καϑαρὸς ἔστω᾽ xal ἐὰν λωποδύτην ! ἀμυνόμενος ἀπο- 
κτείνῃ» καϑαρὸς ἔστω" καὶ ἐὰν ἐλευϑέραν γυναῖκα 

βιάζηταὶ τις ἢ παῖδα περὶ τὰ ἀφροδίσια, γηστοινὶ T&- 
ϑνάτω ὑπό τε τοῦ ὑβρισϑέντος βίᾳ καὶ ὑπὸ πατρὸς 
ἢ ἀδελφῶν ἢ υἱέων. ἐάν τὸ ἀνὴρ ἐπιτύχῃ 7αμετῇ γυ- 

γαικὲ βιαξομένῃ, κτοΐνας τὸν βιαζόμενον ἔ ἔστω καϑα- 
ρὸς ἐν τῷ γόμῳ. καὶ ἐάν τις πατρὶ βοηϑῶν ϑάνατον, 

μηδὲν ἀνόσιον δρῶντι, κτείνῃ τινά, ἢ μητρὶ ἢ τέκνοις 
ἢ ἀδελφοῖς ἢ ξυγγεννήτορι τέκνων, πάντως ' καϑαρὸς 
ἔστω. ΧΠΙ. Τὰ μὲν ποίνυν περὶ τροφήν τὸ ζώσης 
ψυχῆς καὶ παιδείαν, ὧν αὐτῇ τυχούσῃ μὲν βιωτόν, 
ἀτυχησάσῃ δὲ τοὐναντίον, καὶ περὶ ϑανάτων τῶν βι- 
αἰων ἃς δεῖ τιμωρίας γίχγνεσϑαι, ενομοϑετήσϑω" τὰ 

δὲ περὶ τὴν τῶν σωμάτων τροφὴν μὲν καὶ παιδείαν 
εἴρηται, τὸ δ᾽ ἐχόμενον τούτων, αἵ βίαιοι, πράξεις ὑπ᾽ 

ἀλλήλων ἀκούσιοΐ T8 καὶ ἑκούσιοι γηνόμεναι διορι- 
στέον εἰς δύναμιν αἵ τέ εἰσι καὶ ὅσαι, καὶ ὧν ἄν τυγ- 
χάνουσαι ᾿πιμωρήσεων ! τὸ “πρόςφορον. ἔχοιεν. ἄν ἕχα- 
σται. ταῦτα μετ᾽ ἐχεῖνα, ὡς ἔοικεν, ὀρϑῶς ἂν »ομο- 
Oeroiro. Τραύματα δὴ καὶ πηρώσεις ἐκ τραυμάτων 
τά γ8 δεύτερα μετὰ ϑανάτους καὶ ὁ φαυλότατος ἄν 
τάξϑιε τῶν ἐπὶ νόμον τρεπομένων. τὰ δὴ τραύματα, 

καϑάπερ οἵ φόνοι διήρηντο, διαιρδτέο», τὰ μὲν ἀκού- 
σια, τὰ δὲ ϑυμῷ, τὰ δὲ φύβῳ, τὰ δὲ ὑπόσα ἐκ προ- 
γοΐας ἑκούσια ξυμβαίνει γινόμενα. προῤῥητέον δή τι 
περὶ πάντων τῶν τοιούτων τοιόνδε, ὡς ἄρα »όμους 
ἀνϑρώποις ἀναγκαῖον τίϑεσϑαι καὶ ζῆν κατὰ νόμους, 
ἢ μηδὲν διαφέρειν τῶν πάντῃ ἀγριωτάτων " ϑηρίων. 
ἡ δὲ αἰτία τούτων ἥδε, ὅτι φύσις ἀνϑρώπων οὐδενὸς 
ἱκανὴ φύεται, dere γνῶναί ve τὰ συμφέροντα ἀνϑρώ- 
ποις εἰς πολιτείαν καὶ γνοῦσα τὸ βέλτιστον ἀεὶ δύνα- 
σϑαΐ τὸ καὶ ἐϑέλοιν πράττειν. γνῶναι μὲν γὰρ πρῶ- 

τον χαλεπόν, ὅτι πολιτικῇ καὶ ἀληϑεῖ τέχνῃ οὐ τὸ 

κότι φόνου μὴ 

τοῦ παϑόντος, 

PLATONIS 

ἴδιον ἀλλὰ τὸ κοινὸν ἀνάγκη μέλϑιν — τὸ μὲν γὰρ | ^ 
κοινὸν ξυνδεῖ, τὸ δὲ ἴδιον διασπᾷ τὰς πόλεις — καὶ 

ὅτι ξυμφέρει τῷ κοινῷ τὸ καὶ ἰδίῳ τοῖν ἀμφοῖν, ἢν τὸ | 
κοινὸν τιϑῆται καλῶς ! μᾶλλον ἢ τὸ ἴδιον" 
δέ, ἐὰν ἄρα xai τὸ γνῶναΐ τις, ὅτι ταῦτα οὕτω πέφυ- 

κε, λάβῃ ἱκανῶς ἐν τέχνῃ, μετὰ δὲ τοῦτο ἀνυπεύϑυνός 
τε χαὶ αὐτοκράτωρ ἄρξῃ πόλεως, οὐκ ἄν ποτε δύναι- 

το ἐμμεῖναι τούτῳ τῷ δόγματι καὶ διαβιῶναι τὸ μὲν 
κοινὸν ἡγούμενον τρέφων ἐν τῇ πόλει, τὸ δὲ ἴδιον ἐπό- 
μενον τῷ κοινῷ, αλλ ἐπὶ πλεονεξίαν καὶ ἰδιοπραγίαν 7j 
ϑνητὴ φύσις αὐτὸν δρμήσει ἀεί, φεύγουσα μὲν ἀλόγως 
τὴν λύπην, διώκουσα δὲ τὴν ἡδονήν, τοῦ δὲ ' δικαιο- 
τέρου τε καὶ ἀμείνονος ἐπίπροσϑεν ἄμφω τούτω ποι- 
ἥσεται, καὶ σκότος ἀπεργαζομένη ἐν αὑτῇ πάντων κα- 

κῶν ἐμπλήσει πρὸς τὸ τέλος αὑτήν τὸ καὶ τὴν πόλιν 
ὅλην" ἐπεὶ ταῦτα εἴ ποτέ τις ἀνϑρώπων φύσει ἱκανὸς ] 
del μοΐρᾳ γεννηϑεὶς παραλαβεῖν δυνατὸς εἴη, νόμων | 

δεύτερον B 

οὐδὲν à ἂν δέοιτο τῶν ἀρξόντων ἑαυτοῦ. ἐπιστήμης γὰρ / 

οὔτε νόμος οὔτε τάξις οὐδεμία χρείττων, οὐδὲ ϑέμις 

ἐστὶ νοῦν οὐδενὸς ὑ ὑπήκοον οὐδὲ δοῦλον αλλὰ πάντων" 
ἄρχοντα, εἶναι, ἐάνπερ ἀληϑινὸς ἐλεύϑερός T8 ὄντως ἢ 

κατὰ φύσιν. νῦν δὲ — οὐ γάρ ἐστιν οὐδαμοῦ οὐδα- 
μῶς, ἀλλ᾽ ἢ xara βραχύ' διὸ δὴ τὸ δεύτερον αἱρετέον, 
τάξιν τϑ καὶ »όμον, ἃ δὴ τὸ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὁρᾷ 

καὶ βλέπει, τὸ δ᾽ ἐπὶ πᾶν ἀδυνατεῖ. ταῦτα δὴ τῶν δοἢ 
εἵνεχα εἴρηται. νῦν ἡμεῖς τάξομεν τί χρὴ τὸν τρώσαν- 

» x E 
τα T τι βλάψαντα ἕτερον ἄλλον παϑεῖν ἢ ἀποτίνειν. [- 

πρύχειρον δὴ παντὶ περὶ παντὸς ὑπολαβεῖν ὀρϑῶς" τὸν 
τὶ τρώσαντα ἢ τίνα ! ἢ πῶς ἢ zt018 λέγεις; μυρία γὰρ 
ἕκαστά ἐστι τούτων καὶ πάμπολυ διαφέροντα ἀλλήλων. 
ταῦτ᾽ οὖν δὴ δικαστηρίοις ἐπιτρέπειν κρίνειν πάντα ἢ 
μηδὲν ἀδύνατον. ἕν μὲν γὰρ κατὰ πάντων ἀναγκαῖον 
ἐπιτρέπειν κρῖναι, τὸ πότερον ἐγένδτο ἢ οὐκ ἐγένετο 

ἕχαστον τούτων τὸ δὲ μηδὲν ἐπιτρέπειν αὖ περὶ τοῦ 
τὶ δεῖ * ζημιοῦσϑαι καὶ πάσχειν τὶ χρεὼν τὸν ἀδική- 
σαντα τούτων τι, ἀλλ᾿ αὐτὸν περὶ πάντων γομοϑετῆ- 

σαι σμικρῶν καὶ μεγάλων», σχεδὸν ἀδύνατον. KA. Τίς 

οὖν ὃ μετὰ τοῦτον λόγος; Ae. "Oe, ὅτι τὰ μὲν ἐπι- 

τρδπτέον δικαστηρίοις, τὰ δὲ ovx ἐπιτρεπτέον ἀλλ αὐ- 

τῷ νομοϑετητέον. ΚΑ. Ποῖα δὴ νομοϑετητέον τε καὶ 
ποῖα ἀποδοτέον κρίνειν τοῖς δικαστηρίοις; XIV. ΑΘ. 

Τάδε δὴ μετὰ ταῦτα ὀρϑότατ᾽ ἂν εἰπεῖν εἴη, ὡς ἐν 
πόλει, ἐν ἡ δικαστήρια φαῦλα καὶ ! ἄφωνα, κλέπτοντα 

τὰς αὑτῶν δόξας, χρύβδην τὰς κρίσεις διαδικάζει, καὶ 

ὃ τούτου δεινότερον, ὅταν μηδὲ σιγῶντα ἀλλὰ ϑορύ- 
βου μεστά, καϑάπερ ϑέατρα ἐπαινοῦντά τε βοῇ καὶ 

ψέγοντα τῶν ῥητόρων ἑκάτερον ἐν μέρει κρίνῃ, yals- 
πὸν τότε πάϑος ὅλῃ τῇ πόλει γίγνεσϑαι φιλεῖ. τοῖς 
οὖν δὴ τοιούτοις δικαστηρίοις »ομοϑετεῖν ὑπό τινος 
ἀνάγκης ληφϑέντα οὐκ εὐτυχὲς μέν, ὅμως δὲ ἐξ ἀνάγ- 
κης εἰλημμένον 0 τι περὶ σμικρότατα ἐπιτρεπτέον ! 
αὐτοῖς τάττειν τὰς ζημέας, τὰ δὲ πλεῖστα αὐτὸν vo- 

μοϑετεῖν διαῤῥήδην, ἂν τις ἄρα τοιαύτῃ πολιτείᾳ γο- 
μοϑετῇ ποτέ, ἐν ἡ δὲ ἂν πόλει δικαστήρια εἰς δύνα- 
μιν ὀρϑῶς καϑεστῶτα ἢ τραφέντων τε εὖ τῶν μελ- 
λόντων δικάζειν δοκιμασϑέντων T6 διὰ πάσης ἀκριβεί- 

ας, ἐνταῦϑα ὀρϑὸν καὶ ἔχον εὖ xci καλῶς τὰ πολλὰ 

ἐπιτρέπειν κρίνειν τοῖς τοιούτοις δικασταῖς τῶν ὀφλόν- 
τῶν πέρι, τί χρὴ πάσχειν αὐτοὺς ἢ ἀποτίνειν. ἡμῖν δὴ 
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τὰ νῦν ἀνεμέσητον ! τὸ μὴ νομοϑετεῖν αὐτοῖς τὰ μέ- 
γιστα καὶ πλεῖστα, ἃ καὶ φαυλοτέρως ἂν πεπαιδουμέ- 
vot δικασταὶ δύναιντο κατιδεῖν καὶ προςάπτειν ἑκάστῳ 

τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ἀξίαν τοῦ πάϑους 16 καὶ πρά- 

ξεως" ἐπειδὴ δὲ οἷς ἡμεῖς »ομοϑετοῦμεν, οὐχ ἥκιστα 
ἐμμελεῖς αὐτοὺς οἰόμεϑ᾽ ἂν τῶν τοιούτων γίγνεσϑαι 

κριτάς, ἐπιτρεπτέον δὴ τὰ πλεῖστα. οὐ μὴν ἀλλ ὅπερ 

πολλάκις εἰπομὲν 18 καὶ ἐδράσαμεν ἐν τῇ τῶν ἔμπρο- 

σϑεν γομοϑοτήσει νόμων, τὸ περιγραφήν ! τ καὶ τοὺς 
τύπους τῶν τιμωριῶν εἰπόντας δοῦναι τὰ παραδείγμα- 
τα τοῖσι δικασταῖς τοῦ μήτιοτε βαίνειν ἔξω τῆς δίκης, 

τότε T8 ἦν ὀρϑότατα ἔχον καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο αὐτὸ 
ποιητέον ἐπανελϑόντας ἤδη πάλιν ἐπὶ τοὺς γ»όμους. ἢ 
δὴ γραφὴ περὶ τραύματος ὧδε ἡμῖν κείσϑω. ἐάν τις 
διανοηϑεὶς τῇ βουλήσει χτεῖναί τινὰ φίλιον, πλὴν ὧν 
ὁ νόμος ἐφίησι, τρώσῃ μέν, ἀποκτεῖναι δὲ ἀδυνατήσῃ, 
τὸν διανοηϑέντα 18 καὶ τρώσαντα οὕτως οὐκ ἄξιον 

ἐλεεῖν, * οὐδὲ αἰδούμενον ἄλλως ἢ καϑάπερ ἀποκτεί- 
γανταὰ ὑπέχειν τὴν δίκην φόνου ἀναγκάζειν" τὴν δὲ οὐ 
παντάπασι κακὴν τύχην αὐτοῦ σεβόμενον καὶ τὸν δαΐ- 
μονα, ὃς αὐτὸν καὶ τὸν τρωϑέντα ἐλεήσας ἀπότροπος 
αὐτοῖς ἐγένετο μὴ τῷ μὲν ἀνίατον ἕλκος γενέσϑαι, τῷ 
δὲ ἐπάρατον τύχην καὶ ξυμφοράν, τούτῳ δὴ χάριν τῷ 

δαίμονι διδόντα καὶ μὴ ἐναντιούμενον τὸν μὲν ϑάνα- 

τὸν ἀφελεῖν τοῦ τρώσαντος, μετάστασιν δὲ εἰς τὴν 
διὰ βίου, καρπούμε- 

γον ἅπασαν τὴν αὑτοῦ κτῆσιν. βλάβος δέ, εἰ κατέβλα- 
we τὸν τρωϑέντα, ἐκτίνειν τῷ βλαφϑέντι" τιμᾶν δὲ τὸ 
δικαστήριον, ὅπερ ἂν τὴν δίκην κρίνῃ" xolvew δὲ οἵπερ 

γείτονα πόλιν αὐτῷ γίγνεσϑαι 

&y τοῦ φόνου ἐδίκασαν, si ἐτελεύτησεν ἐκ τῆς πληγῆς 
τοῦ τραύματος. γονέας δ᾽ ἂν παῖς ἢ δοῦλος δεσπότην 
ὡςαύτως ἐκ προνοίας τρώσῃ, ϑάνατον sivo, τὴν ζη- 

μίαν. καὶ ἐὰν ἀδελφὸς ἀδελφὸν ἢ ἀδελφὴν ἢ ἀδελφὴ 
ἀδελφὸν ἢ ἀδελφὴν ὡςαύτως τρώσῃ, καὶ ὀφλῃ τραύ- 
ματος ! ἐκ προνοίας, ϑάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. γυνὴ 

δὲ ἄνδρα ἑαυτῆς ἐξ ἐπιβουλῆς τοῦ ἀποκτεῖναι τρώσα- 

σα, ἢ ἀνὴρ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, φευγέτω ἀειφυγίαν" 
τὴν δὲ κτῆσιν, ἐὰν μὲν υἱεῖς ἢ ϑυγατέρες αὐτοῖς ὦσι 
παῖδες ἔτι, τοὺς ἐπιτρύπους ἐπιτροπεύειν καὶ ὡς ὁρ- 
φανῶν τῶν παΐδων ἐπιμελεῖσϑαι, ἐὰν δὲ ἄνδρες, μὴ 

ἐπάναγκες ἔστω τρέφεσϑαι τὸν φεύγοντα ὑπὸ τῶν ἐκ- 
γόνων, τὴν δὲ οὐσίαν ἐὰν αὐτοὺς κοκτῆσϑαι. ἄπαις δὲ 
ὅςτις ἂν τοιαύταις ξυμφοραῖς περιπέσῃ, τοὺς συγγε- 
γνεῖς ! συνελϑόντας μέχρι ἀνεψιῶν παίδων τοῦ πεφευ- 
γότος, ἀμφοτέρωϑεν πρός 16 ἀνδρῶν καὶ πρὸς γυναι- 
κῶν, κληρονόμον εἰς τὸν οἶχον τοῦτον τῇ πόλει τεττα- 
ρακονταχκαιπεντακιςχιλιοστὸν καταστῆσαι βουλευομένους 

| uera γομοφυλάχων καὶ ἱερέων, διανοηϑέντας τρόπῳ 

καὶ λόγῳ τοιῷδε, ὡς οὐδεὶς οἶκος τῶν τετταράκοντα 
καὶ πεντακιςχιλίων τοῦ ἐνοικοῦντος ἐστὶν οὐδὲ ξύμπαν- 

τος τοῦ γένους οὕτως ὡς τῆς πόλεως δημόσιός τὸ καὶ 

ἔδιος. δεῖ δὴ τήν ys πόλιν τοὺς αὑτῆς ! οἴκους ὡς 
ὁσιωτάτους TE καὶ εὐτυχεστάτους κεατῆσϑαι κατὰ δύ- 
yop. ὅταν οὖν τις ἅμα δυρτυχηϑῇ καὶ ἀσεβηϑῇ τῶν 
οἴκων, ὥςτε τὸν κεκτημένον. ἐν αὐτῷ παῖδας μὲν μὴ 
καταλιπεῖν, ἠΐϑεον δὲ ἢ καὶ γεγαμηκότα ἄπαιδα τε- 
λευτῆσαι φόνου ὄφλοντα ἑκουσίου 5 τινος ἁμαρτήμα- 
τος ἄλλου τῶν περὶ ϑεοὺς ἢ ἢ πολίτας, ὧν ἂν ϑάνατος 

ἐν τῷ νόμῳ ζημία διαῤῥήδην ἡ κειμένη, ἢ καὶ ἐν ἀει- 

IX. 467 

, ze B. z - 
φυγίᾳ τις qeUy] τῶν ἀνδρῶν ἀπαις, τοῦτον πρῶτον 
μὲν καϑήρασϑαι καὶ ἀποδιοπομπήσασϑαι τὸν οἶκον 

χρεὼν ἔστω κατὰ νόμον, ἔπειτα συνελϑόντας, χκαϑά- 
περ εἴπομεν νῦν δή, * τοὺς οἰκείους ἅμα γομοφύλαξι 
σχέψασϑαι γένος ὃ τὶ περ ἄν ü τῶν ἐν τῇ πόλει. εὑ- 

δοκιμώτατον πρὸς ἀρετὴν καὶ ἅμα εὐτυχές, ἐν ᾧ ἂν 
παῖδες γεγονότες ὦσι πλείους" ὅϑεν ἕνα τῷ τοῦ τε- 
λευτήσαντος πατρὶ καὶ τοῖς ἄγω τοῦ 7ένους υἱὸν ὡς 

ἐκείνων εἰςποιοῦντας, φήμης ἕνεκα ἐπονομάζοντας, γεν- 
»ήτορά 18 αὑτοῖς καὶ ἑστιοῦχον καὶ ϑεραπευτὴν ὁσίων 
τὸ καὶ ἱερῶν ἐπ᾿ ἀμείνοσι τύχαις γίγνεσϑαι τοῦ πα- 
τρός, τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπευξαμένους αὐτὸν κληρονό- 
μον καταστῆσαι ! xara »όμον, τὸν δ᾽ ἐξαμαρτόντα 
ἀνώνυμον ἐᾶν καὶ ἀπαιδὰ καὶ ἄμοιρον κεῖσϑαι, ὁπό- 
ταν αὐτὸν “καταλάβωσιν αἵ τοιαῦται ξυμφοραί. Xv. 
Ἔστι δὲ ov πάντων, ὡς foixs, τῶν ὄντων ὅρος ὅρῳ 
προςμιγνύς, ἀλλ᾽ οἷς ἔστι μεϑόριον, τοῦτο ἐν μέσῳ 

ὅρων πρότερον ὁκατέρῳ προςβάλλον γίγνοιτ᾽ ἂν ἀμ- 
φοῖν μεταξύ. καὶ δὴ τῶν ἀκουσίων τὸ καὶ ἑκουσίων τὸ 
ϑυμῷ γιγνόμενον ἔφαμεν τοιοῦτον εἶναι. τραυμάτων 
οὖν ἐνεστώτων ὀργῇ γενομένων ἐὰν ὄφλη τις, πρῶτον 
! μὲν τίνβιν τοῦ βλάβους τὴν διπλασίαν, ἄν τὸ τραῦμα 
ἰάσιμον. ἀποβῇ, τῶν δὲ ἀνιάτων τὴν τετραπλασίαν" 
ἐὰν δὲ ἰάσιμον μέν, αἰσχύνην δὲ Μεγ ἄλην τινὰ προς- 

βάλλῃ τῷ τρωϑέντι καὶ ἐπονείδιστον, τὴν τετραπλα- 
cla» ἐκτίνειν. ὅσα δὲ τις τρώσας τινὰ μὴ μόνον βλά- 

πτῃ τὸν παϑόντα ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν, ποιήσας ἀδύ- 
- ' ' E - " 

γνατον τῇ πατρίδι πρὸς πολεμίους βοηϑεῖν, τοῦτον δὲ 
μετὰ τῶν ἄλλων ζημιῶν ἐκτίνειν καὶ τῇ πόλει τὴν gia- 
fuv: πρὸς γὰρ ταῖς αὑτοῦ στρατείαις καὶ ὑπὲρ ! τοῦ 
ἀδυνατοῦντος στρατευέσϑω. καὶ τὰς ὑπὲρ ἐχείνου πο- 
λεμικὰς ταττέσϑω τάξεις, ἢ μὴ δρῶν ταῦτα ὑπόδικος 

τῷ ἐθέλοντι τῆς ἀστρατείας γηνέσϑω κατὰ νόμον. 

τὴν δὲ δὴ τῆς βλάβης ἀξίαν, εἴτα Dura ere τριπλὴν 
εἴτε καὶ τετραπλασίαν, οἱ καταψηφισάμενοι. δικασταὶ 
ταττόντων. ἐὰν δὲ ὁμόγονος ὁμόγονον τὸν αὐτὸν τρό- 
πον τούτῳ τρώσῃ, τοὺς χεννητὰς καὶ τοὺς συγγενεῖς, 
μέχρι ἀγοψιῶν παίδων πρὸς γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, γυ- 
γναϊκάς T8 καὶ ἄνδρας συνελϑόντας ! κρίναντας παρα- 

διδόναι τιμᾶν τοῖς γεννήσασι κατὰ φύσιν" ἐὰν δὲ ἀμ- 
φιῤβητήσιμος D] τίμησις γίγνηται, τοὺς πρὸς ἀνδρῶν 
εἶναι τιμῶντας κυρίους ἐὰν δὲ ἀδυνατῶσιν αὐτοί, τοῖς 
»ομοφύλαξι τελευτῶντας ἐπιτρέπειν. ἐχγόνοις δὲ πρὸς 

γονέας εἶναι τῶν τοιούτων τραυμάτων δικαστὰς. μὲν 
τοὺς ὑπὲρ ἑξήκοντα ἕτη γεγονότας ἐπάναγκες, οἷς ἂν 
παῖδες μὴ ποιητοί, ἀληϑινοὶ δέ, ὦσιν: ἂν δέ τις ὄφλῃ, 
τιμᾶν, εἰ τεϑνάναι χρὴ τὸν τοιοῦτον, SUB τι μεῖζον 
ἕτερον τούτου πάσχειν ἢ καὶ μὴ πολλῷ σμικρότερον" 
καὶ τῶν ξυγγενῶν τοῦ δράσαντος μηδένα * δικάζειν, 
μηδ᾽ ἐὰν γεγονὼς ἢ τὸν χρόνον ὅσον ὁ νόμος εἴρηκε. 
δοῦλος δ᾽ ἐάν τις ἐλεύϑορον ὀργῇ τρώσῃ, παραδότω 
τὸν δοῦλον ὁ κεκτημένος τῷ τρωϑέντι χρῆσϑαι ὃ τι 

ἄν ἐθέλῃ" ἐὰν δὲ μὴ παραδιδῷ, αὐτὸς τὴν βλάβην 
ἐξιάσϑω. ἐὰν δὲ ἐκ cvv Opere αἰτιᾶται TOU δούλου καὶ 
τοῦ τρωϑέντος μηχανὴν εἶναί τις τὸ γεγονός, ἄμφις- 
βηπησάτω" ἐὰν δὲ μὴ ἕλῃ, τριπλασίαν ἐκτισάτω τὴν 
βλάβην, ἑλὼν δὲ ἀνδραποδισμοῦ ὑπόδικον ἐχέτω τὸν 
τεχνάζοντα μετὰ τοῦ δούλου. ὃς δ᾽ ἂν ἄκων ! ἄλλος 
ἄλλον τρώσῃ, τὸ βλάβος ἁπλοῦν ἀποτινέτω" τύχης γὰρ 
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γομοϑέτης οὐδεὶς ἱκανὸς ἄρχειν" δικασταὶ δὲ ὄντων οἵ- 
περ τοῖς ἐκγόνοις πρὸς τοὺς γεννήτορας ἐῤῥήϑησαν, 
καὶ τιμών τῶν τὴν. ἀξίαν τῆς βλάβης. XVI. βίαια μὲν 
δὴ nar ἡμῖν τὰ προειρημένα πάϑη, βίαιον δὲ καὶ 
τὸ τῆς αἰκίας πᾶν γένος. ὧδε οὖν E περὶ τῶν τοι- 
οὕτων πάντα ἄνδρα καὶ παῖδα καὶ γυναῖκα ἀεὶ δια- 

γοδῖσϑαι, τὸ πρεσβύτερον ὡς οὐ σμικρῷ τοῦ νεωτέ- 

ρου ἐστὶ πρεσβευόμδνον ἔν τε ϑεοῖσι καὶ ἐν ἀνϑρώ- 
ποις ! τοῖς μέλλουσι σώζεσϑαι καὶ εὐδαιμονεῖν. αἰκίαν 

οὖν περὶ πρεσβύτερον ἐν πόλει γενομένην ὑπὸ νγεωτέ- 
gov ἰδεῖν αἰσχρὸν καὶ ϑεομισές" 
ὑπὸ γέροντος πληγέντι ῥᾳθύμως ὀργὴν ὑποφέρειν, αὖὑ- 

τῷ τιϑεμένῳ τιμὴν ταύτην εἰς γῆρας. ὧδε οὖν ἔστω. 
πὰς ἡμῖν αἰδείσϑω τὸν ἑαυτοῦ πρεσβύτερον ἔργῳ T8 
καὶ ἔπει" τὸν δὲ προέχοντα εἴκοσιν ἡλικίας i ἔτεσιν, ἀρ- 
gera. ἢ ϑῆλυν, γομίζων ὡς πατέρα ἢ μητέρα διευλαβεί- 

σϑω, καὶ πάσης τῆς δυνατῆς ἡλικίας αὐτὸν ! φιτῦσαι 
καὶ τεκεῖν ἀπέχοιτο ἀεὶ ϑεῶν γενεϑλίων χάριν. ὡς δ᾽ 
αὕτως καὶ ξένου ἀπείργοιτο, εἴτε πάλαι ἐνοικοῦντος 

εἶἴτϑ γεήλυδος ἀφιγμένου" μήτ γὰρ ὑπάρχων μήτε ἀμυ- 
γόμενος τὸ παράπαν τολμάτω πληγαῖς τὸν τοιοῦτον 

b dics ^ 
ἔοικε δὲ νέῳ παντὶ 

γουϑετεῖν. ξένον δὲ ἂν ἀσελγαίνοντα καὶ ϑρασυνόμδνον 
; 2 E - ι à 

ἑαυτὸν τύπτοντα οἴηται δεῖν κολασϑῆναι, λαβὼν πρὸς 
"S ZINCS ; ἐδ 2 3 ἢ 

τὴν ἀρχὴν τῶν ἀστυνόμων ἀπαγέτω, τοῦ τύπτειν δὲ 
: εἰ; έσϑω, ἵνα πό, ω ἐγνῆηται τοῦ τὸν ἐπι ὦ 10» ἂν jó Jr ij a9 
τολμῆσαί ! ποτὲ πατάξαι. οἱ δ᾽ ἀστυνόμοι παραλα- 

βόντες τὸ καὶ ἀνακρίναντες, τὸν ξενικὸν «v ϑεὸν sv- 
λαβούμενοι, ἐὰν ἄρα ἀδίκως δοχῇ ὃ ξένος τὸν ἐπιχώ- 

ριον τύπτειν τῇ μάστιγι, τὸν ξένον, ὅσας ἂν αὐτὸς 
πατάξῃ, τοσαύτας δόντες τῆς ρασυξεχέας παυύντων" 

ἐὰν δὲ μὴ ἀδικῇ, ἀπειλήσαντες τ καὶ ὀνειδίοαντες τῷ 
ἀπαγαγόντι μεϑιέντων ἄμφω. ju δὲ uxo καὶ τὸν 

ἀπαιδὰ VIDEMUS ἡλικίᾳ ἑαυτοῦ ἐὰν * τύπτῃ, γέρων τὸ 

γέροντα, καὶ ἐὰν νέος véov, ἀμυνέσϑω κατὰ φύσιν ἀ- 
veu βέλους ψιλαῖς ταῖς χερσίν. ὁ δὲ ὑ ὑπὲρ; τετταράκοντα 

Yer ογὼς ἔτη ἐὰν τολμᾷ τῳ μάχεσϑαι εἴτε ἄρχων elTe 

ἀμυνόμενος, ἄγροικος καὶ ἀνελεύϑερος ἂν λεγόμενος 

ἀνδραποδώδης το, δίκης ἂν ἐπονειδίστου τυγχάνων τὸ 
πρέπον ἔχοι. καὶ ἐὰν μέν τις τοιούτοις παραμυϑίοις 
εὐπειϑὴς γίγνηται, εὐήνιος ἄν εἴη" ὃ δὲ δυςπειϑὴς καὶ 
μηδὲν προοιμίου φροντίζων δέχοιτ᾽ ἂν τὸν τοιόνδβ ἑτοί- 
pos ! »όμον᾽ ᾿Βάν τις τύπτῃ τὸν πρεσβύτερον εἴκοσιν 
ἔτεσιν ἢ πλείοσιν & ἑαυτοῦ, πρῶτον μὲν ὁ προςτυγχάνων, 
ἐὰν μὴ ijui μηδὲ γεώτερος ἢ τῶν μαχομένων, διειργέτω 

ἢ κακὸς ἔστω χατὰ »όμον᾽ ἐὰν δὲ ἐν τῇ τοῦ πληγέντος 
ἡλικίᾳ ἢ ἔτι γεώτερος, ἀμυνέτω ὡς ἀδελφῷ ἢ πατρὶ ἢ 
ἔτι ἀνωτέρω τῷ ἀδικουμένῳ. πρὸς δ᾽ ἔτι δίκην ὑπεχέ- 
τω τῆς αἰκίας ὃ τὸν πρεσβύτερον, ὡς εἴρηται, τολμή- 

σας τύπτειν, καὶ ἐὰν ὄφλῃ τὴν δίκην, δεδέσϑω μηδὲν 
ἐνιαυτοῦ σμικρότερον" ! ἐὰν δὲ οἱ δικασταὶ τιμήσωσι 
πλείονος, ἕστω κύριος ὁ τιμηϑεὶς αὐτῷ χρόνος. ἐὰν 
δὲ ξένος ἢ τῶν. μδτοίκων τις τύπτῃ τὸν πρεσβύτερον 
εἴκοσιν ἕτϑσιν ἢ πλείοσιν ἑαυτοῦ, περὶ μὲν τῶν πα- 
φαγενομένων τῆς βοηϑείας ὃ αὐτὸς γόμος ἐχέτω τὴν 
αὐτὴν δύναμιν, ὁ δὲ τὴν τοιαύτην δίκην ἡττηϑείς, 
ξένος μὲν ὧν καὶ μὴ ξύνοικος, δύο Fn δεδεμένος ἐκ- 

τινέτω ταύτην αὐτὴν. τὴν δίκην, ὃ δὲ μέτοικός τε ὧν 
καὶ ἀπειϑῶν oic νόμοις τρία ἔτη δεδέσϑω, ἐὰν μὴ 

D τὸ δικαστήριον ! πλδίονος αὐτῷ χρόνου τιμήσῃ τὴν 

PJESAUT (0 1NDEJS 

δίκην. ζημιούσϑω δὲ καὶ ὁ παραγενόμενος ὁτῳοῦν 

τούτων καὶ μὴ βοηϑήσας κατὰ νόμον, ὃ μὲν με- 
γίστου τιμήματος ὧν μνᾷ, δευτέρου δὲ ὧν πεντή- 
κοντα δραχμαῖς, τρίτου δὲ τριάκοντα, εἴκοσι δὲ τοῦ 

τετάρτου. δικαστήριον δὲ γιγνέσϑω τοῖς τοιούτοισι. 
στρατηγοὶ καὶ ταξίαρχοι φύλαρχοί 18 καὶ ἵππαρχοι. 
XVII. Νόμοι δέ, ὡς ἔοικδν, οἵ μὲν τῶν χρηστῶν ἀν- 

ϑρώπων fvexa γίγνονται, διδαχῆς χάριν τοῦ τίνα τρό- 
πον ὁμιλοῦντες ! ἀλλήλοις ἂν φιλοφρόνως οἰκοῖεν, oi 

δὲ τῶν τὴν παιδείαν διαφυγόντων, ἀτεράμονι χρωμέ- ἢ 
voy τινὶ φύσει καὶ μηδὲν τεγχϑέντων, ὥςτε μὴ οὐκ ἐπὶ 
πᾶσαν ἰέναι κάκην. οὗτοι τοὺς μέλλοντας λόγους ῥη- 

ϑήσεσϑαι πεποιηκότες ἂν εἶδεν" οἷς δὴ τοὺς νόμους ἐξ 
ἀνάγκης ὃ, νομοϑέτης ἂν νομοϑετοῖ, βουλόμενος αὐ- 
τῶν μηδέποτε χφεΐαν γίγνεσϑαι. πατρὸς γὰρ ἢ μητρὸς 
ἢ τούτων ἔτι προγόνων ὅςτις τολμήσει Gg Sal ποτε 
βιαζόμενος αἰκίᾳ τιν, μήτε τῶν ἄνω δείσας ϑεῶν μῆ- 
γι» μήτε τῶν ὑπὸ γῆς τιμωριῶν * λεγομένων, ἀλλὰ ὡς 
εἰδὼς ἃ μηδαμῶς οἶδε, καταφρονῶν τῶν παλαιῶν καὶ 

ὑπὸ πάντων εἰρημένων παραγομεῖ, τούτῳ δεῖ τινὸς 
ἀποτροπῆς ἐσχάτης. ϑάνατος μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἔσχα- 
τον, OL δὲ ἐν iov τούτοισι λεγόμενοι πόνοι ἔτι XE 

τούτων εἰσὶ μᾶλλον ἐν ἐσχάτοις, καὶ ἀληϑέστατα λέ- 
γοντες οὐδὲν ἀνύτουσι ταῖς τοιαύταις ψυχαῖς ἀποτρο- 
πῆς" οὐ γὰρ ἂν ἐγίγνοντό ποτε μητραλοῖϊαίΐ r8 καὶ τῶν 
ἄλλων γεννητόρων ἀνόσιοι πληγῶν τόλμαι. δεῖ δὴ τὰς 

ἐνθάδε " κολάσεις περὶ τὰ τοιαῦτα τούτοισι. τὰς ἐν ΜΕ 
ζὴν μηδὲν τῶν ἐν “ἍἽ“ιδου λείπεσϑαι κατὰ δύναμιν. ἔστω 
δὴ λεγόμενον τὸ μετὰ τοῦτο τῇδε" ὃς ἂν τολμήσῃ πα- 

τέρα ἢ μητέρα ἢ τούτων πατέρας ἢ “μητέρας τύπτειν 
μὴ μανίαις ἐχόμενος, πρῶτον μὲν ὃ προςτυγχάνων, 
καϑάπερ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν, βοηϑείτω, καὶ ὁ μὲν u£- . 
τοικος ἢ ξένος sig προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσϑω. 

βοηϑῶν, μὴ βοηϑήσας δὲ ἀειφυγίαν ἐκ τῆς χώρας" 
φευγέτω" 0 δὲ ' μὴ μέτοικος βοηϑῶν μὲν ἔπαινον ἐχὲ- 
τῶ, μὴ βοηϑῶν δὲ ψόγον" δοῦλος δὲ βοηϑήσας μὲν 
ἐλεύϑερος γινέσθω, μὴ βοηϑήσας δὲ πληγὰς ἑκατὸν 
τῇ μάστιγι τυπτέσϑω, ἐν ἀγορᾷ μὲν ἂν γίγνηται τὸ 
χιγνόμενον, ὑπ᾽ ἀγορανόμων, ἐὰν δ᾽ ἐκτὸς ἀγορᾶς ἐν 
ἄστει; τῶν ἀστυνόμων κολάζειν τὸν ἐπιδημοῦντα, ἐὰν 
δὲ xor ἀγφοὺς τῆς χώρας που, τοὺς τῶν ἀγφονόμων 
ἄρχοντας. ἐὰν δ᾽ ἐπιχώριος ὃ ̓ παρατυγχάνων. ἢ τις, 
ἐάν 18 παῖς ἐάν τὸ ἀνὴρ ἐάν T οὖν γυνή, ! “ἀμυνέτω 
πᾶς, τὸν ἀνόσιον ἐπονομάζων». ὃ δὲ μὴ ἀμύνων. ἀρᾷ 
ἐνεχέσϑω Διὸς ὁμογνίου καὶ πατρῴου κατὰ νόμον. 
ἐὰν δέ τις ὄφλῃ δίκην αἰκίας γονέων, πρῶτον μὲν φευ- | 

ἢ 3 ᾿ 59 5E) » x » , s 
γέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεος εἰς τὴν ἄλλην χώραν καὶ 

σπιάντων ἱερῶν εἰργέσϑω:" μὴ δὲ elgy ὄμενον κολαζόντων 
αὐτὸν ἀγρονόμοι πληγαῖς καὶ πάντως ὡς ἂν ἐθέλωσι" 

κατελϑὼν δὲ ϑανάτῳ ζημιούσϑω. ἐὰν δὲ τις τῷ τοι- 

ούτῳ ὅσοι ἐλεύϑεροι συμφάγῃ ἢ συμπίῃ ἢ τινα τοι- 
αὐτὴν ἀλλὴν ! κοινωνίαν κοινωνήσῃ, ἢ καὶ μόνον ἐν- 
τυγχάνων ᾿ που πιροςάπτηται ἑκών, μήτε εἰς ἱερὸν ἔλϑῃ 1 

μηδὲν μήτ᾽ εἰς ἀγορὰν μήτ᾽ εἰς πόλιν ὅλως πρότερον ἢ 
καϑήρηται, νομίζων κβκοιγωνηκέναι. ἀλιτηριώδους τύ- 
χης. ἐὰν δὲ ἀπειϑῶν νόμῳ ἱερὰ καὶ πόλιν μιαίνῃ πα- 

φανόμως, ὃς ἂν τῶν ἀρχόντων. αἰσϑόμενος μὴ ἐπάγῃ 
δίκην τῷ τοιούτῳ, ἐν εὐϑύναις ἔστω τῶν κατηγορημά- 
τῶν τῶν μεγίστων ἐν τούτῳ αὐτῷ. * ἐὰν δὲ «v δοῦλος ἡ 882 
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τύπτῃ τὸν ἔλευϑερον, εἴτ οὖν ξένον εἴτε ἀστόν, βοη- 
ϑείτω μὲν ὁ προςτυγχάνων, ἢ κατὰ τὸ τίμημα τὴν εἰ- 
φημένην ζημίαν ἀποτινέτω, συνδήσαντες δὲ ot προς- 
τυγχάνοντες μετὰ τοῦ πληγέντος παραδόντων τῷ ἀδι- 

t € κι ΄ , » , 
χουμένῳ" ὁ δὲ παραλαβών, ! δήσας £v πέδαις καὶ μα- 

; co, A : : : 
στιγώσας ὁπόσας ἂν ἐθέλῃ, μηδὲν βλάπτων τὸν δδ- 

: SUMUS z : : 
σπότην, παραδότω ἐκείνῳ κεκτῆσϑαι κατὰ νόμον. ὃ δὲ 
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»όμος. ἔστω" Ὃς ἄν ἐλεύϑερον δοῦλος ὧν τύπτῃ μὴ 
τῶν “ἀρχόντων κελδυόντων, παραλαβὼν ὁ κεκτημένος 
παρὰ τοῦ πληγέντος δεδεμένον αὐτὸν μὴ λύσῃ, πρὶν 
ἂν ὁ δοῦλος τιδίσῃ τὸν ! πιληγέντα ἄξιος εἶναι τοῦ λε- 
λυμένος ζῆν. τὰ αὐτὰ δὲ γυναιξί τὸ ἔστω πρὸς ἀλλή- 

λας περὶ πάντων τῶν τοιούτων νόμιμα, καὶ πρὸς v- 

Ópac γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι πρὸς γυναῖκας. 

I. 
AEKATOZ. 

I. * AG. Μετὰ δὲ τὰς αἰκίας περὶ παντὸς ἕν εἰ- 

ρήσϑω τοιόνδε τι νόμιμον βιαίων πέρι" τῶν ἀλλοτρίων 
μηδένα. μηδὲν φέρειν μηδὲ ἄγειν, μηδ᾽ αὐ χρῆσϑαι μη- 
δενὶ τῶν τοῦ πέλας, ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν κεκτημένον. ἐκ 
γὰρ δὴ τοῦ τοιούτου πάντα ἠρτημένα τά τὸ εἰρημένα 
κακὰ γέγονε καὶ ἔστι καὶ ἔσται. μέγιστα δὲ δὴ τῶν 
λοιπῶν αἵ τῶν νέων ἀχολασίαι τε καὶ ὕβρεις, εἰς μέ- 
γιστα δέ, ὅταν εἰς ἱερὰ γίγνωνται" καὶ διαφερόντως αὐ 
μεγάλα, ὅταν εἰς δημόσια καὶ ἅγια ἢ κατὰ μέρη κοινὰ 
φυλετῶν ἢ τινων ἄλλων τοιούτων κοκοινωνηκότων᾽ * εἰς 

ἵερὰ δὲ ἴδια καὶ τάφους δεύτερα καὶ δευτέρως. εἰς δὲ 

γονέας τρίτα, χωρὶς τῶν ἔμπροσϑεν εἰρημένων, ὅταν 

ὑβρίζῃ τις. “τέταρτον δὲ γένος ὕβρεως, ὅταν ἀφροντι- 
στῶν τις ἀρχόντων yn ἢ φέρῃ ἢ χρῆταί τινι τῶν 

ἐκείνων μὴ πείσας αὐτούς. πέμτιτον δὲ τὸ πολιτικὸν 
ἄν εἴη ἑκάστου τῶν πολιτῶν ὑβρισϑὲν δίκην ἐπικα- 

, * ἢ , 3 * , φῈ 
| λούμενον. οἷς δὴ δοτέον εἰς κοινὸν νόμον ἑκάστοις. 
ἱεροσυλέα μὲν γὰρ εἴρηται ξυλλήβδην, βίαιός T8 καὶ 
λάϑρᾳ ἐὰν γίγνηται, ! τὲ χρὴ πάσχειν. ὅσα δὲ λόγῳ 

καὶ ὅσα ἔργῳ περὶ ϑεοὺς ὑβρίζει τις λέγων ἢ πράτ- 
τῶν, τὸ πιαραμύϑιον ὑποϑεμένῳ ῥητέον ἃ δεῖ πάσχειν. 

ἔστω δὴ τόδε. ϑεοὺς ἡγούμενος εἶναι κατὰ νόμους 
οὐδεὶς πώποτε οὔτε ἔργον ἀσεβὲς εἰργάσατο ἑχὼν οὐ- 

τε λόγον ἀφῆκεν ἄγομον, ἀλλὰ ἕν δή τι τῶν τριῶν 

πάσχων, ἢ τοῦτο, ὅπερ εἶπον, οὐχ ἡγούμενος, ἢ τὸ 
δεύτερον ὄντας οὐ φροντίζειν ἀνϑρώπων, ἢ τρίτον εὐ- 
παραμυϑήτους εἶναι ϑυσίαις τε καὶ εὐχαῖς παραγ ομέ- 
γους. KA. Ti οὖν δὴ δρῷμεν ! ἂν ἢ καὶ λέγοιμεν 

πρὸς αὐτούς; ΑΘ. Ὦ qaod, ἐπακούσωμεν αὐτῶν 

. |mgarov, ἃ τῷ καταφρονεῖν ἡμῶν προςπαίζοντας «v- 
| τοὺς λέγειν μαντεύομαι. ΚΛ. Ποῖα δή; ΑΘ. Ταῦτα 
τάχ ἂν ἐρεσχηλοῦντες εἴποιεν. Ὦ ξένε ἨἩϑηναῖε καὶ 

“Πακεδαιμόνιε καὶ Κνώσιε, ἀληϑῆ λέγετε. ἡμῶν γὰρ ot 
μὲν τὸ παράπαν ϑεοὺς οὐδαμῶς νομίζουσιν, οἵ δὲ οἵ- 

ους ὑμεῖς λέγετε. ἀξιοῦμεν δή, καϑάπερ ὑμεῖς ἠξιώ- 

κατ περὶ ! νόμων, πρὶν ἀπειλεῖν ἡμῖν σκληρῶς, ὑμᾶς 

πρότερον ἐπιχειρεῖν πεΐίϑειν καὶ διδάσκειν, ὡς εἰσὶ 

ϑεοί, “τεκμήρια λέγοντες i ἱκανά, καὶ ὅτι βελτίους ἢ πα- 

ρὰ τὸ δίκαιον ὑπό τινων δώρων παρατρέπεσϑαι κη- 
λούμενοι. γὺν μὲν γὰρ ταῦτα ἀκούοντές 18 καὶ τοι- 
[md ἕτερα τῶν λεγομένων ἀρίστων εἶναι ποιητῶν 18 
καὶ ῥητόρων καὶ μάντεων καὶ ἱερέων καὶ ἄλλων μυ- 
φιάκις μυρίων οὐκ ἐπὶ τὸ μὴ δρᾶν τὰ ἄδικα τρεπόμε- 

Ü« οἱ πλεῖστοι, δράσαντες δ᾽ ἐξακεῖσϑαι πειρώμεϑα. 

παρὰ ! δὲ δὴ γομοϑετῶν φασκόντων εἶναι μὴ ἀγρίων, 

ἀλλὰ ἡμέρων, ἀξιοῦμεν πειϑοῖ πρῶτον χρῆσϑαι πρὸς 

ἡμᾶς, εἰ μὴ πολλῷ βελτίω τῶν ἀλλῶν λέγοντας περὶ 

ϑεῶν ὡς εἰσίν, ἀλλ᾿ οὖν βελτίω ye πρὸς ἀλήϑειαν" καὶ 

τάχα πειϑοίμεϑ᾽ ἂν ἴσως ὑμῖν. ἀλλ᾽ ἐπιχειρεῖτε, EL τι 

μέτριον λέγομεν, εἰπεῖν ἃ προκαλούμεϑα. KA. Οὐκ- 

οὖν, ὦ ξένε, δοχεῖ ὁάδιον εἶναι ἀληϑεύοντας λέγειν, ὡς 

εἰσὶ ϑεοί; * AQ. Πῶς; KA. Πρῶτον μὲν γῆ. τε καὶ 

ἥλιος, ἄστρα τε τὰ ξύμπαντα, καὶ τὰ τῶν ὡρῶν δια- 
κεκοσμημένα, καλῶς οὕτως, ἐγιαυτοῖς τ καὶ μησὶ διει- 
λημμένα: καὶ ὅτι πάντες Ἕλληνές τε καὶ βάρβαροι γο- 

μίξουσιν εἶναι ϑεούς. ΑΘ. Φοβοῦμαΐ 755. [5] ᾿ μακάριε, 

τοὺς μοχϑηφούς, (οὐ γὰρ δήποτε εἴποιμ᾽ ἄν ὡς "id 
αἰδοῦμαι,) μήπως ὑμῶν καταφρονήσωσιν. ὑμεῖς. μὲν 
γὰρ οὐκ ἴστε αὐτῶν πέρι τὴν τῆς διαφορᾶς αἰτίαν, Y 

ἀλλ ἡγεῖσϑε ἀκρατείᾳ μόνον ἡδονῶν τ καὶ ἐπιϑυ- 

quy ἐπὶ τὸν ἀσεβῆ βίον ! ὁρμᾶσϑαι τὰς ψυχὰς αὐ- 

τῶν. KA. Τὸ δὲ τί πρὸς τούτοις, αἴτιον ἂν, r5] ξένε, 

εἴη; ΑΘ. Σχεδὸν ὃ παντάπασιν ὑμεῖς ἔξω ζῶντες οὐκ 

dy εἰδείητε, ἀλλὰ ὑμᾶς ἄν λανϑάνοι. KA. Τί δὴ τοῦ- 
τὸ φράζεις τὰ νῦν; ΑΘ. ἡμαϑία τις μάλα χαλεπὴ 

δοκοῦσα εἶναι μεγίστη φρόνησις. KA. Πῶς λέγοις; 

H. A. Εἰσὶν ἡμῖν ἐν φάμμασι λόγοι κείμενοι; ot 

παρ ὑμῖν ovx εἰσὶ δι᾿ ἀρετὴν πολιτείας, ὡς ἐγὼ μαν»- 
$m οἵ μὲν "ἕν τισι μέτροις, οἱ δὲ καὶ ἄνευ μέτρων 

λέγοντες περὶ ϑεῶν, οἵ μὲν παλαιότατοι, ὡς γέγονεν 

ἡ πρώτη φύσις οὐρανοῦ τῶν τε ἄλλων, προϊόντες δὲ 

τῆς ἀρχῆς, οὐ πολὺ ϑεογονίαν διεξέρχονται, γενόμενοί 

τε ὡς πρὸς ἀλλήλους ὡμίλησαν. ἃ τοῖς ἀκούουσιν εἰ 

μὲν εἰς ἄλλο τι καλῶς ἢ μὴ καλῶς ἔχει, οὐ Quduov 
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ἐπιτιμᾶν παλαιοῖς οὖσιν, εἰς μέντοι γονέων" 18 ϑερα- 
πείας καὶ τιμὰς οὐκ ἂν ἔγωγὲ zt018 ἐπαινῶν εἴποιμι 
οὔτε ὡς ὠφέλιμα οὗτε ὡς τὸ παράπαν ὀρϑῶς ULL 

τὰ ! μὲν οὖν δὴ τῶν ἀρχαίων πέρι μεϑείσϑω καὶ χαι- 

ρέτω;, ὅπῃ ϑεοῖσι φίλον λεγέσθω ταύτῃ" τὰ δὲ 

τῶν νέων ἡμῖν καὶ σοφῶν αἰτιαϑήτω ὅπῃ κακῶν ci- 
τια. τόδε οὖν οἱ τῶν τοιούτων ἐξεργάζονται λόγοι. 

ἐμοῦ γὰρ καὶ σοῦ, ὅταν τεκμήρια λέγωμεν ὡς εἰσὶ 
ϑεοΐ, ταῦτα αὐτὰ προφέροντες, ἥλιόν τὸ καὶ σελήνην 
καὶ ἄστρα καὶ γὴν ὡς ϑεοὺς καὶ ϑεῖα ὄντα, ὑπὸ τῶν 
σοφῶν τούτων ἀναπεπεισμένοι ἂν λέγοιεν ὡς γῆν τ 
καὶ λίϑους ὄντα αὐτὰ καὶ οὐδὲν τῶν ἀνϑρωπείων 
πραγμάτων ! φροντίζειν δυνάμενα, λόγοισι δὲ ταῦτα 
8U πὼς εἰς τὸ πιϑανὸν περιπιπεμμένα. ΚΛ. Xodenóv 
7ε λόγον, ὦ ξένε, εἰρηκὼς τυγχάνεις, εἴ 78 εἷς ἣν μό- 

vov: γῦν δὲ ὅτε πάμπολλοι τυγχάνουσιν, ἔτι χαλεπώ- 

τερον ἂν εἴη. ΑΘ. Τί οὖν δή; τὶ λέγομεν; τὲ χρὴ 
δρᾶν ἡ ἡμᾶς; πότερον ἀπολογησώμεϑα οἷον κατηγορή- 
σαντός τινος ἐν ἀσεβέσιν ἀνϑρώποις ἡμῶν φεύγουσι 
περὶ τῆς νομοϑεσίας, λέγουσιν ὡς δεινὰ * ἐργαζόμεϑα 

νομοϑετοῦντος ὡς ὄντων ϑεῶν; ἢ χαΐρειν ἐάσαντες ἐπὶ 

καὶ 

τοὺς νόμους τρεπώμεϑα πάλιν, μὴ καὶ τὸ προοίμιον 

ἡμῖν μακρύτερον γίγνηται τῶν »όμων; οὐ γὰρ βραχὺς 

ὃ λόγος ἐκταϑεὶς ἂν γίγνοιτο, εἰ τοῖσιν ἐπιϑυμοῦσιν 

ἀσεβεῖν τὰ μὲν ἀποδείξαιμεν. μετρίως τοῖς λόγοις, ὧν 
ἔφραζον δεῖν πέρι λέγειν, τὰ δὲ εἰς φόβον τρέψαιμεν, 

τὰ δὲ δυοχεραίνειν ποιήσαντες, ὅσα πρέπει μετὰ ταῦ- 
τα ἤδη νομοϑετοῖμεν. KA. MAX, ὦ ξένε, πολλάκις 

μὲν ὡς ys ! ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ TOUT αὐτὸ εἰρήκαμεν, ὡς 

οὐδὲν ἐν τῷ παρόντι δεῖ προτιμᾶν βραχυλογίαν μᾶλλον 
ἢ μῆκος" οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς, τὸ λεγόμενον, ἐπείγων διώ- 
κει. ysÀolov δὴ καὶ φαῦλον τὸ πρὸ τῶν βελτίστων τὰ 
βραχύτερα αἱρουμένους φαίνεσϑαι. διαφέρει δ᾽ οὐ σμι- 
κρὸν ἁμωςογέπως πιϑανότητά τινα τοὺς λόγους ἡμῶν 

ἔχειν, ὡς ϑεοί T εἰσὶ xoi ἀγαϑοὶ, δίκην τιμῶντες δια- 

φερόντως ἀνϑρώπων" σχεδὸν γὰρ ! τοῦτο ἡμῖν ὑπὲρ 
ἁπάντων τῶν νόμων κάλλιστόν ve καὶ ἄριστον προοί- 
piov ἄν εἴη. μηδὲν ovv δυῤχεράναντες μηδὲ ἐπειχϑέν- 
τες, ἥντινα ποτα ἔχομεν δύναμιν εἰς πειϑὼ τῶν τοι- 
ούτων λόγων, μηδὲν ἀποϑέμενοι διεξέλϑωμεν εἰς τὸ 

δυνατὸν ἱκανῶς. HL AO. Εὐχήν μοι δοκεῖ παρακαλεῖν 
ὁ λεγόμενος ὑπὸ σοῦ νῦν λόγος, ἐπειδὴ προϑύμως 

συντδίνεις" μέλλειν δὲ οὐκέτι ἐγχωρεῖ λέγϑιν. φέρε δή, 

πῶς ἂν τις μὴ ϑυμῷ λέγοι περὶ ϑεῶν, ὦ 
ἀνάγκη γὰρ δὴ χαλεπῶς φέρειν καὶ μισεῖν ἐκείνους, ot 

τούτων ἡμῖν. αἴτιοι ! τῶν λόγων γεγένηνται καὶ γίγνον- 
ται. νῦν οὖν πειϑόμενοι τοῖς μύϑοις, οὺς ἐκ γέων 
παΐδων ἔτι ἐν γάλαξι τρεφόμενοι “τροφῶν TB ἤκουον 
καὶ μητέρων, οἷον ἐν ἐπῳδαῖς μετά 18 παιδιᾶς καὶ με- 

τὰ σπουδῆς λεγομένων, καὶ μετὰ ϑυσιῶν ἐν εὐχαῖς 
αὐτοὺς ἀκούοντες, TB, καὶ ὄψεις ὁρῶντες ἑπομένας αὖ- 
τοῖς, ἃς ἥδιστα ὃ ὃ γε νέος ὁρᾷ T8 καὶ ἀκούει πραττο- 
μένας, ϑυόντων ἐν σπουδῇ τῇ μεγίστῃ τῶν αὐτῶν gez 
νέων», ὑπὲρ αὑτῶν vB καὶ ἐχείνων ἐσπουδακότας, ὡς ὃ 
τι μάλιστα οὖσι ϑεοῖς εὐχαῖς ! προςδιαλεγομένους καὶ 
ἱκετείαις, ἀνατέλλοντός τε ἡλίου καὶ σϑλήνης καὶ πρὸς 

δυσμὰς ἰόντων προκυλίσεις ἅμα προςκυνήσεις 

ἀκούοντές τ καὶ ὁρῶντες Ἑλλήνων T8 καὶ βαρβάρων 

σπιάντων ἐν συμφοραῖς παντοίαις ἐχομένων καὶ ἐν εὐ- 
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πραγίαις, οὐχ ὡς οὐκ ὄντων ἀλλ᾿ ὡς 0 τι μάλιστα ὁν- 
τῶν xal οὐδαμῇ ὑποψίαν ἐνδιδόντων ὡς οὐκ εἰσὶ 
ϑεοῖ, — τούτων δὴ πάντων ὅσοι καταφρονήσαντες 
οὐδὲ ἐξ ἑνὸς ἱκανοῦ λόγου, ὡς φαῖεν ἄν ὅσοι καὶ 

σμικρὸν νοῦ, κέκτηνται, νῦν ἀναγκάζουσιν ἡμᾶς λέγειν 
ἃ λέγομεν, " πῶς τούτους ἂν τις ἐν πραέσι λόγοις 

δύναιτο νουϑετῶν ἅμα διδάσκειν περὶ St» πρῶτον 
ὡς εἰσί; τολμητέον Of οὐ γὰρ ἅμα γ8 δεῖ μανῆναι 
τοὺς μὲν ὑπὸ λαιμαργίας ἡδονῆς ἡμῶν, τοὺς δ᾽ ὑπὸ 

τοῦ ϑυμοῦσϑαι τοῖς τοιούτοις. ἴτω δὴ πρόῤῥησις τοι- 
ἄδε τις ᾿ἄϑυμος τοῖς οὕτω τὴν διάνοιαν διοφϑαρμέ- 
γοις, καὶ λέγωμεν πράως, σβέσαντες τὸν ϑυμόν, ὡς ἑνὶ 
διαλεγόμενοι τῶν τοιούτων" Ὥ παῖ, γέος εἶ προϊὼν δὲ 

08 ὃ χρόνος. ποιήσϑι πολλὰ ὧν νῦν ! δοξάξεις μεταβα- 

λόντα ἐπὶ τἀναντία τίϑεσϑαι. περίμεινον οὖν εἰς τότ 
κριτὴς περὶ τῶν μεγίστων γίγνεσϑαι. μέγιστον δὲ δ 
γῦν οὐδὲν ἡγεῖ σύ, τὸ περὶ τοὺς ϑϑοὺς ὀρϑῶς. δια-, 
νοηϑέντα ζῆν καλῶς ἢ μή. πρῶτον δὲ περὶ αὐτῶν ἕν 
τι μέγα σοι μηνύων οὐκ ἂν ποτδ φανείην ψευδής, τὸ 
τοιόνδε. οὐ σὺ μόνος οὐδὲ oi σοὶ φίλοι πρῶτοι καὶ 
πρῶτον ταύτην δόξαν περὶ ϑεῶν ἔσχετε, γίγνονται δὲ 
ἀεὶ πλείους ἢ ἐλάττους ταύτην τὴν νόσον ἔχοντες. τό- 
δὲ τοίνυν σοι παραγεγονὸς αὐτῶν πολλοῖς φραζοιμ᾽ 

ἂν, τὸ μηδένα πώποτε, ! λαβόντα ἐκ νέου ταύτην τὴν 

δόξαν περὶ ϑεῶν, ὡς οὐκ εἰσί, διατελέσαι πρὸς γῆρας 

μείναντα ἐν ταύτῃ τῇ διανοήσει, τὰ δύο μέντοι πάϑη 
πρὶ ϑεοὺς μεῖναι, πολλοῖσι μὲν οὐ, μεῖναι δὲ ovr τι- 

φροντίζειν δὲ οὐδὲν τῶν 

ἀνϑρωπίνων, καὶ τὸ μβτὰ τοῦτο, ὡς φροντίζουσι μέν, 

δβὐπαραμύϑητοι δ᾽ εἰσὶ ϑύμασι καὶ εὐχαῖς. τὸ δὴ σα- 
φὲς ἄν γενόμενόν σοι περὶ αὐτῶν κατὰ δύναμιν δό- 
Tuc ay ἐμοὶ πείϑῃ, περιμενεῖς ἀνασκοπῶν εἴτε οὕτως 

sire ἄλλως ἔχϑι, ! πυνϑανόμενος παρά re τῶν ἀλλῶν 
καὶ δὴ καὶ μάλιστα καὶ παρὰ τοῦ νομοϑέτου. ἐν δὲ δὴ 
τούτῳ τῷ χρόνῳ μὴ τολμήσῃς περὶ ϑεοὺς μηδὲν ἀσε- 
βῆσαι. πειρατέον γὰρ τῷ τοὺς νόμους σοι τιϑέντι νῦν 
καὶ εἰς αὖὐϑις διδάσκειν περὶ αὐτῶν τούτων ὡς ἔχϑι. 
KA. Καλλισϑ᾽ ἡμῖν, ὦ ξένε, μέχρι ye τοῦ νῦν δἴρηται. 
ΑΘ. Παντάπασι μὲν οὖν, e M& γιλλέ τε καὶ Κλϑινία" 
λελήϑαμεν δ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς εἰς MEG. λόγον ἐμ- 

πεπτωκότες. ΚΛ. Τὸν ποῖον δὴ "λέγεις; ΑΘ. ! Τὸν 

παρὰ πολλοῖς δοξαζόμενον εἶναι σοφώτατον ἁπάντων 
λόγων. KA. Φράζ᾽ ἔτι σαφέστερον. ΙΝ. ΑΘ. “έγου- 
ci πού τινες ὡς πάντα ἐστὶ τὰ πράγματα γιχνόμενα 

καὶ γενόμενα καὶ γενησόμενα τὰ μὲν φύσει, τὰ δὲ τέ- 
KA. Οὐκοῦν καλῶς; ΑΘ. Εἰ- 

κός y£ ro που σοφοὺς ἄνδρας ὀρϑῶς λέγειν. ὁπόμε- 
vol γε μὴν αὐτοῖς * σκεψώμεϑα τοὺς ἐκεῖϑεν, τί nota 
καὶ τυγχάνουσι διανοούμενο. KA. Πάντως. ΑΘ. 

σι, τὸ τοὺς ϑεοὺς εἶναι μέν, φ 

χνῃ, τὰ δὲ διὰ τύχην. 

» , MAC ; SS Lo 
Eouxe, φασί, τὰ μὲν μέγιστα αὐτῶν καὶ καλλιστα 

ἀπεργάζεσϑαι φύσιν καὶ τύχην, τὰ δὲ σμικρότερα τέ- 
χνὴν, ἣν δὴ παρὰ φύσεως λαμβάνουσαν τὴν τῶν μεγά- 
λων καὶ πρώτων γένεσιν ἔργων πλάττειν καὶ τεχταΐνε- 
σϑαι πάντα τὰ σμικρότερα, ἃ δὴ τεχνικὰ πάντες 
προςαγορεύομεν. ΚΛ. Πῶς λέγεις: ΑΘ. Ὧδ᾽ ἔτι σα- 
φέστερον ἐρῶ. πῦρ καὶ ! ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα φύ- 
ca, πάντα εἶναι καὶ τύχῃ φασί, τέχνῃ δὲ οὐδὲν τού- 
TGY* καὶ τὰ μετὰ ταῦτα αὖ σώματα, γῆς τε καὶ ἡλίου 
καὶ σολήνης ἄστρων τ πέρι, διὰ τούτων γεγονέναι 

σ 

r 

889 

I 

— 

M 



παντελῶς ὄντων ἀψύχων" τύχῃ δὲ φερόμενα τῇ τῆς 
δυνάμεως ἕκαστα ἑκάστων, ἡ ξυμπέπτωχεν, ἁρμόττοντα 

οἰκείως πως, ϑερμὰ ᾿υχροῖς à ξηρὰ πρὸς ὑγρὰ χαὶ 

c μαλακὰ πρὸς σκληρά, καὶ πάντα ! ὅπόσα τῇ τῶν 

ἐναντίων κράσει κατὰ τύχην ἐξ ἀνάγκης συνεκεράσϑη, 

ταύτῃ καὶ κατὰ ταῦτα οὕτω γεγεννηκέναι τόν TB οὐ- 

φανὸν ὅλον καὶ πάντα, ὁπόσα xar οὐρανόν, xci ζῶα 

αὖ καὶ φυτὰ ξύμπαντα, ὡρῶν πασῶν ἐκ τούτων γενο- 

μένων, οὐ διὰ yov, φασίν, οὐδὲ διά τινα ϑεὸν οὐδὲ 

διὰ τέχνην. ἀλλὰ ὃ λέγομεν, φύσει. καὶ τύχῃ. τέχνην 

δὲ ὕστερον ἐκ τούτων ὑστέραν γενομένην, αὐτὴν ϑνητὴν 
D ! ἐκ ϑνητῶν, ὕστερα γεγεννηκέναι παιδιᾶς τινας, ἀλη- 

ϑείας οὐ σφόδρα μετεχούσας, ἀλλὰ εἴδωλ ἄττα Sus 

i γενῆ ἑαυτῶν, οἵ ἢ γραφικὴ γεννᾷ καὶ “μουσικὴ καὶ 

4 ὅσαι ταύταις εἰσὶ συνέριϑοι τέχναι. αἱ δὲ τι καὶ 

σπουδαῖον ἄρα γεννῶσι τῶν τεχνῶν, εἶναι ταύτας, 

ὁπόσαι τῇ φύσει ἐχοίνωσαν τὴν αὑτῶν δύναμιν, οἷον 

αὖ ἰατρικὴ καὶ γεωργικὴ καὶ γυμναστική. καὶ δὴ καὶ 

τὴν πολιτικὴν σμιχρόν τι μέρος εἶναί φασι χοινωγοῦν 
φύσει, τέχνῃ δὲ τὸ πολύ. οὕτω δὲ καὶ τὴν »ομοϑε- 

E σίαν πᾶσαν ! οὐ φύσει, τέχνῃ δέ ἧς ovx ἀληϑεῖς εἷ- 

yat πὰς ϑέσεις. KA. Πῶς λέγεις; ΑΘ. Θεούς, ὦ 

μακάριε, εἶναι πρῶτόν φασιν οὗτοι τέχνῃ, οὐ φύσει, 

ἀλλά τισι νόμοις, καὶ τούτους ἄλλους ἄλλοις, ὅπῃ 

-| ἕκαστοι ἑαυτοῖσι. συνωμολόγησαν vouoSeroUusvov καὶ 

δὴ καὶ τὰ καλὰ φύσει μὲν ἀλλα εἶναι, νόμῳ δὲ ἕτερα᾽ 
τὰ δὲ δὴ δίκαια οὐδ᾽ εἶναι τὸ παράπαν φύσει, ἀλλ᾽ 
ἀμφιςβητοῦντας διατελεῖν ἀλλήλοις καὶ μετατιϑεμένους 

τ ἀεὶ ravra; ἃ δ᾽ ἂν μετάϑωνται καὶ ὅταν, τότε κύρια 
890 ἕκαστα εἶναι, * γιγνόμενα τέχνῃ καὶ τοῖς »όμοις, m 

ov δή τινι φύσει. ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ φίλοι, ἅπαντα av- 

- δρῶν σοφῶν παρὰ γέοις ἀνϑρώποις, ἰδιωτῶν τε καὶ 
ποιητῶν, φασχοόντων εἶναι τὸ δικαιότατον ὃ τί τις ὧν 

4 γικᾷ βιαζόμενος. ὅϑεν ἀσέβειαί τε ἀνϑρώποις ἐμπί- 
πτουσι νέοις, ὡς ovx ὄντων ϑεῶν οἵους ὁ νόμος προς- 

τάττει διανοεῖσϑαι δεῖν, στάσεις τε διὰ ταῦτα, ἑλκόν- 

TOY πρὸς τὸν κατὰ φύσιν ὀρϑὸν βίον, ὃς ἐστι τῇ 

ἀληϑείᾳ κρατοῦντα ζῆν τῶν ἄλλων καὶ μὴ δουλεύοντα 
E B ἑτέροισι κατὰ νόμον. KA. Οἷον ! διελήλυϑας, ὦ ξένε, 

λόγον, καὶ ὅσην λώβην ἀνϑρώπων νέων δημοσίᾳ πόλε- 
i .Gi re καὶ ἰδίοις oixoic! ΑΘ. Ἀληϑὴ μέντοι λέγεις, ὦ 

Κλεινία. τὶ οὖν οἴει χρῆναι δρᾶν τὸν νομοϑέτην οὕτω 
τούτων πάλαι παρεσχευασμένων; ἢ μόνον ἀπειλεῖν 

στάντα ἐν τῇ πόλει ξύμπασι τοῖς ἀνϑρώποις, ὡς EL μὴ 

φήσουσιν εἶναι ϑεοὺς καὶ διανοηϑήσονται δοξάζοντες 

τοιούτους οἵους φησὶν ὃ νόμος — καὶ περὲ καλῶν 

καὶ δικαίων καὶ περὶ ἁπάντων τῶν μεγίστων ὃ αὐτὸς 

C λόγος, ὅσα τε! πρὸς ἀρετὴν τείνει καὶ κακέαν, ὡς δεῖ 

ταῦτα οὕτω πράττειν διανοουμένους, ὅπῃπερ ἄν ὃ νο- 

μοϑέτης ὑφηγήσηται γφάφων᾽ ὃς δ᾽ ἂν μὴ παρέχηται 

ἑαυτὸν τοῖς γόμοις εὐπειϑῆ, τὸν μὲν δεῖν τεϑνάναι, 

τὸν δὲ τινα πληγ αἷς καὶ δεσμοῖς, τὸν δὲ ἀτιμίαις, ἀλ- 

λους δὲ πενίαις κολάζεσϑαι καὶ φυγαῖς" πειϑὼ δὲ τοῖς 

ἀνϑρώποις, ἅμα τιϑέντα αὐτοῖς τοὺς γόμους, μηδεμίαν 

ἔχειν τοῖς λόγοις 7 προςάπτοντα εἰς δύναμιν ἢ ἡμεροῦν; ] 
KA. Μηδαμῶς, [6] E ἀλλ᾽ εἶἴπερ τυγχάνει 78 οὖσα 

καὶ σμικρὰ πειϑώ τις περὶ τὰ τοιαῦτα, δεῖ μηδαμῇ 
κάμνειν TO» γ8 ἄξιον καὶ σμικροῦ γομοϑέτην, ἀλλὰ 

πᾶσαν, τὸ λεγόμενον, φωνὴν ἱέντα τῷ παλαιῷ νόμῳ 

ΓΕ 
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» " , , c 3» v b mJ - ἐπίκουρον γίγνεσϑαι λόγῳ, ὡς εἰσὶ ϑεοὶ καὶ ὅσα νῦν 
avs ἐν ἤν ταν AES 3s Ξ a 

δὴ διῆλϑες σύ, xal δὴ καὶ νόμῳ αὐτῷ βοηϑῆσαι xci 
τέχνῃ, ὡς ἐστὸν φύσει ἢ φύσεως οὐχ ἧττον, εἴπερ γοῦ 
γέ ἐστι γεννήματα κατὰ λόγον ὀρϑόν, ὃν σύ τὸ λέγειν 
μοι φαΐνει καὶ ἐγώ σοι πιστεύω τὰ νῦν. ΑΘ. Ὦ προ- 

ϑυμότατε Κλεινία, τί Y; οὐ χαλεπά ! τέ ἐστι ξυνακο- 

λουϑεῖν λόγοις οὕτως εἰς πλήϑη λεγόμενα, μήκη τε 

αὖ κέκτηται διωλύγια; ΚΑ. Τί δαί, ὦ ξένε; περὶ us- 
$us μὲν καὶ μουσικῆς οὕτω μακρὰ λέγοντας ἡμᾶς cv- 
τοὺς -περιδμείναμεν, περὶ ϑεῶν δὲ xoi τῶν τοιούτων 1 

οὐχ ὑπομενοῦμεν; καὶ μὴν xai vouo egt γέ ἐστί που 

τῇ μετὰ φρονήσεως μεγίστη βοήϑεια, διότι τὰ περὶ 
γόμους * προςτάγματα ἐν γράμμασι τεϑέντα, ὡς as. 
σοντα εἰς πάντα χρόνον ἔλεγχον, πάντως ἠρεμεῖ, ὥςτε 
ovr εἰ χαλεπὰ xar ἀρχὰς ἀκούειν ἐστὶ φοβητέον, & 
7: ἔσται καὶ τῷ δυςμαϑεῖ πολλάκις ἐπανιόντι σκοπεῖν, 

οὔτε εἰ μακρά, ὠφέλιμα δέ, διὰ ταῦτα λόγον οὐδαμῇ 
ἔχει οὐδὲ ὅσιον ἔμοιγε βἶναι φαΐνεται τὸ μὴ οὐ βοη- 
ϑεῖν τούτοις τοῖς λόγοις πάντα. ἀνδρα κατὰ δύναμιν. 

ME. Ἄριστα, ὦ ξένε, δοκεῖ μοι λέγειν Κλεινίας. ΑΘ. 
Καὶ μάλα ! ye, ὦ Μέγιλλε: ποιητέον τε ὡς λέγει. καὶ 

γὰρ εἰ un κατεσπαρμένοι ἤσαν oi τοιοῦτοι λόγοι ἐν 
τοῖς πᾶσιν, ὡς. ἔπος εἰπεῖν, ἀνϑρώποις, οὐδὲν ἃ ἂν ἔδει 
τῶν ἐπαμυνούντων λόγων, ὡς εἰσὶ ϑεοί" νῦν δὲ ἀνάγ- 
x5. νόμοις οὖν διαφϑειρομένοις τοῖς μεγίστοις ὑπὸ 
κακῶν ἀνϑρώπων τίνα καὶ μᾶλλον προςήκει βοηϑεῖν ἢ 
γομοϑέτην; ΚΑ. Οὐκ ἔστιν. V. ΑΘ. ἀλλὰ δὴ λέγε 
μοι πάλιν, Κλεινία, καὶ gw: κοινωνὸν γὰρ δεῖ gs εἶναι 
τῶν λόγων" κινδυνεύει γὰρ ' ὃ λέγων ταῦτα πῦρ καὶ 
ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα πρῶτα ἡγεῖσϑαι τῶν πάντων 
εἶναι, καὶ τὴν φύσιν ὀνομάζειν ταῦτα αὐτά, ψυχὴν δὲ 

ἐκ τούτων ὕστερον. ἔοικε δὲ οὐ κινδυνεύδιν ἀλλὰ ὃν- 
τως σημαίνειν ταῦτα ἡμῖν τῷ λόγῳ. KA. Πάνυ μὲν 
οὖν. ΑΘ. "o ον πρὸς “ιὸς οἷον πηγήν τινα ἀγοή- 

του δόξης ἀνευρήκαμεν ἀνϑρώπων ὁπόσοι πώποτε 
τῶν περὶ φύσεως Semper ζητημάτων; σχόπει πάντα 
λόγον ἐξετάζων" ov! γὰρ δὴ σμικρόν γε τὸ διαφέρον, 
εἰ φανεῖεν οἵ λόγων ἁπτόμενοι ἀσεβῶν ἄλλοις τε ἐξ- 

ἄρχοντες μηδὲ εὖ τοῖς λόγοις αλλ ἐξημαρτημένως χρώ- 

μεδνοι. δοκεῖ τοίνυν μοι ταῦτα οὕτως ἔχειν. ΚΑ. Ev 

λέγεις" ἀλλ ὅπῃ, πειρῶ φράζειν. ΑΘ. Ἔοικε τοίνυν 

ἀηϑεστέρων ἁπτέον εἶναι λόγων. ΚΑ. Οὐκ ὀκνητέον, 

ὦ ἔξένϑ. μανϑάνω γάρ, ὡς »ομοϑεσίας ἐχτὸς οἰήσει 

βαίνειν, ἐὰν τῶν τοιούτων ἁπτώμεϑα λόγων. εἰ δὲ 

ἔστι μηδαμῇ ἑτέρως ξυμφωνῆσαι ! τοῖς νῦν κατὰ νό- 
μὸν λεγομένοις ϑεοῖς ὡς ὀρϑῶς ἔχουσιν ἢ ταύτῃ, λε- 

χτέον, ὦ ϑαυμάσιε, καὶ ταύτῃ. ΑΘ. A£y oiu ἂν, ὡς 

ἔοικεν, ἤδη σχεδὸν οὐκ εἰωϑότα λόγον τινὰ τόνδε. ὃ 
πρῶτον γενέσεως καὶ φϑορᾶς αἴτιον ἁπάντων, τοῦτο 

οὐ πρῶτον ἀλλὰ ὕστερον ἀπεφήναντο εἶναι γεγονὸς oi 

σ 

! E EE PS , : : 
τὴν τῶν ἀσεβῶν ψυχὴν ἀπεργασαμενοι λόγοι, 0 δὲ 

ὕστερον πρότερον: ὅϑεν ἡμαρτήκασι περὶ ϑεῶν τῆς 
ὄντως οὐσίας. * KÀ. Οὕπω μανϑάνω. ΑΘ. Ψυχήν, ὦ 

ἑταῖρε, ἠγνοηκέναι κινδυνεύουσι μὲν ὀλίγου ξύμπαντες 
οἷόν 18 ὃν τυγχάνει καὶ δύναμιν ἡ ἣν ἔχει, τῶν τε ἀλ- 
λων αὐτῆς πέρι καὶ δὴ καὶ γενέσεως, ὡς ἐν πρώτοις 
ἐστὲ σωμάτων ἔμπροσϑεν πάντων γενομένη, καὶ μετα- 
βολῆς T8 αὐτῶν καὶ μετακοσμήσεως ἁπάσης ἄρχει 
παντὸς μᾶλλον. εἰ δὲ ἔστι ταῦτα οὕτως, do οὐχ ἐξ 
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ἀνάγκης τὰ ψυχῆς συγγενῆ πρότερα ἄν εἴη γεγονότα 
τῶν σώματι προςηκὸν TOV, οὔσης ταύτης πρεσβυτέρας ! 

ἢ σώματος; KA. νάγκη. ΑΘ. 4όξα δὴ καὶ ἐπιμέ- 

λεια καὶ νοῦς καὶ τέχνη καὶ νόμος σκληρῶν καὶ μαλα- 
κῶν καὶ βαρέων καὶ κούφων πρότερα ἄν εἴη" καὶ δὴ 
καὶ τὰ μεγάλα καὶ πρῶτα ἔργα καὶ πράξεις τέχνης ἂν 
γίγνοιτο, ὄντα ἐν πρώτοις, τὰ δὲ φύσει καὶ φύσις, ἣν 

οὐκ ὀρϑῶς ἐπονομάζουσιν αὐτὸ τοῦτο, ὕστερα καὶ 
ἀρχόμενα ἂν ' ἐκ τέχνης εἴη καὶ vov. ΚΑ. Πῶς ovx 
ὀρϑῶς; ΑΘ. Φύσιν βούλονται λέγειν γένεσιν τὴν περὶ 

τὰ πρῶτα. εἰ δὲ φανήσεται ψυχὴ πρῶτον, οὐ πῦρ οὐ- 
δὲ co, ψυχὴ δ᾽ ἐν πρώτοις γεγενημένη, σχεδὸν ὀρϑό- 
Ter λέγοιτ᾽ ἄν εἶναι “διαφερόντως φύσει. ταῦτ᾽ Ko 

οὕτως ἔχοντα, ἂν ψυχήν τις ἐπιδείξῃ πρεσβυτέραν ov- 
σαν σώματος, ἄλλως δὲ οὐδαμῶς. KA. ἤληϑέστατα 

λέγεις. ΑΘ. Οὐκοῦν τὰ μετὰ ταῦτα ! ἐπ᾽ αὐτὸ δὴ 

τοῦτο στελλώμεϑα; ΚΑ. Τί μήν; ΑΘ. Φυλάττωμεν 
δὴ παντάπασιν ἀπατηλὸν λόγον, μή πῃ πρεσβύτας 
ἡμᾶς ὄντας »εοπρεπὴς ὧν παραπείσῃ καὶ διαφυγὼν 

καταγελάστους ποιήσῃ, καὶ δόξωμεν μείζονα ἐπιβαλλό- 

καὶ τῶν σμικρῶν ἀποτυχεῖν. σκοπεῖτε οὖν, εἰ 
καϑάπερ ποταμὸν ἡμᾶς ἔδει τρεῖς ὄντας διαβαίνειν 
m ; : , 5 | 
ῥέοντα σφόδρα, νεώτατος δ᾽ ἐγὼ τυγχάνων ἡμῶν καὶ 
πολλῶν ἔμπειρος ῥευμάτων εἶπον, ὅτι πρῶτον ! ἐμὲ 
χρῆναι πειραϑῆναι κατ᾽ ἐμαυτόν, καταλιπόντα ὑμᾶς ἐν 
ἀσφαλεῖ, σκέψασϑαι, εἰ διαβατός ἐστι πρεσβυτέροις 
οὖσι καὶ ὑμῖν, ἢ πῶς ἔχει, καὶ φανέντος μὲν ταύτῃ 
καλεῖν ὑμᾶς τότε καὶ συνδιαβιβαάζειν ἐμπειρίᾳ, εἰ δὲ 
ἄβατος ἦν ὡς ὑμῖν, ἐν ἐμοὶ τὸν κίνδυνον γεγονέναι, 

μετρίως ἂν ἐδύχκουν λέγειν. καὶ δὴ καὶ νῦν ὁ μέλλων 
ἐστὶ λόγος σφοδρότερος καὶ σχεδὸν ἴσως ἄβατος ὡς 
τῇ σφῷν ῥώμῃ μὴ δὴ σκοτοδινίαν ἴλιγγόν τε ὑμῖν ἐμ- 
ποιήσῃ * παραφερόμενός τε καὶ ἐρωτῶν ἀήϑεις ὄντας 

: ; v ; SEC LUN Map 
ἀποκρίσεων, eit ἀσχημοσύνην ἀπρέπειάν e ἐντέκῃ 
ἀηδῆ, δοκεῖ δή μοι χρῆναι ποιεῖν οὑτωσὶ τὰ »ῦν ἐμὲ, 
ἀνερωτᾶν πρῶτον ἐμαυτὸν ἀκουόντων ὑμῶν ἐν ἀσφα- 
λεῖ, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποκρίνεσϑαι παλιν ἐμέ, καὶ τὸν 

λόγον ἅπαντα οὕτω διεξελϑεῖν, “μέχρι περ ἂν ψυχῆς 

πέρι διαπεράνηται καὶ δείξῃ πρότερον ὃν ψυχὴν σώ- 
ματος. ΚΑ. “Αριστ᾽, 

ποίει τ ὡς λέγεις. 

παραχλητέον ἡμῖν, 

ὦ ξένε, δοκεῖς ἡμῖν εἰρηκέναι, 

VI. AO. "Aye δή, ϑεὸν ! εἴ ποτ 
γῦν ἔστω τοῦτο οὕτω γενόμενον" 

"e AOT cocus e aee MET 
ἐπὶ ys ἀπόδειξιν ὡς εἰσὶ τὴν αὑτῶν σπουδῇ πάσῃ πα- 

; Ed ; 5 
ραχβκλήσϑων. ἐχόμενοι δὲ ὡς τινος ασφαλοὺξ πεΐίσμα- 

τος ἐπειςβαίνωμεν εἰς τὸν νῦν λόγον. καὶ μοι ἐλεγχο- 
μένῳ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐρωτήσεσι τοιαῖςδε ᾿ἀσφαλέστα- 

ὦ ξένε, ὅὃπό- 

ταν φῇ τις, ἄρα Horne μὲν πάντα, κινεῖται δὲ οὐδέν; 
τα ἀποχρίνεσϑαι φαίνεται κατὰ τάδε" 

ἢ τούτῳ πᾶν τοὐναντίον; ἢ τὰ μὲν αὐτῶν κινεῖται, τὰ 

δὲ μένεις Τὰ μὲν xiveirat deer φήσω, τὰ δὲ" μέρει. 

Μῶν οὖν οὐκ ἐν χώρᾳ τινὶ τά τ ἑστῶτα ἕστηκε καὶ 

τὰ κινούμενα κινεῖται; Πῶς γὰρ ov; Καὶ τὰ μέν γ8 ἐν 
aes TIRES , iae : ν 

μιᾷ ἕδρᾳ που τοῦτο ἄν δρῴη, τὰ δὲ ἐν πλείοσι. Τὰ 
herr , Eni ἢ 

τὴν τῶν ἑστώτων ἐν μέσῳ λαμβάνοντα δύναμιν λέγεις, 
: s , c sie , 

φήσομεν, ἐν ἑνὶ κινεῖσθαι, καϑάπερ ἡ τῶν ἑστάναι 

λεγομένων κύκλων στρέφεται περιφορά; Nat μανϑά- 

γομεν δὲ γε, ὡς ἐν ταύτῃ τῇ περιφορᾷ τὸν μ μέγιστον 

καὶ τὸν σμικρότατον κύχλον ἅμα περιάγουσα ἢ TOL- 

αὐτὴ κίνησις ἀνὰ λόγον δαυτὴν ! διανέμει σμικροῖς τε 
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καὶ μείζοσιν, ἐλάττων r8 οὖσα καὶ πλείων κατὰ λόγο». 

διὸ δὴ τῶν ᾿ϑαυμαστῶν ἁπάντων πηγὴ γέγονεν, ἅμα 
μεγάλοις καὶ σμικροῖς κύκλοις βραδυτῆτάς τε καὶ τάχη 
ὁμολογούμενα πορεύουσα, ἀδύνατον ὡς ἂν τις ἐλτεΐσδιδ 
γίγνεσϑαι πάϑος. Ἡληϑέστατα λέγεις. Τὰ δὲ γ8 κι- 

γνούμενα ἐν πολλοῖς φαίνει μοι λέγειν, ὅσα φορᾷ κινεῖ- 
ται μεταβαίνοντα εἰς ἕτερον ἀεὶ τόπον, καὶ τοτὲ μὲν 
ἔστιν ὅτε βάσιν ἑνὸς κεκτημένα τινὸς κέντρου, ! τοτὲ 

δὲ πλδίονα τῷ περικυλινδεῖσϑαι. προςτυγχάνοντα δ᾽ 
ἑχάστοτε ἑχάστοις, τοῖς ἑστῶσι μὲν διασχίζεται, τοῖς 

δ᾽ ἄλλοις ἐξ ἐναντίας ἀπαντῶσι καὶ φερομένοις εἰς ἕν 

γιγνόμενα μέσα τ καὶ μεταξὺ τῶν τοιούτων συγκρίνε- 
ται. Ayo) γὰρ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχοντα ὡς σὺ λέ- 
γεις. Καὶ μὴν καὶ συγκρινόμενα μὲν αὐξάνεται, δια- 
κρινόμενα δὲ φϑένει τότε, ὅταν 7n καϑεστηκυῖα ἑκά- 

στῶν ἕξις διαμένῃ" μὴ μενούσης δὲ αὐτῆς δὶ ἀμφότερα 
ἀπόλλυται. γίγνεται δὴ πάντων γένεσις, ἡνίκ ἄν τὶ 

πάϑος ἢ; δῆλον, ὡς ónorav ἀρχὴ λαβοῦσα αὔξην εἰς 
τὴν δευτέραν ἔλϑη μετάβασιν καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν 
πλησίον, καὶ μέχρι τριῶν ἐλϑοῦσα αἴσϑησιν σχῇ τοῖς 
αἰσϑανομένοις. μεταβάλλον μὲν οὐν οὕτω καὶ μετακι- 
γούμενον γίγνεται πᾶν" ἔστι δὲ ὄντως ὃν, ὁπόταν u&- 
ΤΑ μεταβαλὸν δὲ εἰς ἄλλην ἕ ἕξιν διέφϑαρται παντελῶς. 
«p οὖν κινήσεις πάσας εἰρήκαμεν ὡς ἐν εἴδεσι λαβεῖν 
μετ᾽ ἀριϑμοῦ, πλήν | tib e φίλοι, δυοῖν: K A. Ποίαιν 

δή; ΑΘ. Σχεδόν, e ᾿γαϑὲ, ἐχείναιν, ὧν ἕνεκα πᾶσα 

ἡμῖν ἐστὶν ἡ σχέψις τὰ νῦν. ΚΑ. Aye σαφέστερον. 
ΑΘ. Ψυχῆς ἣν ἕνεκά που; KA. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. 
Ἔστω τοίνυν ἡ μὲν ἕτερα δυναμένη κινεῖν κίνησις, ἑαυ- 
τὴν δὲ ἀδυνατοῦσα ἀεὶ μία τις, ἡ δὲ αὑτήν τ᾽ ἀεὶ καὶ 
ἕτερα δυναμένη κατά T8 συγκρίσεις ἔν τε διακρίσεσιν 
αὔξαις τ καὶ τῷ ἐναντίῳ καὶ γενέσεσι καὶ φϑοραῖς 
ἄλλη μία τις αὐ τῶν ! πασῶν κινήσϑων. KA. Ἔστω 

γὰρ οὖν. ΑΘ. Οὐκοῦν τὴν μὲν ἕτερον ἀεὶ κινοῦσαν 

καὶ μοταβαλλομένην ὑφ ἑτέρου ϑήσομεν ἐνάτην αὖ, 
τὴν δὲ ἑαυτὴν κινοῦσαν καὶ ἕτερα, ἐναρμόττουσαν πᾶ- 
σι μὲν ποιήμασι, πᾶσι δὲ παϑήμασι, καλουμένην δὲ 
ὄντως τῶν ὄντων πάντων μεταβολὴν καὶ κίνησιν, ταύ- 

τὴν δὲ δεκάτην σχεδὸν ἐροῦμεν. ΚΑ. Παντάπασι μὲν 
οὖν. ΑΘ. Τῶν δὴ δέκα μάλιστα ἡμῖν κινήσεων τίνα 
προκχρίναιμεν ὀρϑότατα πασῶν ! ἐῤῥωμενεστάτην τε 
εἶναι καὶ πρακτικὴν διαφερόντως; ΚΑ.  Μυρίῳ ἀνάγ- 
xj που φάναι διαφέρειν τὴν αὐτὴν αὑτὴν δυναμένην 

κινεῖν, τὰς δὲ ἄλλας πάσας ὑστέρας. ΑΘ. Ev λέγεις. 

ἀφ᾽ οὖν ἡμῖν τῶν νῦν οὐκ ὀρϑῶς ῥηϑέντων μεταϑε- 

τέον ἕν ἢ καὶ δύο; ΚΑ. Ποῖα φής; ΑΘ: Τὸ τῆς 
δεκάτης ῥηϑὲν σχεδὸν οὐκ ὀρϑῶς εἴρηται. KA. Ij 
ΑΘ. Τρῶτον γενέσει T ἐστὶ καὶ ῥώμῃ κατὰ λόγον" τὸ 

δὲ μετὰ τοῦτο ἔχομεν τούτου δεύτερον, ἄρτι δηϑὲν ! 
ἀτόπως ἔνατον. KA. Πῶς λέγεις; VIE. ΑΘ. Ὧδε: 

ὅταν ἕτερον ἄλλο ἡμῖν μεταβάλῃ καὶ τοῦτο ἄλλο ἕτε- 
ρον «ei, τῶν τοιούτων ἄρα ἔσται ποτὲ τι πρῶτον με- 
ταβάλλον; καὶ πῶς, ὅταν vm ἄλλου κινῆται, τοῦτ᾽ 

ἔσται ποτὲ τῶν ἀλλοιούντων πρῶτον; ἀδύνατον γάρ. 

ἀλλ᾿ ὅταν ἄρα αὐτὸ αὑτὸ κινῆσαν ἕτερον ἀλλοιώσῃ, τὸ 

δ᾽ ἕτερον ἄλλο, καὶ οὕτω δὴ χίλια ἐπὶ μυρίοις γίγνη- 
ται τὰ κινηϑέντα, * μῶν ἀρχή τις αὐτῶν ἔσται τῆς 

κινήσεως ἁπάσης ἀλλὴ πλὴν T τῆς αὐτῆς αὑτὴν κινη- 

σάσης μεταβολή; KA. Καλλιστα εἶπες, συγχωρητέα 
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4 κρινώμεϑα πάλιν ἡμῖν αὐτοῖσιν. εἰ σταίη πὼς τὰ 

ΑΘ. Ἔτι δὴ καὶ τῇδε εἴπωμεν, καὶ ἀπο- 

| marre ὁμοῦ γενόμενα, xx Done 0L πλεῖστοι τῶν τοι- 
ούτων τολμῶσι λέγειν, τίν᾽ ἄρα ἐν αὐτοῖς ἀνάγκη πρώ- 

τῇ» κίνησιν γενέσϑαι τῶν εἰρημένων; KA. Τὴν 

B τὴν δήπου κινοῦσαν. vm ἄλλου ! γὰρ οὐ pintor 

αὖ - 

ξἕμ- 

ἔμ- 

ἄρα κινήσεων 
προσϑεν μεταπέσῃ μηδεμιᾶς 7ε £y αὐτοῖς οὔσης 

ΑΘ. 

πασῶν καὶ πρώτην ἕν TÉ ἑστῶσι “γενομένην καὶ ἐν κι- 

προσϑεν μεταπτώσεως. Ἰρχὴν 

»ουμένοις οὖσαν τὴν αὑτὴν κινοῦσαν φήσομεν ἀναγ- 
xatac εἶναι πρεσβυτάτην καὶ Cup μεταβολὴν σχ- 

σῶν, τὴν δὲ ἀλλοιουμένην ὑφ᾽ ἑτέρου, κινοῦσαν δὲ ἕτδ- 
ρα δευτέραν. ΚΛ. ληϑέστατα λέγεις. ΑΘ. Ὁπότε 

€ δὴ τοίνυν ἐνταῦϑαά ἐσμὲν τοῦ λόγου, ! τόδε ἀποκρι- 
γνώμεϑα. KA. Τὸ ποῖον; ΑΘ. ᾿Εὰν ἴδωμέν που ταύ- 
τὴν γδβνομένην ἐν τῷ γηΐνῳ ἢ ἐνύδρῳ ἢ πυροειδεῖ, x&- 
χωρισμένῳ ἢ καὶ ξυμμιγεῖ, τί ποτε φήσομεν ἐν τῷ τοι- 
οὕτῳ πάϑος εἶναι; ΚΛ. Μῶν ἄρα ue ἐρωτᾷς, εἰ ξὴν 
αὐτὸ προςεροῦμεν, ὅταν αὐτὸ αὑτὸ κινῇ; ΑΘ. Nol. 
KA. Ζῆν: πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Τί δαί; ὁπόταν ψυχὴν 
ἔν τισιν ὁρῶμεν, μῶν ἀλλο ἢ ταὐτὸν τούτῳ; ζὴν ὁμο- 

D λογητέον; KA. Οὐκ ἀλλο. ΑΘ. Ἔχε δὴ ! πρὸς Διός" 
ap. ovx ἂν ἐθέλοις περὶ ἕκαστον τρία νοεῖν; KA. 

Πῶς λέγεις; ΑΘ. Ἕν μὲν τὴν οὐσίαν, ἕν δὲ τῆς οὐ- 
σίας τὸν λόχον, ἕν δὲ τὸ Ovoua* καὶ δὴ καὶ ἐρωτήσεις 

. εἶναι περὶ τὸ ὃν ἅπαν δύο. KA. Πῶς δύο; 49. 
Τοτὲ μὲν ἡμῶν ἕκαστον τοὔνομα προτεινόμενον αὐτὸ 
τὸν λόγον ἀπαιτεῖν, τοτὲ δὲ τὸν λόγ ον αὐτὸν προτει- 
γόμενον ἐρωτᾶν αὖ τοὔνομα. coc ve τὸ τοιόνδε αὖ 
βουλόμεϑα γὺν λέγειν; ΚΛ. Τὸ ποῖον; ΑΘ. Ἔστι 

E που δίχα ! διαιρούμενον εἰς ἴσα μέρη ἐν ἄλλοις τ καὶ 
ἐν ἀριϑμῷ. τούτῳ δὴ τῷ κατ᾽ ἀριῦ μὸν ὄνομα μὲν &g- 
τιον, λόγος δὲ ἀριϑμὸς διαιρούμενος εἰς ἴσα δύο “μέρη. 
KA. Nol. ΑΘ. Τὸ τοιοῦτον φράζω" μῶν. οὖν οὐ 

ταὐτὸν ἑκατέρως προςαγορεύομεν, ἂν Te τὸν λόγον 
| ἐρωτώμενοι τοὔνομα ἀποδιδῶμεν, ἂν 18 τοὔνομα τὸν 
“λόγον, ἄρτιον ὀνόματι καὶ λόγῳ δίχα διαιρούμενον 

. ἀριϑμόν, προςαγοφεύοντες ταὐτὸν ὃν; KA. Παντά- 

πασι μὲν οὖν. ΑΘ. Ὧι δὴ ψυχὴ τοὔνομα, τίς τούτου 

896 λόγος; ἔχομεν. ἄλλον πλὴν τὸν * νῦν δὴ ῥηθέντα, τὴν 
δυναμένην αὐτὴν αὑτὴν κινεῖν πένησιν; ΚΛ. Τὸ ἑαυτὸ 

κινεῖν φὴς λόγον ἔχειν τὴν αὐτὴν οὐσίαν, ἥνπερ τοὺ- 
γομα, ὃ δὴ πάντες ψυχὴν προςαγορεύομεν; ΑΘ. Φη- 
μὲ ye. εἰ δ᾽ ἔστι τοῦτο οὕτως ἔχον, ἄρα ἔτι ποϑοῦ- 
μεν μὴ ἱκανῶς δεδεῖχϑαι ψυχὴν ταὐτὸν ὃν καὶ τὴν 
πρώτην. γένεσιν καὶ κίνησιν τῶν τε ὄντων xol γεγονό- 
τῶν καὶ ἐσομένων καὶ πάντων αὖ τῶν ἐναντίων τού- 
τοις, ἐπειδή ve ἀνεφάνη μεταβολῆς r8 καὶ κινήσεως ! 
ἁπάσης αἰτία ἅπασιν; KA. Οὐκ, ἀλλὰ ἱκανώτατα δέ- 

δεικται ψυχὴ τῶν πάντων “πρεσβυτάτη, γενομένη 78 
ἀρχὴ κινήσεως. ΑΘ. E οὖν οὐχ ἢ δι᾿ ἕτερον ἐν ἂλ- 

λῳ γιγνομένη κίνησις, αὐτὸ δὲ ἐν αὑτῷ μηδέποτε πα- 
ΝΠ: κινεῖσϑαι μηδὲν δευτέρα τε καὶ ὁπόσων ἀρι- 

ϑμῶν βούλοιτο ὁ ἂν τις ἀριϑμεῖν αὐτὴν πολλοστήν, το- 

σούτων, σώματος οὖσα ὄντως ἀψύχου μεταβολή; ΚΛ. 

| Ὀρϑῶς. ΑΘ. Ὀρϑῶς ἄρα καὶ κυρίως ἀληϑέστατά τε 

καὶ ! τελεώτατα εἰρηκότες ἂν εἶμεν ψυχὴν μὲν προτέ- 
-—| eo γεγονέναι σώματος ἡμῖν, σῶμα δὲ δεύτερόν T6 καὶ 

| ὕστερον ψυχῆς ἀρχούσης ἀρχόμενον κατὰ φύσιν. ΚΛ. 

I! 
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VIII. ΑΘ. Μεμνήμεϑά 78 μὴν 
ὁμολογήσαντες ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ὡς, εἰ ψυχὴ φανείη 

πρεσβυτέρα σώματος οὖσα, καὶ τὰ ψυχῆς τῶν τοῦ 
σώματος ἔσοιτο πρεσβύτερα. KA. Πάνυ μὲν ovv. ΑΘ. 

Τρόποι δὲ καὶ ἤϑη καὶ βουλήσεις καὶ λογισμοὶ καὶ 

δόξαι ἀληϑεῖς ! ἐπιμέλειαί τὸ καὶ μνῆμαι πρότερα μή- 

xovg σωμάτων καὶ πλάτους καὶ βάϑους καὶ ῥώμης εἴη 

787 ογότα ἄν, εἴπερ καὶ ψυχὴ σώματος. ΚΛ. ἽΙνάγκη. 

ΑΘ. "4g. οὖν τὸ μετὰ τοῦτο ὁμολογεῖν ἀναγκαῖον τῶν 

τε ἀγαϑῶν. αἰτίαν εἶναι ψυχὴν καὶ τῶν κακῶν καὶ κα- 

᾿ληϑέστατα μὲν οὖν. 

λῶν καὶ αἰσχρῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων καὶ πάντων 
τῶν ἐναντίων, εἴπερ τῶν πάντων γ8 αὐτὴν ϑήσομεν 
αἰτίαν; KA. Πῶς γὰρ οὐ; 

σαν καὶ ἐνοικοῦσαν ἐν ἅπασι τοῖς ' πάντῃ κινουμένοις 
μῶν οὐ καὶ τὸν οὐρανὸν ἀνάγκη διοικεῖν φάναι; KA. 

ΑΘ. Μίαν ἢ πλείους; {λείους ἐγὼ ὑπὲρ 

σφῷν ἀποκρινοῦμαι. δυοῖν μὲν γέ που ἔλαττον μηδὲν 
τιϑωῶμεν, τῆς τὸ εὐεργέτιδος καὶ τῆς τἀναντία δυναμό- 
γης ἐξδργάζεσϑαι. ΚΛ. Σφόδρα ὀρϑῶς εἴρηκας. ΑΘ. 

Eis». ἄγει μὲν δὴ ψυχὴ πάντα τὰ κατ᾽ οὐρανὸν καὶ 

γῆν καὶ ϑάλατταν ταῖς αὑτῆς κινήσεσιν, αἷς ὀνόματά 

ἐστι βούλεσϑαι, σκοπεῖσϑαι, ἐπιμελεῖσϑαι, * βουλεύε- 

σϑαι, δοξάζειν ὀρϑῶς, ἐψευσμένως, χαίρουσαν, λυπου- 

μὲν Ἢ»; “ϑαῤδοῦσαν, φοβουμένην, μισοῦσαν, στέργουσα; 
καὶ πάσαις, ὅσαι τούτων Bv γγενεῖς ἢ πρωτουργ οἱ κι- 
γήσεις τὰς δευτερουργοὺς αὖ παραλαμβάνουσαι κινή- 
σεις σωμάτων ἄγουσι πάντα εἰς αὔξησιν καὶ φϑίσιν 

Τί μήν; 

καὶ διάκρισιν καὶ σύγκρισιν, καὶ τούτοις ἑπομένας ϑερ- 
μότητας ψύξεις, βαρύτητας κουφύτητας, σκληρὸν καὶ 
μαλακόν, λευκὸν καὶ μέλαν, αὐστηρὸν καὶ γλυκὺ καὶ 
πικρόν, ! καὶ πᾶσιν οἷς ψυχὴ χφωμένη γοῦν μὲν προς- 
AsBouca ἀεὶ ϑεῖον ὀρϑῶς ϑεὸς οὖσα ὀρϑὰ καὶ &U- 
δαίμονα παιδαγωγεῖ πάντα, ἀνοίᾳ δὲ ξυγγενομένη 
πάντα αὖ ταναντία τούτοις ἀπεργάζεται τιϑῶμεν 

ταῦτα οὕτως ἔχειν, ἢ ἔτι διστάξομεν, εἰ ἑτέρως σπιως 
ἔχει; KA. Οὐδαμῶς. ΑΘ. Πότερον οὖν δὴ ψυχῆς 

γένος ἐγκρατὲς οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ πάσης τῆς περιό- A 

δου γεγονέναι φῶμεν τὸ φρόνιμον καὶ ἀρετῆς πλῆρες, 
ἢ τὸ μηδέτερα κεκτημένον; ! βούλεσϑ8 ovr πρὸς ταῦτα 
ὧδε ἀποχρινώμεϑα;: KA. Πῶς; ΑΘ. Εἰ μέν, ὦ 

ϑαυμάσιε, φῶμεν, ἢ ξύμπασα οὐρανοῦ ὁδὸς ἃ ἅμα καὶ 
φορὰ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ὄντων ἁπάντων νοῦ κινήσει καὶ 
περιφορᾷ καὶ λογισμοῖς ὁμοίαν φύσιν ἔχει καὶ ξυγγε- 
νῶς ἔρχεται, δῆλον, ὡς τὴν ἀρίστην ψυχὴν φατέον ἐπι- 
μελεῖσϑαι τοῦ κόσμου παντὸς καὶ ἄγειν αὐτὸν τὴν 
τοιαύτην ὁδὸν ἐκείνην. KA. Ὀρϑῶς. ΑΘ. Ei δὲ μα- 

γικῶς TB καὶ ! ἀτάκτως ἔρχεται, τὴν κακήν. KA. Καὶ 
ταῦτα ὀρϑῶς. ΑΘ. Τίνα οὖν δὴ νοῦ κίνησις φύσιν 
ἔχει; τοῦτο ἤδη χαλεπόν, ὦ φίλοι, ἐρώτημα ἀποκρινό- 

μενον εἰπεῖν ἐμφρόνως. διὸ δὴ καὶ ἐμὲ τῆς ἀποκρίσεως 
ὑμῖν δίκαιον τὰ νῦν προῤλαμβάνειν. KA. εὖ λέγεις. 
ΑΘ. Μὴ τοίνυν ἐξ ἐναντίας οἷον εἰς ἥλιον ἀποβλέπον- 

τες, γύχτα ἐν μεσημβρίᾳ ἐπαγόμενοι, ποιησώμεϑα τὴν 
ἀπόκρισιν, ὡς vov» ποτὲ ϑνητοῖς ὄμμασιν ὀψόμενοϊ 

18 καὶ ! γγωσόμενοι ἱκανῶς" πρὸς δὲ εἰκόνα τοῦ ἐρω- 
τωμένου βλέποντας ἀσφαλέστερον ὁρᾶν. KA. Πῶς 
λέγεις; ΑΘ. "Hu πιροςέοιχδ κινήσει voUc τῶν δέκα ἐκεί- 

YOY xu ἤσεων, τὴν εἰκόνα λάβωμεν" ἣν συναναμνησϑεὶς 

ὑμῖν ἐγὼ κοινῇ τὴν ἀπόχρισιν ποιήσομαι. KA. Καλ- 

60 

ΑΘ. Ψυχὴν δὴ Ooixov- | 
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λιστα ἄν λέγοις. ΑΘ. ᾿“Μεμνήμεϑα τοίνυν τό γε το- 
σοῦτον τῶν τότϑ ἔτι, ὅτι τῶν πάντων τὰ μὲν κινεῖ- 
σϑαι, τὰ δὲ μένειν ἔϑεμεν. KA. Noi. ΑΘ. Τῶν δ᾽ 
αὖ κινουμένων τὰ μὲν ἐν ἑνὶ τόπῳ κινεῖσ Dou, * τὰ 

δ᾽ ἐν πλείοσι φερόμενα. KA. Ἔστι ταῦτα. ΑΘ. Τού- 

τοιν δὴ τοῖν κινήσεοιν τὴν ἐν ἑνὶ φερομένην cei περὶ 
γέ τι μέσον ἀνάγκη χκινεῖσϑαι, τῶν ἐγτόρνων οὖσαν μί- 

μημά τι κύκλων, εἶναί τε αὐτὴν τῇ τοῦ νοῦ περιόδῳ 
πάντως ὡς δυνατὸν οἰχειοτάτην TE καὶ ὁμοίαν. KA. 

Πῶς λέγεις; ΑΘ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ δήπου καὶ ὡφαύτως 
b H —- 3 v ft ^ ^ tr ὍΣΣ οι ^ ' ' LECT καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ 

καὶ ἕνα “λόγον καὶ τάξιν μίαν ἄμφω κινεῖσθαι λέγον- 

σφαίρας 

ἐντόρνου ἀπϑικασμένα φοραῖς, ovx ἂν ποτα φανεῖμεν 
φαῦλοι δημιουργοὶ λόγῳ καλῶν εἰκόνων. ΚΛ. Ὀρϑό- 

λέγεις. ΑΘ. Οὐκοῦν αὐ 1| 78: μηδέποτε ὡρφαύτως 

κατὰ τὰ αὐτὰ μηδὲ ἐν ταὐτῷ μηδὲ περὶ ταὐτὰ 
πρὸς ταὐτὰ μηδ᾽ ἐν ἑνὶ φερομένη μηδ᾽ ἐν κόσμῳ 

μηδ᾽ ἐν τάξει μηδὲ ἔν vou λόγῳ κίνησις ἀνοίας ἂν 

ἁπάσης εἴη ξυγγενής; KA. Εἴη γὰρ ἂν ἀληϑέστατα. 
ΑΘ. ! Νῦν δὴ χαλεπὸν οὐδὲν ἔτι διαῤῥήδην εἰπεῖν ὡς, 
ἐπειδὴ ψυχὴ μέν ἐστιν ἡ περιάγουσα ἡμῖν πάντα, τὴν 
δὲ οὐρανοῦ περιφορὰν ἐξ ἀνάγκης περιάγειν φατέον 

ἐπιμελουμένην καὶ κοσμοῦσαν ἤτοι τὴν ἀρίστην ψυχὴν 
ἢ τὴν ἐναντίαν. ΚΛ. 7Q. ξένε, ἀλλὰ ἔκ γε τῶν vy εἰ- 

φημένων οὐδ᾽ ὅσιον ἄλλως λέγειν ἢ πᾶσαν ἀρετὴν 

ἔχουσαν ψυχὴν μίαν ἢ, πλείους περιάγειν αὐτά. ΑΘ. 

Κάλλιστα, ὦ Κλεινία, ὑπήκουσας τοῖς Sis τόδε δὲ 

τος ! νοῦν τὴν t8 ἐν ἑνὶ φερομένην κίνησιν, 

TOTO 

μηδὲ 
μηδὲ 

! προφζυπάχουσον ἔτι. ΚΛ. Τὸ ποῖον; X. ΑΘ. Ἥ- 

λιον καὶ σελήνην καὶ τὰ ἀλλα ἄστρα, Ἐπ ψυχὴ πε- 
ριάγει πάντα, ag. οὐ καὶ ἕν ἕκαστον; KA. τί μήν; 

ΑΘ. Περὶ ἑνὸς δὴ ποιησώμεϑα λόγους, ot καὶ ἐπὶ 
πᾶντα ἡμῖν ἄστρα ἀρμόττοντες φανοῦνται. ΚΑ. Τί- 

»ος; ΑΘ. Ἡλίου πᾶς ἄνϑρωπος σῶμα μὲν ὁρᾷ, ψυ- 

χὴν δὲ οὐδείς" οὐδὲ γὰρ ἄλλου σώματος οὐδενὸς οὔτε 
ζῶντος οὔτε ἀποϑνήσκοντος τῶν ζώων, ἀλλὰ ἐλπὶς 

πολλὴ τὸ παράπαν ! τὸ γένος ἡμῖν τοῦτο ἀναίσϑητον 
πάσαις ταῖς τοῦ σώματος αἰσϑήσεσι περιπεφυκέναι, 

γοητὸν δ᾽ εἶναι. νῷ μόνῳ δὴ καὶ διανοήματι λάβωμεν 
αὐτοῦ πέρι τὸ τοιόνδε. KA. Ποῖον; ΑΘ. Ἥλιον &i- 
πϑρ ἄγει ψυχή, τριῶν αὐτὴν ἕν λέγοντες δρᾶν σχεδὸν 
ovx ἀποτευξόμεϑα. KA. Τίνων; ΑΘ. Ὡς ἢ ἐνοῦσα 

ἐντὸς τῷ περιφερεῖ τούτῳ φαινομένῳ σώματι πάντῃ 
διακομίζοι τὸ τοιοῦτον, καϑάπερ ἡμᾶς ἡ παρ᾽ ἡμῖν 
ψυχὴ πάντῃ περιφέρει" ἢ ποϑεν ἔξωϑεν σῶμα αὖ- 
τῇ πορισαμένη πυρὸς 7 τιγος ἀέρος, ὡς * λόγος 
ἐστί τινων, ὠϑεῖ βίᾳ σώματι σῶμα: ἢ τρίτον αὐτὴ 
ψιλὴ σώματος οὖσα, ἔχουσα δὲ δυνάμεις ἄλλας τι- 

vac ὑπερβαλλούσας ϑαύματι ποδηγεῖ. ΚΑ. Nol. 
ΑΘ. Τοῦτο μὲν ἀνάγκη; τούτων ἕν γέ τι δρῶσαν 

ψυχὴν πάντα διάγειν. αὐτοῦ δὴ ἄμεινον ταύτην τὴν 
ψυχήν, εἴτα ἐν ἅρμασιν ἔχουσα ἡμῖν ἥλιον ἄγει φῶς 

εἴϑ᾽ ὅπως εἴϑ᾽ ὅπῃ, ϑεὸν 

ἡγεῖσϑαι χρεὼν πάντα ἄνδρα. ἢ πῶς; ΚΛ. Ναί, 
TOY γέ που μὴ ἐπὶ τὸ ἔσχατον ! ἀφιγμένον ἀνοΐας. 

ΑΘ. ἄστρων δὲ δὴ πέρι πάντων καὶ σελήνης, ἐνιαυ- 
τῶν τῷ καὶ μηνῶν καὶ πασῶν ὡρῶν πέρι, τίνα ἄλλον 
λόγον ἐροῦμεν ἢ τὸν αὐτὸν τοῦτον, ὡς ἐπειδὴ ψυχὴ 
μὲν ἢ ψυχαὶ πάντων τούτων αἴτιαι ἐφάνησαν, ἀγαϑαὶ 

PLATONIS 

δὲ πᾶσαν ἀρετήν, ϑεοὺς αὐτὰς εἶναι φήσομεν, εἴτα ἐν 

σώμασιν ἐνοῦσαι, ζῶα ὄντα, κοσμοῦσι πάντα οὐρανόν, 

εἴτε ὅπῃ τὲ xci ὅπως; ἔσϑ᾽ ὅςτις ταῦτα ὁμολογῶν |- 
ὑπομενεῖ μὴ ϑεῶν εἶναι πλήρη πάντα; ΚΑ. Ovx ! (C. 
ἔστιν οὕτως, c ξένε, παραφρονῶν οὐδείς. ΑΘ. Τῷ 

μὲν τοίνυν μὴ νομίζοντι ϑεοὺς ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ, 

ὦ Μεγιλλέ 18 καὶ Κλεινία, εἰπόντες ὅρους ἀπαλλαττώ- 

μεϑα. KA. Τίνας; ΑΘ. Ἢ διδάσκειν ἡμᾶς, ὡς οὐκ 

ὀρϑῶς λέγομεν τιϑέμενοι ψυχὴν γένεσιν ἁπάντων εἶναι 

τ xai τάλλα ὅπόσα τούτων ξυνεπόμενα εἴπομεν, | 

μὴ δυνάμενον βέλτιον λέγειν ἡμῶν ἡμῖν πείϑεσϑαι 
x ζῆν ϑεοὺς ἡγούμενον εἰς τὸν ἐπίλοιπον βίον. ὁρῶ- 
μεν! οὖν εἴτε ἱκανῶς ἤδη τοῖς οὐχ ἡγουμένοις ϑεοὺς D 
εἰρήκαμεν ὡς εἰσὶ eoi, εἴτε ἐπιδδῶς. ΚΛ. Ἥκιστά 
γ8, ὦ E5ve, πάντων ἐπιδεῶς. Χ. ΑΘ. Τούτοις μὲν 
τοίνυν ἡμῖν τὸ λόγων τέλος ἐχέτω" τὸν δὲ ἡγούμενον 

μὲν ϑεοὺς εἶναι, μὴ φροντίζειν δὲ αὐτοὺς τῶν ἀνϑρω- 
Ὦ, ἄριστε δὴ φῶ- 

μεν, ὅτι μὲν ἡγεῖ ϑεούς, συγγένειά τις ἴσως ge ϑεία 
πρὸς τὸ ξύμφυτον ἄγει τιμᾶν καὶ νομίζειν εἶναι" κα- 

κῶν δὲ ἀνϑρώπων καὶ ἀδίκων τύχαι ! ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, E 
ἀληϑείᾳ μὲν οὐκ εὐδαίμονες, δόξαις δὲ εὐδαιμονιζόμε- 

γαι σφόδρα, ἀλλ οὐκ ἐμμελῶς, ἀγουσὶ σε πρὸς ἀσέ- 

βειαν, ἔν τὲ Μούσαις οὐκ ὀρϑῶς ὑμνούμεναι ἅμα καὶ 

πίνων πραγμάτων, παραμυϑητέον. 

ἐν παντοίοις λόγοις. ἢ καὶ πρὸς τέλος ἴσως ἀνοσίους 

ἀνϑρώπους ὁρῶν ἐλϑόντας γηραιούς, παῖδας παίδων 

καταλιπόντας ἐν * τιμαῖς ταῖς μεγίσταις, ταράττει τὰ 

γῦν᾽ ὅταν ἐν ἅπασι τούτοις ἰδὼν ἢ δὶ ἀκοῆς αἰσϑό- 
μενος, ἢ καὶ παντάπασιν αὐτὸς αὐτόπτης προςτυχὼν 
πολλῶν ἀσεβημάτων καὶ δεινῶν γενομένων τισί, δὶ αὐ- 
τὰ ταῦτα ὁρᾷς ἐκ σμικρῶν εἰς τυραννίδας τε καὶ τὰ 

μέγιστα ἀφικομένους, τότε διὰ πάντα τὰ τοιαῦτα δῆ- 
Aog εἶ μέμφεσϑαι μὲν ϑεοὺς ὡς αἰτίους ὄντας τῶν 

τοιούτων διὰ ξυγγένειαν οὐκ ἂν ἐθέλων, ἀγόμενος δὲ 

ὑπὸ τὲ τινος ἀλογίας ἅμα καὶ οὐ δυνάμενος δυςχεραΐ- 

vei» ! ϑεοὺς εἰς τοῦτο νῦν τὸ πάϑος ἐλήλυϑας, ὥὧςτ B 
εἶναι μὲν δοκεῖν αὐτούς, τῶν δὲ ἀν ϑρωπίνων καταφρο- 
γεῖν καὶ ἀμελεῖν πραγμάτων. ἵνα ovv μὴ ἐπὶ μεῖζον 
ἔλϑῃ σοι πάϑος πρὸς ἀσέβειαν τὸ γνὺν παρὸν ϑύγμα, 

ἀλλ ἐάν πως οἷον ἀποδιοπομπήσασϑαι λόγοις αὐτὸ 

προςιὸν γενώμεϑα δυνατοί, πειρώμεϑα, συνάψαντες 

τὸν ἑξῆς λόγον ᾧ πρὸς τὸν τὸ παράπαν οὐχ ἡγούμε- 
γον ϑεοὺς ἐξ ἀρχῆς διεπερανάμεϑα, τούτῳ τὰ νῦν 

προςχρήσασϑαι. σὺ δ᾽, à Κλεινία τϑ ! καὶ Μέγιλλε, ο 
ὑπὲρ τοῦ νέου καϑάπερ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀποκρινό- 

svo διαδέχεσϑε᾽ ἂν δὲ τι δύφςκολον ἐμπίπτῃ τοῖς λό- 
you, ἐγὼ σφῷν, ὥςπερ νῦν δή, δεξάμενος διαβιβῶ τὸν |l 

ποταμόν. ΚΛ. Ὀρϑῶς λέγεις" καὶ σύ τε οὕτω ταῦτα 
δρᾶ, ποιήσομέν τε ἡμεῖς εἰς τὸ δυνατὸν ἃ λέγεις. ΑΘ. 

MÀX οὐδὲν τάχ ἂν ἴσως εἴη χαλεπὸν ἐνδείξασϑαι τοῦ- 
τό γε, ὡς ἐπιμελεῖς σμικρῶν εἰσὶ ϑεοὶ οὐχ ἧττον ἢ 
τῶν μεγέϑει διαφερόντων. ἤκουξ γάρ που καὶ παρῆν 
τοῖς ! γὺν δὴ λεγομένοις, ὡς ἀγαϑοί 78 ὄντες πᾶσαν D 
ἀρετὴν τὴν τῶν πάντων ἐπιμέλειαν οἰκειοτάτην αὑτῶν 
οὖσαν κέκτηνται. ΚΛ. Καὶ σφόδρα ye ἐπήκου. ΑΘ. 

Τὸ μετὰ τοῦτο τοίνυν κοινῇ συνεξοταζόντων, τίνα λέ- 

γοντες ἀρετὴν αὐτῶν ὁμολογοῦμεν αὐτοὺς ἀγαϑοὺς si- 
yat. φέρε, τὸ σωφρονεῖν γοῦν τ κεχτῆσϑαι φαμὲν ἀρε- 

τῆς, τὰ δ᾽ ἐναντία κακίας; KA. Φαμέν. ΑΘ. Tí δαί; 

900 



Ε ἀρετῆς μὲν ἀνδρείαν | εἶναι, δειλίαν δὲ κακίας; KA. 

Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Καὶ τὰ μὲν αἰσχρὰ τούτων, τὰ 
δὲ καλὰ φήσομεν; KA. ray. ΑΘ. Kai τῶν μὲν 
προφήκχειν ἡμῖν, εἶπερ, ὁπόσα φλαῦρα, ϑεοῖς δὲ οὔτε 
μέγα οὔτε σμικρὸν τῶν τοιούτων μετὸν ἐροῦμεν; ΚΑ. 
Καὶ ταῦϑ᾽ οὕτως ὁμολογ οἵ πᾶς ἂν. ΑΘ. Ti δαί; 

ἀμέλειάν τε καὶ ἀργίαν καὶ τρυφὴν εἰς ἀρετὴν ψυχῆς 
ϑήσομεν; ἢ πῶς λέγεις; KA. Καὶ πῶς; ΑΘ. MAX 

901 εἰς τοὐναντίον; KA. Ναί. ΑΘ. Ταναντία * ἄρα 

τούτοις εἰς τοὐναντίον. KA. Τοὐναντίον. ΑΘ. Τί 

ovr δή; τρυφῶν καὶ ἀμελὴς ἀργός τε, ὃν ὃ -ποιητῆς 
E κηφῆσι κοϑούροισι μάλιστα εἴχελον & ἔφασκεν εἶναι, γί- 

γνοιτ᾽ ἄν ὃ τοιοῦτος πᾶς ἡμῖν; KA. ᾿Ὀρϑότατά 78ε 

εἰπών. ΑΘ. Οὐκοῦν τόν WS ϑεὸν ov ῥητέον ἔχειν 

ἦϑος τοιοῦτον ὃ γὲ τοι αὐτὸς μισεῖ" τῷ τὲ τι τοιοῦ- 
τον φϑέγγεσϑαι πειρωμένῳ οὐκ ἐπιτρεπτέον. ΚΑ. Οὐ 

Β μὲν, δή πῶς γὰρ ἄν; ΑΘ. Ὧι δὴ ! προρήκει μὲν 
πράττειν xal ἐπιμελεῖσϑαι διαφερόντως τινός, ὁ δὲ τού- 
του γε νοῦς τῶν μὲν μεγάλων ἐπιμελεῖται, τῶν σμι- 

- xov δὲ ἀμελεῖ, κατὰ τίνα ἐπαινοῦντες τὸν τοιοῦτον λό- 
rov οὐκ ἄν παντάπασι πλημμελοῖμεν:; σκοπῶμεν δὲ 

ὧδε. dg οὐ κατὰ δύο εἴδη τὸ τοιοῦτον πράττει ὃ 
πράττων εἴτε ϑεὸς εἴτ᾽ ἄνϑρωπος; K A. Ποίω δὴ λέ- 

γομεν; ΑΘ. Ἢ διαφέρον οὐδὲν οἰόμενος εἶναι τῷ 

ὅλῳ ἀμελουμένων τῶν σμικρῶν, 7|! ῥὁᾳϑυμίᾳ καὶ τρυ- 
φῇ: εἰ διαφέρει, ὃ δὲ ἀμελεῖ. ἢ ἔστιν ἄλλως πως γι: 

γρομένη. ἀμέλεια; οὐ γάρ που, ὅταν γε ἀδύνατον ἢ 
τῶν ἁπάντων ἐπιμελεῖσϑαι, τότε ἀμέλεια ἔσται τῶν 

| σμικρῶν ἢ μεγάλων, E ἐπιμελουμένῳ, ὧν ἂν δυνάμει 
(ses ἢ 7 φαῦλός τις ὧν ἐλλιπὴς καὶ μὴ δυνατὸς ἐπιμε- 

λεῖσϑαι γίγνηται. KA. Πῶς yao ἂν; XL AO. NU 

! δὴ δύ᾽ ὄντες τρισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀποκχρινάσϑωσαν 0i 
ϑεοὺς μὲν ἀμφότεροι ὁμολογοῦντες εἶναι, παραιτητοὺς 

p ! δὲ ἅτερος, 0 δὲ ἀμελεῖς τῶν σμικρῶν. πρῶτον μὲν 
ϑεοὺς ἀμφότεροί φατε γιγνώσκειν καὶ δρᾶν καὶ ἀκού- 
εἰν πάντα, λαϑεῖν δὲ αὐτοὺς οὐδὲν δεν εἶναι τῶν 

ὁπόσων εἰσὶν ai αἰσϑήσεις τ καὶ ἐπιστῆμαι. ταύτῃ 
λέγετα ἔχειν ταῦτα, ἢ πῶς; ΚΑ. Οὕτως. 
δαί; δύνασϑαι πάντα, ὁπόσων αὖ δύναμίς ἐστι ϑνη- 

τοῖς τε καὶ ἀϑανάτοις; ΚΑ. Πῶς γὰρ οὐ συγχωρή- 
σονται xci ταῦτα οὕτως ἔχειν; ΑΘ. Καὶ μὴν ἀγα- 

E ϑούς γε καὶ ! ἀρίστους ὡμολογήκαμεν αὐτοὺς εἶναι 
πέντε ὄντες. ΚΑ. Σφόδρα 7γε. ΑΘ. EO οὖν οὐ óc- 
ϑυμίᾳ μὲν καὶ τρυφῇ ἀδύνατον αὐτοὺς ὁμολογεῖν 
πράττειν ὁτιοῦν τὸ παράπαν, ὄντας 7: οἵους ὁμολο- 
γοῦμεν; δειλίας γὰρ ἔχγονος ἔν γε ἡμῖν ἀργία, ῥᾳϑυ- 
uta δὲ ἀργίας xai τρυφῆς. KA. ἠληϑέστατα λέγεις. 
Ae. "toria μὲν δὴ καὶ ῥᾳθυμίᾳ οὐδεὶς ἀμελεῖ ϑεῶν" 
οὐ γὰρ μέτεστιν αὐτῷ που δειλίας. ΚΑ. Ὀρϑότατα 
λέγεις. ΑΘ. Οὐχοῦν τὸ λοιπόν, εἴπερ ἀμελοῦσι τῶν 

90) * σμικρῶν καὶ ὀλίγων τῶν περὶ 10 πᾶν, ἢ γιγνώσκον- 
- τες, ὡς τὸ παράπαν οὐδενὸς τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖ- 

σϑαι δεῖ, δρῷεν ἂν τοῦτο, ἢ τί τὸ λοιπὸν πλὴν τῷ 
γιγνώσκειν τοὐναντίον; ΚΑ. Οὐδέν. 
οὖν, ὦ ἄριστε καὶ βέλτιστε, ϑῶμέν σε λέγοντα, ὡς 

ἀγνοοῦντας τε καὶ δέον ἐπιμελεῖσθαι δί ἄγνοιαν ἀμε- 
λοῦντας, ἢ γιγνώσκοντας ὅτι δεῖ, καϑάπερ οἵ φαυλό- 

τατοι τῶν ἀνϑρώπων λέγονται ποιεῖν, εἰδότες ἀλλα 

B εἶναι βελτίω πράττειν ὧν δὴ πράττουσι ' διά τινας ἥτ- 

E 

ΑΘ. Τί 
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τας ἡδονῶν ἢ λυπῶν ov ποιεῖν; KA. Πῶς γὰρ av; 

AO. Οὐχοῦν δὴ τά ys ἀνϑρώπινα πράγματα τῆς τε 
ἐμψύχου μετέχει φύσεως ἅμα, xai ϑεοσεβέστατον αὐ- 
τό. ἐστι πάντων ζώων ἄνϑρωπος; KA. Ἔοιχε ow. 

ΑΘ. Θεῶν γε μὴν κτήματι φαμεν εἶναι πάντα, ὅπόσα 
ϑνητὰ ζῷα, ὧνπερ xci τὸν οὐρανὸν ὅλον. KA. Πῶς 

γὰρ οὔ; ΑΘ. Ἤδη τοΐνυν σμικρὰ ἢ μεγάλα τις φά- 

τω ταῦτα εἶναι τοῖς ϑεοῖς" οὐδετέρως γὰρ τοῖς ! κε- 

κτημένοις ἡμᾶς ἀμελεῖν ἄν εἴη προςῆκον, ἐπιμελεστά- 
τοις γε οὖσι καὶ ἀρίστοις. σκοπῶμεν γὰρ δὴ καὶ τόδε 

ἔτι πρὸς τούτοις. ΚΑ. Τὸ ποῖον; ΑΘ. Τὸ περί τε 
αἰσϑήσεως καὶ δυνάμεως, dg ovx ἐναντίως ἀλλήλοιν 

πρὸς ῥᾳστώνην καὶ χαλεπότητά ἐστον πεφυχότε; ΚΑ. 
Πῶς λέγεις; ΑΘ. Ὁρᾶν μὲν που καὶ ἀκούειν τὰ σμι- 
xpo χαλεπώτερον ἢ τὰ μεγάλα, φέρειν δὲ αὖ καὶ xga- 
τεῖν καὶ ἐπιμελεῖσϑαι τῶν σμιχρῶν καὶ ὀλίγων παντὶ 
ó&ov ἢ τῶν ἐναντίων. ! KA. Καὶ πολύ ys. ΑΘ. Ia- 
τρῷ δὲ προςτεταγμένον ὅλον τι ϑεραπεύειν βουλομένῳ 
καὶ δυναμένῳ, τῶν μὲν μεγάλων ἐπιμελουμένῳ, τῶν 
μορίων δὲ xai σμικρῶν auELO οὔντι, ἕξει ποτὲ καλῶς cv- 

τῷ τὸ πᾶν; ΚΑ. Οὐδαμῶς. ΑΘ. Οὐ μὴν οὐδὲ zv- 
βερνήταις οὐδὲ στρατῃγ οἷς οὐδ᾽ οἰχονόμοις οὐδ᾽ αὖ 

τισὶ πολιτικοῖς οὐδ᾽ ἄλλῳ τῶν τοιούτων οὐδενὶ χωρὶς 

τῶν ὀλίγων. καὶ σμικρῶν πολλὰ ἢ μεγάλα: οὐδὲ γὰρ 
ἄνευ σμικρῶν ! τοὺς μεγάλους φασὶν οἵ λιϑολόγοι λί- 

Sovc εὖ κεῖσϑαι. ΚΑ. Πῶς γὰρ ἂν; ΑΘ. Μὴ τοί- 
γυν τὸν 78 ϑεὸν ἀξιώσωμέν ποτδ ϑνητῶν δημιουργῶν 

φαυλότερον, ot τὰ προςήκοντα αὑτοῖς ἔργα, ὅσῳπερ 
ἄν ἀμείνους ὦσι, τόσῳ ἀκριβέστερα καὶ τελεώτερα μιᾷ 
τέχνῃ σμικρὰ καὶ μεγάλα ἀπεργάζονται" τὸν δὲ ϑεὸν 
ὄντα τε σοφώτατον βουλόμενόν T ἐπιμελεῖσϑαι καὶ 
δυνάμενον, ὧν μὲν gov * zv ἐπιμεληϑῆναι σμικρῶν 
ὄντων, μηδαμῇ ἐπιμελεῖσϑει καϑάπερ ἀργὸν ἢ δειλόν 
τινα διὰ πόνους ῥᾳϑυμοῦντα, τῶν δὲ μεγάλων. KA. 

M. ηδαμῶς δόξαν τοιαύτην περὶ ϑεῶν, ὦ ξένε, ἀποδε- 

χώμεϑα" οὐδαμῇ γὰρ οὔτε ὅσιον οὔτ᾽ ἀληϑὲς τὸ δια- 

γόημα διανοοίμδϑ᾽ ἄν. ΑΘ. Δοκοῦμεν δὲ μοι νῦν ἤδη 
μάλιστα μετρίως διειλέχϑαι τῷ φιλαιτίῳ τῆς ἀμελείας 
πέρι ϑεῶν. KA. Nai. ΑΘ. Τῷ γε βιάζεσϑαι τοῖς 
λόγοις ὁμολογεῖν αὐτὸν μὴ λέγειν ὀρϑῶς. ! Ἐπῳδῶν 
ye μὴν προςδεῖσϑαί μοι δοκεῖ μύϑων ἔτι τινῶν. KA. 
Ποίων, ὦ qaod XH. AO. “Πεΐϑωμεν τὸν νεανίαν 

τοῖς λόγοις, ὡς τῷ τοῦ παντὸς ἐπιμελουμένῳ πρὸς τὴν 
σωτηρίαν καὶ ἀρετὴν τοῦ ὅλου πάντ᾽ ἐστὶ συντετα- 
γμένα, ὧν καὶ τὸ μέρος εἰς δύν. μιν ἕκαστον τὸ προς- 
ἦχον πάσχει καὶ ποιεῖ. τούτοις δ᾽ εἰσὶν ἄρχοντες προς- 
τεταγμένοι ἑκάστοις ἐπὶ τὸ σμικρότατον ἀεὶ πάϑης 
καὶ πράξεως, εἰς μερισμὸν τὸν ἔσχατον τέλος ἀπειρ- 
γασμένοι" ὧν ! ἕν καὶ τὸ σον, ὦ σχέτλιε, μόριον εἰς τὸ 
πᾶν ξυντείνει βλέπον ἀεί, καίπερ πᾶν, σμικρὸν ὃν. σὲ 

δὲ λέληϑε περὶ τοῦτο αὐτό, ὡς γένεσις ἕνεκα ἐχείνου 
γίγνεται πᾶσα, ὅπως ἢ j TQ TOU παντὸς βίῳ ὑπάρ- 
χουσα εὐδαίμων οὐσία, οὐχ ἕνεκα σοῦ 7ιγνομένη, σὺ 
δὲ ἕνεκα ἐχείνου. πᾶς γὰρ ἰατρὸς xai πᾶς ἔντεχνος δη- 

μιουργὸς παντὸς μὲν ἕνεκα πάντα ἐργάζεται, πρὸς τὸ 
κοινῇ ξυγτείνων βέλτιστον, μέρος μὴν ἕνεκα ὅλου καὶ 
οὐχ ὅλον μέρους ἕνεχα ἀπεργάζεται. σὺ δὲ ! ἄγανα- 
χτεῖς ἀγνοῶν, ὅπῃ τὸ περὶ σὲ ἄριστον τῷ παντὶ ξυμ- 

| βαίνει καὶ σοὶ κατὰ δύναμιν τὴν τῆς κοινῆς γενέσεως. 
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ἐπεὶ δὲ ἀδὶ ψυχὴ συντεταγμένη σώματι τοτὲ μὲν ἀλ- 
λῳ, τοτὲ δὲ ἄλλῳ, μεταβάλλει παντοΐας μεταβολὰς δι 
ἑαυτὴν ἢ δὲ ἑτέραν ψυχήν, οὐδὲν ἀλλο ἔργον τῷ πετ- 
τευτῇ λείπεται πλὴν μετατιϑέναι τὸ μὲν ἄμεινον n- 

γνόμενον ἦϑος εἰς βελτίω τόπον, χεῖρον δὲ εἰς τὸν 

χείρονα, κατὰ τὸ πρέπον αὐτῶν ἕχαστον, ἵνα τῆς 
προςηκούσης μοίρας ! λαγχάνῃ. KA. Πῇ λέγεις; ΑΘ. 

neg ἄν ἔχοι λόγον ῥᾳστώνη ἐπιμελείας ϑεοῖς τῶν 
πάντων, ταύτῃ μοι δοκῶ φράζειν. εἰ μὲν γὰρ πρὸς τὸ 
ὅλον ἀεὶ βλέπων πλάττοι τις μετασχηματίζων τὰ πάν- 

τα, οἷον ἐκ πυρὸς ὕδωρ ἔμψυχον, καὶ μὴ ξύμπολλα ἐξ 
ἑνὸς ἢ ἐκ πολλῶν ἕν, πρώτης ἢ δευτέρας * ἢ καὶ τρί- 

της γενέσδως μετειληφότα, πλήϑεσιν ἀπειρ ἄν εἴη τῆς 

μετατιϑεμένης: κοσμήσεως" γῦν δ᾽ ἔστι ϑαυμαστὴ ῥᾳ- 

στώνη τῷ τοῦ παντὸς ἐπιμελουμένῳ. KA. Πῶς ov 

λέγεις; 49. Ὧδε. ἐπειδὴ κατεῖδεν ἡμῶν ὃ βασιλεὺς 
ἐμψύχους οὖσας τὰς πράξεις ἁπάσας καὶ πολλὴν μὲν 
ἀρετὴν ἐν αὐταῖς οὖσαν, “πολλὴν δὲ κακίαν, ἀνώλεϑρον 

δὲ ὃν γενόμενον, ἀλλ᾽ οὐκ αἰώνιον, ψυχὴν καὶ σῶμα, 
καϑάπερ οἵ κατὰ »όμον ὄντες ϑεοί — γένεσις γὰρ 
οὐκ ἂν ποτδ ἦν ζώων ἀπολομένου ! τούτοιν ϑατέρου 
- καὶ τὸ μὲν ὠφελεῖν ἀεὶ πεφυκός, ὅσον ἀγαϑὸν 
ψυχῆς, διενοήϑη, τὸ δὲ κακὸν βλάπτειν" ταῦτα πάντα 
ξυνιδὼν ἐμηχανήσατο, ποῦ κείμενον ἕκαστον τῶν μερῶν 
νικῶσαν ἀρετήν, ἡττωμένην δὲ κακίαν ἐν τῷ παντὶ 
παρέχοι μάλιστ᾽ ἂν καὶ ῥᾷστα καὶ ἀριστα. μεμηχάνη- 
ται δὴ πρὸς πᾶν τοῦτο, τὸ ποῖόν τι γιγνόμενον ἀεὶ 
ποίαν ἕδραν δεῖ μεταλαμβάνον οἰκίζεσϑαι καὶ τίνας 
ποτὲ τόπους. τῆ: δὲ γενέσεως τὸ ποίου τινὸς ἀφῆκϑ 
ταῖς βουλήσεσιν ἑκάστων ! ἡμῶν, τὰς αἰτίας. ὅπῃ γὰρ 
ἂν ἐπιϑυμῇ καὶ ὁποῖός τις ὧν τὴν ψυχήν, ταύτῃ σχε- 
δὸν ἑκάστοτε καὶ τοιοῦτος γίγνεται ἅπας ἡμῶν ὡς τὸ 
πολύ. ΚΑ. Τὸ γοῦν εἰκός. ΑΘ. Μεταβάλλει μὲν 
τοίνυν πάνϑ᾽ ὅσα μέτοχα ἐστι ψυχῆς, ἐν ἑαυτοῖς xe- 
κτημένα τὴν τῆς μεταβολῆς αἰτίαν" μεταβάλλοντα δὲ 
φέρεται κατὰ τὴν τῆς εἱμαρμένης τάξιν καὶ »όμον. 
σμικρότερα μὲν τῶν ἡϑῶν μεταβάλλοντα ἐλάττω κατὰ 
τὸ τῆς χώρας ἐπίπεδον μεταπορεύεται, πλείω δὲ καὶ 
ἀδικώτερα μεταπεσόντα εἰς βάϑος τά ve κάτω ! λεγό- 
μενα τῶν τόπων, ὅσα Aim» τε καὶ τὰ τούτων ἐχόμε- 
γα τῶν ὀνομάτων ἐπονομάζοντες σφόδρα φοβοῦνται 
καὶ ὀνειροπολοῦσι ζῶντες διαλυϑέντες τε τῶν σωμά- 
των. μείζω δὲ δὴ ψυχὴ κακίας ἢ ἀρετῆς ὁπόταν μετα- 
λάβῃ διὰ τὴν αὑτῆς βούλησίν τε καὶ ὁμιλίαν γενομένην 
ἰσχυράν, ὁπόταν μὲν ἀρετῇ ϑείᾳ προεμίξασα γίγνηται 
διαφερόντως τοιαύτη, διαφέροντα καὶ μετέβαλε τόπον 
ἅγιον ὅλον, μετακομισϑεῖσα ! εἰς ἀμείνω τινὰ τόπον 
ἕτερον, ὅταν δὲ τἀναντία, ἐπὶ τἀναντία μεϑιδρύσασα 

τὸν αὑτῆς βίον. 

αὕτη τοι δίκη ἐοτὶ ϑεῶν, οἱ Ὄλυμπον ἔχουοιν, 

ὦ παῖ καὶ νεανίσκδ ἀμελεῖσϑαι δοκῶν ὑπὸ Ser: xa- 
xia μὲν γιγνόμενον πρὸς τὰς κακίους ψυχάς, ἀμείνω 
δὲ πρὸς τὰς ἀμείνους πορευόμενον ἔν τε ζωῇ καὶ ἐν 
πᾶσι ϑανάτοις πάσχειν τε, ἃ προφῆκον δρᾶν ἐστὶ τοῖς 
προςφερέσι τοὺς προςφερεῖς, καὶ ποιεῖν. ταύτης x τῆς 
δίκης ovre gv μήποτε ovre [εἰ] ἄλλος ἀτυχὴς γενό- 
μενος ἐπεύξηται περιγενέσθαι, ϑεῶν" ἣν πασῶν δικῶν 
διαφερόντως ἔταξαν τε οἵ τάξαντες χρεών τ8 ἐξευλα- 

ῬΕΙΤΑ ΙΓ  ΘΥΝΥΙΣ 

βεῖσϑαι τὸ παράπαν. οὐ γὰρ ἀμεληϑήσει ποτὲ ὑπ᾽ 
αὐτῆς" οὐχ οὕτω σμικρὸς ὧν δύσει κατὰ τὸ τῆς qr 
βάϑος, οὐδ᾽ ὑψηλὸς γενόμενος εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνα- 

πτήσϑι, τίσεις δὲ αὐτῶν τὴν προςήκουσαν τιμωρίαν εἴτ᾽ 
ἐνθάδε μένων εἴτε καὶ ἐν “Διδου διαπορευϑεὶς ! εἴτε 
καὶ τούτων εἰς ἀγριώτερον ἔτι διαχομισϑεὶς τόπον. ὃ 
αὐτὸς δὲ λόγος σοι καὶ περὶ ἐκείνων ἂν εἴη, τῶν ovc 

σὺ κατιδὼν ἐκ σμικρῶν μεγάλους γεγονότας ἀνοσιουρ- 
γήσαντας ἢ τι τοιοῦτον πράξαντας φήϑης ἐξ ἀϑλίων 
εὐδαίμονας γεγονέναι, κάτα ὡς ἐν κατόπτροις αὐτῶν 
ταῖς πράξεσιν. ἡγήσω καϑεωρακέναι τὴν πάντων ἀμέ- 
λειαν ϑεῶν, οὐκ εἰδὼς αὐτῶν τὴν συντέλειαν, ὅπῃ πο- 
τὲ τῷ παντὶ ξυμβάλλεται. ! 7ιγνώσκειν δὲ αὐτήν, ὦ 
πάντων ἀγνδρειότατδ, πῶς οὐ δεῖν δοκεῖς; ἣν τις μὴ 

γιγνώσκων οὐδ᾽ ἂν τύπον ἴδοι ποτέ, οὐδὲ λόγον ξυμ- 

βάλλεσϑαι περὶ βίου δυνατὸς ἂν γένοιτο εἰς εὐδαιμο- 

γίαν 18 καὶ δυςδαίμονα τύχην. ταῦτα εἰ μέν σδ πείϑει 
KAgutag ὅδε καὶ ξύμπασα ἡμῶν ἥδε ἢ γερουσία, πε- 
ρὲ ϑεῶν ὡς οὐκ οἶσϑα ὃ τι λέγεις, καλῶς ἄν σοι ὃ 

ϑϑὸς αὐτὸς ξυλλαμβάνοι" εἰ δ᾽ ἐπιδεὴς ἔτι λόγου τι- 
γὸς ἂν εἴης, λεγόντων ἡμῶν πρὸς τὸν τρίτον ! ἐπά- 

κουε, εἰ νοῦν καὶ ὁπωςοῦν ἔχεις. ὅτι μὲν γὰρ ϑεοὶ 
T εἰσὶ καὶ ἀνϑρώπων ἐπιμολοῦνται, ἔγωγε οὐ παν- 
τάπασι φαύλως ay gam ἡμῖν ἀποδεδεῖχϑαι" τὸ δὲ 
παραιτητοὺς αὐ ϑεοὺς εἶναι τοῖσιν ἀδικοῦσι, δεχομέ- 
γους δῶρα, οὔτε τινὶ συγχωρητέον παντὶ T αὖ κατὰ 
δύναμιν τρόπῳ ἐλεγκτέον. ΚΑ. Καλλιστ᾽ εἶπες, ποι- 
ὧμέν τε ὡς λέγεις. ΧΗΙ. ΑΘ. Φέρε δὴ πρὸς ϑεῶν 
αὐτῶν, τίνα. τρόπον παραιτητοὶ 7ἴγνοιντ᾽ ἄν ἡμῖν, εἰ 
γίγνοιντο αὖ; καὶ τίνες ἢ ! ποῖοὶ τινες ὄντες; ἄρχον- 
τας μὲν ἀναγκαῖόν mov γίγνεσϑαι τούς ys διοικήσον- 
τας τὸν ἅπαντα ἐνδελεχῶς οὐρανόν. ΚΛ. Οὕτως. 
ΑΘ. MAX ἄρα, τίσι προφφερεῖς τῶν ἀρχόντων; ἢ τί- 

γες τούτοις, ὧν δυνατὸν ἡμῖν ἀπεικάζουσι τυγχάνειν 
μείζοσιν ἐλάττονας; πότερον ἡνίοχοΐ τινες ἂν εἶεν τοι- 
οὗτοι ζευγῶν ἁμιλλωμένων ἢ πλοίων κυβερνῆται; τά- 
χα δὲ κἂν ἀπεικασϑεῖεν στρατοπέδων ἀρχουσὶ τισιν. 
εἴη δ᾽ ἄν καὶ νόσων πόλεμον εὐλαβουμένοις ἰατροῖς" 

ἐοικέναι περὶ σώματα, ἢ γεωργοῖς περὶ φυτῶν γένε- 
σιν * εἰωϑυίας ὥρας χαλεπὰς διὰ φόβων προςδεχο- 
μένοις, ἢ καὶ ποιμνίων ἐπιστάταις. ἐπειδὴ γὰρ συγ- 
κεχωρήκαμεν ἡμῖν αὐτοῖς εἶναι μὲν τὸν οὐρανὸν πολ-᾿ 
λῶν μεστὸν ἀγαϑῶν, εἶναι δὲ καὶ τῶν ἐναντίων, πλει- 

ὄνων δὲ τῶν μή, μάχη δή, φαμέν, ἀϑάνατός ἐστιν. 

ἡ τοιαύτη καὶ φυλακῆς ϑαυμαστῆς δεομένη. ξύμμα- | 
χοι δὲ ἡμῖν ϑεοί τὲ ἅμα καὶ δαίμονες, ἡμεῖς δ᾽ αὖ 
κτήματα ϑεῶν καὶ δαιμόνων" φϑείρει δὲ ἡμᾶς ἀδικία 
καὶ ὕβρις μετὰ ἀφροσύνης, σώζει δὲ ! δικαιοσύνη καὶ 
σωφροσύνη μετὰ φρονήσδως, ἐν ταῖς τῶν ϑεῶν ἐμ- 
ψύχοις οἰκοῦσαι δυνάμεσι. «βραχὺ δὲ τι καὶ τῇδο ἂν 
τις τῶν τοιούτων ἐνοικοῦν ἡμῖν σαφὲς ἴδοι. ψυχαὶ δή 
τινες ἐπὶ γῆς οἰχκοῦσαι καὶ ἄδικον λῆμμα κεκτημέναι 
δῆλον ὅτι ϑηριώδεις πρὸς τὰς τῶν φυλάκων ψυχὰς 
ἄρα κυνῶν ἢ τὰς τῶν νομέων ἢ πρὸς τὰς τῶν may- | 
τάπασιν ἀκροτάτων δεσποτῶν προςπίπτουσαι πείϑου- 
σι ϑωπείαις λόγων χαὶ ἐν εὐκταίαις τισὶν ἐπῳδαῖς, 

ὡς oi φὴῆμαὶ φασιν ! αἵ τῶν κακῶν, ἐξεῖναι πλεονε- 
χτοῦσι σφίσιν ἐν ἀνθρώποις πάσχειν μηδὲν χαλεπόν. 
φαμὲν δ᾽ εἶναί που τὸ νῦν ὀνομαζόμενον ἁμάρτημα 
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5 , 5 
τὴν πλεονεξίαν ἐν μὲν σαρκίνοις σώμασι νόσημα κα- 

ἐν δὲ ὥραις ἐτῶν καὶ ἐγιαυτῶν λοιμόν, ἐν λούμενον, 

δὲ πόλεσι καὶ πολιτείαις τοῦτο αὐ τὸ ῥῆμα μετεσχη- 
| KA. Παντάπασι μὲν ow. ΑΘ. 

Τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον λέγειν τὸν λέγοντα, 

ματισμένον ἀδικίαν. 

c 30 ΄ 2 δ - - » , | 
ὡς εἰσὶ συγγνώμονες ἀεὶ ϑεοὶ τοῖς τῶν ayOgonor 

D! ἀδίκοις καὶ ἀδικοῦσιν, ἄν αὐτοῖς τῶν ἀδικημάτων 

τις ἀπονέμῃ;, καϑάπερ, κυσὶ λύκοι τῶν ἁρπασμάτων 

σμικρὰ | | ἀπονέμοιεν, οἱ δὲ ἡμερούμενοι τοῖς δώροις 

συγχωροῖεν τὰ ποίμνια διαρπαζειν. dg οὐχ οὗτος ὁ 
“λόγος ὃ τῶν φασκόντων παραιτητοὺς εἶναι ϑεούς; 

KA. Οὗτος μὲν οὖν. XIV. ΑΘ. Τίσιν ovr δὴ τῶν 
προῤῥηϑέντων ἀπεικάζων ὁμοίους φύλακας εἶναι 

ϑεοὺς οὐκ ἂν καταγέλαστος γίγνοιτο ἀνϑρώπων ὃς- 

& τιςζοῦν; πότερομ κυβερνήταις, λοιβῇ τ ! οἴνου κνίσῃ 
τ παρατρδπομέγοις αὐτοῖς, ἀνατρέπουσι δὲ ναῦς 16 

KA. Μηδαμῶς. ΑΘ. MÀÀ ov τι μὴν 
; 

καὶ ναῦτας; 

- ἡνιόχοισί ys & ἀμίλλῃ συντοταγμένοις, πεισϑεῖσιν 

Hd ὑπὸ δωρεᾶς ὅτέροισι, τὴν vie) ζεύχεσι προδοῦναι. 
KA. 4εινὴν γὰρ εἰκόνα λέγοις ἂν λέγων τὸν au 

τοῦτον. ΑΘ. Ov μὴν οὐδὲ στρατηγ οἷς γε οὐδ᾽ 

τροῖς οὐδὲ γεωργοῖς, οὐδὲ νομεῦσιν, οὐ μὴν οὐδὲ τισι 
κεκηλημένοις ὑπὸ λύκων. * KA. Εὐφήμει: 

γὰρ ἂν; AO Ἀλλ᾽ οὐ πάντων φυλάκων εἰσὶ μέγι- 
στοι xoi περὶ τὰ μέγιστα ἡμῖν οἵ πάντες ϑεοί; KA. 
Πολύ ys. ΑΘ. Τοὺς δὴ καλλιστά 16 πράγματα φυ- 
λάττοντας διαφέροντάς τε αὐτοὺς φυλακῇ τιρὸς ἀρε- 

τὴν κυνῶν χείρους καὶ ἀνϑρώπων μέσων εἶναι φησο- 
μεν, οἱ τὸ δίκαιον οὐκ ἂν ποτϑ προδοῖεν ἕνδκα δώρων 
παρὰ ἀδίκων ἀγδρῶν ἀνοσίως διδομένων; KA. Ov- 

n δαμῶς" ovre ἀνεκτὸς 0 λύγος, τῶν 18 ! περὶ πᾶσαν 
ἀσέβειαν ὄντων κινδυνεύει πως ὃ ταύτης τῆς δύξης 
ἀντεχόμενος πάντων ἂν τῶν ᾿ἀσεβὼν κδκρίσϑαι δικαι- 

ΑΘ. Τὰ 

μὲν δὴ προτοϑέντα τρία, ϑεοί τὰ ὡς εἰσὶ καὶ ὡς ἐπι- 

πῶς 

ὅτατα κάκιστος TE εἶναι καὶ ἀσεβέστατος. 

bu : : ; ; 
μελεῖς xai παρὰ τὸ δίκαιον ὡς παντάπασιν ἀπαραί- 

τητοι, φῶμεν ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαί που; KA. Πῶς 
: ; ; SCIAS, ΣΤΡ 

γὰρ οὔ; xal σύμψηφοί ys τούτοις τοῖς λόγοις ἐσμὲν. 

1 oM ; ; ED. 
λονδικίαν τῶν καχῶν ἀγνϑρώπων. τούτου 78 μὴν ἕνε- 
κα, ὦ φίλε Kenia, πεφιλονείκηνται, μήποτε λόγοις 

ἡγῶνται, κρατοῦντες ἐξουσίαν εἶναι σφίσιν ἃ Bovior- 

E. πράττειν οἵἱ κακοί, ἃ δὴ xol ὅσα καὶ οἷα περὶ 

ϑεοὺς διανοοῦνται. προϑυμία μὲν δὴ διὰ ταῦτα νεω- 
Pac ΤῈ ME à x 

᾿τέρως εἰπεῖν ἡμῖν γέγονεν" εἰ δὲ τι καὶ βραχὺ προὺρ- 
7 DOCE NDS) Z 

yov πεποιήκαμεν εἰς TO πεΐϑειν πῃ τοὺς ἄνδρας ἑαυ- 
: I ers 3 1 

τοὺς μὲν μισῆσαι, τὰ δ᾽ ἐναντία πὼς ἤϑη στέρξαι, 

"ἢ ΑΘ. Koi μὴν εἴρηνταί γέ πως σφοδρύτερον διὰ ! φι- 

i 
τὶ 

ν - 

- € ov 3 , » » ' , 3 , 

D| καλῶς ἡμῖν εἰρημένον ἂν si TO ! προοίμιον ἀσεβείας 

πέρι νόμων. KA. ᾿λλὰ ἐλπίς" εἰ δὲ μή, τό γε τοῦ 
λόγου γένος ovx αἰτιάσεται τὸν νομοϑέτην. ΝΥ. 

' ^ , , , T » " 

ΑΘ. Μετὰ τὸ προοίμιον τοΐνυν λογος οἷος ἂν τῶν 

γόμων ἑρμηνεὺς ὀρϑῶς γίγνοιτο ἡμῖν, προαγοφεύων 
ἐξίστασϑαι πᾶσι τοῖς ἀσεβέσι τρύπων τῶν αὑτῶν εἰς 

τοὺς εὐσεβεῖς. τοῖς δὲ μὴ πειϑομένοις ἀσεβείας ὅδε 
ἔστω πέρι νόμος" Ἐάν τις ἀσεβῇ λόγοις sir ἔργοις, 

E à 'παρατυγχάνων ἀμυνέτω σημαίνων ! πρὸς ἄρχοντας, 

τῶν δὲ ἀρχόντων οἵ πρῶτοι πυϑόμενοι πρὸς τὸ περὶ 

τούτων ἀποδεδειγμένον κρίνειν δικαστήριον, εἰξαγαγόν- 

τῶν χατὰ τοὺς νόμους" ἐὰν δέ τις ἀκούσασα ἀρχὴ 

E SER 9L Eres ; - 
μὴ δρᾷ ταῦτα, αὐτὴ ἀσεβείας ὑπόδικος γιγνέσθω τῷ 
ἐθέλοντι τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν νόμων. ἐὰν δὲ τις 0qÀp, 

D Des ΄ H cr - ^? e » Ι 
τιμάτὼ TO δικαστήριον [24 ex«gtQ τῶν xc ty ἀσ8- 

βούντων τίμημα. * δεσμὸς μὲν οὖν ὑπαρχέτω πᾶσι. 

δεσμωτηρίων δὲ ὄντων ἐν τῇ πόλει τριῶν, ÉvOg μὲν 

κοιγοῦ τοῖς πλείστοις περὶ ἀγοράν, σωτηρίας ἕνεκα 

τοῖς πολλοῖς τῶν σωμάτων, ἑνὸς δὲ περὶ τὸν τῶν νύ- 

xt συλλεχομένων ξύλλογον, σωφρονιστήφιον ἔπογο- 
μαζόμενον, ἑνὸς δὲ αὖ χατὰ μέσην τὴν χώραν, ὅπῃ- 

περ ἂν ἔρημός τε καὶ ὡς ὃ τι μάλιστα ἀγφιώτατος ἢ 

τόπος, ἔχων ἐπωνυμίαν φήμην 

ἀσέβειαν δὲ ὄντων αἰτίαις μὲν. τρισίν, 

τιμωρίας τινά, περὶ 

aigna ! xal 

διήλ ϑόομεν, δύο δὲ ἐξ ἑκάστης τῆς τοιαύτης αἰτίας 7γ8- 
γομέγνων, εξ ἂν γίγνοιντο, ὰ χαὶ διακρίσεως ἄξια γένη 

τῶν περὶ τὰ ϑεῖα ἐξαμαρτανόντων, οὐκ ἴσης οὐδ᾽ 

ὁμοίας δίκης δεόμενα. ᾧ γὰρ ἄν μὴ νομίζοντι ϑεοὺς 

εἶναι τὸ παράπαν UIT φύσει. Πφοςγένηται δίκαιον, 
μισοῦντες τε γίγνονται τοὺς κακούς, καὶ τῷ δυρχεραί- 
veu τὴν ἀδικίαν οὔτε τὰς τοιαύτας πράξεις προςΐεν- 
ται πράττειν τούς τα μὴ δικαίους τῶν ἀνϑρώπων 
φεύγουσι καὶ τοὺς δικαίους ! στέργουσιν. οἷς δ᾽ à» 
πρὸς τῇ δόξῃ τῇ ϑεῶν ἔρημα εἶναι πάντα ἀκράτειαΐ 

τ ἡδονῶν καὶ λυπῶν προςπέσωσι, μνῆμαί T6 ἰσχυραὶ 
καὶ μαϑήσεις ὀξεῖαι παφῶσι, τὸ μὲν μὴ νομίζειν 
ϑεοὺς ἀμφοῖν ἂν ἕν ὑπάρχοι κοινὸν τιάϑος, τῇ δὲ 
τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων λώβῃ τὸ μὲν ἐλάττω, τὸ δὲ 
πλείω κακὰ ἐργάζοιτ᾽ ἀν. ὃ μὲν γὰρ λόγῳ Q T8 ἂν περὶ 

ϑεοὺς παῤῥησίας: εἴη μεστὸς καὶ περὶ ϑυσίας T6 καὶ 
ὅρκους, καὶ ὡς τῶν ἄλλων καταγελῶν τάχ᾽ ἂν ἑτέρους 

τοιούτους ! ἀπεργάζοιτο, δίκης μὴ τυγχάνων" ὃ δὲ δὴ 
δοξάζων μὲν καϑάπερ ἅτερος, εὐφυὴς δὲ ἐπικαλούμε- 
γος, δόλου δὲ καὶ ἐνέδρας πλήρης, ἐξ ὧν μάντεις τϑ 

κατασχευάζονται πολλοὶ καὶ περὶ πᾶσαν τὴν μαγγα- 
vela κεκινημένοι, γίγνονται δὲ ἐξ αὐτῶν ἔστιν ὅτε 

| καὶ τύραννοι καὶ δημηγόροι καὶ στρατηγ οἷ, καὶ τ8- 

λεταὶς δὲ ἰδίαις ἐπιβοβουλευκότες σοφιστῶν τϑ ἐπιχα- 
λουμένων μηχαναί. τούτων δὴ πολλὰ μὲν εἴδη γένοιτ᾽ 

ἀν" τὰ δὲ »όμων ἄξια ϑέσεως ! δύο, ὧν τὸ n εἰ- 
ρωνικὸν οὐχ ἑνὸς οὐδὲ δυοῖν ἀξια ϑανάτοιν ἁμαρτά- 
yo», 10 δὲ νουϑετήσεως ἅμα καὶ δεσμῶν δεόμενον. 
ὡφαύτως δὲ καὶ τὸ ϑεοὺς νομίζον ἀμελεῖν δύ᾽ ἕτερα 

γεννᾷ καὶ τὸ παραιτητοὺς ἄλλα δύο. τούτων δὴ ταύ- 
τῇ διεστηκότων τοὺς μὲν ὑπ᾽ ἀνοΐας ἄνευ κάκης 0g- 
γῆς τὸ καὶ ἤϑους γεγεννημένους εἰς τὸ σωφρονιστή- 
ριον 0 δικαστὴς τιϑέμενος νόμῳ * τιϑέσϑω μηδὲν 

ἔλαττον ἐτῶν πέντΒ. ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ μηδεὶς 
τῶν πολιτῶν αὐτοῖς ἄλλος συγγιγνέσϑω πλὴν οἱ τοῦ 
νυκτερινοῦ, ξυλλόγου κοινωνοῦντες, ἐπὶ γουϑετήσοι 18 
καὶ τῇ τῆς ψυχῆς σωτηρίᾳ ὁμιλοῦντες. ὅταν δ᾽ ὃ 
χρόνος αὐτοῖς ἐξέλϑῃ τῶν δεσμῶν, ἐὰν μὲν δοκῇ τις 
σωφρονεῖν αὐτῶν, οἰκείτω μετὰ τῶν σωφρόνων, ἐὰν 
δὲ μή, ὀφείλῃ δ᾽ αὖϑις τὴν τοιαύτην δίκην, ϑανάτῳ 
ζημιούσϑω. ὅσοι δ᾽ ἂν ϑηριώδεις γένωνται πρὸς τῷ 
ϑεοὺς [μὴ] Ῥομέζειν ἢ ἀμελεῖς ἢ παραιτητοὺς εἶναι, 
] καταφρονοῦντες δὲ τῶν ἀνθρώπων ψυχαγωγῶσι μὲν 
πολλοὺς τῶν ζώντων, τοὺς δὲ τεϑνεῶτας φάσκοντες 

ψυχαγωγεῖν καὶ ϑεοὺς ὑπισχνούμενοι πείϑειν, ὡς ϑυ- 

σίαις τὸ καὶ εὐχαῖς καὶ ἐπῳδαῖς γοητεύοντες, ἰδιώ- 

τας τ καὶ ὅλας οἰκίας καὶ πόλεις χρημάτων χάριν 
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ἐπιχειρῶσι κατ ἄκρας ἐξαιρεῖν, τούτων δὲ ὃς ἂν 
ὄφλων εἶναι δόξῃ, τιμάτω τὸ δικαστήριον αὐτῷ κα- 
τὰ »όμον δεδέσϑαι μὲν ἐν τῷ τῶν μεσογδίων ' δε- 
σμωτηρίῳ, προςιέναι δὲ αὐτῷ μηδένα ἐλεύϑερον μη- 

δέποτε, ταχκτὴν δὲ ὑπὸ τῶν γομοφυλάχων αὐτοὺς τρο- 
φὴν παρὰ τῶν οἰκετῶν λαμβάνειν. ἀποϑανόντα δὲ 

ἔξω τῶν ὁρίων ἐκβάλλειν ἄταφον" ἂν δέ τις ἐλεύϑε- 
ρος συνθάπτῃ, δίκας ἀσεβείας τῷ ἐϑέλοντι λαγχάνειν 

ὑπεχέτω. παῖδας δὲ ἂν μὲν καταλίπῃ τῇ πόλει ixa- 
»οὕς, οἱ τῶν ὀρφανῶν ἐπιμελούμενοι καὶ τούτων, ὡς 

ὄντων ὀρφανῶν, ' ἐπιμελείσϑων μηδὲν χεῖρον τῶν ἀλ- 
λων ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἂν ὃ πατὴρ αὐτῶν ὄφλῃ τὴν 

δίκην.  XVL. Κοινὸν δ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι νόμον κεῖ- 

σϑαι χφεών, ὃς ἐλάττω τε εἰς ϑεοὺς αὐτῶν τοὺς πολ- 

λοὺς foyo καὶ λόγῳ πλημμελεῖν ἄν ποιοῖ, καὶ δὴ καὶ 

ἀνοήτους ἧττον γίγνεσϑαι, διὰ τὸ μὴ ἐξεῖναι ϑεοπο- 
λεῖν παρὰ γόμον. ἔστω γὰρ γόμος ὅδε τοῖς ξύμπασι | 

κείμενος ἁπλῶς" Ἱερὰ μηδὲ εἷς ἐν ἰδίαις οἰκίαις ἐχτή- 
σϑω. ϑύειν δ᾽ ὅταν ἐπὶ νοῦν iy τινί, πρὸς τὰ δημό- 
σια ἴτω ϑύσων, καὶ τοῖς ἱερεῦσί τὸ καὶ ἱερείαις ! ἐγ- 

χειριζένω τὰ ϑύματα, οἷς ἁγνεία τούτων ἐπιμελής" 
; RISE τσ πε. vae 

συνευξάσϑω δὲ αὐτὸς τε καὶ ὃς ἀν ἐθέλῃ uer avrov 

ξυνεύχεσϑαι. ταῦτα δὲ γιγνόμενα τῶν τοιῶνδε χάριν 
» € * ^ , 2 F3 € , , 

ἔστω. ἱερὰ καὶ ϑεοὺς ov ῥάδιον. ἱδρύεσϑαι, μεγάλης 

δὲ ioydlag τινὸς ὀρϑῶς δρὰν τὸ τοιοῦτον, ἔϑος τὲ 

γυναιξὶ τε δὴ διαφερόντως πάσαις καὶ τοῖς ἀσϑενοῦσι 
πάντῃ καὶ κινδυνεύουσι καὶ ἀποροῦσιν, ὅπῃ τις ἄν 
ἀπορῆ, καὶ τοὐναντίον ὅταν εὐπορίας τινὸς λάβωνται, 

á : : x 
καϑιεροῦν τε TO παρὸν ἀεὶ καὶ ϑυσίας εὐχεσϑαι καὶ 

910 ἱδρύσεις ὑπισχνεῖσϑαι * ϑεοῖς καὶ δαίμοσι καὶ παισὶ 
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ϑεῶν, ἔν τὲ φάσμασιν ἐγρηγορότας διὰ φόβους καὶ ἐν 
ὀνείροις, ὡς δ᾽ αὕτως ὄψεις πολλὰς ἀπομνημονεύον- 

τας, ἑκάστοισί 18 αὐτῶν ἄκη ποιουμένους βωμοὺς καὶ 
ἱερά, πάσας μὲν οἰκίας, πάσας δὲ κώμας ἕν τε καϑα- 

ροῖς ἱδρυομένους ἐμπειπλάναι καὶ ὅπῃ τις ἔτυχε τῶν 
τοιούτων. ὧν ἕνεκα χρὴ πάντων ποιεῖν κατὰ TOY γὺν 
λεγόμενον νόμον. πρὸς τούτοις δὲ ἕνεκα τῶν ἀσεβούν- 

των, ἵνα μὴ καὶ ! ταῦτα χλέπτοντες ταῖς πράξεσιν, 

ἵερά τὸ καὶ βωμοὺς ἐν ἰδίαις οἰκίαις ἱδρυόμενοι, λά- 

ϑρᾳ τοὺς ϑεοὺς ἵλεως οἰόμενοι ποιεῖν ϑυσίαις τε καὶ 
εὐχαῖς, εἰς ἄπειρον τὴν ἀδικίαν αὐξάνοντες αὑτοῖς τα 
ἐχκλήματα “πρὸς ϑεῶν ποιῶνται καὶ τοῖς ἐπιτρέπουσιν, 

οὖσιν αὐτῶν βελτίοσι, καὶ πᾶσα οὕτως ἡ πόλις ἀπο- 
λαύῃ τῶν ἀσεβῶν τρόπον τινὰ δικαίως. τὸν μὲν δὴ 
»ομοϑέτην ὁ ϑεὸς οὐ μέμψεται" ! χκείσϑω γὰρ »όμος 
οὗτος, μὴ κεχτῆσϑαι ϑεῶν ἐν ἰδίαις οἰκίαις ἱερά" τὸν 

δὲ φανέντα κεκτημένον ἕτερα καὶ ὀργιάζοντα πλὴν τὰ 

δημόσια, ἐὰν μὲν ἄδικον M μηδὲν τῶν μεγάλων καὶ ἄνο- 
σίων εἰργασμένος ἀνὴρ ἢ καὶ γυνὴ κεχτηταΐ τις, ὃ “μὲν 
αἰσϑανόμενος εἰξαγγελλέτω τοῖς γομοφύλαξιν, οἱ δὲ 

προςταττόντων εἰς τὰ δημόσια ἀποφέρειν ἱερὰ τὰ ἰδία, 
μὴ πείϑοντες δὲ ζημιούντων, ἕως ἄν ἀπενεχϑῇ" ! ἐὰν 
δέ τις ἀσεβήσας μὴ παιδίων αλλ ἀνδρῶν ἀσέβημα 
ἀνοσίων γένηται φαγερός, εἴτε ἐν ἰδίοις ἱδρυσάμενος 
εἴτ ἐν δημοσίοις ϑύσας ἱερὰ ϑεοῖς οἵςτισινοῦν, ὡς οὐ 
καϑαρὸς d» ϑύων, ϑανάτῳ ζημιούσϑω. τὸ δὲ παι- 

δίων ἢ μὴ κρίναντες 0t νομοφύλακες, εἰς τὸ δικαστή- 

ριον οὕτως εἰςαγαγόντες τὴν τῆς ἀσεβείας δίκην τού- 
τοις ἐπιτελούντων. 

Gros 

ΔΙΆΛΟΓΟΣ ENAEKATOX. 

L * A0. T'o δὴ μετὰ ταῦτ᾽ εἴη φῦ ἄν πρὸς 
ἀλλήλους ἡμῖν δεόμενα προςηκούσης τάξεως. ἁπλοῦν δέ 

γ ἐστὲ που TO γε TOLOUTOY' μήτϑ οὖν τις τῶν ἐμῶν 
χρημάτων ἅπτοιτο εἰς δύναμιν, μηδ᾽ αὖ κινήσειε μηδὲ 
τὸ βραχύτατον ἐμὲ μηδαμῇ μηδαμῶς πείϑων" κατὰ 
ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ περὶ τὰ τῶν ἄλλων ἐγὼ δρῴην, 

γοῦν ἔχων ἔμφρονα. ϑησαυρὸν δὴ λέγωμεν πρῶτον τῶν 
τοιούτων᾽ ὃν τις αὑτῷ καὶ τοῖς αὑτοῦ κειμήλιον ἔϑετο 
μὴ τῶν ἐμῶν ὧν πατέρων, und εὑρεῖν. ποτὲ ! ϑεοῖς 
εὐξαίμην μήϑ᾽ εὑρὼν κινήσαιμι, μηδ᾽ αὖ τοῖς λεγομέ- 
γοις μάντεσιν ἀνακοινώσαιμι τοῖς ̓ ἁμωςγέπως μοι ξυμ- 
βουλεύουσιν. ἀνελεῖν τὴν γῇ παρακαταϑήκην. οὐ γάρ 
ποτβ τοσοῦτον εἰς χφημάτων, ὠφεληϑείην ἂν κτῆσιν 
ἀνελών, ὅσον εἰς ὄγκον πρὸς ἀρετὴν ψυχῆς καὶ τὸ δί- 

καιον ἐπιδιδοίην ἄν μὴ ἀνελόμενος, κτῆμα ἀντὶ χτήμα- 
| τὸς ἄμεινον ἐν ἀμείνονι κτησάμενος, δίκην ἐν τῇ ψυχῇ 
πλούτου προτιμήσας ἐν οὐσίᾳ κεχτῆσϑαι πρότερον" 

ἐπὶ πολλοῖς γὰρ δὴ λεγόμενον εὖ τὸ μὴ κινεῖν τὰ ἀκί- 

γητα καὶ περὶ τούτου λέγοιτ᾽ ἄν ὡς ἑνὸς ἐχείνων ὃν- 
τος. ! πείϑεσϑαι δὲ χρὴ καὶ τοῖς περὶ ταῦτα λεγομέ- 
γοις ὔϑοις, ὡς εἰς παίδων γενεὰν οὐ ξύμφορα τὰ 
τοιαῦτα. ὃς δ᾽ ἂν παίδων τε ακηδὴς γένηται καὶ τοῦ 

ϑέντος τὸν νόμον ἀμελήσας, ἃ μήτε αὐτὸς κατέϑετο 
μήτϑ αὐ πατέρων τις πατήρ, μὴ πείσας τὸν ϑέμενον 
ἀνέληται, κάλλιστον νόμων διαφϑείρων καὶ ἁπλούστα.- 
τον, καὶ οὐδαμῇ ἀγεννοῦς ἀνδρὸς νομοϑέτημα, ὃς εἷ- 
πεν, ἃ μὴ κατέϑου, μὴ ἀνέλη, — τούτοιν τοῖν δυοῖν 

| ψομοϑέταιν ' καταφρονήσαντα καὶ ἀγελόμενον οὔτβ 
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σμικρόν, ὃ μὴ κατέϑοτο αὐτός, πλῆϑος δ᾽ ἔστιν ὅτε 

ϑησαυροῦ παμμέγεϑες, τί χρὴ πάσχειν ὑπὸ μὲν δὴ 
ϑεῶν, ὃ ϑεὸς οἶδεν. ὁ δὲ κατιδὼν “πρῶτος ἀγγελλέτω, 

ἐὰν μὲν ἐν ἄστει γίγνηται τὸ τοιοῦτον, τοῖς ἀστυνό- 
μοις, ἐὰν δὲ τῆς πόλεως ἐν ἀγορᾷ ποῦ, τοῖσιν ἀγορα- 
νόμοις, ἐὰν δὲ τῆς ἄλλης χώρας, * ἀγφονόμοις TE καὶ 

τοῖς τούτων ἄρχουσι δηλωσάτω. δηλωϑέντων δὲ ἡ 7 πό- 
λις εἰς Δελφοὺς πομπέτω᾽ ὃ τι δ᾽ ἂν ὁ ϑεὸς ἀναιρῇ 

περὶ 18 τῶν χρημάτων καὶ τοῦ κινήσαντος, τοῦτο 1 
πόλις ὑπηρετοῦσα ταῖς μαντείαις δράτω τοῦ ϑεοῦ. καὶ 
ἐὰν μὲν ἐλεύϑερος ὃ μηνύσας ἦ, δόξαν ἀρετῆς κρατή- 
σϑω, μὴ μηνύσας δέ, κακίας" δοῦλος δ᾽ ἐὰν ἢ, μηνύ- 
σας μὲν ἐλεύϑερος ὑπὸ τῆς πόλεως ὀρϑῶς γίγνοιτ᾽ ἂν 
ἀποδιδούσης τῷ δεσπότῃ τὴν τιμήν, μὴ μηνύων δὲ ϑα- 
γάτῳ ̓ ζημιούσϑω. τούτῳ δ᾽. ἑπόμενον ἑξῆς ἄν γίγνοι- 

TO τὸ περὶ σμιχρὰ καὶ μεγάλα. ταὐτὸν τοῦτο νόμιμον 
ξυνακολουϑεῖν. ἂν τις τῶν αὑτοῦ τι καταλίπῃ που 

ἑκὼν Bir ἄκων, 0 προςτυγχάνων ἐάτω κεῖσϑαι, νομί- 

ζων φυλάττειν ἐνοδίαν δαίμονα, τὰ τοιαῦτα ὑπὸ τοῦ 
»όμου τῇ ϑεῷ καϑιερωμένα. ἂν δὲ παρὰ ταῦτα τις 
ἀπειϑῶν ἀναιρούμενος οἴκαδε φέρῃ, ἂν μὲν σμικρᾶς 
τιμῆς ἄξιον ὧν δοῦλος, ὑπὸ τοῦ προςτυγχάνοντος μὴ 
ἔλαττον τριακονταἕέτους πολλὰς πληγὰς μαστιγούσϑω" 

ἐὰν δὲ τις ᾿ ἐλεύϑερος, πρὸς τῷ ἀνελεύϑερος εἶναι 

δοχεῖν καὶ ἀκοινώνητος νόμων δεκαπλάσιον τῆς τιμῆς 
τοῦ κινηϑέντος ἀποτινέτω τῷ καταλιπόντι. ἐὰν δὲ τις 
ἐπαιτιᾶται τῶν αὑτοῦ χρημάτων ἔχειν τινὰ τιλέον ἢ 
xai σμικρότερον, ὁ δὲ ὁμολογῇ μὲν ἔχειν, μὴ τὸ éxel- 
γου δέ, ἂν μὲν ἀπογεγφαμμένον ἢ παρὰ τοῖς ἄρχουσι 
τὸ κτῆμα κατὰ voor, τὸν ἔχοντα καλείσϑω πρὸς τὴν 
ἀρχήν, ὃ δὲ καϑιστάτω. γενομένου δὲ ἐμφανοῦς, ἐὰν 
ἐν τοῖς γράμμασιν ! ἀπογεγθαμμένον φαίνηται ποτέ- 
ρου τῶν ἀμφιςβητούντων, ἔχων οὗτος ἀπίτω" ἐὰν δὲ 
τινος ἄλλου τῶν μὴ παρόντων, ὁπότερος ἂν παράσχῃ 

τὸν ἐγγυητὴν ἀξιόχρεων ὑπὲρ τοῦ ἀπόντος, ὡς παρα- 
δώσων ἐκείνῳ, κατὰ τὴν ἐκείνου ἀφαίρεσιν ἀφαιρεί- 
σϑω. ἐὰν δὲ παρὰ τοῖς ἄρχουσι τὸ ἀμφιςβητούμενον 
μὴ ἀπογεγραμμένον ἢ» κείσϑω μὲν μέχρι. δίκης παρὰ 
τρισὶ τῶν ἀρχόντων τοῖς πρεσβυτάτοις" ἐὰν δὲ τὸ με- 
σεγγυωϑὲν ϑρεέμμα ῇ» τὸν »ικηϑέντα περὶ αὐτοῦ δίκῃ 

τὴν τροφὴν ἐχτίνειν τοῖς ἀρχουσι" τὴν δὲ κρίσιν ! δια- 
δικάζειν ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν τοὺς ἄρχοντας. Ir. γέ. 
τω τὸν ἑαυτοῦ δοῦλον ὃ βουλόμενος, ἐὰν ἔμφρων a 
χφησόμενος 0 τι ἂν ̓ ἐϑέλῃ τῶν ὁπόσα ὅσια" ἀγέτω δὲ 
καὶ ὑπὲρ ἄλλου τῶν οἰκείων ἢ φίλων τὸν ἀφεστῶτα 

ἐπὶ σωτηρίᾳ. ἐὰν δέ τις ἀφαιρῆταί : τινὰ εἰς ἐλευϑερίαν 
ὡς δοῦλον ἀγόμενον, μεϑιέτω μὲν ὃ ἄγων, o δὲ 

φούμενος ἐγγυητὰς τρεῖς ἀξιόχρεως καταστήσας 
ἀφαιρείσϑω κατὰ ταῦτα, ἄλλως δὲ μή. ἐὰν δὲ 

ἄφαι- 

οὕτως 
παρὰ 

ταῦτά τις ἀφαιρῆται, τῶν βιαίων ἔνοχος ἔστω καὶ 
ἁλοὺς " τὴν διπλασίαν τοῦ ἐπιγραφέντος βλάβους τῷ 

ἀφαιρεϑέντι τινέτω. ἀγέτω δὲ καὶ τὸν ἀπελεύϑερον, 

ἐάν τις μὴ ϑεραπεύῃ τοὺς ἀπελευϑερώσαντας ἢ μὴ 
ἱκανῶς. ϑεραπεία δὲ φοιτᾶν τρὶς τοῦ μηνὸς τὸν ἀπε- 

λευϑερωϑέντα πρὸς τὴν τοῦ ἀπελευϑερώσαντος ἑστίαν, 

ἐπαγγελλόμδνον ὃ τι χρὴ δρᾶν τῶν δικαίων καὶ ἅμα 
δυνατῶν, καὶ περὶ γάμου ποιεῖν ὃ τί περ ἄν ξυνδοχῇ 
τῷ γενομένῳ δεσπότῃ, πλουτεῖν δὲ τοῦ ἀπελευϑερώ- 
σαγιὸς μὴ ἐξεῖναι μᾶλλον" τὸ δὲ ' πλέον γιγνέσϑω τοῦ 
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egztOrOv. μὴ πλείω δὲ εἴκοσιν ἐτῶν μένδιν τὸν ἀφβ- 

ΜΡ TC ; apt. 
Üévra, ἀλλὰ καϑάπερ καὶ τοὺς ἄλλους ξένους ἀπιέναι 

j S BEC ERES ; rx " 
λαβόντα τὴν αὑτοῦ πᾶσαν οὐσίαν, ἐὰν μὴ πείσῃ τούς 

τ tamus ; ir di τ 
18 ἄρχοντας καὶ τὸν ἀπελευϑερώσαντα. ἐὰν δὲ τῷ 

᾽ ; » S - » 3 st 
ἀπελουϑϑοώϑεντι ἢ καὶ τῶν ἀλλὼν τῳ ξένων ουσία 

πλείων Ζίγνηται τοῦ τρίτου μεγέϑϑι τιμήματος, ü ἄν 

τοῦτο ἡμέρᾳ γένηται, τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ ταύτης 
τῆς ἡμέρας λαβὼν ἀπίτω τὰ ἑαυτοῦ, καὶ μηδεμία τῆς ! 

μονῆς παραίτησις ἔτι τούτῳ παρ᾽ ἀρχόντων γινέσϑω. 
ἐὰν δέ τις ἀπειϑῶν τούτοις εἰςαχϑεὶς εἰς δικαστήριον 
E ; 7 1 ; E 
ὄφλῃ», ϑανάτῳ τ ζημιούσϑω καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ 

' , »o» , 7 P 
ιγνέσϑω δημόσια. δίκαι δ᾽ ἔστωσαν τούτων ἕν ταῖς 

7 " M 5 : ὃ ; 3T en E 
φυλετικαῖσι δίκαις, ἐὰν μὴ πρότερον ἐν γείτοσιν ἢ ἐν 

E - » ΄ ' » , - 

αἱρετοῖσι δικασταῖς ἀπαλλάττωνται πρὸς ἀλλήλους τῶν 

ἐγκλημάτων. 

ὁτουοῦν ἢ τινος ἑτέρου τῶν αὑτοῦ χρημάτων, 

᾿Εὰν δὲ ὡς αὑτοῦ ἐφάπτηται ζώου καὶ 
ἀναγέτω 

μὲν ὃ ! ἔχων εἰς πρατῆρα ἢ τὸν δόντα ἀξιόχρεών TG 
καὶ ἔνδικον ἢ τινι τρόπῳ παραδόντα ἄλλῳ κυρίως, δἰς 

μὲν πολίτην ἢ καὶ cua τῶν ἐν τῇ 70À& ἡμερῶν 

τριάκοντα; εἰς δὲ ξενικὴν παράδοσιν πέντε μηνῶν, ἧς 
μέσος ὃ μὴν ἐν ᾧ τρέπεται ϑερινὸς ἥλιος εἰς τὰ χει- 
μερινά. Ὅσα δὲ διά τινος ὠνῆς ἢ καὶ πράσεως αλ- 
λάττεταὶ τις ἕτερος. ἄλλῳ, διδόντα ἐν χώρᾳ Tj τοτα- 

γμένῃ ἑκάστοις κατ ἀγορὰν καὶ δεχόμενον ἐν τῷ πα- 
ραχρῆμα τιμὴν οὕτως ἀλλάττεσϑαι, ἀλλοϑι δὲ μηδα- 

μοῦ μηδ᾽ ἐπὶ ἀναβολῇ ! πρᾶσιν μηδὲ ὠνὴν ποιβῖσ ϑαι 

μηδενός. ἐὰν δὲ ἄλλως ἢ ἐν ἄλλοις τόποις ὁτιοῦν 

ἀνϑ᾽ ὁτουοῦν διαμείβηται € ἕτερος ἄλλῳ, πιστεύων πρὸς 
ὃν ἂν ἀλλάττηται, ποιείτω ταῦτα ὡς οὐκ οὐσῶν δικῶν 
κατὰ νόμον περὶ τῶν μὴ πραϑέντων κατὰ τὰ νῦν λε- 
γόμενα. Ἐραάνων δὲ πέρι, τὸν βουλόμενον ἐρανίζειν 

φίλον παρὰ φίλοις" 

τῆς ἐρανίσεως, οὕτω πράττειν ὡς δικῶν μηδενὶ περὶ 

ἐὰν δέ τις διαφορὰ γίγνηται περὶ 

τούτων μηδαμῶς ἐσομένων. Ὃς δ᾽ ἂν ἀποδόμενος τι- 
μήν του λάβῃ μὴ ἐλάττω δραχμῶν πεντήκοντα, παρα- 
μενέτω κατὰ πόλιν ἐξ ἀνάγκης δέκα ἡμέρας, ὁ δὲ 

πριάμενος * igrG τὴν οἰκίαν τὴν τοῦ ἀποδυμένου, τῶν 
περὶ τὰ τοιαῦτα ἐγκλημάτων εἰωϑύτων γίγνεσϑαι χά- 

Qu καὶ τῶν ἀναγωγῶν τῶν κατὰ »όμους εἵνεκω. à δὲ 
χατὰ νόμους ἀναγωγὴ καὶ μὴ τῇδε ἔστω. ἐάν τις ἀν- 
δράποδον. ἀποδῶται κάμνον φϑόῃ ἢ λιϑῶν ἢ στραγ- 
γουριῶν ἢ τῇ καλουμένῃ, ἱερᾷ νόσῳ ἢ καὶ ἑτέρῳ τινὶ 
ἀδήλῳ τοῖς πολλοῖς νοσήματι μακρῷ καὶ δυριάτῳ κα- 

τὰ τὸ σῶμα ἢ κατὰ τὴν διάνοιαν, ἐὰν μὲν ἰατρῷ τις 
ἢ γυμναστῇ, μὴ ἀναγωγῆς ἔστω τούτῳ πρὸς τὸν τοι- 
OUTOY τυγχάνειν, "μηδ᾽ ἐὰν ταἀληϑές, τις προειπὼν ἀπο- 
δῶταί τῳ ἐὰν δὲ τις ἰδιώτῃ τι τῶν τοιούτων ἀποδῶ- 
ται δημιουργός, ὃ πριάμενος ἐντὸς ἐχμήνου ἀναγέτω, 

πλὴν τῆς ἱερᾶς" ταύτης δ᾽ ἐντὸς ἐνιαυτοῦ τὴν ἀναγω- 
γὴν ἐξέστω ποιεῖσϑαι τῆς νόσου" διαδικαζέσϑω δὲ ἔν 
τισι τῶν ἰατρῶν, οὺς ἂν κοινῇ προβαλόμενοι ἕλωνται" 
τὸν δὲ ὄφλοντα τὴν δίκην διπλάσιον ἀποτίνειν τῆς τι- 
μῆς ἧς ἄν ἀποδῶται. ἐὰν δὲ ἰδιώτῃ τις ἰδιώτης, ἀνα- 

γωγὴν μὲν εἶναι, καϑάπερ ! καὶ τοῖς πρόσϑεν ἐῤῥή- 

ϑη, καὶ τὴν διαδικασίαν, ὁ δὲ ὀφλὼν τὴν τιμὴν ἁπλῆν 
ἀποτινέτω. ἐὰν δὲ ἀνδροφόνον. ἀποδῶταί τίς τινι εἰ- 
δότι μὲν εἰδώς, μὴ τυγχανέτω ἀναγωγῆς τοῦ τοιούτου 
τῆς πράσεως, μὴ εἰδότι δὲ τὴν μὲν ἀναγωγὴν εἶναι τό- 
τε, ὅταν τις αἴσϑηται τῶν πριαμένων, ἐν πέντε δὲ τῶν 

D 
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TU z 7 E ' 5 S TC ER 
νομοφυλάκων τοῖς νεωτάτοις εἶναι τὴν κρίσιν, εἰδὼς δὲ 
^ m. ug - : : 
ἂν χριϑῇ, τας TE οἰκίας τοῦ πριαμένου καϑηράτω κα- 
JUAN S ed e - , y τὸν - » ΄ 

τὰ τὸν τῶν ἐξηγητῶν νόμον, τῆς τιμῆς 16 ἀποδότω 
LI * 34 , » 

Ὁ δὲ αλλαττύμενος ἢ 
? 3 ^ U » ^ - 3. ΄ ς 

γόμισμα ἀντὶ νομίσματος ἢ καὶ τῶν ἀλλων ζώων ὁτι- 
Ξ y uw S - ᾳ : 

οὖν ἢ xci μὴ ζώων ἀκίβδηλον πᾶν διδότω καὶ δεχέσϑω 
y : ; : , » 

τῷ νόμῳ ξυγνεπόμενος. προοΐμιον δέ, χαϑάπερ ἄλλων 
; TE Mad, 

νόμων, δεξώμεϑα xal περὶ ὅλης ταύτης τῆς oU MEUS 

βδηλείαν, δὲ χρὴ πάντα ἄνδρα. διανοηϑῆναι καὶ ψεῦδος 
καὶ ἀπάτην ὡς ἕν τι γένος ὃν, τοῦτο, ᾧ τὴν φήμην 
ἐπιφέρειν εἰώϑασιν οἱ πολλοὶ κακῶς λέγοντες, ὡς ἐν 

καιρῷ γιγνόμενον ἑχάστοτε τὸ τοιοῦτον πολλάκις ἄν 
ὀρϑῶς ἔχοι. τὸν καιρὸν δὲ καὶ ὅπου ! καὶ ὁπότε ἀτά- 

- D ΄ 
^ ! τῷ πριᾶάμενῳῷ τριπλάσιον. 

χτως καὶ ἀορίστως ἐῶντες τῇ λέξει ταύτῃ πολλὰ ζη- 

μιοῦνταί τε καὶ ξημιοῦσιν. ἑτέρους. »ομοϑέτη δὲ οὐκ 

ἐγχωρεῖ. τοῦτο ἀύριττον ἐᾶν, ἀλλ ἢ μείζους. ἢ ἐλάττους 

ὅρους ἀεὶ δεῖ διασαφεῖν. καὶ δὴ καὶ νῦν ὡρίσϑω. 

ψεῦδος μηδεὶς μηδὲν μηδ᾽ ἀπάτην μηδὲ τι κίβδηλον, 
γένος ἐπικαλούμενος ϑεῶν, μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ nga- 

Egg», ὁ μὴ ϑεομισέστατος ἔσεσϑαι μέλλων. * ovroc 

δ᾽ ἐστίν, ὃς àv ὅρκους ὀμνὺς ψευδεῖς μηδὲν φροντίξῃ 

ϑεῶν, δεύτερος i5 ὃς ἄν ἐναντίον τῶν κρειττόνων αὖ- 
τοῦ ψεύδηται. κρείττους δὲ oi ἀμείνους τῶν χειρόνων, 

πρεσβύται τε, ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν, τῶν νέων, διὸ καὶ 

γονεῖς κρείττους ἐκγόνων, καὶ ἄνδρες δὴ γυναικῶν καὶ 

παΐδων, ἄρχοντές τϑ ἀρχομένων. οὕς αἰδεῖσϑαι πᾶσι 

πάντας πρέπον ἂν εἴη ἐν ἀλλῃ τε ἀρχῆ πάσῃ καὶ ἐν 

ταῖς πολιτικαῖς δὴ μάλιστα ἀρχαῖς" ὅϑεν ὃ νῦν παρὼν 
ἡμῖν λόγος ἐλήλυθε. πᾶς γὰρ τῶν κατ᾽ ! ἀγορὰν ὁ 
κιβδηλεύων τι ψεύδεται καὶ ἀπατᾷ καὶ τοὺς ϑεοὺς 

* : S xuedu ; ; 
| παρακαλῶν ἐπόμνυσιν ἐν τοῖς TOY ἀαγουπνόμων vouoi- 

ci τε καὶ φυλακτηρίοις, ovre ἀνϑρώπους αἰδούμενος 
οὔτε ϑεοὺς σεβόμενος. πάντως μὲν δὴ καλὸν ἐπιτή- 
δευμα ϑεῶν ὀνόματα μὴ χραΐνειν ῥᾳδίως ἔχοντα, ὡς 
ἔχουσιν ἡμῶν ἑκάστοτε τὰ πολλὰ οἱ πλεῖστοι καϑα- 
φὐτητός τε καὶ ἁγνείας τὰ περὶ τοὺς ϑεούς. εἰ δ᾽ οὖν 
μὴ πείϑοιτο, ὅδε γ»όμος" ^O πωλῶν ὁτιοῦν ἐν ἀγορᾷ 
μηδέποτε δύο εἴπη τιμὰς ὧν ἂν πωλῇ, ! ἁπλῆν δὲ εἰ- 
mo», ἄν μὴ τυγχάνῃ ταύτης, ἀποφέρων ὀρϑὼῶς ἂν 
ἀποφέροι πάλιν καὶ ταύτης τῆς ἡμέρας μὴ τιμήσῃ 
πλέονος μηδὲ ἐλάττονος" ἔπαινος δὲ ὅρκος τε περὶ 

παντὸς τοῦ πωλουμένου ἀπέστω. ἐὰν δὲ τις ἀπειϑῆ 

τούτοις, ὃ παρατυγχάνων τῶν ἀστῶν, μὴ ἔλαττον ἢ 
τριάκοντα γεγονὼς ἔτη, κολάζων μὲν τὸν ὀμνύντα, 
ἀνατὶ τυπτέτω, ἀφροντιστῶν δὲ καὶ ἀπειϑῶν ἔνοχος 
ἔστω ψόγῳ προδοσίας τῶν νόμων. τὸν δὲ δὴ κίβδηλόν 
τι πωλοῦντα καὶ μὴ δυνάμενον τοῖς ! νῦν πείϑεσϑαι 

λόγοις ὃ προςτυγχάνων τῶν γιγνωσκόντων, δυνατὸς ὦ ὧν 
ἐξελέγχειν, ἐναντίον ἐλέγξας τῶν ἀρχόντων, ὃ μὲν δοῦ- 

λος φερέσϑω τὸ κπιβδηλευϑὲν καὶ ὁ μέτοικος, ὃ δὲ πο- 
λίτης μὴ ἐλέγχων ἀποστερῶν τοὺς ϑεοὺς κα- 

χὸς ἀγορευέσϑω, δὲ ἀναϑέτω τοῖς τὴν ἀγο- 

ρὰν ἔχουσι ϑεοῖς. ὁ δὲ δὴ φανερὸς γενόμενός TL πω- 

λῶν τοιοῦτον πρὸς τῷ στερηϑῆναι τοῦ κιβδηλευϑέν- 
τος, ὁπόσης ἄν τιμῆς ἀξιώσῃ τὸ πωλούμενον, κατὰ 
δραχμὴν ἑκάστην τῇ Krug τυπτέσϑω ! πληγὰς ὑπὸ 
κήρυχος ἐν τῇ ἀγορᾷ κηρύξαντος, ὧν ἕνεχα μέλλει τύ- 
πτεσϑαι. τὰ δὲ κιβδηλεύματαά τ καὶ κακουργίας τῶν 
πωλούντων οἵ τα ἀγορανόμοι καὶ oi νομοφύλακες πὺ 

μὲν ὡς 

ἐλέγξας 

ΡΙΙΑΤΟΝΙΒ 

ϑόμενοι τῶν ἐμπείρων περὶ ἕκαστα, ἀναγραψάντων ἅ 
τε χρὴ ποιεῖν τὸν πωλοῦντα καὶ & μή; καὶ πρόσϑεν ἰ 
τοῦ ἀγορανομίου ϑέντων ἐν στήλῃ γράψαντες γόμους 
εἶναι τοῖς περὶ τὴν. τῆς ἀγορᾶς χρείαν μηνυτὰς σα- 
φεῖς. mds περὶ τῶν ἀστυνόμων ἐν τοῖς πρόσϑεν 
ἱκανῶς εἴρηται" ἐὰν δὲ τι προςδεῖν δοκῇ, νομοφύλαξιν 

ἐπανακοινώσαντες καὶ γφάψαντες τὸ δοκοῦν ἐκλιπεῖν 

εἰς ἀστυνόμιον ϑέντων ἐν στήλῃ τά τε ΧΩ καὶ τὰ 
δεύτερα τεϑέντα αὐτοῖσι, τῆς ἀρχῆς »όμιμα. . Κι- 
Blois δ᾽ ἐπιτηδεύμασιν E ἕπεται κατὰ πόδα M. 
ἐπιτηδεύματα. ταύτης δὲ πέρι ξυμπάσης συμβουλὴν 
πρῶτον δόντες καὶ up ἐπ αὐτῇ γόμον ὕστερον ἐπι- 
ϑώμεϑα. καπηλεῖα ! γὰρ κατὰ πύλιν πᾶσα γέγονεν Β 

οὐ βλάβης ἕνεκα 10 γε χατὰ φύσιν, πᾶν δὲ τούὐναν- 
τίον" πῶς γὰρ οὐκ εὐεργέτης πᾶς, ὃς ἂν οὐσίαν χρη- 
μάτων ὡντινωνοῦν ἀσύμμετρον οὖσαν καὶ ἀνώμαλον 
ὁμαλήν. τε καὶ σύμμετρον ἀπεργάζηται; τοῦτο ἡμῖν 
χρὴ φάναι xai τὴν τοῦ »ομίσματος ἀπεργάζεσϑαι δύ- 
γαμιν, καὶ τὸν ἔμπορον ἐπὶ τούτῳ τετάχϑαι δεῖ λέ- 
yeu zal μισϑωτὸς xl πανδοκεὺς καὶ ἄλλα, τὰ μὲν | 
εὐσχημονέστερα, τὰ δὲ ἀσχημονέστερα γηνόμενα, TOU- 
τό ys ! πάντα δύναται, πᾶσιν ἐπικουρίαν, ταῖς χφεΐαις σ 
ἐξευπορεῖν καὶ ὁμαλότητα ταῖς οὐσίαις. τὶ ποτε δὴ τὸ 
μὴ καλὸν αὐτὸ μηδ᾽ εὔσχημον δοκεῖν εἶναι, καὶ τί τὸ 
διαβεβληκὸς τυγχάνει, ἴδωμεν, i ἵν᾽ εἰ μὴ καὶ τὸ ὅλον, 
ἀλλ᾿ οὖν μέρη γε ἐξιασώμεϑα νόμῳ. πρᾶγμ᾽ fo, ὡς 

ἔοικεν, οὐ SM S οὐδὲ σμικρᾶς δεόμενον ἀρετῆς. KA. 
Πῶς λέγεις; ΑΘ. Ὦ φίλε Κλεινία, σμικρὸν γένος ἀν- 

ϑρώπων καὶ φύσει ολίγον καὶ ἄχρᾳ τροφῇ τεϑραμμέ- 
vov, ὅταν εἰς χρείας τε καὶ ! ἐπιϑυμίας τινῶν ἐμπί- D 

7j, καρτερεῖν πρὸς TO μέτριον δυνατόν ἐστι; καὶ ὅταν 
ἐξῇ χφήματα λαβεῖν. πολλά, γήφει xal πρότερον αἱρεῖ- 
ται τοῦ πολλοῦ τὸ τοῦ μέτρου ἐχόμενον" τὰ δὲ τῶν 
ἀνϑρώπων πλήϑη x&v τοὐναντίον ἔχει τούτοις, δεόμε- 

νά re ἀμέτρως δεῖται καὶ ἐξὸν κερδαίνειν τὰ μέτρια 
ἀπλήστως αἱρεῖται κερδαίνειν. διὸ πάντα τὰ περὶ τὴν 

καπηλείαν καὶ ἐμπορίαν καὶ πανδοκείαν γένη διαβέβλη- 
ταὶ τε καὶ ἐν αἰσχροῖς γέγονεν ὀνείδεσιν ἐπεὶ Bi τις, 

ὃ μήποτε γένοιτο οὐδ᾽ ἔσται, προςαναγκάσειξ --- γε- 
λοῖον μὲν εἰπεῖν, ! ὅμως δὲ εἰρήσεται --- πανδοκεῦσαι 
τοὺς πανταχῇ ἀρίστους ἄνδρας ἐπὶ τινα χρόνον ἢ κα- 
πηλεύειν D TL τῶν τοιούτων πράττειν, ἢ καὶ γυναῖκας 
E τινος ἀνάγκης εἱμαρμένης τοῦ τοιούτου μετασχεῖν 
τρόπου, γνοΐημεν ay ὡς φίλον καὶ ἀγαπητόν ἐστιν 
ἕκαστον τούτων, καὶ εἰ κατὰ λόγον ἀδιάφϑορον. r-b 
7νοιτο, ἐν μητρὸς ἄν καὶ τροφοῦ σχήματι τιμῷτο τὰ 
τοιαῦτα πάντα. γνὺν δὲ ὁπόταν εἰς ἐρήμους τις καπη-" 
λείας ἕνεκα * τόπους καὶ πανταχόσε μήκη ἔχοντας 919 

ὁδῶν ἱδρυσάμενος οἰκήσεις, ἐν ἀπορίᾳ γιγνομένους xa- 
ταλύσεσιν ἀγαπηταῖς δεχόμενος ἢ ὑπὸ χειμώνων ἀγρίων 
βίᾳ ἐλαυνομένους εὐδιεινὴν γαλήνην παρασχὼν ἢ mi- 

irs ἀναψυχήν, τὰ “μετὰ ταῦτα οὐχ ὡς ἑταίρους δε- 

ξάμενος φιλικὰ παράσχῃ ξένια ἑπόμενα ταῖς ὑποδο- | 

χαῖς, ὡς δ᾽ ἐχϑροὺς αἰχμαλώτους κεχειρωμένους ἀπο- 
λυτρώσῃ τῶν μακροτάτων "xai ἀδίκων καὶ ἀχαϑάρτων 

λύτρων, ! ταῦτά ἐστι καὶ τὰ τοιαῦτα ἐν ξύμπασι, τοῖς 
τοιούτοις αἰσχρῶς ἁμαρτανόμενα τὰς διαβολὰς τῇ τῆς 
ἀπορίας ἐπικουρήσει παρεσκευακότα. τούτων οὖν χρὴ 
φάρμακον ἀεὶ τέμνϑιν τὸν νομοϑέτην. ὀρϑὸν μὲν δὴ 
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πάλαι Te εἰρημένον ὡς πρὸς δύο μάχεσϑαι καὶ ἐναν- 
τία χαλεπόν, καϑάπερ ἐν ταῖς νόσοις πολλοῖς τ αλ- 

Aoi: καὶ δὴ καὶ νῦν ἡ τούτων καὶ περὶ ταῦτα ἐστὲ 
πρὸς δύο μάχη, πενίαν καὶ πιλοῦτον, τὸν μὲν ψυχὴν 
διεφϑαρκότα τρυφῇ τῶν ! ἀνϑρώπων, τὴν δὲ λύπαις 
προςτετραμμένην εἰς ἀναισχυντίαν αὐτήν. 
τῆς νόσου ταύτης ἀρωγὴ γίγνοιτ᾽ ἄν ἐν νοῦν ἐχούσῃ 
πόλει; πρῶτον μὲν ὃ τι σμικροτάτῳ χρῆσϑαι κατὰ 

δύναμιν τῷ τῶν καπήλων γένει, ἔπειτα τούτοις τῶν 

ἀνϑρώπων προςτάττει». ὧν διαφϑειρομένων οὐκ ἂν γί- 
yvouo μεγάλη λύμη τῇ πόλει, τρίτον δὲ αὐτοῖς τοῖς 
μετασχοῦσι τούτων τῶν ἐπιτηδευμάτων εὑρεῖν μηχα- 
yir, ὅπως ἤϑη μὴ ἀνέδην ἀναισχυντίας ! r8 καὶ ἀν8- 
λευϑέρου ψυχῆς μέτοχα συμβήσεται γίγνεσϑαι ῥᾳδίως. 
μετὰ δὴ τὰ vr εἰρημένα περὶ ταῦτα νόμος ἀγαϑῇ 
τύχῃ τοιόςδε ἡμῖν γιγνέσϑω. Μαγνήτων, οὺς 0 ϑεὸς 

ἀνορϑῶν πάλιν κατοικίζει, χεωμόροι. ὅσοι τῶν τεττα- 

τίς οὖν δὴ 

φάκοντα καὶ πϑντακιςχιλίων ἑστιῶν εἰσί, μήτε κάπηλος 
ἑκὼν μηδ᾽ ἄχων “μηδεὶς γιγνέσϑω μήτ᾽ ἔμπορος μήτ 
διακονίαν μηδ᾽ ἥντινα κεκτημένος. ἰδιώταις τοῖς μὴ ἐξ 

ἴσου ἑαυτῷ, πλὴν πατρὶ καὶ μητρὶ καὶ τοῖς ἔτι τούτων 

! εἰς τὸ ἄνω γένϑσι καὶ πᾶσι τοῖς αὑτοῦ πρεσβυτέροις, 
ὅσοι ἐλεύϑεροι ἐλευϑέρως. τὸ δ᾽ ἐλευϑερικὸν καὶ ἀνε- 

λεύϑερον ἀκριβῶς μὲν οὐ ῥάδιον γνομοϑετεῖν, ρθέ: 
go ve μὴν ὑπὸ τῶν τὰ ἀριστεῖα εἰληφότων τῷ ἐχεί- 
vov μίσει T8 καὶ ἀσπασμῷ. ὃς δ᾽ ἂν ΕΙΣ τῆς 
ἀνελευϑέρου τέχνῃ Tul 5T T), γραφέσϑω μὲν αὐτὸν 

γένους αἰσχύνης ὃ βουλόμενος πρὸς τοὺς ἀρετῇ πρώ- 
τους κεκριμένους, ἐὰν δὲ δόξη ἀναξίῳ ἐπιτηδεύματι 

καταῤῥυπαίνειν τὴν αὑτοῦ πατρῴαν ἑστίαν, δεϑεὶς 

ἐνιαυτὸν ἀποσχέσϑω τοῦ τοιούτου, * καὶ ἐὰν αὖϑις, 

ἔτη δύο, καὶ ἐφ ἑκάστης ἁλώσεως τοὺς δεσμοὺς μὴ 
παυέσϑω διπλασιάζων τὸν ἔμπροσϑεν χρόνον. δεύτε- 
ρος μὴν νόμος μέτοικον εἶναι χρεὼν ἢ ξένον ὃς ἂν 
μέλλῃ καπηλεύσειν. τὸ δὲ τρίτον καὶ τρίτος" ὅπως ὡς 

ἄριστος ἢ καὶ κακὸς ὡς ἥκιστα ὃ τοιοῦτος ἡμῖν ἢ 
ξύνοικος ἐν τῇ πόλει, τοὺς νομοφύλακας Xon νοῆσαι 
φύλακας εἶναι μὴ μόνον ἐκείνων, οὺς φυλάττειν ῥάδιον 
μὴ παρανόμους καὶ κακοὺς γίγνεσϑαι, ὅσοι γενέσει 
καὶ τροφαῖς &U πεπαίδευνται, ! τοὺς δὲ μὴ τοιούτους, 
ἐπιτηδεύματά τὸ ἐπιτηδεύοντας, ἃ προτροπὴν ἔχϑι τινὰ 
ἰσχυρὰν πρὸς τὸ προτρέπειν κακοὺς γίγνεσθαι, φυλα- 
κτέον μᾶλλον. ταύτῃ δὴ τὰ περὶ τὴν καπηλείαν πολ- 

λὴν οὖσαν καὶ πολλὰ ἐπιτηδεύματα τοιαῦτα χεχτημέ- 
»η»» ὅσαπερ ἂν αὐτῶν λειφϑῇ δόξαντα ἐκ πολλῆς 

ἀνάγκης ἐν τῇ πόλει δεῖν εἶναι, συνελϑεῖν αὖ χρεὼν 
περὶ ταῦτα τοὺς νομοφύλακας μετὰ τῶν ἐμπείρων ἑκά- 
qune καπηλείας, καϑάπερ ! ἔμπροσϑεν ἐπετάξαμεν τῆς 

κιβδηλδίας πέρι, ξυγγενοῦς τούτῳ πράγματος, συνελ- 

ϑόντας δὲ ἰδεῖν λήμμά τε καὶ ἀνάλωμα τί ποτα τῷ 
καπήλῳ κέρδος ποιεῖ τὸ μέτριον, γφάψαντας δὲ ϑεῖναι 

τὸ γιγνόμενον ἀνάλωμα καὶ λῆμμα καὶ φυλάττειν, τὰ 
μὲν ἀγορανόμους, τὰ δὲ ἀστυνόμους, τὰ δὲ ἀγρονό- 
μους. καὶ σχεδὸν οὕτως ἂν καπηλεία τὰ μὲν ὠφελοῖ 
ἑκάστους, σμικρότατα δὲ ἂν βλάπτοι τοὺς ἐν ταῖς πό- 

λεσι χρωμένους. V. ! Ὅσα τις ἂν ὁμολογῶν ξυνϑὲ- 

σϑαι μὴ ποιῇ κατὰ τὰς ὁμολογίας, πλὴν ὧν ἂν νόμοι 
ἀπείργωσιν ἢ ψήφισμα, ἢ τινος ὑπὸ ἀδίκου βιασϑεὶς 
ἀνάγκης ὁμολογήσῃ; καὶ ἐὰν ἀπὸ τύχης ἀπροςδοκήτου 
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τις ἄκων κωλυϑῇ, δίκας εἶναι τῶν ἄλλων ἀτϑλοῦς ὁμο- 
λογίας ἐν ταῖς φυλετικαῖσι δίκαις, ἐὰν ἐν διαιτηταῖς ἢ 

γείτοσιν ἔμπροσϑεν μὴ δύνωνται διαλλάττεσϑαι. Ἡ- 
φαίστου καὶ ϑηνᾶς ἱερὸν τὸ τῶν δημιουργῶν γένος, 

ot τὸν βίον ἡμῖν ξυγκατεσχευάκασι τέχναις, ! ᾿ἄρεως 

δ᾽ αὖ καὶ Ἡϑηνᾶς oí τὰ τῶν δημιουργῶν σώζοντες 
τέχναισιν ἑτέραις ἀμυντηρίοις ἔργα δικαίως δὲ καὶ τὸ 
τούτων γένος ἱερόν ἐστι τούτων τῶν ϑεῶν. οὗτοι δὴ 
πάντες χώραν καὶ δῆμον ϑεραπεύοντες διατολοῦσιν, οἵ 
μὲν ἄρχοντες τῶν κατὰ πόλθμον ἀγώνων, oi δὲ ὀργά- 
vay T8 καὶ ἔργων ἀποτελοῦντες γένεσιν Suo: oic 
δὴ περὶ τὰ τοιαῦτα οὐ πρέπον ἂν εἴη ψεύδεσϑαι, 
ϑεοὺς πφογόνους αὑτῶν αἰδουμένους. * ἂν δή τις δὴη- 
μιουργῶν εἰς χρόνον εἰρημένον ἔργον μὴ ἀποτελέσῃ 
διὰ κάκην, μηδὲν τὸν βιοδότην ϑεὸν ἐπαιδεσϑ εἷς, 
ἡγούμενος ὡς οἰκεῖον συγγνώμονα εἶναι ϑεόν, οὐδὲν 

τῷ νῷ βλέπων, πρῶτον μὲν δίκην τῷ ϑεῷ ὑφέξει" δεύ- 
τερον δὲ ἑπόμενος αὐτῷ νόμος κείσϑω" τὴν τιμὴν τῶν 
ἔργων ὀφειλέτω ὧν ἂν τὸν ἐχδόντα ψεύσηται, καὶ πά- 
λὲν ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ ῥηθέντι χρόνῳ προῖκα ἐξεργαζέ- 
σϑω. καὶ ἀναιρουμένῳ δ᾽ ἔργον ξυμβουλευτὴς νόμος, 
ἅπερ τῷ "πωλοῦντι ξυνεβούλευδ, μὴ πλέονος τιμᾶν 

διαπειρώμενον, ἀλλ ὡς ἁπλούστατα τῆς ἀξίας, ταυτὸν 

δὴ προςτάττει καὶ τῷ ἀναιρουμένῳ" γιγνώσκει γὰρ ὃ 

ye δημιουργὸς τὴν ἀξίαν. ἐν ἐλευϑέρων ovv πόλεσιν 

οὐ δήποτε χρὴ τέχνῃ; σαφεῖ 18 καὶ ἁψευδεῖ φύσει 
πράγματι, διαπειρᾶσϑαι τῶν ἰδιωτῶν τεχνάζοντα αὖ- 

τὸν τὸν δημιουργόν" δίκας δὲ εἶναι τούτων τῷ ἀδικου- 

μένῳ πρὸς τὸν ἀδικοῦντα. ἐὰν δέ τις ἐκδοὺς αὖ δὴ- 
μιουργῷ μὴ ἀποδῷ τοὺς ! μισϑοὺς ὀρϑῶς κατὰ τὴν 
ἔννομον ὁμολογίαν γενομένην, Δία δὲ πολιοῦχον καὶ 
᾿ιϑηνᾶν κοινωνοὺς πολιτδίας ἀτιμάζων, βραχὺ κέρδος 
ἀγαπῶν, λύῃ μεγάλας κοινωνίας, γνύμος ὃ βοηϑῶν 

ἔστω τῷ τῆς πόλεως ξυνδέσμῳ μετὰ ϑεῶν. ὃς γὰρ ἂν 

προαμειψάμενος ἔργον μισϑοὺς μὴ ἀποδιδῷ ἐν χρό- 
γοις τοῖς ὁμολογηϑεῖσι, διπλοῦν πραττέσϑω᾽ ἐὰν δὲ 
ἐνιαυτὸς ἐξέλϑῃ, τῶν ἀλλων ἀτόκων ὄντων χρημάτων, 

ὑπόσα δανεισμῷ ξυμβάλλει τις, οὗτος ! τῇ δραχμῇ 
ἑκάστου μηνὸς ἐπωβελίαν κατατιϑέτω. δίκας δὲ εἶναι 

τούτων ἐν τοῖς κατὰ φυλὰς δικαστηρίοις. ὡς δὲ ἐν 
παρέργῳ περὶ τῶν κατὰ πόλεμον δημιουργῶν ὄντων 
σωτηρίας, στρατηγῶν τε καὶ ὅσοι περὶ ταῦτα τεχνικοΐ, 

δίκαιον εἰπεῖν, ὅτι τὸ παράπαν ἐμνήσϑημεν δημιουρ- 
γῶν, ὡς τούτοις͵ αὖ, καϑάπερ ἐχδίνοις, οἷον ἑτέροις 
οὐσι δημιουργοῖς. 

δημόσιον ἔργον εἴϑ᾽ ἑκὼν εἴτε προςταχϑὲν καλῶς ἐξ- 

ἐργάσηται, ! τὰς τιμάς, οἱ δὴ μισϑοὶ πολεμικοῖς ἀν- 
δράσιν εἰσίν, ἀποδιδῷ δικαίως, ὁ νόμος αὐτὸν ἐπαινῶν 

οὔποτε καμδῖται᾽ ἐὰν δὲ προαμειψάμενος ἔργον τι τῶν 
κατὰ πόλεμον καλῶν ἔργων. μὴ ἀποδιδῷ, μέμψεται. 
νόμος οὖν οὗτος ἐπαίνῳ περὶ τούτων ἡμῖν μεμιγμένος 
κδίσϑω, ξυμβουλευτικύς, οὐ βιαστικός, τῷ πλήϑει τῶν 

πολιτῶν, * τιμᾶν τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας, ὅσοι σωτῆρες 

τῆς πολεώς εἰσι ξυμπάσης εἴτε ἀνδρείαις εἴτε πολεμι- 

xolg μηχαναῖς, δευτέρους" πρώτοις γὰρ τὸ μέγιστον 
γέρας δεδόσϑω τοῖς τὰ τῶν ἀγαϑῶν »νομοϑετῶν γφάμ- 
ματα τιμᾶν διαφερόντως δυνηϑεῖσι. — VL Τὰ μὲν δὴ 
μέγιστα τῶν ξυμβολαίων, ὅσα πρὸς ἀλλήλους ἀνϑρω- 

ποι ξυμβάλλουσι, πλήν γ8 ὀρφανικῶν καὶ τῆς τῶν ἐπι- 
61 
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τρόπων ἐπιμελείας τῶν ὀρφανῶν, σχεδὸν ἡμῖν διατέ- 
τακται᾿ ταῦτα δὲ δὴ μετὰ τὰ νῦν ! εἰρημένα ἄναγ- 

καῖον ἁμωςγέπως τάξασϑαι. τούτων δὲ ἀρχαὶ πάντων 
αἵ τὸ τῶν τελευτᾶν μελλόντων. ἐπιϑυμίαι τῆς διαϑέ- 

σεως αἵ τε τῶν μηδὲν τὸ παράπαν διαϑεμένων, τύχαι. 
ἄνα αγκαῖον δὲ εἶπον, ὦ Κλεινία, βλέψας αὐτῶν πέρι 

πρός τὸ τὸ δύςκολον καὶ χαλεπόν. οὐδὲ γὰρ ἄτακτον 

δυνατόν ἐστ αὐτὸ ἐᾶν: πολλὰ γὰρ ἕχαστοι καὶ διά- 

φορα ἀλλήλων καὶ ἐναντία τιϑεῖντ ἄν τοῖς τε νόμοις 

καὶ τοῖς τῶν ζώντων ἤϑεσι καὶ τοῖς αὑτῶν τοῖς ἔμ- 
προσϑεν, πρὶν διατέϑεσϑαι μέλλειν, εἴ τις ἐξουσίαν ! 

δώσει ἁπλῶς οὕτως κυρίαν εἶναι διαϑήκην ἣν ἂν τις 
διάϑηται ὁπωςοῦν ἔχων πρὸς τῷ τοῦ βίου τέλει. ἀνοή- 
τως γὰρ δὴ καὶ διατεϑρυμμένως τινὰ τρόπον ἔχομεν 
ot πλεῖστοι, ὅταν ἤδη μέλλειν ἡγώμεϑα τελευτᾶν. KA. 
Πῶς τοῦτο, ὦ Eéve, λέγεις; ΑΘ. Χαλεπόν ἐστ᾽, ὦ 

Κλεινία, μέλλων ἄνϑρωπος τελευτήσειν, καὶ μεστὸν λό- 

yov τοῖς νομοϑέταις εὖ μάλα φοβεροῦ xai δυςχεροῦς. 

KA. πῃ; ΑΘ. Ζητῶν εἶναι κύριος ἁπάντων εἴωϑε 

uer ὀργῆς ' λέγειν. ΚΑ. Ποῖα δή: ΑΘ. Δεινόν 78, 

o ϑεοῖ, φησίν, εἰ τὰ ἐμὰ ἐμοὶ μηδαμῶς ἐξέσται δοῦ- 

vat 18 ὅτῳ ἄν ἐθέλω καὶ μή, καὶ τῷ μὲν πλείω, τῷ 

δ᾽ ἐλάττονα τῶν ὅπόσοι περὶ ἐμὲ φαῦλοι καὶ ὅσοι 
ἀγαϑοὶ γεγόνασι φανερῶς, βασανισϑέντες ἱκανῶς ἐν 
γόσοις, οἱ δ᾽ ἐν γήρᾳ καὶ ἄλλαις παντοΐαισι͵ τύχαις. 

ΚΑ. Οὐκοῦν, ὦ ξένε, καλῶς δοκοῦσί σοι λέγειν ! AQ. 

Μαλϑακοὶ ἔμοιγ, ὦ Κλεινία, δοκοῦσιν ot πάλαι νο- 

μοϑετοῦντες γεγονέναι καὶ ἐπὶ σμικρὸν τῶν ἀνϑρω- 

πίνων πραγμάτων βλέποντες 18 καὶ διανοούμενοι vo- 
KA. Πῶς λέγεις; ΑΘ. Τὸν λόγον τοῦτον, 

ὦ ̓ γαϑέ, φοβούμενοι, τὸν νόμον ἐτίϑεσαν τὸν ἐξεῖναι 

τὰ ἑαυτοῦ διατίϑεσϑαι ἁπλῶς ὅπως ἂν τις ἐθέλῃ τὸ 
, dn * ^ D m7 Ms - - , " παράπαν, ἐγὼ δὲ xal * σὺ τοῖς ἐν τῇ σῇ πόλει μὲλ- 

λουσι τελευτᾶν ἀποχρινούμεϑα ἐμμελέστερο». KA. 
πῶς; ΑΘ. Ὦ φίλοι, φήσομεν, καὶ ἀτεχνῶς ἐφήμεροι, 

χαλεπὸν ὑμῖν ἐστὶ γιγνώσκειν τὰ ὑμέτερ᾽ αὐτῶν χρή- 
ματα καὶ πρός γε ὑμᾶς αὐτούς, ὥςπερ καὶ τὸ τῆς 

Πυϑίας γράμμα φράζει τὰ νῦν. ἔγωγ᾽ οὖν »ομοϑέτης 
ὧν οὐὔϑ᾽ ὑμᾶς ὑμῶν αὐτῶν εἶναι τίϑημι ovis τὴν ov- 

σίαν ταύτην, ξύμπαντος δὲ τοῦ γένους ὑμῶν τοῦ τε 

ἔμπροσϑεν καὶ τοῦ ἔπειτα ἐσομένου, καὶ ἔτι μᾶλλον 
τῆς πόλεως εἶναι TO 18 γένος ! πᾶν καὶ τὴν οὐσίαν. 

xai οὕτω τούτων ἐχόντων οὐκ, ἐάν τις ὑμᾶς ϑωπείαις 

ὑποδραμὼν ἐν νόσοις ἢ γήρᾳ σαλεύοντας παρὰ τὸ 

βέλτιστον διατίϑεσϑαι πείϑη, ξυγχωρήσομαι ἑχών, ὃ 

τι δὲ τῇ πόλει τε ἄριστον πάσῃ καὶ γένει, πιρὸς πᾶν 
τοῦτο βλέπων νομοϑετήσω, τὸ ἑνὸς ἑχάστου κατατι- 

᾿ ϑεὶς ἐν μοίραις ἐλάττοσι δικαίως, ὑμεῖς δὲ ἡμῖν i ἵλεώ 
18 καὶ εὐμενεῖς ὄντες πορεύοισϑε ἧπερ κατὰ φύσιν 
νῦν πορεύεσϑε τὴν ἀνϑρωπίνην᾽ ἡμῖν δὲ περὶ τῶν ἀλ- 

λων τῶν ὑμετέρων. ' μελήσει, κηδομένοις ὃ ὃ τι μάλιστα 
εἰς δύναμιν οὐ τῶν μὸν, τῶν δὲ οὔ. ταῦτα μὲν οὖν 
παραμύϑιά τε καὶ προοίμια τῶν τε ζώντων, ὦ KAa- 
γία, καὶ τῶν τελευτώντων ἔστω, γόμος δὲ ὅδε᾽ VI. 

Ὃς &» διαϑήκην γράφῃ τὰ αὑτοῦ διατιϑέμενος, παΐί- 

δων ὧν πατήρ, πρῶτον μὲν τῶν υἱέων κληρονόμον ὃ» 
ἄν ἀξιώσῃ γίγνεσθαι γραφέτω, τῶν δὲ ἄλλων παίδων 

ὃν dy μὲν ἑτέρῳ ποιδῖσϑαι διδῷ δεχομένῳ, γφαφέσϑω 
τοῦτο αὐτό. ἐὰν δὲ περιγίγνηταί τις τῶν υἱέων αὐτῷ 
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μὴ ' ἐπί τινι κλήρῳ πεποιημένος, ὃν κατὰ νόμον ἐλπὶς D 
εἰς ἀποικίαν ἐκπεμφϑήσεσϑαι, τούτῳ τῶν ἄλλων χρη- 
μάτων ἐξέστω τῷ πατρὶ διδόναι ὅσα ἄν ἐθέλῃ, πλὴν 
τοῦ πατρῴου κλήρου καὶ τῆς περὶ τὸν κλῆρον χκατα- 
σκευῆς πάσης" καὶ ἐὰν πλείους ὦσι, πρὸς μέρος ὃ πα- 
τὴρ ὅπῃ ἄν ἐϑέλῃ γνεμέτω τὰ περιόντα τοῦ κλήρου. 

ὅτῳ δ᾽ ἂν τῶν υἱέων ὑπάρχων οἶκος ΓᾺ μὴ »ἔμειν τού- 
τῷ τῶν χρημάτων, ϑυγατρί τε ὡραύτως ἡ μὲν àv &- 
γεγυημένος ὡς ἀνὴρ ἐσόμενος LL μὴ »ἔμει»" ι ἡ δ᾽ ἂν 
μή, »ἔμειν. ἐὰν δέ τῳ τῶν υἱέων ἢ καὶ τῶν ϑυγατέ- 
go» φανῇ κλῆρος ἐπιχώριος τῆς διαϑήκης γενόμενος 
ὕστερον, τῷ κληρονόμῳ τοῦ τὴν διαϑήκην διαϑεμόνου 
xaraltmnétu. ἐὰν δὲ ἄῤῥενας uiv “μὴ λείπῃ, ϑηλείας 

δὲ ὃ διατιϑέμενος, ἄνδρα μὲν τῶν ϑυγατέρων gu 
ἂν ἐθέλῃ, υἱὸν δὲ αὑτῷ καταλειπέτω γράψας κληρο- 
γόμον. ἐὰν δὲ υἱός τῳ τελευτήσῃ παῖς ὧν, πρὶν εἰς ἢ 

ἄνδρας δυνατὸς εἶναι τελεῖν, εἴτε γεννητὸς ὧν εἴτε 
: ; z . 

ποιητός, ygogeto καὶ περὶ τῆς τοιαύτης τύχης ὃ τὴν 
διαϑήκην γράφων, τίνα * χρὴ παῖδα αὐτῷ δεύτερον [954 
ἐπὶ τύχαις ἀμεΐνοσι γίγνεσϑαι. ἐὰν δέ τις ἅπαις ὧν 
τὸ παράπαν διαϑήκχην γράφῃ, τὸ τῆς ἐπικτήτου δεκα- 

τημόριον ἐξελόμενος, ἐὰν ἐθέλῃ τῳ δωρεῖσϑαι, δωρεί- 
σϑω" τὰ δὲ ἀλλα παραδιδοὺς πάντα τῷ ποιηϑέντι 
ἄμεμπτος. ἵλδων υἱὸν αὐτὸν ποιείσϑω ξὺν γόμῳ. ᾧ δ᾽ 

ἄν ἐπιτρόπων οἱ παῖδες δέωνται, ἐὰν μὲν διαϑέμενος 

τελευτᾷ καὶ γράψας ἐπιτρόπους τοῖς παισὶν ἑκόντας 
τὸ καὶ ὁμολογοῦντας ἐπιτροπεύσειν ! οὐςτιναςοῦν καὶ 

ὁπόσους ἂν ἐθέλῃ, κατὰ ταῦτα τὰ γραφέντα ἡ τῶν 
ἐπιτρόπων αἵρεσις γιγνέσϑω κυρία" ἐὰν δὲ E τὸ πα- 
ράπαν μὴ διαϑέμενος τελευτήσῃ τις ἢ τῆς τῶν ἐπιτρό- 
πῶ» αἱρέσεως ἐλλιπής, ἐπιτρόπους εἶναι τοὺς ἐγγύτατα 
γένει πρὸς πατρὸς καὶ μητρὸς κυρίους, δύο μὲν πρὸς 
πατρός, δύο δὲ πρὸς μητρός, ἕνα δ᾽ ἐκ τῶν τοῦ τε- 

λευτήσαντος φίλων». τούτους δ᾽ οἱ »ομοφύλακες χκαϑι- 
στάντων τῷ δεομένῳ τῶν ὀρφανῶν. καὶ πάσης τῆς 
ἐπιτροπῆς καὶ τῶν ὀρφανῶν ! πεντεχαΐδεκα τῶν ,Youo- 
φυλάκων οἵ πρεσβύτατοι πάντων ἐπιμελείσϑων ἀεὶ xa 

τὰ πρέσβιν καὶ κατὰ τρεῖς διελόμενοι σφᾶς αὐτούς, 
xaT ἐνιαυτὸν τρεῖς καὶ xar ἐγιαυτὸν ἄλλον ἕτεροι 

τρεῖς, ἕως ἄν ai πέντϑ περίοδοι 7ίγνωνται κύκλῳ" καὶ 

τοῦτο ἐκλιπέτω μηδέποτε κατὰ δύναμιν. Ὃς δ᾽ ἂν 
μηδὲν τὸ παράπαν διαϑέμενος, ἀποϑάνῃ, παῖδας μὲν 
καταλιπὼν δεομένους ἐπιτροπῆς, τῶν αὐτῶν νόμων 
τούτων ἢ χρεία τῶν παΐδων αὐτοῦ μετεχέτω" ! ϑηλείας 
δὲ ἂν καταλίπῃ τις ἀπροςδοκήτῳ τύχῃ χφησάμενος, 
συγγνώμην τῷ τιϑέντι τὸν voor ἐχέτω, ἐὰν τῶν τριῶν 
αὐτοῦ πρὸς τὰ δύο ἐπισκοπῶν τὴν ἔχδοσιν τῶν Sua 
τέρων ποιῆται, πρός τε τὴν τοῦ γένους ἀγχιστείαν καὶ 
τὴν τοῦ κλήρου σωτηρίαν, τὸ δὲ τρίτον, ὅπερ ἂν πα- 
τὴρ διασκέψαιτο, ἐξ ἁπάντων τῶν πολιτῶν βλέπων εἰς 

ἤϑη τε καὶ τρόπους τὸν ἐπιτήδειον αὑτῷ μὲν vio», 
γυμφίον δ᾽ εἶναι τῇ ϑυγατρί, τοῦτο δὲ παραλείπῃ ! 
διὰ τὴν ἀδύνατον σκέψιν. »όμος τοίνυν εἰς δύναμιν 
ὅδε περὶ τῶν τοιούτων xelgOc ᾿Εὰν ὃ μὴ διαϑέμενος 
ϑυγατέρας Mny, TOU ἀποϑανόντος ἀδελφὸς ὁ ὁμοπάτωρ 

ἢ ἄκληρος ὁμομήτριος ἐχέτω τὴν ατέρα καὶ τὸν 
κλῆρον τοῦ τελευτήσαντος. ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀδελφός, ἀδελ- 
φοῦ δὲ παῖς, ὡςφαύτως, ἐὰν ἐν ἡλικίᾳ πρὸς ἀλλήλους 

ὦσιν" ἐὰν δὲ μηδὲ εἷς τούτων, ἀδελφῆς δὲ παῖς ἢ, κα- 
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τὰ ταὐτά" τόταρτος δὲ πατρὸς ἀδελφός, πέμπτος, δὲ 

τούτου παῖς, ἕκτος δὲ ἀδελφῆς πατρὸς ἔχγονος. ὡς- 
αὐτως δὲ τὸ γένος ἀδὶ πορευέσϑω κατ᾽ ἀγχιστείαν, ἐάν 
τις παῖδας ϑηλδίας καταλίπῃ, OU ἀδελφῶν * qe xod 

ἀδελφιδῶν ἐπανιόν, ἔμπιροσϑεν μὲν τῶν ἀῤῥένων, ὕστε- 
ρον δὲ ϑηλειῶν ἑνὶ qoe. τὴν δὲ τοῦ τῶν γάμων χφό- 

γου συμμετρίαν. τε καὶ ἀμετρίαν ὁ δικαστὴς σκοπῶν 
κρινέτω, γυμνοὺς μὲν τοὺς ἄῤῥενας, γυμνὰς δὲ ὀμφα- 

λοῦ μέχρι ϑεώμενος τὰς ϑηλείας. 

ἀπορία ξυγγενῶν ἢ μέχρι μὲν ἀδελφοῦ υἱιδῶν, μέχρι 

δὲ πάππου παίδων ὡςαύτως, τῶν ἄλλων ὅντιν ἂν T 

παῖς μετ᾽ 

ἐὰν δὲ τοῖς οἰκείοις 

ἐπιτρόπων αἵρηται τῶν πολιτῶν ἑκούσιον 

᾿ἐχουσία, ! κληρονόμος γηνέσϑω τοῦ τελευτήσαντος καὶ 

τῆς ϑυγατρὸς νυμφίος. ἔτι δὲ πολλὰ πολλῶν καὶ 
πλείων ἀπορία τῶν τοιούτων riy voit ἂν ἔστιν ὅτΒ EV 
αὐτῇ πῇ πόλει: ἂν οὐν δή τις ἀπορουμένη τῶν αὐτό- 
Dev ὁρᾷ τινὰ εἰς ἀποικίαν ἀπεσταλμένον, ἢ δὲ χατὰ 

γοῦν αὐτῇ κληρονόμον ἐχεῖνον γίγνεσϑαι τῶν τοῦ πα- 
τρός, ἐὰν μὲν ξυγγδνὴς Ü κατὰ τὴν τάξιν τοῦ γόμου 

ἐπὶ τὸν κλῆρον πορευέσϑω, ἐὰν δὲ ἐκτὸς γένους, τῶν ἐν 
τῇ πόλϑι ὄντων ἔξω τῆς συγγενείας, κύριος ! ἔστω κα- 

τὰ τὴν τῶν ἐπιτρόπων καὶ τῆς παιδὸς τοῦ τϑλευτήσαν- 
τος αἵρεσιν γῆμαι καὶ τὸν κλῆρον ἐπανολϑὼν οἴκαδε 
λαβεῖν τοῦ μὴ διαϑεμένου. ἄπαις δὲ ἀῤῥένων τὸ καὶ 
ϑηλειῶν τὸ παράπαν ὃς ἂν μὴ διαϑέμενος τελευτᾷ, τὰ 
μὲν ἀλλα περὶ τοῦ τοιούτου κατὰ τὸν ἔμπροσϑεν ἐχέτω 

γύμον, ϑήλεια δὲ καὶ ἄῤῥην, οἷον ξύννομοι ἴτωσαν ex 
τοῦ γένους εἰς τὸν ἐξηρημωμένον ἑκάστοτε οἶκον, ὧν ὁ 
χλῆρος γιγνέσϑω κυρίως, ἀδελφὴ μὲν πρῶτον, ! ἀδελφοῦ 
δὲ ϑυγάτηρ δευτέρα, τρίτη δὲ ἔκγονος ἀδελφῆς, τετάρ- 

vj δὲ πατρὸς ἀδελφή, καὶ πέμπτη πατρὸς ἀδελφοῦ 
παῖς, by δὲ ἀδελφῆς πατρὸς ἂν εἴη παῖς" συνοικίζειν 

TUS «δὲ ταῦτας ἐκείνοις XOT ἀγχιστείαν καὶ ϑέμιν, ὡς ἔμ- 
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argoa ey ἐομοϑετήσαμεν. μ' μὴ δὴ λανϑανέτω τὸ τῶν 

τοιούτων νόμων ἡμᾶς βάρος, ὡς χαλεπῶς ἔστιν ὅτε 

προςτάττει τῷ τοῦ τελευτήσαντος κατὰ γένος οἰκείῳ 

γαμεῖν τὴν ξυγγενῆ, μὴ δοκεῖ δὲ σκοπεῖν ἃ μυρία ἐν" 

ἀνϑρώποις ἐμπόδια γίγνδται τοῖς τοιούτοις ἐπιτάγμα- 

σι τοῦ μή τινα ἐϑέλειν πείϑεσϑαι, πρότερον δὲ αὔςτι- 

yug ὁτιοῦν ἂν βουληϑῆναι παϑεῖν, ὁπόταν ἢ σωμάτων 

νοσήματα καὶ πηρώσεις ἢ διανοίας ἔν τισι τῶν ἐπι- 

ταττομένων ΤΟΣ ἢ γαμεῖσϑαι γίγνηται. τούτων δὴ 

μηδὲν φροντέζϑιν τάχ᾽ ἂν ὁ νομοϑέτης δύξειέ τισιν, οὐκ 

ὀρϑῶς δοκοῦν. ἔστω τοΐνυν εἰρημένον ὑπέρ. 16 νομο- 

ϑέτου καὶ ὑπὲρ »ομοϑετουμένου σχεδὸν οἷον κοιγὸν 

προοίμιον, συγγνώμην μὲν τῷ γομοϑέτῃ τοὺς ἐπιτατ- 

τομένους δεόμενον ἔχειν, ὅτι τῶν κοινῶν ἐπιμελούμε- 

γος οὐκ ἂν mots δύναιτο διοικεῖν ἅμα καὶ τὰς ἰδίας 

ἑκάστῳ γιγνομένας ξυμφοράς, " ξυγγνώμην δ᾽ αὖ καὶ 
τοῖς νομοϑετουμένοις, ὡς τὰ τοῦ νομοϑετοῦντος cixo- 

τῶς ἐνίοτε οὐ δύνανται προςτάγματα τελεῖν, ἃ μὴ γι- 

γνώσχων προςτάττει. KA. τί δή τις οὖν, ὦ ξένε, 

δρῶν πρὸς τὰ τοιαῦτα ἐμμετρότατος ἂν ei; ΑΘ. 

Διαιτητάς, ὦ Κλεινία, v τοῖς τοιούτοις νόμοις καὶ νομο- 

ϑετουμένοις ἀναγκαῖον αἱἵρεῖσϑαι. ΚΛ. πῶς λέγεις; 

ΑΘ. Ἔστιν ὅτε πλουσίου πατρὸς ἀδελφιδοῦς τὴν τοῦ 

JDelov ατέρα ! ἑχὼν ovx ἂν ἐϑέλοι λαμβάνειν, τρυ- 

φῶν καὶ ἐπὶ μείζοσι γάμοις τὴν διάνοιαν ἐπέχων ἔστι 
Y ὅτε καὶ ξυμφορὰν τὴν μεγίστην τοῦ νομοϑέτου 
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προςτάττοντος ἀπειϑεῖν ἀναγκαξοιτ ἂν τῷ νόμῳ, μαι- 

νόμδνα κηδεύματα ἀναγκάζοντος λαμβάνειν ἢ δεινὰς 
ἄλλας σωμάτων ἢ ψυχῶν ξυμφοράς, ἃς ἀβίωτον ζῆν 

χκεχτημένῳ. ὁ δὴ γῦν λόγος ἡμῖν Trepi τούτων ὅδε νό- 

μος κείσϑω" "Ekv τινες ἄρα περὶ διαϑήκης ἐγκαλῶσι 

τοῖς Ἀθιμένοις νόμοις, ! περὶ τε ἄλλων ὡντινωνοῦν καὶ 

δὴ καὶ περὶ γάμων, " μὴν παρόντα καὶ ζῶντα αὐτὸν 
τὸν νομοϑέτην μήποτ᾽ ἂν ἀναγ: κάσαι πράττειν οὕτω, 

μηδὲ γῆμαι μηδὲ γήμασϑαι, τοὺς γὺν ἀναγκαζομένους 

ἑκάτερα δρᾶν, ὃ δέ τις τῶν οἰκδίων ἢ τις ἐπίτροπος 

φῇ» διαιτητὰς φάναι καὶ πατέρας, τοὺς πεντεκαίδεκα 
τῶν νομοφυλάκων καταλιπεῖν τοῖς ὀρφανοῖς καὶ ὀρφα- 
ναῖς τὸν »ομοϑέτην" πρὸς ov; ἐπανιόντες διαδικαζέ- 

σϑὼν οἱ περὶ τινος τῶν τοιούτων ! ἀμφιςβητοῦντες, 

κύρια τελοῦντες τὰ τούτων δόγματα. ἂν δὲ τῳ μείζων 

δύναμις ἐπανατίϑεσϑαι δοχῇ τοῖς »ομοφύλαξιν, εἰς τὸ 

τῶν ἐκκρίτων δικαστῶν δικαστήριον εἰξάγων αὐτοὺς 

διαδικαζέσϑω περὶ τῶν ἀμφιςβητουμένων᾽ τῷ δὲ ἡττη- 

ϑέντι παρὰ τοῦ νομοϑέτου ψόγος καὶ ὄνειδος κείσϑω, 
πολλῶν χρημάτων νοῦν κεκτημένῳ ζημία βαρυτέρα. 

ΝΠ. INO δὴ τοῖς ὀρφανοῖς παισὶ γένεσις οἷον δευτέ- 

oc τις γίγνοιτ᾽ ἀν. μετὰ μὲν " οὖν τὴν πρώτην ἑκά- 

στοις sigas τροφαὶ καὶ παιδεύσεις" μετὰ δὲ τὴν δευ- 

τέραν, “ἔθημον πατέρων γενομένην, μηχανᾶσϑαι δεῖ, τί- 

γενομένοις 

φανοῖς ὡς ἥκιστα ἔλθον ἕξει τῆς συμφορας. 

μὲν δὴ φαμὲν νομοϑετεῖν αὐτοῖς τοὺς νομοφύλακας 

ro τρόπον " τῆς ὀρφανίας τύχη τοὶς ὁρ- 

πρῶ τον 

ἀντὶ γεννητόρων πατέρας οὐ χείρους, καὶ δὴ καὶ xa 

ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὡς οἰκείων ἐπιμελεῖσϑαι προςτάττο- 
μὲν ἐμμελῆ, τούτοις 18 αὐτοῖς περὶ τροφῆς ὀρφανῶν 
προοιμιασάμενοι καὶ τοῖς ἐπιτρόποις. εἴς τινα γὰρ οὖν 
μοι καιρὸν φαινόμεϑα τοὺς ἔμπροσϑεν λόγους διεξελ- 
ϑεῖν, ὡς ἄρα * oi τῶν τελευτησάντων ψυχαὶ δύναμιν 

ἐχουσί τινα τϑλευτήσασαι, E τῶν καὶ ἀνθρώπους πρα- 
γμάτων ἐπιμελοῦνται. ταῦτα δὲ ἀληϑεῖς μέν, μακροὶ 

δ᾽ εἰσὶ περιέχοντες λόγοι. πιστεύειν τϑ ταῖς ἄλλαις φή- 
μαις χρεὼν περὶ τὰ τοιαῦτα, οὕτω πολλαῖσι καὶ σφό- 
δρα παλαιαῖς οὔσαις" πιστεύειν δ᾽ αὐ καὶ τοῖς γομο- 

ϑϑιοῦσι ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν, 

ταύτῃ δὲ εἰ ταῦτ᾽ ἐστὲ κατὰ φύ- 
ἄνπερ μὴ παντάπασιν 

ἄφρονες, φαίνωνται. 

σιν, πρῶτον μὲν τοὺς ἄνω ϑεοὺς φοβείσϑων, οἱ τῶν 

ὀρφανῶν τῆς ἐρημίας αἰσϑήσεις ἔχουσιν, ! gira τὰς 
τῶν κδαμηκότων ψυχᾶς, αἷς ἐστὲν ἐν τῇ φύσει τῶν αὖ- 
τῶν ἐκγόνων, κήδεσϑαι διαφερόντως καὶ τιμῶσί τὸ αὖὐ- 
τοὺς εὐμενεῖς εἶναι καὶ ἀτιμάζουσι. δυομενεῖς, ἔτι δὲ 

τὰς τῶν ζώντων. μέν, ἐν γήρᾳ δὲ ὄντων καὶ ἐν μεγί- 

σταις τιμαῖς" ὅπουπερ πόλις εὐνομοῦσα εὐδαιμονεῖ, 
τούτους oi παῖδες παίδων φιλοστοργοῦντες ζῶσι μεϑ᾽ 
ἦδον js καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὀξὺ μὲν ἀκούουσι, βλέπου- 
σί τ ὀξύ, TOig τε περὶ αὐτὰ δικαίοις ! εὐμενεῖς δἰσΐ, 

γεμεσῶσί τε μάλιστα αὐ τοῖς, εἰς ὀρφανὰ καὶ ἔρημα 
ὑβρίζουσι, παρακαταϑήκην εἶναι μεγίστην ἡγούμενοι 
καὶ ἱερωτάτην. οἷς ἐπίτροπον καὶ ἄρχοντα πᾶσι δεῖ 
τὸν γοῦν, ᾧ καὶ βραχὺς ἐνείη προξέχοντα, καὶ εὐλα- 
βούμενον. περὶ τροφήν 18 καὶ παιδείαν ὀρφανῶν, ὡς 
ἔρανον εἰςῳφέροντα ἑαυτῷ τ καὶ τοῖς αὑτοῦ, κατὰ δύ- 
γαμιν πάντως πᾶσαν εὐεργετεῖν. ὃ μὲν δὴ πεισϑεὶς 

τῷ πρὸ τοῦ νόμου μύϑῳ καὶ μηδὲν εἰς ὀρφανὸν ὑβρί- 
σας οὐκ ! εἴσεται ἐναργῶς τὴν περὶ τὰ τοιαῦτα ὀργὴν 
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γομοϑέτου, ὃ δὲ ἀπειϑὴς καὶ τινα πατρὸς ἢ μητρὸς 
ἔρημον ἀδικῶν διπλὴν τινέτω πᾶσαν τὴν βλάβην ἢ ns- 
gi τὸν ἀμφιϑαλῆ γενόμενος κακός. τὴν δὲ ἄλλην νομο- 
ϑεσίαν ἐπιτρύποισί τε περὶ ὀρφανοὺς ἀρχουσὶ T8 περὶ 

τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἐπιτρόπων, εἰ μὲν δὴ “παράδειγμά 
TE τροφῆς παΐδων ἐλευϑέρων ἐκέκτηντο αὐτοὶ τρέφον- 
τες τοὺς αὑτῶν καὶ τῶν οἰκείων χφημάτων ἐπιμελού- 
μενοι, ἔτι δὲ : γόμους ! περὶ αὐτῶν τούτων μετρίως δι- 
βιρημένους εἶχον, εἶχέ τινα λόγον ἂν ἐπιτροπικούς τι- 
yag νόμους, ὡς ὄντας ἰδίᾳ διαφέροντας πολύ, τιϑέναι, 

ποικίλλοντας ἐπιτηδεύμασιν ἰδίοις τὸν τῶν ὀρφανῶν 

βίον παρὰ τὸν τῶν μή" γὺν δὲ εἰς μὲν τὰ τοιαῦτα 
ξύμπαντα οὐ πολὺ διαφέρον ἢ παρ᾿ ἡμῖν ὀρφανία κέ- 
κτηται τῆς πατρονομικῆς, τιμαῖς δὲ καὶ ἀτιμίαις ἅμα 
καὶ ἐπιμελείαισιν οὐδαμῶς ἐξισοῦσϑαι φιλεῖ. * διὸ δὴ 
περὶ τοῦτο αὐτό, τὴν ὀρφανῶν πέρι νομοϑεσίαν, πα- 
θαμυϑούμενός 18 καὶ ἀπειλῶν ὁ »όμος ἐσπούδακεν. 
ἔτι δ᾽ ἀπειλή τις ἂν τοιάδε εἴη μάλα ἔγκαιρος" Ὃς ἂν 

ϑῆλυν εἴτε ἀῤύενα ἐπιτροπεύῃ, καὶ ὃς ἂν ἐπιτρόπου 
φύλαξ τῶν νομοφυλάκων καταστὰς ἐπιμελῆται, μὴ χεῖ- 

ρον ἀγαπάτω τῶν αὑτοῦ τέκνων τὸν τῆς ὀρφανικῆς μ8- 
ὑνει τύχης, μηδὲ τῶν οἰχείων τῶν τοῦ τρεφομέ- 
vov χεῖρον χρημάτων ἐπιμελείσϑω, βέλτιον δὲ ἢ τῶν 
αὑτοῦ κατὰ προϑυμίαν, ! ἕνα δὲ τοῦτον νόμον ἔχων ὁρ- 
φανῶν πέρι πᾶς ἐπιτροπευέτω. ἐὰν δὲ ἄλλως τις περὶ 
τὰ τοιαῦτα πράττῃ παρὰ τὸν νόμον τόνδε, ὁ μὲν ἀρ- 
χων ζημιούτω τὸν ἐπίτροπον, ὃ δὲ ἐπίτροπος τὸν ἀρ- 

χοντα εἰς τὸ τῶν ἐχκρίτων δικαστήριον εἰςάγων ζημι- 
οὕτω τῷ δόξαντι τιμήματι τῷ δικαστηρίῳ διπλῇ. ἐὰν 

δ᾽ ἐπίτροπος ἀμελεῖν ἢ κακουργεῖν δοχῇ τοῖς οἰκείοις 
ἢ καὶ τῶν ἄλλων τινὶ πολιτῶν, εἰς ταὐτὸν ἀγέτω δικα- 
στήριον" ὃ τι δ᾽ ἄν ὄφλῃ, τετραπλασίαν ! μὲν τούτου 

τίνειν, γιγνέσϑω δὲ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ παιδός, τὸ δ᾽ 

ἥμισυ τοῦ καταδικασαμένου τὴν δίκην. ἅμα δ᾽ ἂν ἡβή- 

σῃ τις τῶν ὀρφανῶν, ἐὰν ἡγῆται καχῶς ἐπιτροπευϑῆ- 
vot, μέχρι πέντε ἐτῶν ἑἐξηκούσης τῆς ἐπιτροπῆς ἔστω 

ἐὰν δὲ τις ὀφλη τῶν ἐπιτρό- 
πῶν, τιμᾶν τὸ δικαστήριον ὁ ὃ τι χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτί- 
δίκην λαχεῖν ἐπιτροπίας" 

νειν, ἐὰν δὲ δὴ τῶν ἀρχόντων, ἀμελείᾳ μὲν δύξας xa- 

κῶσαι τὸν ὀρφανόν, ὃ τι χρὴ τίνειν αὐτὸν τῷ παιδὶ, 
τιμάτω ! τὸ δικαστήριον, ἐὰν δὲ ἀδικίᾳ, πρὸς τῷ τι- 
μήματι τῆς ἀρχῆς τῶν νομοφυλάκων ἀφιστάσϑω, τὸ δὲ 
κοινὸν τῆς πόλεως ἕτερον νομοφύλακα ἀντὶ τούτου κα- 
ϑιστάτω τῇ χώρᾳ "καὶ τῇ πόλει. — MX. “Ἰαφοραὶ πα- 
τέρων TB πρὸς αὑτῶν παῖδας γίγνονται χαὶ παίδων 
πρὸς χεννήτας μείζους ἢ χρεών, ἐν αἷς οἵ v6 rcg 
ἡγοῖντ ἂν δεῖν τὸν »ομοϑέτην ῥομοϑετεῖν, ἐξεῖναί 
σφισιν, ἐὰν βούλωνται, τὸν υἱὸν ὑπὸ κήρυκος ἐναντίον 
εὐ, ; τὶ ; Pone 

, ἁπάντων ἀπειπεῖν υἱὸν κατὰ ! νόμον μηκέτ εἶναι, υἱεῖς 
* αὖ σφίσι πατέρας ὑπὸ νόσων ἢ γήρως διατιϑεμέ- 
γνοὺς αἰσχρῶς ἐξεῖναι παρανοίας γράφεσϑαι. ταῦτα δὲ 

ὄντως ἐν παγκάκων ἤϑεσιν ἀνϑρώπων γίγνεσϑαι φι- 

λεῖ, ἐπεὶ ἡμίσεών γε ὄντων τῶν κακῶν, οἷον μὴ κακοῦ 

μὲν πατρύς, υἵέος δέ, ἢ τοὐναντίον, οὐ γίγνονται ξυμ- 

φοραὶ τηλικαύτης ἔχϑρας ἔκγονοι. ἐν μὲν οὖν ἀλλῃ 

πολιτοίᾳ σαῖς ἀποκεκηρυγμένος οὐκ ἄν ἐξ ἀνάγκης 

ἄπολις ἴῃ, ταύτης δέ, ἧς οἵδε oi νόμοι ἔσονται, ἀναγ- 
καίως ἔχει εἰς ἄλλην χώραν ἐξοικίζεσϑαι τὸν ἀπάτορα᾽ 
* πρὸς γὰρ τοῖς τετταράκοντα καὶ πεντακιςχιλίοις οἵ- 
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κοις οὐκ ἔστιν ἕνα προςγενέσϑαι. διὸ δὴ δεῖ τὸν ταῦ- 
τὰ πεισόμενον ἐν δίκῃ μὴ ὑπὸ ἑνὸς πατρός, ὑπὸ δὲ 
τοῦ γένους ἀποῤθῥηϑῆναι παντός. ποιεῖν δὲ χρὴ τῶν 

τοιούτων πέρι κατὰ νόμον τοιόνδε τινά" Ὃν ἂν ϑυμὸς 
ἐπίῃ μηδαμῶς δὐτυχής, εἴτ᾽ οὖν ἐν δίκῃ εἴτε καὶ μή, 
ὃν ἔτεκέ τὲ καὶ ἐξεϑρέψατο, τοῦτον ἐπιϑυμεῖν ἀπαλ- 
λάξαι τῆς αὑτοῦ ξυγγενείας, μὴ φαύλως οὕτως ἐξέστω 

μηδ᾽ εὐϑὺς τοῦτο δρᾶν, ! πρῶτον δὲ συλλεξάτω τοὺς 

αὑτοῦ ξυγγενεῖς μέχρι ἀγεψιῶν καὶ τοὺς τοῦ υἱέος ὡς- 
αὔτως τοὺς “πρὸς μητρῦς, κατηγορείτω δὲ ἐν τούτοις, 
διδάσκων ὡς ἄξιος ἅπασιν ἐκ τοῦ γένους ἐκκεκηρῦ- 
ϑαι, δότω δὲ καὶ τῷ υἱεῖ λόγους τοὺς ἴσους, ὡς οὐ χϑαι, 7 γους τοὺς ἴσους, ὡς οὐκ, 

ἀξιός ἐστι τούτων οὐδὲν πάσχειν. καὶ ἐὰν μὲν melo 

ὁ πατὴρ καὶ συμψήφους λάβῃ πάντων τῶν ξυγγενῶν 
ὑπὲρ ἥμισυ, πλὴν πατρὸς διαψηφιζομένου καὶ μητρὸς 

καὶ τοῦ geuy οντος, τῶν τε ἄλλων ! ὁπύσοιπερ ἂν ὦσι 
γυναικῶν εἴτε ἀνδοῶν τέλειοι, ταύτῃ μὲν καὶ κατὰ ταῦ- 
τὰ ἐξέστω τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἀποκηρύττειν, ἄλλως δὲ 
μηδαμῶς. τὸν δ᾽ ἀποκηρυχϑέντα ἐάν τις τῶν πολιτῶν 

υἱὸν βούληται ϑέσϑαι, μηδεὶς γόμος ἀπειργέτω ποιεῖ- 

cou τὰ γὰρ τῶν νέων ἤϑη πολλὰς μεταβολὰς ἐν τῷ 

βίῳ μεταβάλλειν ἑκάστοτε πέφυκεν. ἀποκηρυχϑέντα δὲ 
ἂν τις δέκα ἐτῶν μὴ ἐπιϑυμήση ϑετὸν υἱὸν ποιήσα- 
σϑαι, τοὺς τῶν ἐπιγόνων ἐπιμδλητὰς ! τῶν εἰς τὴν 
ἀποικίαν ἐπιμολδῖσϑαι καὶ τούτων, ὅπως ἂν μετάσχω- 
σι τῆς αὐτῆς ἀποικίας ἐμμελῶς. ἐὰν δέ τίς τινα νόσος 
ἢ γῆρας ἢ καὶ τρόπων χαλεπότης ἢ καὶ ξύμπαντα 
ταῦτα ἔχφρονα ἀπεργάξηται διαφερόντως τῶν πολλῶν, 
καὶ λανϑάνῃ τοὺς ἄλλους πλὴν τῶν συνδιαιτωμένων, 

οἰκοφϑορῇ δὲ ὡς ὧν τῶν αὑτοῦ κύριος, ὁ δὲ υἱὸς 
ἀπορῇ καὶ ὀκνῇ τὴν τῆς παρανοίας γφάφεσϑαι δίκην, 
γόμος αὐτῷ κείσϑω πρῶτον μὲν ! πρὸς τοὺς πρεσβυ- 
τάτους τῶν νομοφυλάκων ἐλϑόντα διηγήσασϑαι τὴν 

τοῦ πατρὸς ξυμφοράν, οἱ δὲ κατιδόντες ἱκανῶς ξυμ- 
βουλευόντων ἐάν τὸ δέῃ γράφεσϑαι καὶ ἐὰν μὴ τὴν 
γραφήν, ἐὰν δὲ ξυμβουλεύσωσι, γιγνέσϑωσαν τῷ γ9α- 
φομένῳ μάρτυρες ἅμα καὶ ξύνδικοι" ὁ δὲ ὄφλων τοῦ 
λοιποῦ χρόνου ἄχυρος ἕστω τῶν αὑτοῦ καὶ τὸ σμικρό- 
τατον δἰ M καϑάπερ, παῖς δὲ οἰκείτω τὸν ἐπῖ- 

λοιπὸν βίον. X. Ev δὲ ario καὶ γυνὴ μηδαμῇ ξυμ- 
φέρωνται τρόπων δυςτυχίᾳ χφώμενοι, δέκα μὲν ἄνδρας 
τῶν νομοφυλάκων ἐπιμελεῖσϑαι τῶν τοιούτων ἀδὶ yoe- 

AES NM s Ξ 
ὧν τοὺς μέσους, * δέκα δὲ τῶν περὶ γάμους γυναικῶν, 

ι ; ^ oi 
δὴ ξυναλλάττειν δύνωνται, ταῦτ΄ 
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ἔστω κύρια, ἐὰν δ᾽ αἱ ψυχαὶ κυμαίνωσι μειζόνως αὐ-᾿ 
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ὠςζαυτῶς" xol ἐὰν μὲν 

τῶν, ζητεῖν κατὰ δύναμιν οἵτινες ἑκατέρῳ ξυνοικήσου- 
σιν. εἰχὸς δὲ εἶναι τοὺς τοιούτους μὴ πραέσιν ἤϑεσι 
κεχραμένους" βαϑύτερα δὴ τούτοις καὶ “πραύτερα τρό- 
πον ἤϑη ξύνγομα πειρᾶσϑαι προζαρμόττειν. καὶ ὅσοι 
μὲν ἂν ἅπαιδὲς αὐτῶν ἢ ὀλιγόπαιδες ὄντες διαφέρων- 

ται, καὶ παίδων ἕνεκα τὴν συνοΐκησιν ποιεῖσϑαι" ὅσοι 
δ᾽ ἄν ἱκανῶν ! ὄντων παίδων, τῆς συγκαταγηράσεως 
ἕνεκα καὶ ἐπιμελδίας ἀλλήλων τὴν διάζευξίν τὸ καὶ σύ- 
ζευξιν ποιδῖσϑαι χρεών. ἐὰν δὲ τελευτᾷ γυνὴ καταλεί- 

πουσὰ παῖδας ,“ϑηλείας 18 καὶ ἄρῥενας, συμβουλευτικὸς 

ἄν εἴη όμος ὃ τιϑέμενος, οὐκ ἀναγκαστικός, τρέφειν 
τοὺς ὄντας παῖδας μὴ μητρυιὰν ἐπαγόμενον" μὴ δὲ 
ὄντων ἐξ ἀνάγκης γαμεῖν, μέχρι περ ἂν ἱκανοὺς γεν- 
γήσῃ παῖδας τῷ τὸ οἴκῳ καὶ τῇ πόλει. ἢν ! δὲ ὁ ἀνὴρ 
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ἀποϑάνῃ παῖδας ἱκανοὺς λιπών, ἡ μήτηρ τῶν παίδων | eis» ! ἀγαϑῶν, ὃ δή φαμεν ἥκιστα ϑεοῖς εἶναι πρέ- E 
αὐτοῦ μένουσα τρεφέτω" veoríoe δ᾽ ἄν δοκῇ τοῦ δέ- | πον. KA. Πολύ 75. ΑΘ. Οὐκοῦν διανοηϑῶμεν ὃ 
ovrog εἶναι πρὸς τὸ ζῆν «v ὑγιαίνουσα ἄνανδρος, o | σμικρῷ πρότερον εἴπομεν, ὡς οὐδὲν πρὸς ϑεῶν τιμιώ- 
προφήκοντες πρὸς τὰς τῶν γάμων ἐπιμελουμένας γυ- τερον ἀγαλμ' ἂν “τησαίμεϑα πατρὸς καὶ προπάτορος 
γαῖκας κοινούμξγοι τὸ δοκοῦν αὑτοῖς τὸ καὶ ἐκείναις τιμᾷ γονέων εὐχάς, εἰδὼς πολλοῖς καὶ πολλάκις ἐπιτε- 

περὶ τῶν τοιούτων ποιούντων" ἐὰν δὲ ἐνδεδὶς τέκνων || λεῖς γϑνομένας. τούτων οὖν οὕτως φύσει ὑιατεεο MY 
; : : T S MES 
ὦσι, καὶ παίδων ἕνεκα" παΐδων δὲ ἱκανότης ἀκριβὴς τοῖς * μὲν ἀγαϑοῖς ἕρμαιον πρόγονοι γηραιοί, ζῶντες 982 

D 1 ἄῤῥην καὶ hene ἔστω τῷ νόμῳ. Ὅταν δὲ ὁμολο- μέχρι τῶν ἐσχάτων τοῦ βίου, καὶ ἀπιόντες νέοι σφό- 
| γῆται μὲν τὸ γενόμενον εἶναι τῶν ποιουμένων ἔχγονον, δρα ποϑεινοΐ, τοῖς δὲ κακοῖς εὖ μάλα φοβεροί. πᾶς 

δέηται δὲ κρίσεως, τίνι τὸ γεννηϑὲν ἕπεσϑαι χρεών, || δὴ τιμάτω πάσαις τιμαῖς ταῖς ἐννόμοις τοὺς αὑτοῦ 
δούλη μὲν ἐὰν συμμίξῃ δούλῳ ἢ ἐλευϑέρῳ ἢ ἀπελευ- || γεννήτορας τοῖς νῦν πεισϑεὶς λόγοις εἰ δ᾽ οὖν τινὰ 
ϑέρῳ, πάντως τοῦ δεσπότου ἔστω τῆς δούλης τὸ γεν- κατέχοι φήμη κωφὴ τῶν τοιούτων προοιμίων, γόμος 
νώμενον᾽ ἐὰν δὲ τις ἐλευϑέρα δούλῳ συγγίγνηται, τοῦ || ὅδε ἐπὶ τούτοις ὀρϑῶς κείμενος ἄν εἴη" αν τις ἐν τῆ- 
δεσπότου ἔστω τὸ γιγνόμενον τοῦ δούλου" ἐὰν δ᾽ ἐξ | δὲ τῇ πόλει γονέων ἀμελέστερον ἔχη τοῦ δέοντος, καὶ 
αὑτοῦ δούλης ἢ ἐκ δούλου ἑαυτῆς, καὶ περιφανὲς τοῦτ || μὴ τῶν υἱέων καὶ πάντων τῶν ! ἐχγόνων αὑτοῦ καὶ B 

E ἢ, τὸ μὲν τῆς χυναικὸς αἵ ! γυναῖκας εἰς ἄλλην χώραν ἑαυτοῦ μειζόνως εἰς ἅπαντα ἐπιτρέπων καὶ ἀποπλ ἡρῶν 
ἐκπεμπόντων. σὺν τῷ πατρί, τὸ δὲ τοῦ ἀνδρὸς οἵ νο- | ἢ τὰς βουλήσεις, beg aA Sapa μὲν ὃ πάσχων τι τοιοῦ- 

μοφύλακες σὺν τῇ γεννησάσῃ. ΧΙ. Γονέων δὲ ἀμελεῖν τον, εἴτε αὐτὸς εἴτα τινὰ πέμπων, πρὸς τρεῖς μὲν τῶν 
οὔτε ϑεὸς οὔτε ἄνϑρωπος νοῦν ἔχων ξύμβουλός ποτε | νομοφυλάκων τοὺς πρεσβυτάτους, τρεῖς δ᾽ «v τῶν πε- 
γένοιτ᾽ ἂν οὐδεὶς οὐδενί. φρονῆσαι δὲ χρὴ περὶ ϑεῶὼν ρὲ γάμους γυναικῶν ἐπιμελουμένων" οἵ δ᾽ ἐπιμελείσϑω- 
ϑεραπείας τοιόνδε προοίμιον ἄν γενόμενον εἰς τὰς τῶν σαν, κολάζοντες τοὺς ἀδικοῦντας νέους μὲν ὄντας ἔτι 

γεννησάντων τιμάς τε καὶ ἀτιμίας ὀρϑῶς συντεταγμέ- mAycis καὶ δεσμοῖς, μέχρι περ ἄν ἐτῶν ἄνδρες μὲν 

γον" Νόμοι περὶ ϑεοὺς ἀρχαῖοι κεῖνται παρὰ πᾶσι τυγχάνωσιν ὄντες τριάκοντα, γυναῖκες δὲ δέκα ! πλείο- C 
981 διχῇ. τοὺς μὲν γὰρ τῶν ϑεῶν ὁρῶντες σαφῶς * τιμῶ- σιν ἔτεσι κολαζέσϑωσαν ταῖς αὐταῖς κολάσεσιν. ἐὰν 

j μεν, τῶν δ᾽ εἰκόνας ἀγάλματα ἱδρυσάμενοι, ove ἡμῖν δὲ ποῤῥωτέρω τούτων τῶν ἐτῶν ὄντες τῶν αὐτῶν ἀμε- 

“] ἀγάλλουσι καίπερ ἀἁψύχους ὄντας ἐχείνους ἡχούμεϑα, λειῶν περὶ γονέας μὴ ἀφιστῶνται, καχῶσι δὲ τινάς τι- 
τοὺς ἐμψύχους ϑεούς, πολλὴν διὰ ταῦτ᾽ εὐγοιαν xal | vec, εἰς δικαστήριον εἰφαγόντων αὐτοὺς εἰς ἕνα καὶ 

E χάριν ἔχειν. πατὴρ οὖν ὅτῳ καὶ μήτηρ ἢ τούτων πα- ἕκαστον τῶν πολιτῶν, οἵτινες ἂν ὦσι πρεσβύτατοι 
τέρες ἢ μητέρες ἐν οἰκίᾳ χεῖνται κειμήλιοι ἀπειρηκότες ἁπάντων" ἂν δὲ τις ὄφλῃ, τιμάτω τὸ δικαστήριον ὃ τι 
γήρᾳ, μηδεὶς διανοηϑήτω ποτὲ ἀγαλμα αὐτῷ, τοιοῦτον χρὴ τίνειν ἢ πάσχειν, ἀπόῤῥητον μηδὲν ποιούμενοι 
55 ) SCOTUS - ; x d von ; Es SUA 
ἐφέστιον ἵδρυμα ἐν οἰκίᾳ ἔχων, μᾶλλον κύριον ἔσε- ὅσων δυνατὸς ἀνϑρῶπος πάσχειν ἢ τίνειν. ἐὰν δὲ τις | 

Sed EN E ECT: Ἔ d ; iO. : Sin s 
σϑαι, ἐὰν δὴ κατὰ τρόπον γε 99906 αὐτὸ ϑεραπεύῃ ἀδυνατῇ κακούμενος ! φράζειν, ὃ πυϑόμενος τῶν ἐλευ- Ὁ 

; : j Ss τ SON 
B ὁ κεκτημένος. ! KA. Τίνα δὴ τὴν ὀρϑότητα εἶναι φρά- ϑέρων ἐξαγγελλέτω τοῖς ἄρχουσιν ἢ κακὸς ἔστω καὶ 

ζεις; ΑΘ. Eyo ἐρῶ" καὶ γὰρ οὖν ἀξιον, ὦ φίλοι, ὑπόδικος τῷ ἐϑέλοντι βλάβης. ἐὰν δὲ δοῦλος μηνύση, 

ἀχούειν τά γε δὴ τοιαῦτα. ΚΑ. Zéys μόνον. ΑΘ. ἐλεύϑερος ἔστω, καὶ ἐὰν μὲν τῶν κακούντων ἢ κακου- 
Οἰδίπους, φαμέν, ἀτιμασϑεὶς ἐπεύξατο τοῖς αὑτοῦ μένων δοῦλος, ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ἀφείσϑω, ἐὰν δὲ τινος 
τέχνοις ἃ δὴ καὶ πᾶς ὑμνεῖ τέλεα καὶ ἐπήκοα γενέσϑαι ἄλλου τῶν πολιτῶν, τὸ δημόσιον ὑπὲρ αὐτοῦ τιμὴν τῷ 
παρὰ ϑεῶν, Ἡμύντορά τε Φοίνικι τῷ ἑαυτοῦ ἐπαρά- κεχτημένῳ καταβαλλέτω" τοῖς ἄρχουσι δὲ ἐπιμελὲς ἔστω, 
σασϑαι παιδὶ ϑυμωϑέντα καὶ Ἱππολύτῳ Θησέα καὶ | μή τις ἀδικῇ τὸν τοιοῦτον τιμωρούμενος τῆς μηνύσεως 
ἑτέρους ἄλλοις μυρίους μυρίοις, ὧν γέγονε σαφὲς ἐπη- ἕνεκα. ΧΙΙ. Ὅσα τις ' ἄλλος ἄλλον πημαίνει φαρμά- E 

C xoovc εἶναι ! γονεῦσι πρὸς τέκνα ϑεούς" ἀραῖος γὰρ | xoi, τὰ μὲν ϑανάσιμα αὐτῶν διείρηται, τῶν δ᾽ ἄλλων 

γονεὺς ἐχγόγοις ὡς οὐδεὶς ἕτερος ἄλλοις, δικαιότατα. πέρι βλάψεων, εἴτε τις ἄρα πώμασιν ἢ καὶ βρώμασιν 
ET μὴ δή τις ἀτιμαζομένῳ μὲν “διαφερόν τως πατρὶ πρὸς ἢ ἀλείμμασιν ἑκὼν ἐκ προνοΐας πημαίνει, τούτων οὐδὲν 

παΐδων καὶ μητρὶ ϑεὸν ἐπήκοον ἐν εὐχαῖς ἡγείσϑω | zc διεῤῥήϑη. διτταὶ γὰρ δὴ φαρμακεῖαι κατὰ τὸ τῶν 
γίγνεσθαι κατὰ φύσιν" τιμωμένῳ δὲ ἄρα καὶ περιχα- ἀνϑρώπων οὖσαι γένος. ἐπίσχουσι τὴν διάρῥησιν. ἣν 

ρεῖ σφόδρα γενομένῳ καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα ἐν εὐχαῖς λι- γὰρ τὰ νῦν διαῤῥήδην εἴπομϑν, σώμασι * σώματα κα- 9388 
παρῶς εἰς ᾿ἀγαϑὰ τοῖς παισὶ παρακαλοῦντος ϑεοὺς κουργοῦσά ἐστι κατὰ φύσιν" ἀλλη δὲ ἢ μαγχανεΐαις 
οὐκ ἄρα τὰ τοιαῦτα ἀκούειν ἐξ ἴσου καὶ νέμειν ἡμῖν | τὲ τισι καὶ ἐπῳδαῖς καὶ καταδέσεσι λεγομέναις πείΐϑει 
αὐτοὺς ἡγησόμεθα; ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ποτδ δίκαιοι νομεῖς | τοὺς μὲν τολμῶντας βλάπτειν αὐτούς, ὡς δύνανται τὸ 

παρειμένων γήρᾳ καὶ μητέρων τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχου- τοιοῦτον, τοὺς δ᾽, ὡς παντὸς μᾶλλον ὑπὸ τούτων δυ- 
σῶν, os ὅταν ἀγάλλῃ τις τιμαῖς, γέγηϑεν 0 ϑεός" ov »αμένων γοητεύειν βλάπτονται. ταῦτ οὖν καὶ περὶ τὰ 
γὰρ ἂν ἐπήκοος ἦν αὐτῶν. pete γὰρ δήπου τὸ τοιαῦτα ξύμπαντα οὔτε ῥῴδιον ὅπως ποτὲ πέφυχε γι- 

D προγόνων ἵδρυμα ἡ ἡμῖν ἐστὶ, ! διαφερόντως τῶν ἀψύ- γνώσχειν, ovr εἶ τις qois, πείϑειν εὐπετὲς ἑτέρους. 
χων: τὰ μὲν γὰρ ϑεραπευόμενα dy ἡμῶν, ὅσα ἔμψυ- ταῖς δὲ ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων δυςωπουμένους πρὸς ! B 

χα, ξυνεύχεται ἑκάστοτε, καὶ ἀτιμαζόμενα τἀναντία, ἀλλήλους περὶ τὰ τοιαῦτα οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν πεί- 
τὰ δ᾽ οὐδέτερα, ὥςτε ἂν ὀρϑῶς τις χρῆται πατρὶ xol || ϑειν, ἄν ποτε ἄρα ἴδωσί που κήρινα μιμήματα πεπλα-᾿ 
προπάτορι καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, πάντων πρὸς 88ε0- | σμένα, εἴτ᾽ ἐπὶ ϑύραις εἴτ ἐπὶ τριόδοις εἴτ ἐπὶ μνή- 

“ἘΞ gu μοῖραν κυριώτατα ἀγαλμάτων ἄν κεχτῆτο. KA. μασι γονέων αὐτῶν τινές, ὀλιχωρεῖν πάντων τῶν τοι- 
^ Καλλιστ᾽ εἶπες. ΑΘ. Πᾶς δὴ vovv ἔχων φοβεῖται καὶ. ovra» διακελεύεσϑαι μὴ σαφὲς ἔχουσι δόγμα περὶ αὖ- 

A [3 
»4 ES 



[o] 

334 

D 

186 

τῶν. διαλαβόντας. δὲ διχῇ τὸν τῆς φαρμακείας πέρι 

νόμον, ὁποτέρως ἂν τις ἐπιχειρῇ φαρμάττειν, πρῶτον 
μὲν δεῖσϑαι καὶ παραινεῖν καὶ συμβουλεύειν μὴ δεῖν 
ἐπιχειρεῖν ! τοιοῦτο δρᾶν μηδὲ καϑάπερ παῖδας τοὺς 
πολλοὺς τῶν ἀνϑρώπων δειμαίνοντας φοβεῖν, μηδ᾽ αὖ 

τὸν νομοϑέτην τε καὶ τὸν δικαστὴν ἀναγκάζειν ἐξιᾶ- 
σϑαι τῶν ἀνθρώπων τοὺς τοιούτους φόβους, ὡς πρῶ- 
τον μὲν τὸν ἐπιχειροῦντα φαρμαάττειν οὐκ εἰδότα τὶ 
δρᾷ, τὰ τε χατὰ σώματα, ἐὰν μὴ τυγχάνῃ ἐπιστήμων 

ὧν ἰατρικῆς, Té TE αὖ περὶ τὰ μαγγανεύματα, ἐὰν μὴ 

μάντις ἢ τερατοσκόπος ὧν τυγχάνῃ. λεγέσϑω δὴ λόγος 

ὅδε γόμος περὶ φαρμακείας" Ὃς ἂν φαρμακεύῃ ! τινὰ 

ἐπὶ βλάβῃ μὴ ϑανασίμῳ μήτε αὐτοῦ μήτε ἀνϑρώπων 

τῶν ἐκείνου, βοσκημάτων δὲ ἢ σμηνῶν εἶτ᾽ ἄλλῃ βιά- 
fy εἴτ᾽ οὖν ϑανασίμῳ, ἐὰν μὲν ἰατρὸς ὦν τυγχάνῃ καὶ 
ὄφλῃ δίκην φαρμάκων, ϑανάτῳ ζημιούσϑω, ἐὰν δὲ 

ἰδιώτης, ὅ τι χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι τιμάτω περὶ αὖ- 
τοῦ τὸ δικαστήριον. ἐὰν δὲ καταδέσεσιν ἢ ἐπαγωγαῖς 
ἢ τισιν ἐπῳδαῖς ἢ ἢ τῶν τῳ τοιούτων φαρμακειῶν ὧντι- 
γωνοῦν δόξῃ ! ὅμοιος εἶναι βλάπτοντι, ἐὰν μὲν μάντις 
ὦν ἢ τερατοσκόπος, τεϑνάτω, ἐὰν δ᾽ ἄνευ μαντικῆς ὧν 
τις φαρμακείας ὄφλῃ, ταὐτὸν καὶ τούτῳ γηνέσϑω: πε- 
ei γὰρ cv καὶ τούτου τιμάτω τὸ δικαστήριον ὃ ὃ τι ἄν 
αὐτοῖς δεῖν αὐτὸν δόξῃ πάσχειν ἢ ἀποτίνειν. Ὅσα 

τις ἂν ἕτερος ἄλλον πημήνῃ κλέπτων ἢ βιαζόμενος, ἄν 
μὲν μείζω, μείζονα τὴν ἔκτισιν τῷ πημαγνϑέντι τινέτω, 

ἐλάττω δὲ ζημιώσας σμικροτέραν, παρὰ πάντα δὲ το- 

σαύτην ἡλίκα ἂν ἑκάστοτε ζημιώσῃ τίς τινα, μέχρι περ 
ἂν ἰάσηται τὸ βλαβέν. δίκην δὲ ἕκαστος πρὸς ἑκάστῳ 
τῷ κακουργήματι σωφρονιστύος ἕνεκα “ξυνεπομένην * 
προςεκτισάτω, ὃ μὲν ἀνοΐᾳ κακουργήσας, ἀλλοτρίᾳ πει- 
ϑοῖ διὰ νεότητα ἢ τι τοιοῦτον χρησάμενος, ἐλαφροτέ- 

ραν, ὃ δὲ διὰ οἰκείαν ἄνοιαν ἢ Ob ἀκράτειαν ἡδονῶν 
ἢ λυπῶν, ἐν φόβοις δειλίας, 7 τισιν ἐπιϑυμίαις ἢ φϑό- 
γοις ἢ ϑυμοῖς δυςιάτοις γιγνόμενος, βαρυτέραν, οὐχ ἕνε- 
κα τοῦ “χακουργῆσαι διδοὺς τὴν δίκην, οὐ γὰρ τὸ qe. 

yovóc ἀγένητον ἔσται ποτέ, τοῦ δ᾽ εἰς τὸν αὖϑις ἕνε- 
κα χρόνον ἢ τὸ παράπαν μισῆσαι τὴν ἀδικίαν ! αὐτόν 

18 καὶ τοὺς ἰδόντας αὐτὸν δικαιούμενον, ἢ λωφῆσαι 

μέρη πολλὰ τῆς τοιαύτης ξυμφορᾶς. ὦ 
ἕνεκα χρὴ καὶ πρὸς πάντα τὰ τοιαῦτα βλέποντας τοὺς 

ὧν δὴ πάντων 

νόμους τοξότου μὴ κακοῦ στοχάζεσθαι δίκην τοῦ T6 
CE τῆς κολάσεως ἑχάστων ἕνεκα καὶ παντελῶς 

τῆς ἀξίας. ταὐτὸν δ᾽ ἔργον δρῶντα ξυνυπηρετεῖν δεῖ 

τῷ γομοϑέτῃ τὸν δικαστήν, ὅταν αὐτῷ τις »όμος ἐπι- 
τρέπῃ τιμᾶν ὃ τι χρὴ πάσχειν τὸν κρινόμενον ἢ ἀπο- 
τίνειν τὸν δὲ, ! καϑάπερ ζωγφάφο», ὑπογράφειν ἔργα 

ἑπόμενα τῇ γραφῇ. ὃ δὴ καὶ νῦν, ὦ Μέγιλλε καὶ Κλει- 

γία, ποιητέον ἡμῖν ὃ τι κάλλιστα καὶ ἀριστα᾽ τῶν κλο- 
παίων τε καὶ βιαίων πάντων τὰς ζημίας λεγομένας 

οἵας δεῖ γίγνεσθαι, λεκτέον, ὅπως ἄν ἡμῖν παρείκωσι 

ϑεοὶ καὶ ϑεῶν παῖδες νομοϑετεῖν. ΧΙΠΙ. Μαινόμενος 

δὲ ἂν τις p, μὴ φανερὸς ἔστω κατὰ πόλιν" oi προςή- 
χοντες δ᾽ ἑκάστων κατὰ τὰς οἰκίας φυλαττόντων αὐ- 

τοὺς ὅτῳ ἂν ἐπιστῶνται τρόπῳ, 7 ξημίαν ! ἐκτινόντων, 

ὁ μὲν τοῦ μεγίστου τιμήματος ἑκατὸν δραχμάς, ἐάν T 
οὖν δοῦλον ἐάν T ovv καὶ ἐλεύϑερον περιορᾷ, δευτέ- 
ρου δὲ τιμήματος τέτταρα μέρη τῆς μνᾶς τῶν πέντε, 
τρία δ᾽ ὁ τρίτος, καὶ δύο ὁ τέταρτος. μαίνονται μὲν 

PLATONIS 

οὖν πολλοὶ πολλοὺς τρόπους, οὕς μὲν γῦν εἴπομεν, ὑπὸ 

γόσων, εἰσὶ δὲ οἱ διὰ ϑυμοῦ κακὴν φύσιν ἅμα καὶ 

τρυφὴν γενομένην" ot δὴ σμικρᾶς ἔχϑρας γενομένης 
πολλὴν φωνὴν ἱέντες καχῶς ἀλλήλους ! βλαςφημοῦντες 
λέγουσιν, οὐ πρέπον ἐν εὐνόμων πόλει γίγνεσϑϑαι τοι- 

οὗτον οὐδὲν οὐδαμῇ οὐδαμῶς. εἷς δὴ περὶ κακηγορίας 
ἔστω νόμος περὶ πάντας ὅδε. Μηδένα κακηγ ορείτω 

μηδείς. 0 δὲ ἀμφιςβητῶν ἔν τισι λόγοις ἄλλος ἄλλῳ, 
διδασκέτω καὶ μανϑαγνέτω τόν τ ἀμφιςβητοῦντα καὶ 

τοὺς παρόντας ἀπεχόμενος πάντως τοῦ κακηγορεῖν. 

γὰρ τοῦ κατεύχεσϑαΐ τε ἀλλήλοις ἐπαρωμένους καὶ δὲ 

αἰσχρῶν ὀνομάτων ἐπιφέρειν γυναιχείους, * ἑαυτοῖς φή- 
hee πρῶτον μὲν ἐκ λόγων, κούφου πράγματος» ἔργῳ 

μίση τε καὶ ἔχϑραι βαρύταται γίγνονται" 
γὰρ ἀχαρίστῳ, ϑυμῷ, χαριζόμενος, ὁ λέγων, ἐμπιπλὰς 

ὀργὴν κακῶν ἑστιαμάτων, ὅσον ὑπὸ παιδείας ἡμερώϑη 
ποτέ, πάλιν ἐξαγριῶν τῆς ψυχῆς τὸ τοιοῦτον, ϑηριού- 

μενος ἐν δυςκολίᾳ ζῶν γίγνεται, πικρὰν τοῦ ϑυμοῦ 

χάριν ἀποδεχόμενος. μετεκβαίνειν δὲ αὐ πὼς εἰώϑασι 
πάντες ϑαμὰ ἐν τοῖς τοιούτοις εἰς TO τι ! γελοῖον πε- 
ρὲ τοῦ ἐναντίου φϑέγγεσϑαι" ὃ τις ἐϑιζόμενος οὐδεὶς 
πώποτε ὃς οὐ τοῦ σπουδαΐου τρόπου ἤτοι τὸ παρά- 
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παν διήμαρτεν ἢ μεγαλονοίας ἀπώλεσε. μέρη πολλά. 

ὧν δὴ χάριν ἐν μὲν ἱερῷ τὸ παράπαν μηδεὶς τοιοῦτον 

φϑέγξηται μηδέποτε μηδὲν "o ἔν τισι δημοτελέσι 
ϑυσίαις, μηδ᾽ αὐ ἐν ἀϑλοις μηδ᾽ ἐν ἀγορᾷ μηδ᾽ ἐν δι- 

καστηρίῳ μηδ᾽ ἐν ξυλλόγῳ κοινῷ μηδενί" κολαζέτω δὲ 
ὃ τούτων ἄρχων ἕχαστον ἀνατί, ἢ μηδέποτ᾽ ! ἀρι- 
στείων πέρι φιλονεικήσῃ» »όμων ὡς οὐ κηδόμενος οὐδὲ 
ποιῶν τὰ προςταχϑέντα ὑπὸ τοῦ γνομοϑέτου. ἐὰν δὲ 
τις ἐν ἄλλοις τόποις λοιδορίας ἄρχων ἢ ἀμυνύμε- 
voc ὁςτιφοῦν μὴ ἀπέχηται τῶν τοιούτων λόγων, ὃ 
προςτυγχάνων πρεσβύτερος ὧν τῷ νύμῳ ἀμυνέτω, πλη- 
γαῖς ἐξείργων τοὺς ϑυμῷ, ἑτέρῳ κακῷ; φιλοφρο- 

γνουμένους, 5 ἐνεχέσϑω τῇ τεταγμένῃ ζημίᾳ. λέγομεν 
δὴ τὰ νῦν, ὡς ὃ λοιδορίαις συμπλεκόμενος ἄνευ τοῦ 

γελοῖα ζητεῖν λέγειν οὐ δυνατός ἐστι χρῆσϑαι, καὶ 
τοῦτο ! λοιδοροῦμεν, ὁπόταν ϑυμῷ γιγνόμενον ἢ: τί 

δὲ δή; τὴν τῶν κωμῳδῶν. προϑυμίαν τοῦ γελοῖα εἰς 
τοὺς ἀνϑρώπους λέγειν 7 παραδεχώμεϑα, ἐὰν ἄνευ 

ϑυμοῦ τὸ τοιοῦτον ἡμῖν τοὺς πολίτας ἐπιχειρῶσι κω- 
μῳδοῦντες λέγειν; ἢ διαλάβωμεν δίχα τῷ παίζειν καὶ 

, ^ Li ' 2" ^ , , 

μή; καὶ παίΐζοντι μὲν ἐξέστω τινὶ περί TOV λέγειν y8-- 

λοῖον ἄνευ ϑυμοῦ, συντεταγμένῳ δὲ καὶ μετὰ ϑυμοῦ, 
καϑάπερ εἴπομεν, μὴ. ! ἐξέστω μηδενί; τοῦτο μὲν οὖν 
οὐδαμῶς ἀναϑετέον, .9 ὃ δ᾽ ἐξέστω καὶ μή, τοῦτο νομο- 

ϑετησώμεϑα. ποιητῇ δὴ κωμῳδίας ἢ τινος ἰάμβων ἢ 
Μουσῶν μελῳδίας μὴ ἐξέστω μήτε λόγῳ μήτε εἰκόνι 

μήτε ϑυμῷ μήτε ἄνευ ϑυμοῦ μηδαμῶς μηδένα τῶν 
πολιτῶν κωμῳδεῖν" ἐὰν δὲ τις ἀπειϑῇ, τοὺς ἀϑλοϑέ- 
τας ἐξείργειν ἐκ τῆς χώρας τὸ παράπαν αὐϑημερόν, x 

ἢ ζημιοῦσϑαι μναῖς τρισὶν ἱεραῖς τοῦ ϑεοῦ, οὗ ὧν ὃ 

ἀγὼν ἧ. οἷς δ᾽ εἴρηται πρότερον, ἐξουσίαν εἶναι περὶ 
τοῦ ποιεῖν εἰς ἀλλήλους, τούτοις ἄνευ ϑυμοῦ μὲν μετὰ 

παιδιᾶς ἐξέστω, σπουδὴ δὲ ἅμα καὶ ϑυμουμένοισι͵ μὴ 
ἐξέστω. τούτου δὴ διάγνωσις ἐπιτετράφϑω τῷ τῆς 
παιδεύσεως ὅλης ἐπιμελητῇ τῶν νέων, καὶ ὃ μὲν ἂν 

οὗτος ἐγκρίνῃ, προ στιν εἰς τὸ μέσον. ἐξέστω τῷ ποι- 

ἥσαντι, ὃ δ᾽ ἂν ἀποκρίνῃ; μήτε αὐτὸς PERMET S 
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» μηδενὶ μήτε ἄλλον ! δοῦλον μήτε ἐλεύϑερόν ποτε φα- 
νῇ διδάξας, ἢ κακὸς εἶναι δοξαζέσϑω καὶ ἀπειϑὴς τοῖς 

γόμοις. XIV. Οἰκτρὸς δ᾽ οὐχ ὃ πεινῶν Ju TL TOLOUTOY 

πάσχων, ἀλλ᾽ ὁ σωφρονῶν ἢ τινα ἀρετὴν ἢ μέρος ἔχων 

—L ταύτης, ἂν τινὰ ξυμφορὰν πρὸς τούτοις κεχτῆται. διὸ 
| ϑαυμαστὸν ἂν 7έροιτο si τις ὧν τοιοῦτος ἀμεληϑείη 

τὸ παράπαν, Gcr εἰς πτωχείαν τὴν ἐσχάτην ἐλϑεῖν, 
δοῦλος ἢ καὶ ἐλεύϑερος, ἐν οἰκουμένῃ καὶ μετρίως πο- 

€ Aueíg τε καὶ πόλει. διὸ τῷ νομοϑέτῃ ϑεῖναι ! νόμον 
E [ἀσφαλὲς τ τοιούτοις TOLOYÜS τινά" πτωχὸς μηδεὶς ἡμῖν 

zd τῇ πόλει γιγνέσϑοω. τοιοῦτον δ᾽ ἂν τις ἐπιχειρῇ 
| δρᾶν, εὐχαῖς βίον ἀνηνύτοις ξυλλεγόμενος, £x uiv ἀγο- 

ρᾶς ἀγορανόμοι ἐξειργόντων αὐτόν, ἐκ δὲ τοῦ ἄστεος 

' |a τῶν ἀστυνόμων ἀρχή, ἀγφονόμοι δὲ ἐκ τῆς ἄλλης 

» χώρας εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐκπομπόντων, ὅπως D χώρα 
Ἢ} τοῦ τοιούτου ζώου καϑαρὰ γίγνηται τὸ παράπαν. 

— 

E 

Δοῦλος δ᾽ ἄν ἢ δούλη βλάψῃ τῶν ἀλλοτρίων xci | 
D ὁτιοῦν, μὴ ! ξυναιτίου τοῦ βλαβέντος αὐτοῦ γενομένου, 

κατ ἀπειρίαν ἢ τιν ἑτέραν χρείαν μὴ σώφρονα, 0 τοῦ 
-ἰ βλάψαντος δεσπότης ἢ τὴν βλάβην ἐξιάσϑω μὴ ἐνδεῶς 

ἢ τὸν βλώψαντ᾽ αὐτὸν παραδότω: ἐὰν δ᾽ ἐπαιτιώμενος 
ὃ δεσπότης κοινῇ τοῦ βλάψαντος τέχνῃ καὶ τοῦ βλα- 
βέντος ἐπ᾿ ἀποστερήσει φῇ τοῦ δούλου γεγονέναι τὴν 

τὶ αἰτίαν, διαδικαζέσϑω μὲν κακοτεχνιῶν τῷ φάσκοντι 
βλαβῆναι, καὶ ἐὰν ἕλῃ, διπλασίαν τῆς E τοῦ δού- 

E λου! κομιξέσϑω ἧς ἂν τιμήσῃ τὸ δικαστήριον, ἐὰν δὲ 

ἡττηϑῇ, τήν τε βλάβην ἐξιάσϑω καὶ τὸν δοῦλον πα- 
ραδότω. καὶ ἐὰν ὑποζύγιον ἢ ἵππος ἢ κύων ἢ τι τῶν 

- ἄλλων ϑρεμμάτων σίνηταὶ τι τῶν πέλας, κατὰ ταὐτὰ 

ἐχτίνειν τὴν βλάβην. Ἐὰν τις ἑκὼν μὴ ϑέλη μαρτυ- 

ρεῖν, προςκαλεῖσϑαι τὸν δεόμενον, ὃ δὲ προςκληϑεὶς 

ἀπαντάτω πρὸς τὴν δίκην, καὶ ἐὰν μὲν εἰδῇ καὶ ᾿ϑέλῃ 

μαρτυρεῖν, μαρτυρείτω, ἐὰν δὲ εἰδέναι μὴ φῇ, τοὺς 
τρεῖς ϑεοὺς Δία καὶ Ἡπόλλωνα καὶ Θέμιν ἀπομόσας 

397 ἢ μὴν μὴ εἰδέναι ἀπαλλαττέσϑω * τῆς δίκης. ὁ δ᾽ εἰς 
μαρτυρίαν κληϑείς, μὴ ἀπαντῶν δὲ τῷ καλεσαμένῳ, | 

τῆς βλάβης ὑπόδικος ἔστω κατὰ νόμον. ἐὰν δὲ τὶς τι- 
γα δικάζοντα ἀναστήσηται μάρτυρα, μαρτυρήσας μὴ 
διαψηφιζέσϑω περὶ ταύτης τῆς δίκης. γυναικὶ δ᾽ ἐξε- 

| gio ,“βευϑέρᾳ μαρτυρεῖν καὶ συν USE ἐὰν ὑπὲρ τετ- 

1 Tagdxoyro. ἔτη ἢ γεγονυῖα, καὶ δίκην λαγχάνειν, ἐὰν 
] ἄνανδρος 5j" ζῶντος δὲ ἀνδρὸς ἐξέστω μαρτυρῆσαι uo- 

γον. δούλῃ δὲ καὶ δούλῳ καὶ παιδὲ φόνου μόνον ! ἐξ- 
ἕστω μαρτυρεῖν καὶ συνηγορεῖν, ἐὰν ἐγγυητὴν ἀξιό- 
χρεὼν ἢ μὴν μένειν καταστήσῃ μέχρι δίκης, ἐὰν ἐπι- 
σχηφϑῇ τὰ ψευδὴ μαρτυρῆσαι. ἐπισκήπτεσϑαι δὲ τῶν 
ἀντιδίκων ἑκάτερον ὅλη τῇ μαρτυρίᾳ καὶ μέρει, ἐὰν τὰ 
ψευδὴ φῇ τινὰ μεμαρτυρηκέναι, πρὶν τὴν δίκην διακε- 
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κρίσϑαι, τὰς δ᾽ ἐπισκήψεις τὰς ἀρχὰς φυλάττειν κατα- 

σεσημασμένας ὑπ᾽ ἀμφοῖν, καὶ παρέχειν εἰς τὴν τῶν 
ψευδομαρτυριῶν διάκρισιν. ἐὰν δὲ τις ἁλῷ δὶς ' ψευ- 
δομαρτυρῶν, τοῦτον μηκχέτι νόμος ἀναγκαζέτω μηδεὶς 
μαρτυρεῖν, ἐὰν δὲ τρίς, μηκέτ᾽ ἐξέστω τούτῳ μαρτυ- 
φεῖν" ἐὰν δὲ τολμήσῃ μαρτυρῆσαι τρὶς ἑαλωχώς, ἐνδει- 
κγύτω μὲν πρὸς τὴν ἀρχὴν ὁ βουλόμενος αὐτόν, ἡ δ᾽ 
ἀρχὴ δικαστηρίῳ παραδότω, ἐὰν δὲ ὄφλῃ, ϑανάτῳ ζη- 
μιούσϑω. ὅπόσων δ᾽ àv μαρτυρίαι ἁλῶσι δίκῃ ψευδῆ 
δοξάντων μαρτυρεῖν καὶ τὴν νίκην τῷ ἑλόντι πεποιηχέ- 
vaL, ἐὰν τῶν τοιούτων ὑπὲρ ἥμισυ μαρτυριῶν καταδι- 
xacÓügi ' τινες, τὴν κατὰ ταύτας ἁλοῦσαν δίκην ἀνά- 

δικον γίγνεσϑαι, ἀμφιςβήτησιν δ᾽ εἶναι καὶ διαδικασίαν 
εἴτε κατὰ ταύτας εἴτβ μὴ ἢ Dir ἐκρίϑη, ὑποτέρως δ᾽ 
&y κριϑῇ, ταύτῃ γιγνέσϑω τὸ τέλος τῶν Eumgondey 

δικῶν. XV. Πολλῶν δὲ ὄντων καὶ καλῶν ἐν τῷ τῶν 
ἀνϑρώπων βίῳ τοῖς τιλείστοις αὐτῶν οἷον κῆρες ἐπι- 
πεφύκασιν, αἵ καταμιαίνουσί r8 καὶ καταῤῥυπαίγουσιν 

αὐτά. καὶ δὴ καὶ δίκη ἐν ἀνϑρώποις πῶς οὐ καλόν, ὃ 
πάντα ' ἡμέρωκε τὰ ἀνϑρώπινα; καλοῦ δὲ ὄντος τού- 
του πῶς οὐ καὶ τὸ ξυνδικεῖν ἡμῖν γίγνοιτ᾽ ἄν καλόν; 
ταῦτ οὖν τοιαῦτα ὄντα διαβολή τις κακή, καλὸν ὅνο- 

μα προστησαμένη τέχνην, 3 πρῶτον μὲν δή φησιν εἷ- 
val τινα δικῶν μηχανήν, εἶναι δ᾽ αὐτὴν τῷ το δικάσα- 

σϑαι καὶ ξυνδικεῖν ἄλλῳ νικᾶν δυναμένην, ἂν T οὖν 

δίκαια ἂν τε μὴ τὰ περὶ τὴν δίκην ἑκάστην ἢ πεπρα- 
γμένα" δωρεὰν δ᾽ αὐτῆς * εἶναι τῆς τέχνης καὶ τῶν 
λόγων τῶν ἐκ τῆς τέχνης, ἄν ἀντιδωρῆταΐ τις gina 

ταύτην οὖν ἐν τῇ παρ᾽ ἡμῖν πόλει, εἴτ᾽ οὖν τέχνη 
εἴτε &TEYYOG ἐστί τις ἐμπειρία καὶ τριβή, μάλιστα μὲν 

δὴ χρεών ἐστι μὴ φῦναι, δεομένου δὲ τοῦ νομοϑέτου 
πείϑεσϑαι καὶ μὴ ἐναντία δίκῃ φϑέγγεσϑαι, πρὸς αλ- 

Ay δὲ ἀπαλλάττεσϑαι χώραν" πειϑομένοις μὲν σιγή, 
ἀπειϑοῦσι δὲ φωνὴ νόμου 0s: A» τις δοκῇ πειρᾶ- 
σϑαι τὴν τῶν δικαίων δύναμιν ἐν ταῖς τῶν | δικαστῶν 

ψυχαῖς ἐπὲ τἀναντία τρέπειν καὶ παρὰ καιρὸν πολυδι- 

κεῖν τῶν τοιούτων ἢ καὶ ξυνδικεῖν, γραφέσϑω μὲν 
βουλόμενος αὐτὸν κακοδικίας ἢ καὶ ξυνδικίας κακῆς, 
χρινέσϑω δὲ ἐν τῷ τῶν ἐκλεκτῶν δικαστηρίῳ, ὄφλοντος 
δὲ τιμάτω τὸ δικαστήριον εἴτε φιλοχρηματίᾳ δοκεῖ 
δρᾶν τὸ τοιοῦτον εἴτα φιλονεικίᾳ, καὶ ἐὰν μὲν φιλονει- 

τα. 

κίᾳ, τιμᾶν αὐτῷ τὸ δικαστήριον, ὅσου χρὴ χρόνου τὸν 

τοιοῦτον μηδενὶ “λαχεῖν δίκην μηδὲ ξυνδικῆσαι, ἐὰν δὲ 
φιλοχρηματίᾳ, τὸν μὲν ξένον ἀπιόντα ἐκ ! τῆς χώρας 
μήποτε πάλιν ἐλϑεῖν, ἢ ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι, τὸν 

ἀστὸν δὲ τεϑνάναι φιλοχρημοσύνης B ἕνεκα τῆς ἐκ παν- 
τὸς τρύπου παρ᾽ αὐτῷ τιμωμένης καὶ ἐὰν τις φιλονει- 
κίᾳ κριϑῇ δὶς τὸ τοιοῦτον δρᾶν, τεϑνάτω. 

-ξΞϑοδε- οῬ------ 
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AIAAOTOX AQAEKATOX. 

* A0. Ἐὰν ὡς πρευβευτής τις 5 κήρυξ κατα- 

Moon τῆς, πόλεως παραπρεσβεύηται πρός τινα 
πόλιν, ἢ πεμπόμενος μὴ τὰς οὔσας πρεσβείας ἐφ᾽ αἷς 
népmeros ἀπαγγέλλῃ, ἢ πάλιν αὐ παρὰ τῶν πολεμίων 

ἢ καὶ φίλων μὴ τὰ mag ἐκδίνων ὀρϑῶς ἀποπρεσβού- 

σας γένηται φανερὸς ἢ κηρυχούσας, γραφαὶ κατὰ τού- 
τῶν ἔστων ὡς Ἑρμοῦ xci Διὸς ἀγγελίας καὶ ἐπιτάξεις 

παρὰ νόμον ἀσεβησάντων, τίμημα δέ, ὃ τι χρὴ πά- 
σχειν ! ἢ ἀποτίνειν, ἐὰν ogÀy. Κλοπὴ μὲν χρημάτων 

ἀνελεύϑερον, ἁρπαγὴ δὲ ἀναίσχυντον" τῶν Διὸς δὲ 
υἱέων οὐδεὶς ovre δύλοις ovre βίᾳ χαίρων ἐπιτοτήδευκε 
τούτοιν “οὐδέτερον. μηδεὶς ov» ὑπὸ ποιητῶν μηδ᾽ ἀλ- 
λως vno τινῶν μυϑολόγων πλημμελῶν περὶ τὰ τοιαῦ- 

τὰ ἐξαπατώμεγος ἀναπϑιϑέσϑω, καὶ κλέπτων ἢ βιαζό- 

μενος οἰέσϑω μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν αλλ ἅπερ αὐτοὶ 
ϑεοὶ δρῶσιν" οὔτϑ γὰρ αληϑὲς ovr εἰκός, ἀλλ᾽ ὅςτις 

δρᾷ τοιοῦτον παρανόμως, οὔτε Ó&0c ovra παῖς ἐστὶ 
ποτ ϑεῶν. ταῦτα δὲ ! νομοϑέτῃ μᾶλλον προςήκει γι- 

γνώσκειν 7 ποιηταῖς ξύμπασιν. ὁ μὲν ovr neu D elc 
ἡμῶν τῷ λόγῳ εὐτυχεῖ τε καὶ εἰς χρόνον ἅπαντα εὐ- 
τυχοῖ, ὁ δὲ ἀπιστήσας τὸ μετὰ ταῦτα τοιῷδέ τινι | M 
χέσϑω νόμῳ" "Ev τίς τι κλέπτῃ δημόσιον, μέγα ἢ καὶ 

σμικρόν, τῆς αὐτῆς δίκης δεῖ. σμικρόν τι γὰρ ὁ κλέ- 
πτῶν ἔρωτι μὲν ταὐτῷ, δυνάμει δὲ ἐλάττονι κέκλοφεν" 
0 τὸ τὸ μεῖζον κινῶν οὐ ! καταϑέμενος ὅλον ἀδικεῖ. 

δίκης οὖν οὐδέτερον οὐδετέρου ἐλάττονος ἕνεκα μεγέ- 

Üovc τοῦ κλέμματος ὃ γόμος ἀξιοῖ ζημιοῦν ἀλλὰ τῷ 

τὸν μὲν ἴσως ἄν ἰάσιμον ἔτ᾽ εἶναι, τὸν δ᾽ ἀνίατον. ξέ- 

vor μὲν δὴ τῶν δημοσίων ἢ δοῦλον ἂν τὶς τι κλέπτον- 
τὰ ἐν δικαστηρίῳ ἕλη, ὡς ἰασίμῳ ἐκ τῶν εἰκότων ὄντι, 
τί χρὴ παϑεῖν ἢ τίνα ζημίαν ἀποτίνειν αὐτόν, ἡ κρί- 
σις γιγνέσϑω" * τὸν δὲ ἀστὸν καὶ τεϑραμμένον ὡς 
ἔσται τεϑραμμένος, ἂν πατρίδα συλῶν ἢ βιαζόμενος 
ἁλίσκηται, ἐάν T ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἐάν τε μή, σχεδὸν ὡς 
ἀνίατον ὄντα ϑανάτῳ ζημιοῦν. ". Στρατιῶν δὲ ἕνεκα 

πολλὴ μὲν ξυμβουλή, πολλοὶ δὲ νόμοι γίγνονται κατὰ 
τρόπον, μέγιστον δὲ τὸ μηδέποτε ἄναρχον μηδένα εἷ- 
vou, Qr cgsvo μήτε ϑήλειαν, μηδὲ τινος ἔϑει ψυχὴν 

εἰϑίσϑαι μήτε σπουδάζοντος μήτ ἐν παιδιαῖς αὐτὸν 

ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τι κατὰ μόνας δρᾶν, ! ἀλλ ἔν re πολέμῳ 
παντὶ καὶ ἐν εἰρήνῃ πάσῃ πρὸς τὸν ἄρχοντα cei βλό- 
πονταὰ καὶ ξυνεπόμενον ζῆν, καὶ τὰ βοαχύταϑ᾽ ὑπ᾽ 

ἐκείνου κυβερνώμενον, οἷον ἑστάναι ϑ᾽ ὅταν ἐπιτάττῃ 
τις καὶ πορεύεσϑαι καὶ γυμνάζεσϑαι καὶ λοῦσϑαι καὶ 

σιτεῖσϑαι καὶ ἐγείρεσϑαι νύκτωρ sic τε φυλακὰς καὶ 

παραγγλσεις, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς κινδύνοις μήτϑ τινὰ 

ὃ , /.9" c - AA » - erc , 
LG)XELP μῇ σπὙποχῶρξιν αλλῷ QYEU τῆς TOY ἀρχόντων 

δηλώσεως, ἑνέ τα λόγῳ τὸ χωρίς τι ! τῶν ἄλλων πράτ- C 

ve διδάξαι τὴν ψυχὴν ἔϑεσι μήτε γιγνώσκειν μήτ᾽ 
ἐπίστασϑαι τὸ παράπαν, ἀλλ᾽ ἀϑρύον web καὶ ἅμα 
καὶ κοινὸν τὸν βίον ὃ ὃ τι μάλιστα πᾶσι πάντων γίγνε- 
coc τούτου γὰρ ovr ἔστιν οὔτδ ποτὲ μὴ γένηται 
κρεῖττον. οὔτε ἄμεινον οὔτε τεχνικώτερον εἰς σωτηρίαν 
τὴν κατὰ πόλεμον καὶ νίκην. τοῦτο καὶ ἐν εἰρήνῃ μ8- 
λετητέον ευϑὺς ἐκ τῶν παίδων, ἄρχειν 15 ἄλλων ἄρχε- 
σϑαὶ 9 ip &régo τὴν δ᾽ ἀναρχίαν ἐξαιρδτέον ἐκ" 

παντὸς τοῦ βίου ἁπάντων τῶν ἀνϑρώπων 18 καὶ τῶν 
vm ἀνϑρώπους ϑηρίων. καὶ δὴ καὶ χορείας πάσας εἰς | 

τὰς ἀριστείας τὰς κατὰ πόλεμον βλεπούσας χορεύειν, 
καὶ ὅλην ϑὐκολίαν τ καὶ εὐχέρειαν ἐπιτηδεύειν τῶν 

: 
αὐτῶν ἕνεκα; καρτερήσϑις τ αὖ σιτίων T8 καὶ ποτῶν 
καὶ χβιμώνων καὶ τῶν ἐναντίων καὶ κοίτης σκληρᾶς, 
καὶ τό γ8 μέγιστον, τὴν τῆς κεφαλῆς καὶ ποδῶν δύνα- 

μὲν μὴ διαφϑείρειν τῇ τῶν ἀλλοτρίων σκεπασμάτων 
περικαλυφῇ, τὴν τῶν οἰκείων ἀπολλύντας πίλων τ καὶ 
! ὑποδημάτων γένεσιν καὶ φύσιν" ταῦτα γὰρ ἀκρωτή- Ἔ 
Qu ὄντα σωζόμενά το ἔχει μεγίστην, δύναμιν παντὸς 
τοῦ σώματος καὶ τοὐναντίον ἐναντίως, καὶ τὸ “μὲν 
ὑπηρετικώτατον ἅπαντι τῷ σώματι, τὸ δὲ ἀρχικώτα- 
τον, ἔχον τὰς κυρίας ἁπάσας αἰσϑήσϑις αὐτοῦ φύσει. 
* ἔπαινον μὲν δὴ τοῦτον ἀκούδιν τὸν νέον χρὴν δοκεῖν 
πολεμικοῦ περὶ βίου, νόμους δ᾽ αὐ τούςδδ᾽ Στρατούε- 
σϑαι τὸν καταλδγέντα ἢ τὸν ἐν μέροι τινὶ τοταγμένον. 
ἐὰν δὲ τις ἐκλείπῃ τινὶ cod un στρατηγῶν ἀφέντων, 
γραφὰς ἀστρατείας εἶναι πρὸς τοὺς πολεμικοὺς ἄρχον- 
τας, ὅταν ἔλϑωσιν ἀπὸ στρατοπέδου, δικαζειν δὲ τοὺς 

στρατεύσαντας ἑκάστους, χωρὶς ὁπλίτας T8 καὶ innéac 
καὶ ταλλὰα ἐμπολέμια fxagra ὡςαύτως, ! καὶ δἰςάγειν 

ὁπλίτας μὲν εἰς τοὺς ὁπλίτας, ἱππέας δὲ εἰς τοὺς ἵπι- 

πέας καὶ τοὺς ἄλλους δὲ κατὰ ταὐτὰ εἰς τοὺς αὑτῶν 
ξυννόμους" ἐὰν δὲ τις ὄφλῃ, ὑπάρχειν μὲν αὐτῷ μήπο- 
rB τῆς ὅλης ἀριστείας ἀγωνιστῇ γενέσϑαι μηδὲ a ἀστρα- 

τείας ἄλλον γράψασϑαϊΐ ποτ μηδὲ κατηγόρῳ τούτων 
πέρι γενέσϑαι, πρὸς τούτοις δ᾽ ἔτι προςτιμᾶν αὐτῷ τὸ 
δικαστήριον ὃ τι χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτίνειν. μετὰ δὲ 
ταῦτα ἐκδικασϑεισῶν τῶν τῆς ἀστρατείας δικῶν πάλιν 
ἑκάστων τούτων ἄρχοντος ποιῆσαι ξύλλογον, ἀριστείων 
δὲ πέρι κρίνεσϑαι τὸν ! 
ἔϑνοσι, μὴ περὶ προτέρου πολέμου μηδὲν παρεχόμενον 
μήτε τεκμήριον, μήτβ μαρτύρων πιστώσεις λόγων, αὖ- 
τῆς δὲ περὶ τῆς στρατείας τῆς τότε γενομένης αὐτοῖς. 
στέφανον δὲ τὸ νικητήριον ἑκάστοις εἶναι ϑαλλοῦ" 
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Ϊ ΒΑ Τ ΟΝ ΒΒ ΠΕ ΟἿ ΒῚῈΓ 5. EI. B: 

εἰς τὰ τῶν πολεμικῶν ϑεῶν ἱερά, ὧν av τις 
γράψαντα ἀναϑεῖναι μαρτύριον εἰς τὴν τῶν 
κρίσιν παντὸς τοῦ βίου καὶ τὴν τῶν δευτέ- 

D ρὼν καὶ τρίτων. ἐὰν δὲ στρατεύσηται μέν τις, us! 
ἀπαγαγόντων δὲ τῶν ἀρχόντων οἴκαδε προαπέλϑη τοῦ 
χρόνου, λειποταξίου τούτων εἶναι γραφὰς ἐν τοῖς αὖ- 

I τοῦτον δὲ 

[ βούληται, 
ἀριστείων 

» , , » , 

oqAovgi τε τιμωρίαι ἐπέ- 

στωσαν αἵπερ καὶ πρόσϑεν ἐτέϑησαν. 

- τ - 3 

τοῖς οἷσπερ τῆς αστρατεΐας, 

χρὴ μὲν δὴ 
Ξ : Ξ DN τ 

πᾶσαν ἐπιφέροντα δίκην ἀνδρὶ πιάντ᾽ ἄνδρα φοβεῖσϑαι 
DOCS E E o : 

TO μήτε ἐπενεγκεῖν ψευδὴ τιμωρίαν, μὴτ᾽ οὖν ἕχοντα 
1 μήτ᾽ ἄχοντα κατὰ δύναμιν" ! παρϑένος γὰρ αἰδοῦς δί- 

δίκη νεμεσητὸν κατὰ φύσιν. τῶν τε οὖν ἄλλων εὐλα- i qu 
βεῖσϑαι δεῖ πέρι. πλημμελεῖν εἰς δίκην, διαφερόντως δὲ 
xai τῆς τῶν κατὰ πόλεμον ὅπλων ἀποβολῆς, μὴ δια- 
μαρτών τις ἄρα τῶν ἀναγκαίων ἀποβολῶν, ὡς αἰσχρὰς 

AUN » » ', » ΓΗ 2 ' ew Ν’ , 
αὑτὰς εἰς ὄνειδος τιϑείς, «vaio ἀναξίας ἐπάγῃ δίκας. 

ῥάδιον μὲν ovr οὐδαμῶς διορίσαι τούτων ϑάτερον, 

34. ὅμως δὲ χρὴ τὸν νόμον Guy eno * ὁρίζειν πειρᾶ- 

σϑαι κατὰ μέρη. μύϑῳ δὴ προςχρώμενοι ἀμ εἴπωμεν, 

εἰ χκομισϑεὶς ἐπὶ σκηνὴν ἄνευ τῶν ὅπλων “Πάτροκλος 

ἔμπνους ἐγένεϑ᾽ , οἷον. δὴ μυρίοις συνέπεσε, τὰ δὲ πρό- 

τερὰ ἐκεῖνα ὅπλα, ἃ Πηλεῖ φησὶν ὁ ποιητὴς παρὰ 

tA Cm ^— qe 

ϑεῶν προῖκα ἐν τοῖς γάμοις ἐπιδοϑῆναι Θέτιδι, ταῦτα 

δὲ Ἕχτωρ εἶχεν, ἐξῆν ἂν τῶν τότε ὅσοι κακοὶ ὀνειδί- 

ζειν ὅπλων ἀποβολὴν τῷ τοῦ Mevoutov. ἔτι δὲ ὅπό- 
Β σοι κατὰ κρημνῶν ῥιφέντες ἀπώλεσαν ὅπλα, ἢ κατὰ ' 

ϑάλατταν, ἢ χειμώνων ἐν τόποις ὑπ ὑποδεξαμένης. αὐτοὺς 
ἐξαίφνης πολλῆς ῥύσεως ὕδατος" ἢ μυρὲ ἂν ἔχοι τις 
τοιαῦτα παραμυϑούμενος ἐπάδειν, εὐδιάβολον κακὸν 
καλλύνων. τεμεῖν δὴ χρεὼν κατὰ δύναμιν τὸ μεῖζον καὶ 

τὸ δυςχερέστερον κακὸν ἀπὸ τοῦ ἐναντίου. σχεδὸν. οὖν 
ἐν τοῖς ὀνείδεσιν ἔχει τινὰ τομὴν ἣ τούτων τῶν ὁνο- 
μάτων ἐπιφορά" ὀέψασπις μὲν γὰρ οὐκ ἐν πᾶσιν ὄνο- 

ο μάζοιτ᾽ ! ἄν δικαίως, ἀποβολεὺς δὲ ὅπλων. οὐχ ὁμοίως 
γὰρ ὃ τε ἀφαιρεϑεὶς μετ᾽ εἰκυίας βίας γίγνοιτ᾽ ἂν ὁ(- 
ψασπις 0 τε ἀφεὶς ἑκών, διαφέρει δὲ ὅλον που καὶ τὸ 
πᾶν. ὧδ᾽ οὖν δὴ λεγέσϑω γόμῳ" 
μενός τις ὑπὸ πολεμίων xal ἔχων ὅπλα μὴ ἀγαστρέφῃ 

καὶ ἀμύνηται, ἀφῇ δὲ ἑχὼν ἢ δίψῃ, ζωὴν αἰσχρὰν ἀρ- 
γύμενος μετὰ τάχους μᾶλλον ἢ 7 uer ἀνδρείας καλὸν καὶ 
εὐδαίμονα ϑάνατον, τοιαύτης μὲν ὅπλων ἀποβολῆς 
ἔστω ! δίκη διφϑέντων, τῆς δὲ εἰρημένης ἔμπιροσϑεν ὃ 

δικάζων ἀμελείτω σχοπεῖν" τὸν γὰρ κακὸν ἀεὶ δεῖ κο- 
: λάζειν, ἵν ἀμείνων. ἢ» οὐ τὸν δυςτυχὴ" οὐδὲν γὰρ 

πλέον. ζημία δὴ τῷ τὴν τοιαύτην ἀμυντηρίων ὅπλων 

εἰς τοὐναντίον ἀφέντι δύναμιν τίς ἄρα γίγνοιτ᾽ ἂν 
πρόςφορος; οὐ γὰρ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ δρᾶν τοῦναν- 
τίον, ὥς ποτε ϑεῦν φασι δρᾶσαι, Καινέα τὸν Θεττα- 

λὸν ἐκ γυναικὸς μεταβαλόντα εἰς ἀνδρὸς φύσιν" ἣν γὰρ 
Ε ἀνδρὶ φυψάσπιδι: 1 τρόπον τινὰ πρέπουσα πασῶν μά. 

λιστα T κείνῃ τῇ γενέσει ἐναντία γένεσις, εἰς γυναῖκα 
ἐξ ἀνδρὸς μεταβαλοῦσα, τιμωρία τούτῳ ̓  γενομένη. »ῦν 
δ᾽, ὅτι τούτων ἐγγύτατα φιλοψυχίας ἕνεκα, ἵνα τὸν 
ἐπίλοιπον βίον μὴ κινδυνεύῃ, ζῇ δὲ ὡς πλεῖστον χρόνον 

ὧν κακὸς ὀνείδει ξυνεχόμεν ος, ἔστω γόμος ὅδε éni τού- 

τοις" νὴρ ὃς ἄν ὄφλῃ δίκην ὡς αἰσχρῶς ἀποβαλὼν 

ὅπλα πολεμικά, τούτῳ μήτ᾽ οὖν τις “στρατηγὸς μήτ᾽ 

ἄλλος ποτὲ τῶν κατὰ πόλεμον ἀρχόντων ὡς ἀνδρὶ 

᾿Εὰν καταλαμβανό ὁ- 

xm λέγεταί τὸ καὶ ὄντως εἴρηται, ψεῦδος δὲ αἰδοῖ καὶ | 
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στρατιώτῃ χρήσηται μηδ᾽ " εἰς τάξιν κατατάξῃ μηδ᾽ 
ἡντινοῦν" εἰ δὲ μή, χατευϑύνειν αὐτοῦ τὸν εὔϑυνον, 
ἄν μὲν ü TOU μεγίστου τιμήματος ὃ τάξας τὸν κακόν, 
net ἄν δὲ τοῦ δευτέρου, τιέντε μνᾶς, ἄν δὲ τοῦ τοί- 

του, μνᾶν. ὃ δὲ 

ὄφλων τὴν δίκην πρὸς τῷ ἀφεῖσϑαι τῶν ἀνδρείων κιν- 

δύνων κατὰ φύσιν. τὴν αὑτοῦ προζαποτισάτω μισϑύν, 
χιλίας μέν, ἂν τοῦ μεγίστου τιμήματος ἢ» πέντε δέ, 
τοῦ δευτέρου, τρεῖς δέ, ἄν τοῦ τρίτου, μνᾶν δὲ ὡςαύ- 

- SU CAUSES o ; 
τρεῖς μνᾶς" ἄν δὲ τοῦ τετάρτου, 

TOS καϑάπερ oi πρόσϑεν, τοῦ τετάρτου ! μέρους. ut. 

Εὐϑύνων δὴ πέρι τίς ἡμῖν λόγος ἄν εἴη πρέπων ἀρ- 

χόν τῶν γενομένων τῶν μὲν κατὰ τύχην κλήρου καὶ ἐπὶ 

ἐνιαυτόν, τῶν δ᾽ εἰς πιλείονα ἔτη καὶ ἐκ προχρίτων; 
τῶν δὴ τοιούτων εὐϑυντὴς τίς ἱκανός, ἂν τὶς τι εἴ πῃ 
σκολιὸν αὐτῶν, καμφϑεὶς ὑπὸ βάρους μὲν τῆς ἀρχῆς 

πράξῃ, τῆς δ᾽ αὑτοῦ δυνάμεως ἐνδείᾳ πρὸς τὴν τῆς 
ἀρχῆς ἀξίαν; ὁάδιον μὲν οὐδαμῶς εὑρεῖν ! τῶν ἀρχόν- 
τῶν ἄρχοντα ὑπερβάλλοντα πρὸς ἀρετήν, ὅμως δὲ πει- 
θατέον. εὐϑυντάς τινας ἀνευρίσκειν Θϑείους. ἔχει γὰρ 
οὖν οὕτω. πολλοὶ καιροὶ πολιτείας λυσεώς εἰσι, κα- 

ϑάπερ νεὼς ἢ ζώου τινὸς, οὗς τόνους τε καὶ ὑποζώ- 
ματα καὶ νεύρων ἐπιτόνους, μίαν, οὖσαν φύσιν διε- 
o pd EDU πολλοῖς ὀνόμασι προξαγορεύο- 

μεν" εἷς δὲ οὗτος οὐ σμικρότατος καιρὸς τοῦ σωξε- 

aot τε καὶ διαλυϑεῖσαν EUN πολιτείαν. ἄν" μὲν 

γὰρ oi τοὺς ἄρχοντας ἐξευϑύνοντες βελτίους ὦσιν ἐκεί- 

γῶν, xai τοῦτ᾽ ἐν δίχη ἀμέμπτῳ τε καὶ ἀμέμπτως, D] 
πᾶσα οὕτω ϑάλλει τε καὶ εὐδαιμονεῖ χώρα καὶ πόλις" 
ἐὰν δ᾽ ἄλλως τὰ περὶ τὰς εὐϑύνας τῶν ἀρχόντων γί- 

7»ηται, τότϑ λυϑείσης τῆς τὰ πάντα πολιτεύματα ξυν- 

ἐχούσης εἰς ἕν δίκης ταύτῃ πᾶσα ἀρχὴ διεσπάσϑη ! 
χωρὶς ἑτέρα ἀπ᾽ ἄλλης, καὶ οὐχ εἰς τὸ αὐτὸ ἔτι νεύου- 
σαι, πολλὰς ἐκ μιᾶς τὴν πόλιν τ ποιοῦσαι; στάσεων ἐμ- 
πλήσασαι ταχὺ διώλεσαν. διὸ δὴ δεῖ πάντως τοὺς EU- 

ϑύνους ϑαυμαστοὺς πᾶσαν ἀρετὴν εἶναι. τεκταινώμε- 

ϑὰ δή τινα τρόπον αὐτῶν τοιάνδε γένεσιν. κατ΄ ἐνιαυ- 

τὸν ἕκαστον μετὰ τροπὰς ἡλίου τὰς ἐκ ϑέρους εἰς χει- 

μῶνα ξυνιέναι χρεὼν πᾶσαν τὴν πόλιν εἰς Ἡλίου κοι- 

vóv καὶ Ἠπόλλωνος τέμενος, τῷ ϑεῷ ἀποφανουμένους 
ἄνδρας αὑτῶν τρεῖς, ὃν ἂν ἕκαστος αὐτῶν ἡγῆται 

πάντῃ ἄριστον εἶναι πλὴν αὑτοῦ, μὴ ἔλαττον πεντή- 
κοντὰ γεγονότα ἐτῶν. τῶν δὲ προχριϑέντων ovs &y 
πλεῖστοι ἐνέγχωσι, τούτους ἐκλέξαι μέχρι τῶν ἡμίσεων, 

ἐὰν ἄρτιοι γίγνωνται" περιττοὶ δὲ ἐὰν ὦσιν, ἕνα ἀφε- 
λεῖν, 

ΤΙΝΕΣ αὐτῶν πλήϑει τῶν ψήφων ἀποχρίναντας" 
ᾧ ἄν ἐλάχισται γένωνται, καταλιπεῖν δὲ τοὺς 

ἐὰν 
δὲ τισιν ἴσαι γίγνωνται καὶ τὸν ἥμισυν ἀριϑμὸν πλείω 

ποιῶσιν, ἀφελεῖν τὸ πλέον ἀποκρίναντας νεύτητι, ! τοὺς 
δ᾽ ἄλλους ἐγκρίναντας φέρειν αὖϑις, μέχρι περ &y τρεῖς 

λειῳϑῶσιν ἄνισοι. ἐὰν δὲ ἢ πᾶσιν ἢ τοῖν δυοῖν ἴσαι 
γίγνωνται, τῇ ἀγαϑῇ μοίρᾳ καὶ τύχῃ ἐπιτρέψαντας, 
κλήρῳ διελόντας τὸν νικῶντα καὶ δεύτερον καὶ τρίτον 
στεφανῶσαι ϑαλλῷ καὶ τὰ ἀριστεῖα ἀποδόντας πᾶσιν 
ἀνειπεῖν, ὅτι Μαγνήτων ἢ κατὰ ϑεὸν πάλιν τυχοῦσα 

σωτηρίας πόλις, ἀποφήνασα αὑτῆς Ἡλίῳ ἄνδρας τοὺς 
ἀρίστους τρεῖς, ἀχροϑίνιον Ἠπόλλωνι κατὰ τὸν ! πα- 

λαιὸν νόμον ἀνατίϑησι κοινὸν καὶ Ἡλίῳ, ὅσονπερ ἂν 
ἕπωνται χρόνον τῇ κρίσει. τούτους δὲ πρώτῳ μὲν 

945 
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ἑκάστῳ πέντα καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη ξυμβῆ ᾿“7ενόμενα" 
τὸ λοιπὸν δὲ τρεῖς ἀεὶ προςγιγνέσϑων κατ᾽ ἐνιαυτόν. 
οὗτοι δὲ τὰς ἀρχὰς πάσας κατὰ δώδεκα μέρη διελόμε- 
γοι πάσαις βασάνοις χρώμενοι ἐλουϑέραις ἐλεγχόντων" 
οἰκούντων δέ, ὅσον ἂν εὐϑύνωσι χρόνον, ἐν τῷ τοῦ 
πόλλωνός ! τε καὶ Ἡλίου τεμένϑι, ἐν ᾧπερ ἐκρίϑη- 

σαν καὶ τὰ μὲν ἰδίᾳ ἕκαστος, τὰ δὲ καὶ κοινῇ uer 
ἀλλήλων κρίναντες τοὺς ἄρξαντας τῇ πόλει ἀποφηνάν- 
τῶν, εἰς τὴν ἀγορὰν γράμματα καταϑέντες περὶ ἑχκά- 
στης ἀρχῆς, 0 τι χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτίνειν κατὰ τὴν 
τῶν εὐϑύνων γνώμην. ἥτις δ᾽ ἂν τῶν ἀρχῶν μὴ ὃμο- 
λογῇ κεκρίσϑαι δικαίως, εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς δικαστὰς 

εἰξαγέτω τοὺς εὐϑύνους, καὶ ἐὰν μὲν ἀποφύγῃ τις τὰς 

εὐϑύνας, αὐτῶν τῶν εὐϑύνων κατηγορείτω, ἐὰν ἐϑέλῃ" 
ἐὰν δὲ ἁλῷ, ! ἐὰν μὲν ü τῷ ϑανάτου τοτιμημένον. ὑπὸ 
τῶν εὐϑύνων, ὥςπερ ἀνάγκη, ἁπλῶς ϑνησκέτω, τῶν δ᾽ 

ἄλλων τιμημάτων, ὧν ἂν δυνατὸν ü διπλῆν τῖσαι; δι- 
πλασίαν τινέτω. τὰς δ᾽ εὐϑύνας αὐτῶν τούτων ἀκούειν 
χρή, τίνες ἔσονται καὶ τίνα τρόπον. ζῶσι μὲν οὖν τού- 

τοις τοῖς παρὰ πάσης τῆς πόλεως ἀριστείων ἠξιωμέ- 

γοις * προδδρίαι T ἐν ταῖς πανηγύρεσι πάσαις ἔστω- 
σαν, ἔτι δὲ τῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας κοινῇ ϑυσιῶν καὶ 

ϑεωριῶν καὶ ὅσων ἂν ἑτέρων κοινωγῶσιν ἱερῶν, ἐκ 
τούτων τοὺς ἄρχοντας τῆς ϑεωρίας ἑκάστης ὀπεέμ- 
πεῖν, καὶ τούτους μόνους δάφνης στεφάνῳ τῶν ἐν τῇ 
πόλει κδκοσμημένους εἶναι, καὶ ἱερέας μὲν πάντας τοῦ 
᾿πόλλωνός 18 καὶ Ἡλίου, ἀρχιερέων δὲ ἕνα κατ᾽ ἐνιαυ- 

τὸν τὸν πρῶτον χριϑέντα τῶν ᾿7ενομένων ἐχβίνῳ τῷ 
ἐνιαυτῷ ἱερέων, καὶ ! τοὔνομα ἀναγράφειν τούτου κατ᾽ 
ἐνιαυτόν, ὅπως ἂν γίγνηται μέτρον ἀριϑμοῦ τοῦ χρό- 
yov, ἕως ἄν ἡ πόλις οἰκῆται. τελευτήσασι δὲ προϑέ- 
σεις TB καὶ ἐκφορὰς καὶ ϑήκας διαφόρους εἶναι τῶν 

ἄλλων πολιτῶν" λευκὴν μὲν τὴν στολὴν ἔχειν πᾶσαν, 
ϑρήνων δὲ καὶ οδυρμῶν χωρὶς γίγνεσθαι, κορῶν δὲ 
χορὸν πεντοκαίδεκα καὶ ἀρῥένων ἕτερον περιϊσταμένους 
τῇ xiby ϑκατερους οἷον ὕμνον πεποιημένον ἔπαινον εἰς 
τοὺς ἱερέας ἐν μέρει Ἑκατέρους ἄδειν, ! εὐδαιμονίζοντας 
δῇ διὰ πάσης τῆς ἡμέρας" ἕωϑεν δ᾽ εἰς τὴν ϑήκην 
φέρειν αὐτὴν μὲν τὴν κλίνην ἑχατὸν τῶν νέων τῶν ἐν 
τοῖς γυμνασίοις, ov ἂν oi προφήκοντες τοῦ τελευτή- 
σαντος ἐπιόψωνται, πρώτους δὲ προϊέναι τοὺς ἠϊϑέους 

τὴν πολεμικὴν σκευὴν ἐνδεδυχότας ἑκάστους, σὺν τοῖς 
ἵπποισι μὲν ἱππέας, σὺν δὲ ὅπλοις ὁπλίτας, καὶ τοὺς 

ἄλλους ὡραύτως, παῖδας δὲ negi αὐτὴν τὴν κλίνην ἔμ- 
"rog dev τὸ πάτριον μέλος ἐφυμνεῖν, ! καὶ κόρας ἕπο- 
μένας ἐξόπισϑεν ὅσαι T ἂν γυναῖκας τῆς παιδοποιή- 
σεως ἀπηλλαγμέναι τυγχάνωσι, μετὰ δὲ ταῦτα ἱερέας 
τὸ καὶ ἱερείας ὡς καϑαρεύοντι τῷ τάφῳ ἕπεσϑαι, ἐὰν 

ἄρα καὶ τῶν ἄλλων εἴργωνται τάφων, ἐὰν καὶ τὸ τῆς 

Πυϑίας οὕτω T8 καὶ ταύτῃ σύμψηφον ἢ) ϑήκην δὲ 

ὑπὸ γῆς αὐτοῖς εἰργασμένην. εἶναι ψαλίδα προμήκη A- 
Soy ποτίμων καὶ ἀγήρων εἰς δύναμιν, : ἔχουσαν κλίνας 

δὴ τὸν μακάριον 
! πέριξ δένδρων 

παρ᾿ ἀλλήλας λιϑίνας κειμένας, οὗ 
γεγονότα ϑέντες, κύκλῳ χώσαντες, 
ἄλσος περιφυτεύσουσι, πλὴν κώλου ἑνός, ὅπως ἂν αὖ- 

Ex» ὃ τάφος ἔχῃ ταύτην τὴν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον 
ἀνεπιδεῆ χώματος τοῖς τιϑεμένοις" ἐνιαυτὸν δὲ 

2 3 ME " ; 
ἀγῶνα μουσικῆς αὐτοῖς καὶ γυμνικὸν ἱππικόν T8 ϑή- 

* (1 ' LU "- ^ ' 3 , 

σουσι. τὰ μὲν δὴ γέρα τοιαῦτα τοῖς τὰς εὐθύνας δια- 

z 
κατ 
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φυγοῦσιν: ἄν δὲ τις τούτων πιστούων τῷ κεκρίσϑαι 
τὴν ἀνϑρωπίνην φύσιν ἐπιδείξῃ κακὸς γενόμενος ὕστε- 
θον τῆς κρίσεως, γφάφεσϑαι. μὲν τὸν βουλόμενον αὐ- 
τὸν ὃ νόμος προςταττέτω, ὃ δ᾽ ap ὧν ἐν δικαστηρίῳ 
γιγνέσϑω τοιῷδέ τινι * τρόπῳ. πρῶτον μὲν γνομοφύ- 
hasc ἔστωσαν τούτου τοῦ δικαστηρίου, ἔπειτα αὐτῶν 
τούτων οἱ ζῶντες, πρὸς δὲ τούτοις τὸ τῶν ἐκλεκτῶν 
δικαστήριον" γφαφέσϑω δὲ ὁ γφαφόμενος, ὃν ἂν γρά- 
quio, λέγουσαν τὴν γραφὴν ἀγάξιον εἶναι τὸν καὶ 
τὸν τῶν ἀριστείων καὶ τῆς ἀρχῆς" καὶ ἐὰν μὲν ὃ φού- 
γῶν ἁλῷ, στερέσϑω τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τάφου καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν δοϑεισῶν αὐτῷ τιμῶν, ἐὰν δὲ ὁ διώκων μὴ 

μεταλάβῃ τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων, τινέτω ὁ μὲν 
τοῦ μεγίστου τιμήματος δώδεκα ! μνᾶς, ὀχτὼ δὲ ὁ τοῦ 
δευτέρου, τρίτου δὲ ἕξ, τετάρτου δὲ δύο. ιν. ἹΡαδα- 

μάνϑυος δὲ περὶ τὴν λεγομένην κρίσιν τῶν δικῶν ἄξιον 
ἄγασϑαι, διότι κατεῖδε τοὺς τότε ἀνϑρώπους ἡ Ἰγουμὲ- 

γους ἐναργῶς εἶναι θεούς" εἰκότως, TS κατὰ τὸν τό- 
T8 χφόνον τῶν πολλῶν ἐκ ϑεῶν ὄντων, ὧν εἷς ἣν αὖ- 

τὸς, ὡς 78 λόγος. Éouxe. δὴ δικαστῇ μὲν ἀνϑρώπων 

οὐδενὶ διανοούμενος “δεῖν ἐπιτρέπειν, ϑεοῖς δὲ, ὅϑεν 

ἁπλαῖ καὶ ταχεῖαι δίκαι ἐκρίνοντ᾽ αὐτῷ διδοὺς γὰρ 
περὶ ἑκάστων τῶν ἀμφιςβητουμένων ! ὅρκον τοῖς ἀμ- 
φιςβητοῦσιν ἀπηλλάττετο ταχὺ καὶ ἀσφαλῶς. γῦν δὲ 
ὅτε δὴ μέρος μέν τι, φαμέν, ἀνϑρώπων τὸ “παράπαν 
οὐχ ἡγοῦνται ϑεούς, ot δὲ οὐ φροντίζειν ij ἡμῶν αὐτοὺς 
διανοοῦνται, τῶν δὲ δὴ πλείστων ἐστὲ καὶ κακίστων ἡ 

δόξα, ὡς σμικρὰ δεχόμενοι ϑύματα καὶ ϑωπείας πολ- 
λὰς πολλὰ συναποστεροῦσι χθήματα καὶ μεγάλων σφᾶς 

ἐκλύονται κατὰ πολλὰ ζημιῶν, οὐκέτι δὴ τοῖς νῦν ἀν- 

ϑρώποις 7 ἹῬαδαμάνϑυος ἂν εἴη τέχνη πρέπουσα ἐν 

δίκαις. μεταβεβληκυιῶν 1 οὖν τῶν περὶ ϑεοὺς δοξῶν 

ἐν τοῖς ἀνθρώποις μεταβάλλειν χρὴ καὶ τοὺς νόμους" 
ἐν γὰρ λήξεσι δικῶν τοὺς μετὰ γοῦ τιϑεμένους »όμους 

ἐξαιρεῖν χρὴ τοὺς ὅρκους τῶν ἀντιδικούντων é ἑκατέρων, 
καὶ τὸν λαγχάνοντά τῴ τινα δίκην τὰ μὲν ἐγκλήματα 
γφάφειν, ὅρκον δὲ μὴ ἐπομνύναι, καὶ τὸν φεύγοντα 
κατὰ ταὐτὰ τὴν ἄρνησιν γράψαντα παραδοῦναι τοῖς 
ἄρχουσιν ἀνώμοτον. δεινὸν γάρ mov δικῶν γ᾽ ἐν πόλει 

πολλῶν γενομένων εὖ εἰδέναι σμικροῦ δεῖν τοὺς ἡμί- 

σεις ! αὐτῶν ἐπιωρκηκότας, ἐν ξυσσιτίοις τ ἀλλήλοις 

εὐχερῶς συγγιγγομένους καὶ ἐν ἄλλαις συνουσίαις 8 
καὶ ἰδιωτικαῖς συγγενήσεσιν ἑκάστων. νόμος δὴ xs- 
σϑω, δικαστὴν μὲν ὀμνύναι δικάζειν μέλλοντα, καὶ τὸν 

τὰς ἀρχὰς τῷ κοινῷ καϑιστάντα δὶ ὅρκων ἢ διὰ φο- 
ρᾶς ψήφων, * ap ἱερῶν φέροντα, δρᾶν ἀεὶ δεῖ τὸ 
τοιοῦτον, καὶ κριτὴν αὖ χορῶν καὶ πάσης μουσικῆς 
καὶ γυμνικῶν T8 καὶ ἱππικῶν ἀϑλων ἐπιστάτας καὶ 
βραβέας καὶ ἁπάντων ὁπόσα μὴ φέρει κέρδος κατὰ τὴν 
ἀνϑρωπίνην δόξαν τῷ ἐπιορκοῦντι᾽ τῶν δὲ ὁπόσα ἐξ- 
αρνηϑέντι καὶ ἐξομοσαμένῳ κέρδος μέγα φανερὸν εἶναι 
δοχεῖ, ταῦτα δὲ διὰ δικῶν ὃ ὅρκων χωρὶς κρίνεσθαι ξύμ- 

tay roc τοὺς ̓ ἐπικαλοῦντας stie καὶ τὸ παράπαν 

ἐν δίκῃ τοὺς προέδρους um ! ἐπιτρέπειν μήτε ὀμνύντι 
λόγειν πιϑανότητος χάριν μήτε ἐπαρώμενον. ἑαυτῷ καὶ 
yeva μήτε ἱκδτείαις χρώμενον ἀσχήμοσι μήτε οἴκτοις 
γυναικείοις, ἀλλὰ τὸ δίκαιον μετ᾽ εὐφημίας διδάσκοντα 
καὶ μανϑάνοντα ἀεὶ διατελεῖν, δἰ δὲ μή, καϑάπερ ἔξω 

τοῦ λόγου λέγοντος, τοὺς ἄρχοντας πάλιν ἐπανάγϑιν 
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εἰς TOY περὶ του πράγματος «sb λόγον. ἕενῳ δ᾽ εἶναι 

πρὸς ξέγους, καϑάπερ τὰ vU», δέχεσϑαΐ τα ὅρκους 

γὰρ καταγηράσουσιν οὐδ᾽ ἐννεοττεύοντες fv τῇ πόλει 
ὡς τὸ πολὺ τοιούτους ἄλλους κυρίους τῆς χώρας πα- 

ρέξονται ξυντρόφους. Δικῶν τὸ mgl λήξεως τὸν 
αὐτὸν τρόπον εἶναι πρὸς ἀλλήλους πᾶσι τὴν κρί- 
σιν, ὅσα τις ἐλεύϑερος ἀπειϑεῖ τῇ πόλει, μήτ᾽ οὖν 

“νι 2. 25 m 3 " S ss 
πληγῶν ἀξια μηδ «v δεσμῶν μηδὲ ϑανάτου. περὶ δὲ 
χορείας τινῶν φοιτήσεων ἢ πομπεύσεων ἢ τοιούτων τι- 
γῶν ἄλλων κοινῶν κοσμήσεων ἢ λειτουργιῶν, ὁπόσα 
περὶ ' ϑυσίας εἰρηνικῆς ἢ πολεμικῶν εἰςφορῶν εἵνεκα, 

| πάντων τῶν τοιούτων τὴν πρώτην ἀνάγκην ἰατὴν εἶναι 
| τῆς ζημίας, τοῖς δὲ μὴ πειϑομένοις ἐνεχυρασίαν τού- 

τοις, οἷς &v πόλις ἅμα καὶ νόμος εἰςπιράττειν προςτάτ- 
τῇ; τῶν δὲ ἀπειϑούντων ταῖς ἐνεχυρασίαις πρᾶσιν τῶν 

ἐνεχύρων εἶναι, τὸ δὲ νόμισμα γίγνεσϑαι τῇ πόλει" 
ἐὰν δὲ ζημίας δέωνται πλείονος, τὰς ἀρχὰς ἑκάστας 
τοῖς - ̓ἀπειϑοῦσι τὰς πρεπούσας ζημίας ἐπιβαλλούσας 

εἰφάγειν εἰς τὸ ! δικαστήριον; ἕως ἂν ἐϑελήσωσι δρᾶν 
τὸ προςταχϑέν. V. Πόλει δὲ ἥτις ἂν μήτε χφηματί- 
ζηται πλὴν τὸν ἐκ γῆς χρηματισμὸν μήτ᾽ ἐμπορεύηται, 

περὶ ἀποδημίας ἑαυτῶν ἕξω τῆς χώρας καὶ ξένων ὑπο- 
δοχῆς ἄλλοϑεν ἀνάγκη βεβουλεῦσϑαι, τὶ χρὴ δρᾶν. 
συμβουλεύειν οὖν τὸν νομοϑέτην δεῖ τούτων πέρι 
πρῶτον πείϑοντα εἰς δύναμιν. πέφυχε δὲ ἡ πόλεων 
osi πόλεσιν ἤϑη κεραννύναι παντοδαπά, καινο- 
τομίας * ἀλλήλοις ἐμπεοιούντων. ξένων ξένοις" 0 δὴ τοῖς 

μὲν εὖ πολιτευομένοις διὰ νόμων ὀρϑῶν βλάβην ἂν 

φέροι μεγίστην πασῶν, ταῖς δὲ "dila πόλεσιν, ἅτε 

οὐδαμῶς εὐνομουμέναις, οὐδὲν διαφέρει φύρεσϑαι δε- 
χομένους T8 αὐτοῖς ξένους καὶ αὐτοὺς εἰς τὰς ἄλλας 

ἐπικωμάζοντας πόλεις, ὅταν ἐπιϑυμήσῃ τις ἀποδημίας 

ὁπῃοῦν καὶ ὁπότε, εἴτε νέος εἴτε καὶ πρεσβύτερος ὦν. 
τὸ δ᾽ αὖ μήτε ἄλλους δέχεσϑαι μήτε αὐτοὺς ἄλλοσε 
ἀποδημεῖν ἅμα μὲν οὐκ ἐγχωρεῖ, τό γε παράπαν, ! ἔτι 
δὲ ἄγριον. καὶ ἀπηνὲς φαΐνοιτ ἂν τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώ- 
ποις, ὀνόμασὶ τε gae ταῖσι λεγομέναις ξενηλα- 

σίαις χφωμένους καὶ τρόποις αὐϑάδεσι xal χαλεποῖς, 
ὡς δοκοῖεν ἄν. χρὴ δὲ οὕποτε περὶ σμικροῦ ποιεῖσϑαι 
τὸ δοκεῖν ἀγαϑοὺς εἶναι τοῖς ἄλλοις ἢ μὴ δοκεῖν. οὐ 
γὰρ ὅσον οὐσίας ἀρετῆς ἀπεσφαλμένοι τυγχάνουσιν ot 
πολλοί, τοσοῦτον καὶ τοῦ κρίνειν τοὺς ἄλλους οἵ πο- 

ἢ »ngoi καὶ ἄχρηστοι, ϑεῖον δὲ τι καὶ εὔστοχον ἕνεστι 

καὶ τοῖσι- κακοῖς, ὥςτε πάμπολλοι χαὶ τῶν σφόδρα. ! 

| γκαχῶν εὖ τοῖς λόγοις καὶ ταῖς δόξαις διαιροῦνται τοὺς 

ἀμείνους τῶν ἀνϑρώπων καὶ τοὺς χείρονας. διὸ καλὸν 

ταῖς πολλαῖς πόλεσι τὸ παρακέλευμα ἐστι, προτιμᾶν 

τὴν εὐδοξίαν πρὸς τῶν πολλῶν᾽ τὸ μὲν γὰρ ὀρϑότατον 

καὶ μέγιστον, ὄντα ἀγαϑὸν ἀληϑῶς οὕτω τὸν εὔδοξον 
βίον ϑηρεύειν, χωρὶς δὲ μηδαμῶς, τὸν ys τέλεον ἀν- 
δρα ἐσόμενον. καὶ δὴ καὶ τῇ κατὰ Κρήτην οἰκιζομένῃ 

r 1 A WESS rer mt : : 
πόλει πρέπον ἂν εἴη δόξαν πρὸς τῶν cÀÀo» ἀνϑρώ- 
zt» 0 τι καλλίστην τε καὶ ἀρίστην παρασκευάζεσϑαι 
πρὸς ! ἀρετήν πᾶσα δ᾽ ἐλπὶς αὐτὴν ἐκ τῶν εἰκότων, 
ἄνπερ κατὰ λόγον γίγνηται, uer ὀλίγων ἥλιον ὄψε- 

NU Ce e LES É 
σϑαι xal τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ἐν ταῖς εὐνόμοις πόλεσι 

^ , τ E U ^ Nu 2 EI 
καὶ χώραις. ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν περὶ ἀποδημίας eic αλ- 

λας χώρας καὶ τόπους καὶ περὶ ὑποδοχῆς ξένων. Πρῶ- 

| 

mag ἀλλήλων, ἄν ἐθέλωσι, ! καὶ διδόναι πυρίως: ov | 
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Tov μὲν νεωτέρῳ ἐτῶν τετταράκοντα μὴ ἐξέστω ἀποδὴη- 
μῆσαι μηδαμῇ μηδαμῶς, ἔτι τε ἰδίᾳ μηδενὶ, δημοσίᾳ δ᾽ 
ἔστω κήρυξιν ἢ πρεσβείαις ἢ καὶ τισι ϑεωροῖς" τὰς 

δὲ κατὰ πόλεμον καὶ ! στρατείας PR ovx ἐν 

ἐχδημίαις πολιτικαῖς ἄξιον ἀγορεύειν ὡς τούτων οὔ- 

σας: Πυϑώδε τῷ Ἠπόλλωνι καὶ εἰς Ολυμπίαν τῷ Διὲ 

καὶ εἰς Νεμέαν καὶ sic ᾿Ισϑμὸν χρὴ πέμπειν xowo- 
γοῦντας ϑυσιῶν τε καὶ ἀγώνων τούτοις τοῖς ϑεοῖς, 

πέμπειν δὲ εἰς δύναμιν ὅ τι πλείστους ἅμα καὶ καλλί- 

στους τε καὶ ἀρίστους, οἵτινες δεὐδύκιμον τὴν πόλιν 

ἐν ἱεραῖς τε καὶ εἰρηνικαῖς συνουσίαις ποιήσουσι δὸ- 
x&v, τοῖς * περὶ τὸν πόλεμον ἀντίστροφον ἀποδι- ! 951 

δόντες δόξης παρασκευήν, ἐλϑόντες δὲ οἴκαδε διδά- 9 / ! FEST z 1 Risa ES αν 
ἔουσι τοὺς νέους, ὅτι δεύτερα τὰ τῶν ἀλλὼν ἐστὶ vo- 

juge τὰ περὶ τὰς πολιτείας. ϑεωροὺς δὲ ἄλλους ἐχ- 

πέμπειν χρεὼν τοιούςδε τινάς, τοὺς νομοφύλακας πα- 
ρεμένους" ἄν τινες ἐπιϑυμῶσι τῶν πολιτῶν τὰ τῶν ἀλ- 

: Ξ , : : 
λων ἀνϑρωπῶν dba ϑεωρῆσαι κατά τινὰ πλείω 

σχολήν, ἀπειργέτω μηδεὶς τούτους νόμος. οὔτε γὰρ 

ἄπειρος οὖσα πόλις ay d ota κακῶν καὶ ἀγαϑῶν 

ἥμερος ἱκανῶς ei- 
^ , EET 5 ' , 

vet καὶ τέλεος, οὐδ᾽ αὖ τοὺς νόμους διαφυλάττειν ἄνευ 

PME ἂν ποτε, ! ἀνομλήξοξ οὖσα, ἢ 

τοῦ γνώμῃ λαβεῖν αὐτοὺς ἀλλὰ μὴ μόνον ἤϑεσιν. εἰσὲ 
γὰρ ἐν τοῖς πολλοῖς ἀνϑρωποι ἀεὶ ϑεῖοί τινὲς, οὐ 

zt0ÀÀol, παντὸς δ᾽ ἄξιοι ξυγγίγνεσϑαι, φυόμδνοι οὐ- 

δὲν ee τὺ εὐνομουμέναις πόλεσιν ἢ καὶ μή, ὧν 

χατ ἴχνος ἀεὶ χρὴ τὸν ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν 

οἰκοῦντα, ἐξιόντα κατὰ ϑάλατταν καὶ γῆν, ζητεῖν ὃς 

ἂν " ἀδιάφϑαρτος d τὰ μὲν βεβαιούμενον τῶν voui- 
p, ὅσα καλῶς αὐτοῖς χειταῖ; τὰ δ᾽ ἐπανορϑούμενον, 

εἴ τι παραλείπεται. ἄνευ γὰρ ταύτης τῆς ϑεωρίας καὶ 

ζητήσεως οὐ μένει ποτὲ τελέως πόλις, οὐδ᾽ ἂν κακῶς. 

αὐτὴν ϑεωρῶσι. KA. Πῶς οὖν ἂν γίγνοιτ᾽ ἀμφότε- 
ρα; VI. ΑΘ. Τῇδε. πρῶτον μὲν ὁ ϑεωρὸς ὁ TOLOU- 

τος ἡμῖν γεγονὼς ἔστω πλειόνων ἐτῶν ἢ πεντήχοντα, 
ἔτι δὲ τῶν εὐδοκίμων τά τ ἄλλα καὶ εἰς τὸν πόλεμον 
! ἔστω γεγενημένος, εἰ μέλλει τὸ τῶν νομοφυλάκων 
δεῖγμα εἰς τὰς ἄλλας μεϑήσειν πόλεις" πλέον δὲ ἑξή- 

κοντα γεγονὼς ἐτῶν μηκέτι ϑεωρείτω. ϑεωρήσας δὲ 
ὁπόσ᾽ ἂν ἔτη βουληϑῇ τῶν δέκα καὶ ἀφικόμενος οἵ- 

le 

καδὲ εἰς TOY σύλλογον ἴτω τὸν τῶν περὶ νόμους ἐπο- ὦ 

πτευόντων. οὗτος δ᾽ ἔστω νέων καὶ πρεσβυτέρων με- 

μιγμένος, ἑχάστης μὲν ἡμέρας συλλεγόμενος ἐξ ἀνάγ- 

κης am ὄρϑρου μέχρι περ ἂν ἥλιος ἀνίσχῃ, πρῶτον 

μὲν τῶν ἱερέων τῶν τὰ ἀριστεῖα εἰληφότων, ἔπειτα 

τῶν »ομοφυλάκων ' τοὺς ἀεὶ πρεσβεύοντας δέκα, ἔτι 

δὲ ὃ περὶ τῆς παιδείας πάσης ἐπιμελητὴς ὃ τε νέος οἵ 

τε ἐκ τῆς ἀρχῆς ταύτης ἀπηλλαγμένοι. ἕχαστος δὲ τού- 

τῶν μὴ μόνος, ἀλλ ἴτω μετὰ γέου ἀπὸ τριάκοντα ἐτῶν 

μέχρι τετταράκοντα, τὸν ἀρέσκοντα αὑτῷ προςλαμβά- 

γῶν. τὴν δὲ συνουσίαν εἶναι τούτοις καὶ τοὺς λόγους 
περὶ νόμων ἀεὶ τῆς τε οἰκείας πόλεως πέρι, * xai ἐὰν 

ἄλλοϑι πυνϑάνωνταΐ τι περὶ τῶν τοιούτων διαφέρον, 

καὶ δὴ καὶ περὲ μαϑημάτων, ὅπόσ ἂν ἐν ταύτῃ τῇ 

σκέψει δοκῇ συμφέρειν, ἃ μαϑοῦσι μὲν εὐαγέστερον 

γίγνεσϑαι, μὴ μαϑοῦσι δὲ ndi  Τρρι ας τὰ περὶ γό- 
μους αὐτοῖς d καὶ ἀσαφῆ. ἃ δ᾽ ἂν τούτων 

ἐγκρίνωσιν οἵ γεραΐτεροι, τοὺς νεωτέρους πάσῃ σπου- 

δῇ μανϑάνειν, ἐὰν δέ τίς ἀνάξιος δοκῆ τῶν παρακδ- 
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κλημένων εἶναι, τῷ παρακαλοῦντι μέμφεσϑαι τὸν σύλ- 
λογον ὅλον" τοὺς δ᾽ ! εὐδοκιμοῦντας τούτων τῶν νέων 
φυλάττειν τὴν ἄλλην πόλιν, ἀποβλέποντας εἰς αὐτοὺς 

διαφερόντως τε τηροῦντας, καὶ τιμᾶν μὲν κατορϑοῦν- 
τας, ἀτιμάζειν δὲ μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐὰν ἀποβαίνωσι 

χείρους τῶν πολλῶν. εἰς δὴ τοῦτον τὸν σύλλογον ὃ 
ϑεωρήσας τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις νόμιμα ἀφι- 

κόμενος εὐϑὺς πορευέσϑω, καὶ εἴ τινὰ φήμην τινῶν 
περὶ ϑέσεως νόμων ἢ παιδείας ἢ τροφῆς εὑρέ τινὰς 
ἔχοντας, φράζειν, εἴτε καὶ αὐτὸς νενοηχὼς ἅττα ἥκοι, 
κοινούτω τῷ συλλόγῳ ἅπαντι. καὶ ἐάν τε μηδὲν 1 χεί- 

gov μηδέ τι βελτίων ἥκειν δόξῃ, χάριν γοῦν τῆς σφό- 
ὅρα προϑυμίας αἰνείσϑω" ἐὰν δὲ πολὺ βελτίων, πολύ 

T ἐπαινείσϑω μᾶλλον ζῶν τελευτήσαντά τε τιμαῖς αὐ- 

τὸν προςηκούσαις ἢ τῶν συλλεγομένων τιμάτω δύνα- 

μις. ἐὰν δὲ διεφθαρμένος ἀφικέσϑαι δόξῃ, μηδενὶ ξυγ- 
γιγνέσϑω μήτε γέῳ wire πρεσβυτέρῳ προςποιούμενος 

σοφός. καὶ ἐὰν “μὲν πείϑηται τοῖς ἄρχουσιν, 
ἰδιώτης ζήτω, ἐὰν δὲ μή, τεϑνάτω, ἐάν γ᾽ ἐν δικαστη- 
glo ἁλῷ ! πολυπραγμονῶν τι περὶ τὴν παιδείαν καὶ 

εἶναι 

Ü , zv VE » E ΄ 3-90 
| TOUS γομους. tX» δὲ ἄξιον οντὰ δις δικαστήριον ξδιζα - 

ὄνειδος ἀποκείσϑω τοῖς χειν ἀρχόντων μηδεὶς εἰφάγῃ, 
Ὃ μὲν ἄρχουσιν εἰς τὴν τῶν ἀριστείων διαδικασίαν. 

οὖν ἐκδημῶν οὕτω καὶ τοιοῦτος ὧν ἐκδημείτω, τὸν δ᾽ 
εἰςεπιιδημήσαντα μετὰ τοῦτον χρὴ φιλοφρονεῖσϑαι. τέτ- 
ταρες δ᾽ εἰσὶ ξένοι, ὧν δεῖ πέρι λόγον τινὰ ποιεῖσϑαι. 

ὁ μὲν δὴ πρῶτός τε καὶ διὰ τέλους ἀεὶ ϑερινὸς ὡς τὰ 

πολλὰ διατελῶν ! ταῖς φοιτήσεσι, καϑάπερ oi τῶν ὁρ- 
γίϑων διαπορευόμενοι, καὶ τούτων ol πολλοὶ κατὰ ϑά- 
λατταν ἀτεχνῶς οἷον πετόμενοι χφηματισμοῦ χάριν ἐμ- 
πορευόμενοι ἕτους doe πέτονται πρὸς τὰς ἄλλας πό- 

λεις" ὃν ἀγοραῖς καὶ λιμέσι καὶ δημοσίοις οἰκοδομή- 
μασιν ἔξω τῆς πόλεως πρὸς τῇ πόλει ὑποδέχεσϑαι χρὴ 
τοὺς ἐπὶ τούτοις ἄρχοντας τεταγμένους, φυλάττοντας 

μὴ νεωτερίζῃ τίς τι τῶν τοιούτων ξένων, * καὶ δίκας 

αὐτοῖς ὀρϑῶς διανέμοντας, 

στα δ᾽ ἐπιχρωμένους. ὃ δὲ “δεύτερος, ὄμμασιν ὄντως 
ϑεωρὸς ὅσα τε Μουσῶν oci» ἔχεται ϑεωρήματα" τῷ 

δὴ τοιούτῳ παντὶ χρὴ καταλύσεις πρὸς ἱεροῖς εἶναι 
φιλοξενίαις ἀνϑρώπων παρεσκευασμένας, χρὴ δὲ καὶ 

ἀναγκαῖα μέν, ὡς ὀλίγι- 

τῶν τοιούτων ἱερέας, τε καὶ νεωκόφους ἐπιμελεῖσθαι 
καὶ τημελεῖν, 

ἰδόντες τὲ καὶ ἀκούσαντες ὧν χάριν ἀφίκοντο, 
ὅπως ἂν τὸν μέτριον ἐπιμείναντες χρό- 

YOY, 
ἀβλαβεῖς τοῦ ! δρᾶσαί τε καὶ παϑεῖν ἀπαλλάττωνται, 

δικαστὰς δ᾽ αὐτοῖς εἶναι τοὺς ἱερέας, ἐὰν ἀδικῇ τις 

αὐτῶν τινὰ ἢ τιν ἄλλον ἀδικῇ τις τούτων, ὅσα ἐντὸς 

δραχμῶν πεντήκοντα" ἐὰν δὲ τι μεῖζον ἔγκλημα αὐτοῖς 
γίγνηται, πρὸς τοῖς ἀγορανόμοις εἶναι δεῖ δίκας τοῖς 
τοιούτοις. τρίτον δὲ ξένον ὑποδέχεσϑαι, χρὴ δημοσίᾳ 

τι δημόσιον ἐξ ἄλλης χώρας ἀφιγμένον" ὃν 

στρατηγοῖς τε καὶ ἱππάρχοις καὶ ταξιάρχοις ὑποδε- 

D 
τον κατά 

χτέον ἐστὶ μόνοις, τήν T ! ἐπιμέλειαν τῶν τοιούτων 
μετὰ τῶν πρυτάνεων ποιητέον ἐκείνῳ, παρ ὅτῳ τις 
ἄν αὐτῶν τὴν χατάλυσιν ξενωϑ εὶς ποιήσηται μόνῳ. 

τέταρτος δὲ ἂν ποτὲ τις ἀφίκηται, σπάνιος μέν, ἂν δ᾽ 

οὖν ποτέ τις ἔλϑῃ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ϑεωρὼῶν ἀντίστρο- 

φος ἐξ ἄλλης χώρας, πρῶτον μὲν ἔλαττον ἐτῶν μηδὲν 

πεντήκοντα γεγονὼς ἔστω, πρὸς τούτῳ δὲ ἀξιῶν τι 

καλὸν ἰδεῖν τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι, διαφέρον ἐν 
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καλλοναῖς, ἢ καὶ δεῖξαί τι κατὰ ταὐτὰ ἄλλῃ πόλει. ἴτω 
᾿ μὲν νῦν πᾶς ἀκέλευστος ὃ τοιοῦτος ἐπὶ τὰς τῶν 
πλουσίων καὶ σοφῶν ϑύρας, τοιοῦτος ἕτερος αὐτὸς 
ὦν" ἐπὶ γὰρ τὴν τοῦ τῆς παιδείας ἐπιμελουμένου πά- 
exc οἴκησιν ἴτω πιστεύων ἱκανῶς εἶναι ξένος τῷ τοι- 
ούτῳ ξένῳ, ἢ τὴν τῶν νικηφόρων τινὸς ἐπ᾿ ἀρετῇ. ξυν- 
ὧν δὲ τούτων τισὶ τὸ μὲν διδάξας, τὸ δὲ μαϑὼν ἀ- 

παλλαττέσϑω, φίλος παρὰ φίλων δώροις καὶ τιμαὶς 

πρεπούσαις τιμηϑ εἰς. Τούτοις δὴ τοῖς γόμοις ὑποδέ- 

χεσϑαίΐ τὸ χρὴ πάντας ξένους τὸ καὶ ξένας ! ἐξ ἄλλης 

χώρας καὶ τοὺς αὑτῶν ἐκπέμπειν, τιμῶντας ξένιον Δα, 

μὴ βοώμασι καὶ ϑύμασι τὰς ξενηλασίας ποιουμένους, Ὶ 
καϑάπερ, ποιοῦσι γὺν ϑρέμματα “Νείλου, μηδὲ κηρύ- I^ 

γμασιν ἀγρίοις. VII. ᾿Εγγύην, ἣν ἂν ἐγγυᾶταί τις," 

διαῤῥήδην ἐγγυάσϑω, τὴν πρᾶξιν πᾶσαν διομολογού- 

μενος ἐν συγγραφῇ καὶ ἐναντίον μαρτύρων μὴ ἔλαττον 
ἢ τριῶν, ὅσα ἐντὸς χιλίων, τὰ δ᾽ ὑπὲρ χιλίας μὴ ἔλατ- 

τον ἢ πέντε. * ἐγγυητὴς μὲν δὴ καὶ 0 προπωλῶν ὁτιοῦν 

τοῦ μὴ ἐνδίκως πωλοῦντος ἢ καὶ μηδαμῶς ἀξιόχρεω" 

ὑπόδικος δ᾽ ἔστω καὶ ὃ προπωλῶν, καϑάπερ ὁ ἀπο- 

δόμενος. Φωρᾶν δὲ ἂν ἐϑέλῃ τίς τι παρ᾿ ὁτῳοῦν, 
γυμνὸς ἢ χιτωνίσκον ἔχων, ἄζωστος, προομόσας τοὺς 
γομίμους ϑεοὺς ἡ μὴν ἐλπίζειν εὑρήσειν, οὕτω φωρᾶν" 
0 δὲ παρεχέτω τὴν οἰκίαν, τά τὸ σεσημασμένα καὶ τὰ 
ἀσήμαντα, φωρᾶν. ἐὰν δὲ τις ἐρευνᾶν βουλομένῳ φω- 
ρὰν μὴ διδῷ, δικάζεσϑαι μὲν τὸν ἀπειργόμενον τιμη- 
σάμενον. ! τὸ ἐρευνώμενον, ἂν δὲ τις ὄφλῃ, τὴν διπλα- 

σίαν τοῦ τιμηϑέντος βλάβην ἐχτίνειν. ἐὰν δὲ ἀποδη- 
μῶν. οἰκίας δεσπότης τυγχάνῃ, τὰ μὲν ἀσήμαντα πα- 
ρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντες ἐρευνᾶν, τὰ δὲ σεσημασμένα 
παρασημηνάσϑω καὶ ὃν ἂν ἐϑέλῃ φύλακα καταστησά- 

τω πέντε ἡμέρας ὃ quay: ἐὰν δὲ πλείονα χρόνον ἀπῇ, 
τοὺς ἀστυνόμους παραλαβὼν οὕτω φωράτω, λύων καὶ 

τὰ σεσημασμένα, πάλιν δὲ 1 μετὰ τῶν οἰκείων καὶ τῶν 
ἀστυνόμων κατὰ ταὐτὰ σημηνάσϑω. Τῶν ἀμφιςβη- 
τησίμων χρόνου ὅρος, ὃν ἐάν τις ü κεκτημένος, μηκέτ᾽ 
ἀμφιςβητεῖν ἐξεῖναι. χωρίων μὲν οἰκήσεών Te τῇδε οὐκ 
ἔστ᾽ ἀμφιςβήτησις" τῶν δὲ ἄλλων ὃ τι, ἂν τις ἐκτημές 

γος ἢ» ἐὰν μὲν κατὰ ἄστυ καὶ κατ᾽ ἀγορὰν καὶ ἱερὰ 
χφώμενος φαίνηται καὶ μηδεὶς ἐπιλάβηται, φῇ δὲ & ζητεῖν 
τοῦτον τὸν χρόνον, ὃ δὲ μὴ ἀποκρυπτόμενος φανερὸς 
s ἐὰν οὕτω τις ἐγιαυτὸν ὁτιοῦν ἐκπημένος, ὃ 08! ζη- 
τῶν διαγένωνται, μὴ ἐξέστω τοιούτου »τήματος ἐπιλα- 

βέσϑαι μηδένα ἀπελϑόντος ἐνιαυτοῦ. ἐὰν δὲ xar ἄστυ 
μὲν μὴ μηδὲ xer ἀγορὰν χρῆται, κατ᾽ ἀγροὺς δὲ φα- 
γερῶς, μὴ προςτυχὴς δὲ ἐν πέντε ἔτεσι γένηταί τις, τῶν 

πέντε ἐξελϑόντων ἐτῶν μηκέτι τοῦ λοιποῦ χρόνου ἐξ- 
ἔστω τούτῳ τοῦ τοιούτου ἐπιλαβέσϑαι. ἐὰν δὲ κατ᾽ οἱ- 
κίας ἐν ἄστει τέ τις χρῆται, τριετῆ τὴν προϑεσμίαν 
εἶναι, ἐὰν δὲ xar ἀγροὺς ἐν ἀφανεῖ κέχτηται, δέκα ! 
ἐτῶν, ἐὰν δ᾽ ἐν ἀλλοδημίᾳ, τοῦ παντὸς χρόνου ὅταν 
ἀνεύρῃ που, μηδεμίαν εἶναι προϑεσμίαν τῆς ἐπιλή- 
eos. Ἐάν τὶς τινα δίκῃ παραγενέσθαι κωλύσῃ βίᾳ, 
εἴτε αὐτὸν εἴτε μάρτυρας, ἐὰν μὲν δοῦλον εἴτε αὑτοῦ 
eire ἀλλότριον, ἀτελὴ καὶ ἄχυρον γίγνεσϑαι τὴν δίκην, 

ἐὰν δ᾽ ἐλεύϑερον, πρὸς τῷ ἀτελὴ * δεϑῆναι μὲν ἐνιαυ- 
τὸν, ὑπόδικον δὲ ἀνδραποδισμοῦ τῷ ἐϑέλοντι γίγνε- 

σϑαι. ἐὰν δὲ ἀνταγωνιστὴν γυμναστικῆς ἢ μουσικῆς ἢ 
τινος ἀγῶνος ἑτέρου διακωλύῃ τις βίᾳ μὴ παραγίγνε- 
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σϑαι, φραζέτω uiv ὁ ἐθέλων τοῖς ἀϑλοϑέταις, oi δ᾽ 

εἰς τὸν ἀγῶνα ἐλεύϑερον ἀφιέντων τὸν ἐθέλοντα aya- 

γίζεσϑαι" ἐὰν δὲ ἀδυνατήσωσιν, ἐὰν uiv ὃ κωλύων 

ἀγωνίζεσϑαι νικήσῃ, τά Te νικητήρια τῷ διακωλυϑέντι 

διδόναι καὶ νικήσαντα γράφειν ἐν ἱεροῖς οἷς ! ἂν ἐδέ- 
λη. τῷ δὲ διακωλύσαντι μὴ ἐξέστω μηδὲν ἀνάϑημα 
μηδ᾽ ἐπιγραφὴν τοῦ τοιούτου ἀγῶνός ποτε γενέσϑαι, 

βλάβης δὲ ὑπόδικος γηρέσϑω , ἐάν τε ἡττᾶται ἀγωνι- 
ζόμενος ἐάν τε καὶ νικᾷ. Ἐάν τις χλεμμάδιον ὁτιοῦν 
ὑποδέχηται γιγνώσκων, τὴν αὐτὴν ὑπεχέτω δίκην τῷ 
κλέψαντι. φυγάδος δὲ ὑποδοχῆς ϑάνατος ἔστω ζημία. 
Τὸν αὐτὸν φίλον τε καὶ ἐχϑρὸν »ομιζέτω πᾶς τῇ πό- 
λει" ἐὰν δέ τις ἰδίᾳ ποιῆται πρός τινας εἰρήνην ! ἢ πό- 

λεμὸν ἄνευ τοῦ κοινοῦ, ϑάνατος ἔστω καὶ τούτῳ ζη- 
μία. ἐὰν δέ τι μέρος τῆς πόλεως εἰρήνην ἢ πόλεμον 

ἑαυτῷ ποιῆται, τοὺς αἰτίους oL στρατη- 

τῆς πράξεως εἰςαγόντων εἰς δικαστήριον, 

Τοὺς τῇ πατρίδι δια- 

πρός τινας 

γοὶ ταύτης 

ὄφλοντι δὲ ϑάνατος ἔστω δίκη. 
κογουντάς τι δώρων χωρὶς χρὴ διακονεῖν, πρόφασιν δ᾽ 
εἶναι μηδεμίαν μηδὲ λόγον ἐπαινούμενον, ὡς ἐπὶ ἄγα- 
ϑοῖς μὲν δεῖ δέχεσθαι δῶρα, ἐπὶ δὲ φλαύροις ov: τὸ 

γὰρ γνῶναι ! καὶ γγόντα καρτερεῖν οὐκ εὐπετές, ἀκού- 
ovre δὲ ἀσφαλέστατον meld τῷ νόμῳ, μηδὲν ἐπὶ 
δώροισι διακονεῖν. ὁ δὲ μὴ πειϑόμενος ἁπλῶς τεϑνά- 
τω ἁλοὺς τῇ δίκῃ. Χρημάτων, εἰφφορᾶς πέρι τῷ κοι- 
Yo, T τετιμῆσϑαι μὲν ἕκαστον τὴν οὐσίαν ἕνεκα πολλῶν 
χφεὼν xai τὴν ἐπέτειον ἐπικαρπίαν ἐν γφάμμασιν ἀπο- 
φέρειν ἀγφονόμοις φυλέτας, ὅπως ἄν δυοῖν οὔσαιν ταῖν 
εἰςφοραῖν, ὁποτέρᾳ τὸ δημόσιον ἄν χρῆσϑαι βούληται, 
χρῆται κατ ἐγιαυτὸν ! ἕχαστον βουλευομένων, ἐάν τε 
τῷ τοῦ τιμήματος ὅλου μέρει ἐάν τε τῆς “γενομένης 
ἐπ᾿ ἐνιαυτὸν ἑκάστοτε προςόδου, χωρὶς τῶν εἰς τὰ 
ξυσσίτια τελουμένων. Θεοῖσε͵ δὲ ἀναϑήματα χρεὼν 

ἔμμετρα τὸν μέτριον ἄνδρα ἀνατιϑέντα δωρεῖσϑαι. γῆ 
μὲν οὖν ἑστία τε οἰκήσεως ἱερὰ πᾶσι πάντων ϑεῶν" 
μηδεὶς οὖν δευτέρως ἱερὰ καϑιερούτω ϑεοῖς. χρυσὸς 

δὲ καὶ ἄργυρος ἐν ἄλλαις CIE ἰδίᾳ τε xol ἐν * i&- 

φοῖς ἐστὶν ἐπίφϑονον κτῆμα, ἐλέφας δὲ ἀπολελοιπότος 
ψυχὴν σώματος οὐκ εὐχερὲς ἀνάϑημα, σίδηρος. δὲ καὶ 
χαλκὸς πολέμων ὄργανα" ξύλου δὲ μονόξυλον ὃ τι ἂν 

ἐϑέλῃ τις ἀνατιϑέτως καὶ λίϑου ὡραύτως, πρὸς τὰ 

xou ἱερά. dn» δὲ μὴ πλέον & ἔργον, γυναικὸς μιᾶς ἔμ- 
μηνον" χρώματα δὲ λευκὰ πρέποντ᾽ ἂν ϑεοῖς εἴη καὶ 
ἄλλοϑι καὶ ἐν ὑφῇ βάμματα δὲ μὴ προςφέρειν ἀλλ ἢ 
πρὸς τὰ πολέμου κοσμήματα. ϑειότατα δὲ “δῶρα ! .9e- 
γιϑές TS καὶ ἀγάλματα, ὅσαπερ ἄν ἐν μιᾷ ζωγράφος 
ἡμέρᾳ εἷς ἀποτελῇ" καὶ τἄλλα ἔστω κατὰ τὰ τοιαῦτα 

ἀναϑήματα μεμιμημένα. ΥὙΠΙ. Ὅτε δὲ μέρη διείρηται 

τῆς πόλεως ξυμπάσης, ὅσα τε καὶ ἃ δεῖ γίγνεσϑαι, 
xal »όμοι περὶ τῶν ξυμβολαίων εἰς δύναμιν τῶν μεγί- 
στῶν πέρι πάντων εἴρηνται, τὸ λοιπὸν δὴ δίκας ἂν εἴη 

χρεὼν γίγνεσϑαι. Δικαστηρίων δὲ τὸ “μὲν πρῶτον αἵ- 
geroi δικασταὶ γίγνοιντ᾽ ἄν, οὕς ἄν ὃ φεύγων τε καὶ 
ὁ διώκων ἕλωνται κοινῇ, ' διαιτηταὶ δικαστῶν τοὔνομα 

μᾶλλον πρέπον ἔχοντες" δεύτεροι δὲ κωμῆταϊ τε καὶ 
φυλέται. χατὰ τὸ δωδέκατον μέρος διῃρημένοι, ἐν οἷς, 
ἄν μὴ διακριϑῶσιν ἐν τοῖς πρώτοις, περὶ ξημίας μεί- 

ζονος i ἰόντων ἀγωνιούμενοι, ὃ δὲ φεύγων, ἄν ἡττηϑῇ 
τὸ δεύτερον, τὸ πεμπτημόριον ἀποτινέτω τοῦ τιμήμα- 
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τος τῆς γραφεΐσης δίκης. ἐὰν δ᾽ ἐγκαλῶν τις τοῖς δι- 
κασταῖς τὸ τρίτον ἀγωνίζεσϑαι βούληται, ἀγέτω μὲν 
ἐπὶ τοὺς δικαστὰς τοὺς ἐχλεχτοὺς τὴν δίκην, ! ἐὰν δὲ 
πάλιν ἡττηϑῇ: τὴν ἡμιολίαν τοῦ τιμήματος ἀποτινέτω. 

ἐὰν δὲ ὃ διώκων ἡττηϑεὶς ἐν τοῖς πρώτοις μὴ ἠρεμῇ» 

εἰς δὲ τοὺς δευτέρους ἴῃ, νικήσας μὲν δὴ τὸ πέμπτον 
μέρος ἀπολαμβανέτω, νικηϑεὶς δὲ ἀποτινέτω ταὐτὸν 
μέρος τῆς δίκης. ἐὰν δ᾽ εἰς τὸ τρίτον ἔλϑωσι δικαστή- 
ριον ἀπειϑήσαντες ταῖς ἔμπροσϑεν δίκαις, ὁ μὲν φεύ- 
γῶν ἡττηϑεῖς, ὥςπερ εἴρηται, τὴν ἡμιολίαν, ὁ δὲ διώ- 
xov τὴν ἡμίσειαν τοῦ τιμήματος ἀποτινέτω. 
! δὲ δικαστηρίων καὶ πληρώσεις, καὶ ὑπηρεσιῶν ἑκά- 

χκληρώσεις 

σταις τῶν ἀρχῶν καταστάσεις, καὶ χρόνους ἐν οἷς ἕκα- 
gro γίγνεσθαι χρεών, καὶ διαψηφίσεων πέρι καὶ ἀνα- 

βολῶν, καὶ πάνϑ'᾽ ὅπόσα τοιαῦτα ἀναγκαῖα περὶ δί- 
κας γίγνεσϑαι, προτέρων τε καὶ ὑστέρων λήξεις. ἀπο- 

κρίσεών τε ἀνάγκας καὶ παρακαταβάσεων, καὶ ὅσα 
τούτων ἀδελφὰ ξύμπαντα, ᾿δέπομεν. μὲν καὶ πρόσϑεν, 

καλὸν δὲ 10 7ε ὀρϑὸν καὶ δὶς καὶ τρίς. ἜΣ πάντα δ᾽ 

οὖν, ὁπόσα σμικρὰ χαὶ ῥάδια »όμιμα εὑρίσκειν, πρε- 

σβύτου »ομοϑέτου παραλιπόντος τὸν νέον ἀναπληροῦν 

χρὴ »ομοϑέτην. τὰ μὲν ἴδια δικαστήρια ταύτῃ πῃ γι- 
γνόμενα μέτρον ἄν ἔχοι" τὰ δὲ δημόσια καὶ κοινὰ καὶ 
ὅσοις ἀρχὰς δεῖ χρωμένας τὰ προςήκοντα ἑκάστῃ τῶν 
ἀρχῶν διοικεῖν, ἔστ᾽ ἐν πολλαῖς πόλεσιν οὐκ ἀσχήμονα 

ἐπιεικῶν ἀγδρῶν οὐκ ὀλίγα νομοϑετήματα, ὅϑεν vo- 
μοφύλακας χρὴ τὰ πιρέποντα τῇ νῦν γεννωμένῃ ! πο- 
λιτείᾳ κατασκευάζειν συλλογισαμένους καὶ ἐπανουϑου- 
μένους, ταῖς ἐμπειρίαις διαβασανίζοντας, ἕως ἄν ἵκα- 

γῶς αὐτῶν ἕχαστα δόξῃ χεῖσϑαι, τότε δὲ τέλος ἐπι- 

ϑένας, ἀκίνητα οὕτως δε ραγιο μένους. χρῆσϑαι 

τὸν ἅπαντα βίον. ὃ ὅσα δὲ περί τε σιγὴν δικαστῶν καὶ 
εὐφημίας καὶ τοὐναντίον, καὶ ὅσα παραλλάττει τῶν 
πολλῶν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι δικαίων καὶ ἀγαϑῶν 

καὶ καλῶν, τὰ μὲν εἴρηται, τὰ δ᾽ ἔτι πρὸς τῷ τέλει 
ῥηθήσεται. ! πρὸς ἃ πάντα χρὴ τὸν μέλλοντα δικα- 

στὴν ἴσον ἔσεσϑαι κατὰ δίκην βλέπειν τε καὶ κεχτη- 
μένον γράμματα αὐτῶν πέρι μανϑάνειν" πάντων γὰρ 
μαϑημάτων ἀυριώτατα τοῦ τὸν μανϑάνοντα βελτίω 

γίγνεσϑαι τὰ περὶ τοὺς νόμους κείμενα, ἃ εἶπερ ὁρ- 
ϑῶς εἴη τοϑέντα, γίγνοιτ᾽ ἄν, ἢ μάτην τοὔνομα »ῷ 

προςῆκον κέχτητ ἂν ὁ ϑεῖος ἡμῖν καὶ ϑαυμαστὸς νό- 

uos. καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλων λόγων, ὅσοι τε ἐν ποιή- 

μασιν ἔπαινοι καὶ ψόγοι περὶ τινῶν uw apu ! καὶ 
ὅσοι καταλογάδην, εἴτ᾽ ἐν γφθάμμασιν εἴτε καϑ' ἡμέ- 
pu» ἐν ταῖς ἄλλαις πάσαις συνουσίαις διὰ φιλονεικίας 

τε ἀμφιςβητοῦνται καὶ διὰ ξυγχωρήσεων ἔστιν ὅτε καὶ 
μάλα ματαΐων, τούτων πάντων ἄν βάσανος εἴη σαφὴς 
τὰ τοῦ νομοϑέτου γράμματα, ἃ δεῖ κεκτημένον ἐν cv- 
τῷ, καϑάπερ ἀλεξιφάρμακα τῶν ἄλλων λόγων, τὸν 

ἀγαϑὸν δικαστὴν αὑτόν τε ὀρϑοῦν καὶ τὴν πόλιν, τοῖς 
μὲν ἀγαϑοῖς μονὰς τῶν δικαίων καὶ ἐπαύξησιν ! πα- 
ρασχευάζοντα, τοῖς δὲ κακοῖς ἐξ ἀμαϑίας καὶ ἀκολα- 

σίας καὶ δειλίας καὶ ξυλλήβδην πάσης ἀδικίας εἰς τὸ 

δυνατὸν μεταβολήν, ὅσοις ἰάσιμοι δόξαι τῶν κακῶν" 
οἷσι δὲ ὄντως ἐπιχεχλωσμέναι, ϑάνατον ἴαμα ταῖς 

* οὕτω διατεϑείσαις ψυχαῖς, διανέμοντες, ὃ δικαίως εἴη 
πολλάκις ἄν εἰρημένον, ἄξιοι ἐπαίνου γίγνοιντ᾽ ἄν τῇ 

πάσῃ πόλϑι τοιοῦτοι δικασταὶ καὶ δικαστῶν ἡγεμόνες. 
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"Ἐπειδὰν δὲ αἵ κατ᾿ ἐνιαυτὸν δίκαι τέλος ἐκδικασϑεῖσαι 

σχῶσ:., ταῖς πράξεσι γόμους αὐτῶν χρεὼν γίγνεσϑαι 

τούςδε᾽ πρῶτον μὲν Ji δικάζουσα ἀρχὴ τὰ τοῦ ὄφλον- 

τος χφήματα τῷ νικήσαντι πάντα ἀποδιδότω χωρὶς τῶν 

ἀναγκαίων κεατῆσϑαι μετὰ τὴν διαψήφισιν | ἑκάστην 

εὐϑὺς ὑπὸ κήρυκος ἀχουόντων τῶν δικαστῶν ἐπειδὰν 

δὲ ὁ τῶν δικασίμων “μηνῶν ἐχόμενος, γένηται μήν, ἐάν 

τις μὴ ἀπαλλάττῃ τὸν νικήσαντα, ἑχόντα ἑχών, ἡ δικά- 

σασα ἀρχὴ ξυνεπεομένη. τῷ νικῶντι τὰ τοῦ ὄφλοντος 
παραδιδότω χρήματα. ἐὰν 'δὲ μὴ ἔχωσιν ὅπόϑεν, ἐλ- 
n δὲ μὴ ἔλαττον δραχμῆς, μὴ πρότερον εἶναι τού- 

τῳ δίκας πρὸς ἄλλον μηδένα, πρὶν ἂν ᾿ὀσιληρώσῃ τὸ 

χρέος τῷ »υκήσαντι" ἄλλοις δὲ πρὸς τοῦτον ! 

ἔστωσαν δίκαι κυρίως. ἐὰν δὲ τις ἀφῃρῆται τὴν ἀρχὴν 

τὴν χαταδικάσασαν καταδικασϑεῖΐς, εἰξαγόντων μὲν αὖ- 

τὸν εἰς τὸ τῶν νομοφυλάκων δικαστήριον οἵ ἀφαιρε- 

ϑέντες ἀδίκως, ἐὰν δέ τις ὄφλῃ τὴν τοιαύτην δίκην, 

ὡς ὅλην τὴν πόλιν καὶ νόμους φϑείρων ϑανάτῳ ζημι- 

ούσϑω. IX. νδρὶ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο γεννηϑέντι καὶ 
ἐχτραφέντι καὶ γεννήσαντι καὶ ἐχϑρέψαντι τέχνα χαὶ 

ξυμμίξαντι ξυμβόλαια μετρίως, διδόντι τε δίκας εἴ τινὰ 

ἠδικήκει ! xol mag ἑτέρου ἐκλαβόντι, σὺν τοῖς γ»όμοις 

ἐν μοίρᾳ γηράσαντι τελευτὴ γίγνοιτ ἄν κατὰ φύσιν. 

περὶ τελευτήσαντας δή, εἴτε τις ἄῤῥην εἴτε τις ϑηλυς 

ἢ, τὰ μὲν περὶ τὰ ϑεῖα »όμιμα τῶν τε ὑπὸ γῆς ϑεῶν 
καὶ τῶν τῇδε, ὅσα προτήκει τελεῖσϑαι, τοὺς ἐξηγητὰς 

γίγνεσϑαι χυρίους φράζοντας" Ouxac δ᾽ εἶναι τῶν 

χωρίων ὑπύόσα μὲν ἐργάσιμα μηδαμοῦ, μήτε τι μέγα 

τ: τι σμικρὸν μνῆμα, ἃ δὲ ἡ χώρα πρὸς TOUT αὐ- 

τὸ! μόνον φύσιν ἔχει, τὰ τῶν τετδλευτηχότων σώματα 

μάλιστα ἀλυπήτως τοὺς ζῶσι δεχομένη χρύπτειν, ταῦ- 

τα ἐκπληροῦν" τοῖς δὲ ἀνϑρώποις ὅσα τροφὴν μήτηρ 
οὖσα ἢ γῆ πρὸς ταῦτα πέφυκε βούλεσϑαι φέρειν, μή- 

τε ζῶν μήτε τις ἀποϑανὼν στερεΐτω τὸν ζῶνϑ᾽ ἡμῶν. 

χῶμα δὲ μὴ χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρῶν ἔργον, 
ἐν πένϑ᾽ ἡμέραις ἀποτελούμενον" Agua δὲ ἐπιστή- 

ματὰ μὴ μείζω ποιεῖν ἢ ὅσα δέχεσϑαι τὰ τοῦ τετε- 
λευτηκότος ἐγκώμια βίου, μὴ πλείω τεττάρων ἡρωΐ- 

χῶν στίχων, τὰς δὲ * προϑέσεις πρῶτον μὲν μὴ μα- 
κρότερον χρύνον ἔνδον γίχνεσϑαι τοῦ δηλοῦντος τόν 
τε ἐχτεϑνεῶτα καὶ τὸν ὄντως τεϑνηκότα, εἴη δ᾽ ἂν 

σχεδόν, ὡς τἀνϑρώπινα, μέτρον ἔχουσα τριταία πρὸς 
τὸ μνῆμα ἐχφορά. πείϑεσϑαι δ᾽ ἐστὶ τῷ γνομοϑέτῃ 

χρεὼν τά τε ἀλλα καὶ λέγοντι ψυχὴν σώματος εἶναι 

τὸ πᾶν διαφέρουσαν, ἐν αὐτῷ τε τῷ βίῳ τὸ παρεχό- 
μένον ἡμῶν ἕχαστον τοῦτ᾽ εἶναι μηδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὴν ψυ- 
χήν, τὸ δὲ σῶμα ἰνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοις ! ἕπε- 

σϑαι, xai τελευτησάντων λέγεσϑαι. καλῶς εἴδωλα εἶναι 

τὰ τῶν γεχρῶν σώματα, τὸν δὲ ὄντα ἡμῶν ἕκαστον 
ὀντὼς ἀϑάνατον, εἶναι ψυχὴν ἐπονομαζόμενον, παρὰ 
ϑεοὺς ἄλλους ἀπιέναι δώσοντα λόγον, χαϑάπερ ὃ νό- 

μος ὃ πάτριος λέγει; τῷ μὲν ἀγαϑῷ ϑαῤῥαλέον, τῷ 

δὲ κακῷ μάλα φοβερόν, βοήϑειάν τε αὐτῷ μή τίνα με- 
γάλην εἶναι τετελευτηκότι. ζῶντι γὰρ ἔδει βοηϑεῖν. πάν- 

τας τοὺς προςήκοντας, ὅπως ὃ τι δικαιότατος ὧν καὶ 
ὁσιώτατος EEG ζῶν, καὶ τελευτήσας ἀτιμώρητος [ἀν] 
καχῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο τὸν μετὰ τὸν ἐνθάδε 
βίον. ἐκ δὲ τούτων οὕτως ἐχόντων οὐδέποτε οἰκοφϑο- 
ρεῖν χρή, διαφερόντως νομίζοντα τὸν αὑτοῦ τοῦτον εἷ- 
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τὸν υἱὸν ἢ ἀδελφόν, ἢ ὅντινά τις Luo. ἡγεῖται πο- 

ϑῶν ϑάπτειν, οἴχεσϑαι περαΐνοντα καὶ ἐμπιπιλάντα 

τὴν αὑτοῦ μοῖραν, τὸ δὲ παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν, τὰ u£- | 

τρια ἀναλίσκοντα ὡς εἰς ἄψυχον. χϑονίων Y βωμόν" τὸ 7p 

δὲ μέτριον vouod c ay ᾿μαντεύσικιτο οὐχ ἀσχημονέ- 
στατα. ἔστω δὴ »όμος οὗτος" τῷ μὲν δὴ τοῦ μεγί- 
στου τιμήματος εἰς τὴν. πᾶσαν ταφὴν ἀναλισχόμενα 
μὴ πλέον πέντε μνῶν, τῷ δὲ τοῦ δευτέρου τρεῖς μναῖ, 

καὶ δύο τῷ τοῦ τρίτου, μνᾶ δὲ τῷ τοῦ τετάρτου μέ- 
τρον ἄν ἔχοι τῶν ἀναλωμάτων. νομοφύλαξι δὲ πολλά 
τὸ ἄλλα ἀγάγκη πράττειν καὶ πολλῶν ἐπιμελεῖσϑαι, 

τούτων δ᾽ οὐχ ἥκιστα, ὅπως ἄν παΐδων τε καὶ ἀνδρῶν 

καὶ πάσης ! ἡλικίας ἐπιμελούμενοι ζῶσι" καὶ δὴ καὶ 
πρὸς τὸ τέλος ἁπάντων νομοφύλαξ εἷς γέ τις ἐπιστα- 
τεῖ, ὃν ἂν oL τοῦ τετελευτηκότος ἐπίσκοπον οἰκεῖοι 

παραλάβωσιν, ᾧ καλόν T ἔστω καλῶς καὶ μετρίως τὰ 

περὶ τὸν verelevrmuóro γιγνόμενα καὶ μὴ καλῶς ai- 
σχρόν. πρόϑεσις δὲ xai τάλλα ἔστω μὲν χατὰ τὸν 

περὶ τὰ τοιαῦτα νόμον γιγνόμενα, τῷ δὲ πολιτικῷ νό- 
μῳ »ομοϑετοῦντι παραχωρεῖν χρὴ τὰ τοιάδε" δακρύειν 
μὲν τὸν τετελευτηκότα * ἐπιτάττειν ἢ μὴ ἄμορφον" 
ϑρηνεῖν δὲ καὶ ἔξω τῆς οἰκίας φωνὴν ἐξαγγέλλειν ἀπα- 

γορεύειν, καὶ τὸν νεχρὸν εἰς τὸ φανερὸν προάγειν τῶν 
ὁδῶν κωλύειν, καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς πορευόμενον φϑέγγε- 

σϑαι, καὶ πρὸ ἡμέρας ἔξω τῆς πόλεως εἶναι. ταῦτα δὴ 
κείσϑω T8 οὕτω περὶ τὰ τοιαῦτα νόμιμα, καὶ ὃ μὲν 

πειϑόμενος ἔστω ζημίας ἐχτός, ὃ δὲ ἀπειϑῶν ἑνὶ τῶν 
νομοφυλάκων ὑπὸ πάντων ζημιούσϑω τῇ δοξάσῃ πᾶσι 
κοινῇ ζημίᾳ. ὅσαι δ᾽ ' ἀλλαι Us περὶ πελευτή- 
σαντας ταφαὶ εἴτε καὶ ἄταφοι πράξεις, περὶ πατρο- 
φύνων καὶ ἱεροσύλων καὶ τῶν τοιούτων πάντων, εἰρη- 
uev. ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν κεῖνται διὰ γόμων, acre σχε- 
δὸν ἡ »ομοϑεσία τέλος ἄν ἡμῖν ἔχοι. τῶν πάντων δ᾽ 

ἑκάστοτε τέλος οὐ τὸ δρᾶσαΐ τι σχεδὸν οὐδὲ τὸ κτή- 
σασϑαι κατοικίσαι T ἐστίν, ἀλλὰ τῷ γεννηϑέντι σω- 
τηρίαν ἐξευρόντα τελέως ἀεὶ TOT ἤδη νομίζειν πᾶν 

ὅσον ἔδει πραχϑῆναι πεπρᾶχϑαι, πρότερον ' δ᾽ ἀτελὲς 
εἶναι τὸ ὅλον. KA. Καλῶς, ὦ ξένε, λέγεις" πρὸς ὃ τι 

δὲ τὸ νῦν αὖ ῥηϑὲν εἴρηται, φράζ᾽ ἔτι σαφέστερον. 
X. ΑΘ. Ὦ Kàewia, πολλὰ τῶν ἔμπροσϑεν καλῶς 

ὕμνηται, σχεδὸν δὲ οὐχ ἥκιστα τὰ τῶν μοιρῶν προς- 
φήματα. ΚΑ. Ποῖα δή; ΑΘ. Τὸ Aye μὲν τὴν 
πρώτην εἶναι, Κλωϑὼ δὲ τὴν δευτέραν, τὴν Ἴἄτροπον 

δὲ τρίτην, σώτειραν τῶν λεχϑέντων, ἀπεικασμένα τῇ 

900 

E 

Lr 

B 

1 

l 
c 

τῶν κλωσϑέντων τῷ πυρί ; τὴν ἀμετάστροφον ! azreg- |D 
γαξομένων δύναμιν" ἃ δὴ καὶ πόλει καὶ πολιτείᾳ δεῖ 
μὴ μόνον ὑγίειαν καὶ , σωτηρίαν τοῖς σώμασι παρα- 
σκϑυάζειν, αλλὰ καὶ εὐνομίαν ἐν ταῖς ψυχαῖς, μᾶλλον 

δὲ σωτηρίαν τῶν νόμων. ἡμῖν δ᾽ ἔτι μοι φαίνεσϑαι 
δοκεῖ τοῦτ᾽ ἐλλεῖπον τοῖς γόμοις εἶναι, πῶς χρὴ τὴν 

ἀμετάστροφον αὐτοῖς EET κατὰ φύσιν δύνα- 

μιν. KA. Οὐ σμικρὸν λέγεις, εἴπερ ἐστὶ καὶ δυνατὸν 
εὑρεῖν ὅπῃ γίγνοιτ ἂν παντὶ κτήματι τὸ τοιοῦτον. 
ΑΘ. MÀX ἔστε μὴν ' δυνατόν, Oc γέ μοι τὰ νῦν παν- E 
τάπασι καταφαίνεται. KA. Μὴ τοίνυν ἀφιστώμεϑα 
μηδενὶ τρόπῳ, πρὶν ἂν τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐκπτορισώμεϑα, τοῖς 
εἰρημένοις »όμοις" γελοῖον γὰρ τό γε μάτην πογήσα»- 
τα ὅτιοῦν εἰς : μηδὲν βέβαιον καταβαλεῖν. ME. ᾿Ὀρϑῶς 
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παρακϑελεύει, καὶ ἐμὲ τοιοῦτον εὑρήσεις ἄλλον. KA. 
Καλῶς δὴ λέγεις. τίς ovv δή, φῇς; σωτηρία γίγνοιτ᾽ 

y καὶ τίνα τρύπον πολιτείᾳ τὸ καὶ τοῖς γόμοις ἡμῖν; 
ΑΘ. "4o οὐκ εἴπομεν, * ὅτι δεῖ σύλλογον ἢ, ἡμῖν ἐν τῇ 

πόλει γίγνεσϑαι τοιόνδε τινά; δέχα μὲν τῶν γομοφυ- 

λάκων τοὺς πρεσβυτάτους «el, τοὺς δὲ τἀριστεῖα εἰλη- 
φότας ἅπαντας δεῖν εἰς ταὐτὸ συλλέγεσϑαι τούτοις" 

ἔτι δὲ τοὺς ἐκδημήσαντας ἐπὶ ζήτησιν, εἴ τί που πρὸς 
τὴν νομοφυλακίαν γίγνοιτο ἕν καίριον ἀκοῦσαι, καὶ 
σωϑέντας οἴκαδε δόξαι τούτοις αὐτοῖς διαβασανισϑέν- 
τας, τοῦ ξυλλόγου ἀξιοκοινωνήτους δῖναι" πρὸς τούτοις 

δὲ ἕνα ἕκαστον δεῖν προςλαμβάνειν τῶν νέων, μὴ ἔλατ- 
τον ! ἢ τριακονταἕτη γεγονότα, πρῶτον δὲ αὐτὸν κρί- 
γαντα ἐπάξιον εἶναι φύσει καὶ τροφῇ τὸν νέον οὕτως 
sig τοὺς ἄλλους εἰςφέρειν, καὶ ἐὰν μὲν δόξη καὶ τοῖς 

ἄλλοις, προζλαμβάνειν, εἰ δὲ μή, ἀπόῤῥητον εἶναι τὴν 
γεγονυῖαν κρίσιν τοῖς τε ἄλλοις δὴ. καὶ μάλιστ᾽ αὐτῷ 

τῷ ἀποκριϑέντι" δεῖν δὲ ὄρϑριον εἶναι τὸν σύλλογον, 

ἡνίκ ἄν τῶν ἄλλων πράξεων ἰδίων 18 καὶ κοινῶν καὶ 

μάλιστ᾽ ἢ τις σχολὴ παντί. τοιοῦτον τί που λεχϑὲν 
ἡμῖν ἣν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ! λόγοις; KA. "Hy γὰρ 

ov». ΑΘ. Τούτου δὴ πέρι τοῦ συλλόγου πάλιν ἀνα- 

λαβὼν λέγοιμ᾽ ἄν τὸ xoidode. φημί, 8t τις τοῦτον βα- 
λοιτο oiov ἄγκυραν πάσης τῆς πόλεως, πάντα ἔχουσαν 
τὰ πρόςφορα ἑαυτῇ, σώζειν ἂν ξύμπαντα, ἃ βουλόμε- 

$e. KA. Πῶς δή; ΑΘ. Τὸ μετὰ τοῦτο ἡμέτερος 

ἄν καιρὸς γίγνοιτο ὀρϑῶς φράζοντας μηδὲν ἀπολεί- 
πεῖν προϑυμίας. KA. Καὶ μάλα καλῶς εἶπες, ποίει 

9 ὥςπερ καὶ διανοεῖ. ΑΘ. Χρὴ τοίνυν, ὦ Κλεινία, 

! παντὸς πέρι νοῆσαι σωτῆρα τὸν εἰχότα ἐν ἑκάστοις 
τῶν ἔργων, ὡς ἐν ζώῳ ψυχὴ καὶ κεφαλὴ τό γε μέγι- 

στον πεφύκατον. ΚΑ. Πῶς αὖ φής; ΑΘ. H τούτοιν 
ἀρετὴ δήπου παντὶ παρέχει ζώῳ σωτηρίαν. KA. πῶς; 
ΑΘ. Ψυχῇ μὲν πρὸς τοῖς ἄλλοις vou ἐγγιγνόμενος, 
κεφαλῇ δ᾽ αὖ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὄψις καὶ ἀκοή. ξυλλή- 

βδὴν δὲ γοὺς μετὰ τῶν καλλίστων αἰσϑήσεων κραϑεὶς 

γενόμενός v8 εἰς ἕν σωτηρία ἑκάστων δικαιότατ᾽ ἂν εἴη 
καλουμένη. KA. Ἔοικε γοῦν. ΑΘ. Ἔοικε γάρ. ι ἀλλ᾽ 
ὃ περὶ τί νοῦς μετ᾽ αἰσϑήσεων κραϑεὶς σωτηρία. πλοί- 

ὧν ἕν γ8 χειμῶσι καὶ ἐν εὐδίαις γίγνοιτ᾽ ἂν; «4g οὐκ 
ἐν νηΐ κυβερνήτης ἅμα καὶ ναῦται τὰς αἰσϑήσεις τῷ 
xv βερνητικῷ γῷ συγκερασάμενοι σώζουσιν αὑτούς τε 
καὶ τὰ περὶ τὴν ναῦν; KA. Τί μήν; ΑΘ. Οὐδὲν δὴ 

πολλῶν δεῖ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα παραδειγμάτων, ἀλλ᾽ 

οἷον “περὶ στρατοπέδων γοήσωμεν, τίνα ϑέμενοι στρα- 

τηγοὶ σκοπὸν καὶ ἰατρικὴ ὑπηρεσία πᾶσα στοχάζοιτ᾽ 
ἂν τῆς σωτηρίας. ΚΛ. ᾿ορϑῶς. * A9. "Ao. οὐχ ἡ μὲν 

γίκην καὶ κράτος πολεμίων, ἡ δὲ ἰατρῶν τε καὶ ὑπηρε- 

τῶν ὑγιείας σώματι παρασκευήν; ΚΛ. Πῶς γὰρ οὐ; 

ΑΘ. Ἰατρὸς δὴ τὸ περὶ σῶμα ἀγνοῶν, ὃ προςείπομεν 
ὑγίειαν νῦν, ἢ νίκην στρατηγὸς ἢ τῶν ἀλλων ὅσα δὴ 
διήλϑομεν, ἔσ ϑ' ὅπως ἄν νοῦν πϑρὶ τι τούτων ἂν ἔχων 

φαΐνοιτο; ΚΑ. Καὶ πῶς; ΑΘ. Ti δὲ δὴ περὶ πό- 
hr; εἴ τις τὸν σκοπόν, oi βλέπειν δεῖ τὸν πολιτικόν, 

φαΐνοιτο ἀγνοῶν, ἄρα ἄρχων μὲν πρῶτον δικαίως ἃ ἂν 
προζαγορδύοιτο, ! εἶτα σώζειν ἂν δυνατὸς εἴη τοῦτο, 
οὗ τὸν σκοπὸν τὸ παράπαν μηδ᾽ εἰδοίη; ΚΑ. Καὶ 
πῶς; ΧΙ. Ae. Δεῖ δὴ καὶ τὰ νῦν, ὡς ἔρικδν, εἴπερ 

μέλλει τέλος ὃ κατοικισμὸς τῆς χώρας ἡμῖν ἕξειν, εἶναί 
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τι τὸ γιγνῶσκον ἐν αὐτῷ τιρῶτον μὲν τοῦτο, ὃ λέγο- 
μεν, τὸν σκοπόν, ὅςτις ποτὲ ὁ πολιτικὸς ὧν ἡμῖν τὺγ - 

χάνει, ἔπειτα ὅντινα τρύπον δεῖ μετασχϑῖν τούτου καὶ 

τίς αὐτῷ καλῶς ἢ μὴ συμβουλεύει τῶν γόμων αὐτῶν 
πρῶτον, ἔπειτα ἀνϑρώπων. εἰ δ᾽ ἔσται τοῦ τοιούτου 

κενή τις πόλις, οὐδὲν ! ϑαυμαυτόν, ἄνους οὖσα καὶ 

ἀναίσϑητος, εἰ πράξει τὸ προςτυχὸν ἑκάστοτε ἐν ἑκά- 
σταις τῶν πράξεων. KA. Ἡληϑῆ λέγεις. ΑΘ. Νῦν 
οὖν ἡμῖν ἐν τίνι ποτὲ τῶν τῆς πόλεως μερῶν ἢ ἐπιτη- 

δοευμάτων ἔστιν ἱκανὸν κατεσχθυασμένον ὁτιοῦν τοιοῦ- 
τον φυλακτήριον; ἔχομεν φράζειν; KA. Οὐ δῆτα, ὦ ἦ 

ξένε, σαφῶς re 8L δ᾽ ovv romaLisuw δεῖ, δοκδὶ μοι τεί- 

γειν ὃ λόγος οὗτος εἰς τὸν σύλλογον, ὃν εἶπες νῦν δὴ 

νύκτωρ δεῖν ξυνιέναι. ΑΘ. Καλλισϑ' ὑπέλαβες, e 

Κλεινία, καὶ ' δεῖ δὴ τοῦτον, ὡς ὃ νῦν παρεστηκὼς 

ἡμῖν λόγος μηνύδι, πᾶσαν costi» ἔχειν, ἧς ἄρχϑι τὸ 
μὴ πλανᾶσϑαι πρὸς πολλὰ στοχαζόμενον, ἀλλ᾽ εἰς ἕν 
βλέποντα πρὸς τοῦτο cei τὰ πάντα οἷον βέλη ἀφιέναι. 
ΚΑ. Παντάπασι μὲν οὖν. ΑΘ. INUv δὴ μαϑησόμεϑα, 
ὅτι ϑαυμαστὸν οὐδὲν πλανᾶσϑαι τὰ τῶν πόλδων νό- 
μιμα, ὅτι πρὸς ἄλλο ἄλλη βλέπει τῶν νομοϑεσιῶν ἐν 

τῇ πόλει ἑχάστῃ. καὶ τὰ μὲν πολλὰ οὐδὲν ϑαυμαστὸν 
τὸ τοῖς μὲν τὸν ὅρον εἶναι τῶν δικαίων, ὅπως ἀρξουσὶ 

τινες ! ἐν τῇ πόλει, εἴτ οὐν βελτίους εἴτε χείρους qvy- 

τοῖς δ᾽, ὅπως πλουτήσουσιν, εἴτ οὖν 
δοῦλοί τινων ὄντες sirs xci μή τῶν δ᾽ 7 προϑυμία 
πρὸς τὸν ἐλούϑερον δὴ βίον ὡρμημένη" οἱ δὲ καὶ ξύν- 
δυο νομοϑετοῦνται, πρὸς ἄμφω βλέποντες, ἐλεύϑεροΐ 
τε ὅπως ἄλλων τε πόλεων ἔσονται δεσπόται" 
σοφώτατοι, ὡς οἴονται πρὸς ταῦτα τε καὶ τὰ τοιαῦτα 
ξύμπαντα, εἰς ἕν δὲ οὐδὲν διαφερόντως τετιμημένον 
ἔχοντες φράζειν, εἰς ὃ τάλλ᾽ αὐτοῖς δεῖ βλέπειν. KA. 

Οὐκοῦν τό y ἡμέτερον, ὦ ξένε, ὀρϑῶς * ἂν εἴη πάλαι 

τιϑέμενον; πρὸς γὰρ ἕν ἔφαμεν δεῖν ἀδὶ mv ἡμῖν 
τὰ τῶν νόμων βλέποντ᾽ εἶναι, τοῦτο δ᾽ ἀρδτήν που 

χάνουσιν ὄντες" 

οἵ δὲ 

ξυνεχωροῦμεν πάνυ ὀρϑῶς λέγεσϑαι. ΑΘ. Nol. KA. 
Τὴν δέ ys ἀρετὴν τέτταρα ἔϑεμέν που. ΑΘ. Πάνυ 

μὲν otv. KA. INovy δὲ ye πάντων τούτων ἡγεμόνα, 
πρὸς ὃν δὴ τά τὸ ἀλλα πάντα καὶ τούτων τὰ τρία δεῖ 
βλέπειν. ΑΘ. Καλλιστ᾽ ἐπακολουϑ εἴς, ὦ Κλεινία. καὶ 

τὰ λοιπὰ δὲ ξυνακολούϑει. νοῦν γὰρ δὴ κυβερνητικὸν 
μὲν καὶ ἰατρικὸν καὶ qure εἴπομϑν βἰς τὸ ἕν 
ἐκεῖνο οἱ δεῖ βλέπειν, τὸν δὲ ! πολιτικὸν ἐλέγχοντες 

ἐνταῦϑ' Bou vir, xai καϑάπερ ἄνϑρωπον énayepa- 

Ὦ, ϑαυμάσιο, σὺ δὲ δὴ ποὶ σκο- 

πεῖς; τί ποτ ἐκεῖνό ἐστι τὸ ἕν, ὃ δὴ σαφῶς ὃ μὲν ἰα- 

τρικὸς γνοὺς ἔχει φράζειν" σὺ δ᾽ ὧν δὴ διαφέρων, ὡς 
φαίης ἂν, πάντων τῶν ἐμφρόνων, οὐχ ἕξεις εἰπϑῖν; Ἢ 
σύ ye Μέγιλλε καὶ Κλεινία, ἔχετον διαρϑροῦντες v ὑπὲρ 

αὐτοῦ φράζειν πρὸς ἐμέ, 
καϑάπερ ὑπὲρ ! ἄλλων ἐχὼ πρὸς ὑμᾶς συχνῶν διωρι- 
Coup; ΚΛ. Οὐδαμῶς, ὦ ξένε. ΑΘ. Tí δ᾽, ὅτι ost 

προϑυμεῖσϑαϊΐ τε ξυνιδεῖν αὐτὸ καὶ ἐν oic; KA. Οἷον 

ἐν alot λέγεις; ΑΘ. Οἷον ὅτε τέτταρα ἔφαμεν ἀρετῆς 
εἰδὴ γεγονέναι, δῆλον ὡς ἕν ἕκαστον ἀνάγκη φάναι, 
τεττάρων 78 ὄντων. KA. Τί μήν; ΑΘ. Καὶ μὴν ἕν 

γε ἅπαντα ταῦτα προςαγοφεύομεν. ἀνδρείαν γάρ φα- 

τῶντες δβἴποιμεν ἂν" 

τί ποτὲ ΝΈΕ εἶναι τοῦτο, 

μεν ageri εἶναι, καὶ τὴν φρόν σιν ἀρετήν, καὶ τὰ δύο 

τάλλα, ὡς ὄντως ! ὄντα οὐ πολλά, ἀλλ᾽ ἕν τοῦτο μό- 
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γον, ἀρδτήν. KA. Πάνυ μὲν οὖν. ΑΘ. Ἧι μὲν τοἰ- 

γυν διαφέρετον αὐτοῖν τούτω τὼ δύο καὶ δύ᾽ ὀνόματα 

ἐλαβέτην καὶ τάλλα, οὐδὲν χαλεπὸν εἰπεῖν. ἡ δὲ ἕν 

ἀμφοῖν ἐπωνομάσαμεν, ἀρετήν, χαὶ τοῖς ἄλλοις, οὐκ 

εὐπετὲς ἔτι. ΚΛ. Πῶς λέγεις; ΑΘ. Οὐδὲν χαλεπὸν 

ὃ γε λέγω δηλῶσαι. διανειμώμεϑα γὰρ ἀλλήλοις τὴν 
ἐρώτησιν. καὶ ἀπόκρισιν. KA. Πῶς αὖ φράζεις; AQ. 

᾿Ερώτησόν us, τὶ ποτε ἕν προςαγοφεύοντες ' ἀρετὴν 
ἀμφότερα, δύο πάλιν αὐτὰ προςείπομεν, τὸ μὲν ay- 
δρεΐαν, τὸ δὲ φρόνησιν. ἐρῶ γάρ σοι τὴν αἰτίαν, ὅτι 

τὸ μὲν ἐστι περὶ φύβον, οὗ καὶ τὰ ϑηρία μετέχει, τῆς 
ἀνδρείας, καὶ τά γε τῶν παίδων ἤϑη τῶν πάνυ νέων" 
ἄνευ γὰρ λόγου χαὶ φύσει, γίγνεται ἀνδρεία ψυχή" 

ἄνευ δὲ αὖ λόγου ψυχὴ φφόνιμός T8 καὶ νοῦν ἔχουσα 

ovr ἐγένετο πώποτε ovr ἔστιν οὐδ᾽ αὐϑίς ποτε γενή- 
σεται, ὡς ὄντος ἑτέρου. KA. ἀληϑῆ λέγεις. Ae. "Hi 

μὲν * xoivvy ἐστὸν διαφόρω καὶ δύο, σὺ παρ᾿ ἐμοῦ 

ἀπείληφας τῷ λόγῳ" ἡ δὲ ἕν καὶ ταὐτόν, σὺ πάλιν 

ἀπόδος ἐμοί. διανοοῦ δὲ ὡς ἐρῶν καὶ ὅπῃ τέτταρα 

ὄντα ἕν ἐστι, καὶ ἐμὲ δὲ ἀξίου, σοῦ δείξαντος ὡς ἕν, 

πάλιν ὅπῃ τέτταρα. καὶ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο σκοπῶμεν 

τὸν εἰδότα ἱκανῶς “περὶ ὡντινωνοῦν, οἷς ἔστι μὲν Ovo- 
μα, ἔστι δὲ αὖ καὶ λόγος, πότερον μόνον ἐπίστασϑαι 

! τοὔνομα χφεών, τὸν δὲ λόγον ἀγνοεῖν, ἢ τόν 78 ὄντα 

τι καὶ περὶ τῶν διαφερόντων μεγέϑει τε καὶ ! κάλλει 

πάντα τὰ τοιαῦτα ἀγνοεῖν αἰσχρόν. ΚΑ. Ἔοικε γοῦν. 
ΑΘ. “Μεῖζον δή τι »ομοϑέτῃ τε καὶ »ομοφύλακι καὶ ὃς 

ἀρετῇ πάντων διαφέρειν οἴξται καὶ νικητήρια τούτων 

αὐτῶν εἴληφεν, ἢ ταῦτα αὐτὰ περὶ ὧν νῦν λέγομεν, 

ἀνδρεία, σωφροσύνη, φρύνησις, δικαιοσύνη; ΚΑ. Καὶ 

πῶς; ΑΘ. Τούτων δὴ πέρι τοὺς ἐξηγητάς, τοὺς δι- 

δασκάλους, τοὺς γομοϑέτας, τῶν ἄλλων τοὺς φύλακας, 

τῷ δεομένῳ γνῶναί τε καὶ εἰδέναι ἢ " TO δεομένῳ κολά- 

feudal ! τε καὶ ἐπιπλῆξαι ἁμαρτάνοντι, πότερον οὐ 
δεῖ διδάσκοντα, ἣν δύναμιν ἔχει κακία τε καὶ ἀρετή, 
xoi πάντως δηλοῦντα διαφέρειν τῶν ἄλλων, αλλ ἢ 
ποιητήν τινὰ ἐλϑόντα εἰς τὴν πύλιν ἢ παιδευτὴν γέων 
φάσκοντ᾽ εἶναι. βελτίω φαίνεσϑαι τοῦ πᾶσαν ἀρετὴν 
νενικηκότος; εἶτα ἐν τῇ τοιαύτῃ πόλει, ὅπου μὴ λόγῳ 

ἔργῳ, τε ἱκανοὶ φύλακες εἶεν, ἀρετῆς πέρι γιγνώσκοντες 
ἱκανῶς, ϑαυμαστόν τι ταύτην τὴν DT ἀφύλακτον 

οὖσαν πάσχειν ἃ πολλαὶ ! πάσχουσι τῶν. "or πόλεων: 

KA. Οὐδέν 78; ὡς εἰχός. XH. AO. Τί ovv; ὃ λέγομεν 

γῦν; ποιητέον ἡμῖν; ἢ πῶς τοὺς φύλακας ἀχριβεστέ- 
ρους τῶν πολλῶν περὶ ἀρετῆς, ἔργῳ xai λόγῳ κατα- 

σχευαστέον; ἢ τίνα τρόπον τῇ τῶν ἐμφρόνων. κεφαλῇ 
τε καὶ αἰσϑήσεσιν ὁμοιωϑήσεται ἡμῖν ἢ πόλις, ὡς 

τοιαύτην τινὰ φυλακὴν κεκτημένη ἐν αὑτῇ; KA. Πῶς 

ovy δὴ χαὶ τίνα τρόπον, €) ξένε, ἀπεικάξοντες αὐτὸ 
τοιούτῳ τινὶ λέγομεν: ΑΘ. ! “4ῆλον ὡς αὐτῆς μὲν τῆς 

πόλεως οὔσης τοῦ κύτους, τῶν δὲ φυλάχων τοὺς μὲν 

γέους οἷον ἐν ἄχρᾳ κορυφῇ ,ἀπειλημμένους, τοὺς &U- 
φυεστάτους, ὀξύτητας ἐν πάσῃ τῇ ψυχῇ ἔχοντας περὶ 
ὅλην κύχλῳ τὴν πόλιν ὁρᾶν, φρουροῦντας δὲ παραδι- 

δόναι μὲν τὰς αἰσϑήσεις ταῖς μνήμαις, τοῖς πρεσβυτέ- 

ροις δὲ ἐξαγγέλους γίγνεσϑαι πάντων τῶν κατὰ πό- 

λιν, * τοὺς δὲ νῷ ἀπεικασμένους τῷ πολλὰ καὶ ἄξια 

λόγου διαρεούτῶς φρονεῖν, τοὺς γέροντας, βουλεύε- 
σϑαι, καὶ ὑπηρέταις χρωμένους μετὰ ξυμβουλίας τοῖς 
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γέοις, οὕτω δὴ κοινῇ σώζειν ἀμφοτέρους ὄντως τὴν 
πόλιν ὅλην. πότερον οὕτω λέγομεν, ἢ πῶς ἄλλως δεῖν 

κατασκευάζεσθαι; μῶν ὁμοίους πάντας κεκτημένους. 
καὶ μὴ διηκριβωμένως ἔστιν οὕς τραφέντας τε xal πε- 
᾿παιδευμένους; ΚΑ. Ἀλλ᾽, ὦ ϑαυμάσιε, ἀδύνατον. ΑΘ." 

᾿Ππέον ἄρα ἐπί τινα ἀκριβεστέραν παιδεῖαν τῆς ἔμπρο- 

σϑεν. ! KA. Ἴσως. AQ. 4g οὖν ἧς δὴ νῦν σχεδὸν 
ἐφηψάμεϑα, τυγχάνοι ἄν οὖσα, ἧς χφεΐαν ἔχομεν, 
τὴ; KA. Παντάπασι μὲν οὖν. ΑΘ. Οὐκοῦν ἐλέγομεν 

τόν γε πρὸς ἕκαστα ἄκρον δημιουργόν τε καὶ φύλακα 
μὴ μόνον δεῖν πιρὸς τὰ πολλὰ βλέπειν δυνατὸν εἶναι, 

πρὸς δὲ τὸ ἕν ἐπείγεσθαι, γνῶναί τὸ καὶ γνόντα πρὸς 

ἐχεῖνο. συντάξασϑαι πάντα ξυνορῶντα; KA. ᾿Ὀρϑῶς. 

ΑΘ. "4g οὖν ἀκριβεστέρα σκέψις ϑέα v dy! περὶ 
ὁτουοῦν ὁτῳοῦν γίγνοιτο ἢ τὸ πρὸς μίαν ἰδέαν € deci ] 
πολλῶν καὶ ἀνομοίων δυνατὸν εἶναι βλέπειν: KA. 
Ἴσως. ΑΘ. Οὐκ ἴσως, ἀλλ᾿ ὄντως, ὦ δαιμόνιε, "nx 

ovx ἔστι σαφεστέρα μέϑοδος ἀνϑρώπων οὐδενί. KA. 
Σοὶ πιστεύων, ὦ ξένε, συγχωρῶ δή, καὶ ταύτῃ πορευ- 
ὦμεϑα λέγοντες. ΑΘ. ναγκαστέον ag, ὡς ἔοικε, 

καὶ τοὺς τῆς ϑείας πολιτείας ἡμῖν φύλακας ἀκριβῶς 

ἰδεῖν πρῶτον ὃ τί ποτε διὰ πάντων ! τῶν τεττάρων 
ταὐτὸν τυγχάνει, ὃ δή φαμεν ἔν 16 ἀνδρείᾳ. καὶ σω- 
φροσύνῃ xai δικαιοσύνῃ καὶ ἐν φρονήσει ἕν ὃν ἀρετὴν 
ἑνὲ δικαίως ἄν ὀνόματι προζαγορεύεσϑαι. τοῦτο, ὦ 
φίλοι, εἰ μὲν βουλ όμεϑα, τὰ γὺν οἷόνπερ σφόδρα πιέ- 

σαντες μὴ ἀνῶμεν, πρὶν ἂν ἱκανῶς εἴπωμεν, τί ποτ᾽ 
ἔστιν, εἰς ὃ βλεπτέον, εἴτε ὡς ἕν εἴτε ὡς ὅλον εἴτα ὡς 

ἀμφότερα εἴτε ὅπως ποτὲ πέφυκεν. 1 τούτου διαφυ- 
γόντος ἡμᾶς. οἰόμεϑά ποτε ἡμῖν ἱκανῶς ἕξειν τὰ πρὸς 
ἀρετήν, περὶ ἧς ovre εἰ πολλά ἐστ᾽ οὔτ᾽ si τέτταρα 
οὔϑ' «ὡς ἕν δυνατοὶ ! φράζειν ἐσόμεϑα; οὐκοῦν ἐάν 
ye ἡμῖν ξυμβούλοις πειϑώμεϑα, ἁμωςγέπως μηχανγη- 

σόμεϑα ἐν τῇ πόλει ἐγγεγονέναι Tov ἡμῖν" εἰ δ᾽ 

ἄρα τὸ παράπαν δοκεῖ, ἐὰν δὴ χφεών. KA. Ἥκιστα, 

αὖ- 

γὴ τὸν ξένιον, ὦ ξένε, ϑεόν, ἐατέον που τὸ τοιοῦτον, | 

ἐπεὶ δοκεῖς ἡμῖν. ὀρϑότατα λέγειν. ἀλλὰ δὴ “πῶς τις" 

τοῦτ ἂν μηχανῷτο; S AG Μήπω τὸ πῶς ἄν μηχα-, 

σώμεϑα τῇ ξυνομολογίᾳ πρὸς ἡμᾶς αὐτούς. KA. 
λλὰ μὴν δεῖ γε, εἴπερ δυνατόν. ΧΠΙ. ΑΘ. Τί δαὲ 
δή; περὶ καλοῦ τε καὶ ἀγαϑοῦ ταὐτὸν τοῦτο διανοού- 
usSa; ὡς πόλλ ἔστι μόνον ὃν ἕκαστον τούτων, τοὺς 

φύλακας ἡμῖν, γνωστέον, ἢ καὶ ὅπως ἕν τε καὶ ὅπῃ; 
KA. Σχεδὸν ἔοικ ἐξ ἀνάγκης δεῖν καὶ ὅπως ἕν διανο- 
εἴἶσϑαι. ΑΘ. Τὶ δ᾽, ἐννοεῖν μέν, τὴν δὲ ἔνδειξιν τῷ, 

λόγῳ ἀδυνατεῖν ἐνδείκνυσθαι; KA. Καὶ πῶς; ἀνδρα- 

πόδου γάρ τιγα σὺ λέγεις ἕξιν. Ae. Ti δαί; περὶ 
πάντων τῶν σπουδαίων ag ἡμῖν ὃ αὐτὸς λόγος, ὅτι 
δεὶ τοὺς ὄντως φύλακας ἐσομένους τῶν νόμων ὄντως 
εἰδέναι τὰ περὶ τὴν ἀλήϑειαν αὐτῶν, καὶ λόγῳ τε ἵκα- 
γοὺς ἑρμηνεύειν εἶναι καὶ τοῖς ἔργοις ξυνακολουϑεῖν, 
κρίνοντας τά τε χαλῶς γιγνόμενα xai τὰ NL κατὰ φύ- 
σιν; KA. Πῶς γὰρ οὔ; ΑΘ. Μῶν οὖν οὐχ ἕν τῶν 

καλλίστων ! ἐστὶ τὸ περὶ τοὺς ϑεούς, o δὴ σπουδῇ 
διεπερανάμεϑα, ὡς εἰσὶ τε καὶ ὅσης φαίνονται. κύριοι 
δυνάμεως, εἰδέναι τα εἰς ὅσον δυνατόν ἐστι ταῦτ᾽ ἂν- 

ϑρωπον γιγνώσκειν, καὶ τοῖς μὲν πλείστοις τῶν κατὰ 

πόλιν ξυγγιγνώσχειν τῇ φήμῃ μόνον τῶν νόμων συν- 
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ακολουϑουσι, τοῖς δὲ φυλακῆς μεϑέξουσι μηδὲ ἐπι- 
τρέπειν, ὃς ἄν μὴ διαπονήσηται τὸ πᾶσαν πίστιν λα- 

| feiv τῶν οὐσῶν περὶ ϑεῶν; τὴν δὲ μὴ ἐπιτροπὴν εἰ- 
Y T - - * € - ^ 

D γαὶ TO μηδέποτε τῶν ! νομοφυλάκων αἱρεῖσϑαι τὸν 

ΚΙ τε καὶ 

puni ϑεῖον καὶ διαπεπονηκύτα πρὸς αὐτά, μηδ᾽ αὐ τῶν 

᾿ πρὸς ἀρετὴν ἔγκριτον γίγνεσϑαι; ΚΛ. 4ἴχαιον γοῦν, 

ὡς λέγεις, τὸν περὶ τὰ τοιαῦτα ἀργὸν ἢ ἀδύνατον 

ΑΘ. E D 

ἴσμεν, ὅτι δύ᾽ ἐστὸν τὼ περὶ ϑεῶν ay OYrTB εἰς πίστιν» 

ΚΛ. Ποῖα; ΑΘ. 

ὡς πρεσβυτατὸν 

ἀποχρίνεσϑαι πόῤῥω τῶν καλῶν. ovr 

ὅσα διήλϑομεν ἐν τοῖς πρόσϑεν; 

"Ev μέν, 0 περὶ τὴν ψυχὴν ἐλέγομεν, 

ϑειότατὸν ἐστι ^ πάντων, ὧν κίνησις γένεσιν 

EE ΠΠΕΣ ἀέναον οὐσίαν ἐπόρισεν᾽ ἕν δὲ τὸ περὶ 
τὴν φοράν, ὡς ἔχει τάξεως, ἄστρων τε καὶ ὅσων ἀλ- 

ἢ : a Ne ; 
λων ἐγκρατὴς νοῦς ἐστὲ τὸ πᾶν διακεκοσμηκώς. ὁ 

τ RCM - j ; Va J SiS τὶ 
γὰρ ἰδὼν ταῦτα μὴ φαύλως μηδ᾽ ἰδιωτικῶς, οὐδεὶς 

Ft! ovroc ἄϑεος ανϑρώπων ποτὲ πόφυκδν, ος ου του- 

γαντίον ἔπαϑεν ἢ τὸ πιροςδοκώμενον ὑπὸ τῶν πολ- 

- 867 λῶν. * ot μὲν γὰρ διανοοῦνται τοὺς τὰ τοιαῦτα με- ge ut 
-— 
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ταχειφισαμένους ἀστρονομίᾳ T8 καὶ ταῖς μετὰ ταύτης 
ἀναγκαΐαις ἄλλαις τέχναις ἀϑέους yy veg Dot, καϑεω- 

ρακότας, ὡς οἷον τε, 

ἀλλ᾽ οὐ διανοίαις βουλήσεως ἀγαϑῶν πέρι τελουμένων. 

KA. Τὸ δὲ δὴ πῶς ἔχον ἂν εἴη; ΑΘ. Πᾶν, ὅπερ 

εἶπον, τοὐναντίον ἔχει νῦν τε καὶ ὅτε ἄψυχα αὐτὰ 
voi διανοούμενοι διενοοῦντο. ϑαύματα μὲν οὖν καὶ 

, , 
γιγνομενα ἀνάγκαις πράγματ᾽ 

πο τον τ Ἐπ το AED. : d 
Β΄ τότε ὑπεδύετο περὶ αὐτά, καὶ ! ὑπωπτεύετο TO vUr 

5 : * z MS κε 
ὄντως δεδογμένον, ὅσοι τῆς ἀχριβείας αὐτῶν ἥπτοντο, 

S MUST ; UA 
ὅπως μήποτ ὧν ἄψυχα ὄντα οὕτως εἰς ἀκρίβειαν 

—| ϑαυμαστοῖς λογισμοῖς ἂν ἐχρῆτο, νοῦν μὴ κεκτημένα᾽ 
SP Se 3 

| καὶ τινες ἐτόλμων τοῦτό γε αὐτὸ παρακινδυνεύειν καὶ 
: LU T de : die 

-| τότβ, λέγοντες ὡς γοὺς εἴη ὁ διακεκοσμηκὼς πάνϑ' 

| ὅσα κατ᾽ οὐρανόν. οἵ δὲ αὐτοὶ πάλιν ἁμαρτάνοντες 

ψυχῆς φύσεως, ὅτι “πρεσβύτερον εἴη σωμάτων, δια- 

Cc »οηϑέντες δὲ ὡς γεώτερον, ἅπανϑ᾽ ὡς εἰπεῖν ἔπος ! 

E ἀνέτρεψαν». πάλιν, ἑαυτοὺς δὲ πολὺ μᾶλλον" 

δὴ πρὸ τῶν ὀμμάτων πάντα αὐτοῖς ἐφάνη, τὰ κατ᾽ 

τὰ γὰρ 

οὐρανὸν φερόμενα, μεστὰ εἶναι λίϑων καὶ γῆς καὶ 
᾿ πολλῶν ἄλλων αἁψύχων σωμάτων, διανεμόντων τὰς 

ι αἰτίας παντὸς τοῦ κόσμου. ταῦτ᾽ ἦν τὰ τότε ἐξειργα- 

(| σμένα πολλὰς ἀϑεότητας καὶ δυςχερείας τῶν τοιού- 
oo» ἅπτεσϑαι. καὶ δὴ καὶ λοιδορήσεις fs ἐπῆλϑον 

. ποιηταῖς, τοὺς φιλοσοφοῦντας κυσὶ ματαΐαις ἀπεικά- 
di p | ζοντας χφωμέναισιν ι ὑλακαῖς, ἀλλὰ T αὐ ἀνόητ᾽ εἰ- 
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ΚΛ. 

Ovx ἔστι ποτὲ γενέσϑαι. βεβαίως 
πεῖν. νῦν δὲ, ὅπερ εἴρηται, πᾶν τοὐναντίον ἔχει. 

Πῶς; Χιν. ΑΘ. 

ϑεοσεβὴ Sorry ἀνϑρώπων οὐδένα, ὃς ἂν μὴ τὰ λε- 

| γόμενα ταῦτα νῦν δύο λάβῃ, ψυχήν τε, ὡς ἔστι πιρε- 
σβύτατον ἁπάντων, ὅσα γονῆς μετείληφεν, ἀϑάνατόν 
16, ἄρχει τε δὴ σωμάτων πάντων, ἐπὶ δὲ τούτοισι δή, 

τὸ γὺῦν εἰρημένον πολλάκις, TOY TB εἰρημένον ἐν τοῖς 
ἄστροις νοῦν τῶν ὄντων τά TE πρὸ τούτων ! cYvcy- 

xcd μαϑήματα [λάβῃ], 

τούτοις τῆς κοινωνίας συνϑεασάμενος χρήσηται πρὸς 
τὰ TOY ηϑῶν ἐπιτηδεύματα καὶ νόμιμα συναρμοττό»- 

τά TB κατὰ τὴν “Μοῦσαν 

τως, ὅσα τε λόγον & ἔχει, τούτων δυνατὸς n δοῦναι * 

τὸν λόγον [ὅσα τε μή]. 0 δὲ μὴ ταῦϑ'᾽ οἷός T ὧν 

{ πρὸς ταῖς δημοσίαις ἀρεταῖς κεκτῆσθαι σχεδὸν ἀρ- 

χων μὲν οὐκ ἂν ποτβ γένοιτο ἱκανὸς ὅλης LM 
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ὑπηρέτης δ᾽ ἂν ἄλλοις ἄρχουσιν. δρᾶν δὴ χρεὼν νῦν, 
ὦ Κλεινία καὶ Μέγιλλε, ἤδη πρὸς τοῖς εἰρημένοις vo- 
μοις ἅπασιν ὅσους διεληλύϑαμεν, εἰ καὶ τοῦτον προς- 
οἷσομεν, ὡς φυλακὴν ἐσόμενον κατὰ νόμον χάριν σω- 
τηρίας τὸν τῶν ἀρχόντων νυκτερινὸν σύλλογον παι- 
δείας ὁπόσης διεληλύϑαμεν κοινωνὸν ! γενόμενον" ἢ 

KA. MAN, ὦ λῷστα, πῶς ov mpoc- 

οίσομεν, ἂν πῃ καὶ κατὰ βραχὺ δυνηϑῶμεν; ΑΘ. 
Kod μὴν πρός γε τὸ τοιοῦτον ἁμιλληϑῶμεν πάντες. 
ξυλλήπιτωρ γὰρ τούτου 78 ὑμῖν καὶ ἐγὼ γιγνοίμην ἄν 

προϑύμως, πρὸς δ᾽ ἐμοὶ καὶ ἑτέρους ἴσως εὑρήσω, 

διὰ τὴν σιβρὶ τὰ τοιαῦτ᾽ "Bis rae TB καὶ σκέψιν γε- 

Ἀλλ, ὦ ξένε, 
ς 

ἧπερ καὶ ὁ 

πῶς ποιῶμεν; 

yorviay μοι καὶ μάλα συχνήν. 
παντὸς μὲν μᾶλλον ταύτῃ πορδυτδον, 

τίς δὲ ὁ τρόπος ἡμῖν yqvo- 
μενος ! ὀρϑῶς γίγνοιτ᾽ ἄν, τουτὶ δὴ τὰ vor λέγωμέν 

ΑΘ. ὦ Μέγιλλε 
καὶ Κλεινία, περὶ τῶν τοιούτων δυνατόν ἐστι νομοϑε- 

πρὶν ἂν κοσμηϑῆ᾽ τότε δὲ κυρίους ὧν αὐτοὺς 
δεῖ γίγνεσϑαι, νομο ϑετεῖν. ἀλλὰ ἤδη τὸ τὰ τοιαῦτα 

ϑεὺς ἡμᾶς σχεδὸν ἀγει" 

V - 2, , v8 καὶ ἐρευνῶμεν. Οὐκέτι νόμους, 

τεῖν, 

Δ ; B 
κατασκευάζον, διδαχή, μετὰ ξυνουσίας πολλῆς γίγνοιτ᾽ 

KA. πῶς; 

ΑΘ. Πρῶτον μὲν δήπου καταλε- 

5 iie, SS RN: » c 
ἄν, εἰ γίγνοιτο ορϑῶς. τί τοῦτο εἰρῆ- 

φῶμεν 
Ss d í " d. Tm MAUS 

κιέος ἂν εἴη καταλογος ! τῶν ὅσοι ἐπιτήδειοι πρὸς 

5 
σϑαι QU; 

τὴν τῆς φυλακῆς φύσιν ἂν εἶεν ἡλικίαις τε καὶ μαϑη- 
μάτων δυνάμεσι καὶ τρόπων ἤϑεσι καὶ ἔϑεσι. μετὰ 

δεῖ μανϑάνειν, οὔτε εὑρεῖν ὁάδιον οὔτε 

εὑρηκότος ἄλλου μαϑητὴν γενέσϑαι. πρὸς τούτοις δὲ 
χρόνους οὖς τε καὶ ἐν οἷς δεῖ παραλαμβάνειν ἕκαστα, 

μάταιον ταῦτ᾽ ἐν γφάμμασι λέγειν" οὐδὲ γὰρ αὐτοῖς 
μανϑάνουσι δῆλα γίγνοιτ᾽ ἂν, ὃ τι πρὸς και- 

δὲ τοῦτο, 

TOig ! 

ρὸν μανϑάνεται, πρὶν ἐντὸς τῆς ψυχῆς ἑκάστῳ που 

μαϑήματος ἐπιστήμην γεγονέναι. 

περὶ ταῦτα ἀπόῤῥητα μὲν λεχϑέντα οὐκ ἂν ὀρϑῶς 

οὕτω δὴ πᾶντα τὰ 

λέγοιτο, ἀπόῤῥητα δὲ διὰ τὸ μηδὲν προῤῥηθέντα δη- 
KA. TÍ οὖν δὴ ποιητέον ἐχόν- 

ΑΘ. Τὸ λεγόμενον, à 

φίλοι, ἐν κοινῷ καὶ μέσῳ ἔοικεν ἡμῖν κεῖσϑαι, καὶ εἴ- 

περ κινδυνεύειν περὶ τῆς πολιτείας ἐθέλομεν ξυμπά- 

σης, ἢ τρὶς ἕξ, φασίν, ἢ τρεῖς κύβους βάλλοντας, 

πάντα ποιητέον. ἐγὼ * δ᾽ ὑμῖν συγκινδυνεύσω τῷ 
φράζειν T8 καὶ ἐξηγεῖσϑαι τά ye δεδογμένα ἐμοὶ περὶ 
τῆς παιδείας T8 καὶ τροφῆς τῆς νῦν αὐ κεκινημένης 
τοῖς λόγοις. τὸ μέντοι κινδύνευμα οὐ σμικρὸν οὐδ᾽ 
ἑτέροις τισὶ προςφερὲς ἂν εἴη. σοὶ δὴ τοῦτο ye, ὦ 

λοῦν τῶν λεγομένων. 

τῶν τούτων οὕτως, à ξένε; 

Κλεινία, μέλειν παρακελεύομαι" σὺ γὰρ τὴν Μαγνή- 

TOY πόλιν, 

κλέος ἀρεῖ μέγιστον κατασκευάσας αὐτὴν ὀρϑῶς, ἢ τό 

78 ἀνδρειότατος εἶναι δοκεῖν τῶν ὕστερον ἐπιγίγνο- 

ἐάν γ8 μὴν οὗτος ἡμῖν ὃ 
τι ; ͵ τὸν ἀπ πο εξ τις ; 

ϑεῖος γένηται ξύλλογος, ὦ φίλοι ἑταῖροι, παραδοτέον 

ἢ ᾧ ἂν ϑεὸς ἐπώνυμον αὐτὴν ποιήσῃ, 

μένων ovx ! ἐχφεύξει ποτέ. 

τούτῳ τὴν πόλιν, ἀμφιςβήτησίς τε οὐκ ἔστ οὐδεμία 

οὐδενὶ τῶν νῦν παρὰ ταῦϑ' ὡς ἔπος εἰπεῖν γομοϑε- 

τῶν, ὄντως δὲ ἔσται σχεδὸν ὕπαρ ἀποτετελεσμένον οὗ 
σμικρῷ πρόσϑεν ὁ ογείρίξεος ὡς τῷ λόγῳ ἐφηψάμεϑα, 

κεφαλῆς νοῦ 1e κοινωνίας sixove τινά πὼς ξυμμίξαν- 

Ec, ἐὰν ἄρα ἡμῖν οἵ τ ἄνδρες ἀκριβῶς ξυμμιχϑῶσι, 
! παιδουϑῶσί Ts προφηκόντως, παιδουϑέντες 18 ἐν 

ἀκροπόλει τῆς χώρας κατοικήσαντες φύλακες ἀποτα- 
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λεσϑῶσιν, οἵους ἡμϑῖς οὐκ εἴδομεν ἐν τῷ πρόσϑεν 
βίῳ πρὸς ἀρετὴν σωτηρίας γενομένους. ME. Ὦ φίλε 

Κλεινία, ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν εἰρημένων ἁπάντων ἢ τὴν 
πόλιν ἐατέον τῆς κατοικίσδως ἢ τὸν ξένον τόνδβ ovx 

INCERTI AUCTORIS EPINOMIS. 

ἀφετέον, ἀλλὰ δεήσεσι καὶ μηχαναῖς πάσαις κοινωνὸν 
ποιητέον ἐπὶ τὴν τῆς πόλεως κατοίκισιν. ' KA. My- 
ϑέστατα λέγεις, ὦ Μέγιλλε, καὶ ἐγώ T8 ποιήσω ταῦϑ᾽ 

οὕτω καὶ ξυλλάμβανΘ. ΜΕ. Ξυλλήψομαι. 

E «JI Ν 09. Ν e 

TA TOY AIAAOT' OY ΠΡΟΣΩΠΑ. 

AGHNAI 

L * KA. Πρὸς uiv τὸ τῆς ὁμολογίας ἥκομεν 
ἅπαντες ὀρϑῶς, ὦ ξένε, τρεῖς ὄντες, ἐγὼ καὶ σὺ καὶ 

Μέγιλλος ὅδε, τὸ τῆς φρονήσεως ἐπισκειψόμενοι, τίνι 
ποτὲ χρὴ λόγῳ διοξελϑεῖν ὃ τὴν ἀνϑρωπίνην ἕξιν φα- 
μὲν ὅταν διανοηϑῆ κάλλιστ᾽ ἔχϑιν ποιδῖν πρὸς φρόνη- 
σιν, ὅσην δυνατὸν ἀνϑρώπῳ σχεῖν. τὰ c μὲν γὰρ ἄλλα, 

ὡς φαμεν, ἅπαντα διεξήλϑομεν, ὅ σα ἦν περὶ ! ψόμων 

ϑέσιν" 0 δὲ μέγιστον εὑρεῖν τ καὶ εἰπεῖν, τί ποτε 
μαϑὼν ϑνητὸς ἄνϑρωπος σοφὸς ἂν εἴη, τοῦτο οὔτε 

εἴπομεν οὔτε εὕρομεν. »vv δὲ πειρώμϑοϑα τοῦτο “μὴ 
καταλιπεῖν" σχεδὸν γὰρ ἀτϑλὲς ἂν πράξαιμεν οὗ χάριν 

ἅπαντες ὡρμήσαμεν, ὡς φανερὰ ποιήσοντες ἐξ ἀρχῆς 
μέχρι τέλους. ΑΘ. Ὦ φίλε Κλεινία, καλῶς μὲν λέγεις, 
ἄτοπον μὴν ἀκούσεσϑαϊ qs λόγον οἶμαι, καὶ τινα 
τρύπον οὐκ ἄτοπον αὖ. πολλοὶ γὰρ δὴ προςτυχεῖς τῷ 

βίῳ γιγνόμενοι τὸν αὐτὸν ! λόγον φέρουσιν, ὡς οὐκ 
ἔσται “μακάριον τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος οὐδ᾽ εὖδαι- 
μον. ἕπου δὴ καὶ ξύνιδε, ἂν σοι δοκῶ κἀγὼ μετ᾽ αὐ- 
τῶν καλῶς τοῦ τοιούτου πέρι λέγϑιν. οὐ φημι εἶναι 
δυνατὸν ἀνϑρώποις μακαρίοις T8 καὶ εὐδαίμοσι γενέ- 
σϑαι πλὴν ὀλίγων. μέχρι περ y ζῶμεν τοῦτο διορίζο- 

μαι καλὴ δὲ ἐλπὶς τελδυτήσαντι τυχεῖν ἁπάντων, ὧν 
ἕνεκά τις προϑυμοῖτ ἂν ζῶν τε ὡς κάλλιστ᾽ ἂν ζὴν 

κατὰ δύναμιν καὶ τελευτήσας τελευτῆς τοιαύτης τυχεῖν. 
λέγω δ᾽ οὐδὲν ! σοφόν, ἀλλ᾿ ὅπερ ἅπαντες Ἕλληνές T8 
καὶ βάρβαροι γιγνώσκομέν τινα τρόπον, ὡς ἐξ ἀρχῆς 
τὸ γενέσϑαι χαλεπὸν ἅπαντι ζώῳ, πρῶτον μὲν τὸ με- 
τασχεῖν τῆς τῶν κυουμένων ἕξεως, ἔπειτ᾽ αὖ τὸ γίγνε- 

σϑαι, καὶ ἔτι τὸ τρέφεσϑαι καὶ παιδούεσϑαι, καὶ διὰ 
πόνων μυρίων ταῦτα γίγνεσϑαι σύμπαντα, Oc φαμεν 
ἅπαντες. * καὶ χρόνος βραχὺς ἂν τις εἴη πρὸς λογι- 
σμὸν μή τι τῶν μοχϑηρῶν, αλλ ὃ πᾶς ἂν ὑπολάβοι 
μέτριον. οὗτος δὲ σχεδὸν ἀναπνοὴν Ooxsi ποιεῖν τινὰ 
κατὰ μέσον πῃ βίον τὸν ἀνθρώπινον. ταχύ γ8 μὴν 
ἐπιλαβὸν γῆρας ὁντινοῦν movjcst ἂν μήποτ᾽ ἐθελῆσαι 
πάλιν ἀναβιῶναι, λογισάμενον τὸν βεβιωμένον ἑαυτῷ 

ΞΕΝΟΣ, KAEINIAX ΚΡΗΣ, ΜΕΓΙΛΛΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ. 

βίον, oct μὴ τυγχάνϑι παιδικῆς δόξης μεστὸς ὧν. 
τούτων δὴ τὶ ποτὲ μοι τεχμήριον; ὅτι πέφυκδ ταύτῃ 
τὸ νῦν ζητούμενον ! τῷ λόγῳ. ζητοῦμεν δὲ δή, τίνα 

τρόπον σοφοὶ γδνησόμεϑα, ὡς οὔσης τινὸς ἑκάστοις 
ταύτης τῆς δυνάμεως. ἢ δὲ φυγῇ φεύγει τότε, ὅταν 
τις πρός τινα φρόνησιν ἴη τῶν λεγομένων τεχνῶν ἢ 

φρονήσεων ἢ τινῶν ἄλλων τοιούτων ὡς οἰόμεϑα ἐπι- 
στημῶν, ὡς ἀξίας τούτων οὐδεμιᾶς οὔσης ἐπίκλησιν 
ῥηθῆναι. τῆς περὶ ταῦτα σοφίας τανϑρώπινα, τῆς δὲ 
αὐ ψυχῆς σφόδρα πεποιϑυίας καὶ μαγτθυομένης, ὡς 

οὔσης αὐτῇ κατά τινὰ φύσιν ταύτης, ' τίς δ᾽ ἔστι καὶ 
πότε καὶ πῶς, οὐ πάνυ δυναμένης ἐξευρίσκειν. cg ov 
τούτῳ σφόδρα προςφέοιχ ἡμῶν ἡ περὶ συφίαν ἀπορία 
καὶ ζήτησις, πλείων τῆς ἐλπίδος ἑχάστῳ γιγνομένη τῶν 
ὅσοι ἐν ἡμῖν δυνατοὶ γίγνονται φρονίμως αὑτοὺς ἀλ- 
λους τ ἐξετάσαι συμφώνως διὰ λόγων πάντων καὶ 
πάντῃ λεγομένων; ταῦτα οὐχ οὕτως ἢ ταύτῃ ξυμφή- 
σομεν ἔχειν; KA. Ξυμφήσομεν ἐπ᾽ ἐλπίδ᾽ ἴσως ταῦτ᾽, 

D 

La 
j 

QUE CB dS M ecu t ἘΣ, ÉNS CUNEER : 
ὦ ξένε, τῇ usta σοῦ κατὰ ! χρόνον ἱκανὸν ἂν γενομὲ- D 
vy, δοξάσαι περὶ αὐτῶν εἰςαῦϑις τὸ ἀληϑέστατον. 

ΑΘ. Τὰς ἄλλας τοίνυν, ὅσαι ἐπιστῆμαι μὲν εἰσι λεγο- 

μεναι, σοφὸν δὲ οὐκ ἀποτελοῦσι τὸν λαμβάνοντά 15 
αὐτὰς καὶ ἔχοντα, πρῶτον διεξιτέον, ὅπως ταύτας ἐκ- 

ποδὼν ϑέμενοι. πειρώμεϑα ἐχείνας ὧν δεόμεϑα παρα- 
ϑέσϑαι τὸ καὶ παραϑέμδνοι μανϑάνειν. II. Πρῶτον 
μὲν τοίνυν ὧν πρῶτον δεῖ ϑνητῷ γένει, ἔδωμεν., ὡς εἰ- 
σὶ μὲν ἀναγκαιόταται σχεδὸν ἀληϑῶς τ τε! πρῶται, ὃ 
δὲ ἐπιστήμων αὐτῶν γιγνόμενος, εἰ καὶ xar ἀρχὰς 
ἔδοξέ τις εἶναί mors σοφός, οὔκουν νῦν 78 οὔτε σοφὸς 
εἶναι δοξάζεται ὀνείδη T8 ἴσχει μᾶλλον ἀπὸ τῆς τοιαύ- 
της " ἐπιστήμης. ἐροῦμεν δὴ αἵ T εἰσὶ καὶ ὅτι πᾶς 
ἀνὴρ αὐτάς, σχεδὸν ὅσοις ἀγὼν πρόκειται τοῦ δοκεῖν 

ὡς ἄριστον ἄνδρα ξυμβῆναι γενόμενον ἂν, φεύγει διὰ 
τὰς κτήσεις τῆς φρονήσεώς TB καὶ ἐπιτηδεύσεως. ἔστω 
δὴ πρῶτον μὲν ἡ τῆς ἀλληλοφαγίας τῶν ζώων ἡμᾶς 
τῶν μέν, ὡς ὁ μῦϑός ἐστι, τὸ παράπαν ἀποστήσασα, 



f. or 
-| TOY ὄντως δικαίων ἐχτὸς παφεσφαλμένοι: 
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916 Ao» δὲ ἀνδρείᾳ κατὰ φύσιν ἢ σοφίᾳ δεδομένη. 

|. καλοῦσι ι μὲν i ἰατρικήν, βοήϑεια δὲ που καὶ αὕτη σχε- 

INCERTI 

τῶν δὲ εἰς τὴν »όμιμον ἐδωδὴν καταστήσασα. ἵλεῳ δ᾽ 
ἡ ἡμῖν oi πρόσϑεν εἴησάν τε καὶ εἰσίν" οἵτινες μὲν γὰρ 
Β᾽ οὖν ἐλέγομεν, πρῶτοι πη τ στ, ἡ δ᾽ οὖν ! ἀλφίτων 

τε καὶ ἀλεύρων ποίησις ἅμα καὶ τροφὴ καλὴ μὲν καὶ 
ἀγαϑή, σοφὸν δὲ ἄνδρα τελέως οὐκ ἐϑελήσει ποτὲ 

^ 1 ἀπεργάσασϑαι" τοῦτο γὰρ αὐτό, 7 τῆς ποιήσεως ἐπί- 

οἴ λλησις, τῶν ποιουμένων αὐτῶν δυςχέρειαν ἀπεργάζοιτ' 

᾿ ἄν. σχεδὸν δ᾽ οὐδὲ 7 χώρας ξυμπάσης γεωργία" οὐ 

γὰρ τέχνη ἀλλὰ φύσει κατὰ ϑεὸν πάντες φαινόμεϑα 

γῆν μεταχεχειρῖσϑαι. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ τῶν οἰκήσεών 78 
ξυνυφὴ καὶ ξύμπασα οἰκοδομία χαὶ σκευῶν πάντων 

C ἀπεργαστική, χαλκεία τε καὶ ἡ τῶν τεχκτονικῶν ! καὶ 

πλαστικῶν καὶ πλεκτικῶν καὶ ἔτι ξυμπάντων ὀργάνων 

. ψπαρασκευή, δήμῳ τὸ πρόςφορον, ἔχουσα, ἀλλ οὐκ ἐπ᾽ 

! ἀρετῇ λεγομένη. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ ξύμπασα ϑηρευτιχή, 
πολλή περ καὶ πεχνικὴ γεγονυῖα, τό Ts μεγαλοπρεπὲς 

σὺν τῷ σοφῷ οὐκ ἀποδίδωσιν. οὐ μὴν οὐδὲ μαντική 7? 
οὐδ᾽ ἑρμηνευτικὴ τὸ παράπαν᾽ τὸ λεγόμενον γὰρ οἷδε 
μόνον, εἰ δ᾽ ἀληϑές, οὐκ ἔμαϑεν. Ὅτε δὴ τὴν τῶν 

ἀναγκαίων δρῶμεν κτῆσιν διὰ τέχνης μὲν ἀπεργαζομέ- 
D γην, τούτων δὲ οὐδὲ μίαν οὐδένα ! σοφὸν ποιοῦσαν, 

τό γε μετὰ τοῦτο παιδιά τις ἂν λείποιτο, μιμητικὴ μὲν 
τὸ πλεῖστον, ἀλλ οὐδαμῇ σπουδαῖα. πολλοῖς μὲν γὰρ 

ὀργάνοις μιμοῦνται, πολλοῖς δ᾽ αὐτῶν τῶν σωμάτων 

οὐ πάντως εὐσχήμοσι μιμήμασι, τά T8 κατὰ λόγους 
καὶ Μοῦσαν πᾶσαν, καὶ ὅσων γραφικὴ μήτηρ, πολλῶν 

καὶ παντοίων ποικιλμάτων ἀποτελουμένων ἐν πολλοῖς 
ὑγροῖς καὶ ξηροῖς γένεσιν. ὧν σοφὸν οὐδένα εἰς οὐδὲν 
σπουδὴ τῇ μεγίστῃ δημιουργοῦντα ἡ “μιμητικὴ παρέχε- 

Πάντων δ᾽ i ἐξειργασμένων τὸ λοιπὸν βοήϑεια 

γίγνοιτ᾽ ἄν μυρία μυρίοις. ἣ μὲν μεγίστη 

πλεῖστα πολεμική, κληθεῖσα στρατηγικὴ τέχνη, εὐδοκι- 

μωτάτη πρὸς χρείαν, εὐτυχίας πλείστης δεομένη, μαᾶλ- 
* qv δὲ 

TE καὶ εἰς 

δὸν ὅσων ὧραι ψύχει καὶ καύματι ᾿ἀκαίρῳ χαὶ πᾶσι 

| τοῖς τοιούτοις ληΐζονται τὴν τῶν ζώων φύσιν, εὐδόκι- 
μὸν δὲ οὐδὲν τούτων εἰς σοφίαν τὴν ἀληϑεστάτην" 

-Ἐ ἄμετρα, γὰρ δόξαις φορεῖται τοπαζόμενα. βοηϑοὺς δὲ 
που καὶ τοὺς κυβερνήτας ἅμα καὶ τοὺς γαύτας ἐρου- 
μεν, καὶ τούτων ἄνδρα σοφὸν μηδένα τις ἡμᾶς παρα- 

», μυϑούμενος ἐξ ἁπάντων διαγγελλέτω- οὐδὲ γὰρ ἂν εἰ- 
B δείη, τις πνεύματος ὀργὴν. οὐδὲ φιλίαν, ! ὃ προςφιλὲς 

| ἁπάσῃ κυβερνητικῇ. καὶ um οὐδ᾽ ὁπόσοι βοηϑοὶ δίκαις 
.Éy τῇ τοῦ λέγειν ῥώμῃ φασὶ γίγνεσϑαι μνήμῃ καὶ τρι- 
8). δόξης ἤϑεσι προςέχοντες τὸν νοῦν, ἀληϑείας δὲ 

“Τοιπὴ δ᾽ 
ἔτι πρὸς δόξαν σοφίας ἐστί τις ἄτοπος δύναμις, 3 ἣν 
φύσιν ἄν oi πολλοὶ μᾶλλον ἢ σοφίαν ὀνομάσειαν, τότε 

| ὅταν τινά τις ξυννοῇ ῥᾳδίως μὲν ὅ τί περ ἄν μανϑά- 
oom μανϑάνοντα, μάλα δὲ πολλὰ καὶ ἀσφαλῶς ' μνημο- 

»εύοντα, ὅταν τε τὸ mgósqogov ἑχάστῳ διαμνημονεύ 7 
τις, ὅτι “γινόμενον ἂν πρέποι, τοῦτο δὲ ταχὺ δρᾷ. 
ταῦτα γὰρ ἅπαντα oL μὲν φύσιν, ot δὲ σοφίαν, οἵ δὲ 
ἀγχίνοιαν ϑήσουσι φύσεως" σοφὸν δὲ ὄντως οὐδένα 
τούτων οὐδεὶς τῶν ἐμφρόνων ἐθελήσει ποτὲ καλεῖν. 

ΠΙ. Ἀλλὰ μὴν δεῖ φανῆναί γὲ τινὰ ἐπιστήμην, ἣν ἔχων 

σοφὸς γίγνοιτ ἂν ὃ σοφὸς ὄντως ὧν καὶ μὴ μό- 
γον δοξαζόμενος. ἴδωμεν δή. χαλεπῷ μὲν γὰρ λό- 
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ro παντάπασιν ἐπιχειροῦμεν, ἑτέραν πάρεξ τῶν ! 
εἰρημένων εὑρεῖν, 7 σοφία μὲν λέγοιτ ἂν ὄντως T8 
καὶ εἰκότως, ὃ δὲ λαβὼν ovre βάναυσος ovr ἠλί- 
ϑιος ἔσται, σοφὸς δὲ καὶ ἀγαϑὸς δὶ αὐτὴν mo- 

ἄρχων καὶ ἀρχόμενος ἐνδίκως ἔσται πό- 
λεως ἅμα καὶ ἐμμελής. κατίδωμεν δὴ ταύτην πρώ- 
τη», τίς ποτ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐπιστήμη 
μία διεξελϑοῦσα ἢ μὴ παραγενομένη τῶν νῦν πα- 

φουσῶν, ἀφρονέστατον παρά- 
σχοι τὸ ζῶον τὸ τῶν ἀνθρώπων. οὐ δὴ τοῦτό γε 
πάνυ χαλεπὸν τῳ κατιδεῖν. μία γὰρ ! ὡς εἰπεῖν πρὸς 

λίτης τε καὶ 

ἀνοητότατον ἂν καὶ 

μίαν ἡ τὸν ἀριϑμὸν δοῦσα παντὶ τῷ ϑνητῷ γένει 
τοῦτ ἂν δράσειξ. ϑεὸν δ᾽ αὐτὸν μᾶλλον ἢ τινὰ τύχην 
ἤγοῦμαι PULS niv σώζειν ἡμᾶς. ὃν δὲ ϑεὸν ἡγοῦμαι, 
φράζειν χρή, καίπερ ἄτοπον ὄντα καὶ πῶς οὐκ ἄτοπον 
αὐ: πῶς γὰρ τὸν ἀγαϑῶν αἴτιον ἡμῖν ξυμπαντων᾽ * oy 

καὶ τοῦ πολὺ μεγίστου, τῆς φρονήσεως, αἴτιον ἡγεῖ- 
σϑαι δεῖ γεγονέναι; τίνα δὴ καὶ σεμνύνων ποτὲ λέγω 
ϑεόν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία; σχεδὸν οὐρανόν, ὃν 

καὶ δικαιότατον, ὡς ξύμπαντες ἄλλοι δαίμονες ἅμα καὶ 

ϑεοὶ, τιμᾶν τε καὶ εὔχεσϑαι διαφερόντως αὐτῷ. τὸ δὲ 
καὶ τῶν ἄλλων αἴτιον ἀγαϑῶν πάντων ἡμῖν αὐτὸν γε- 
χονέναι πάντες ἂν ὁμολογ οἵμεν. δοῦναι δὲ ἅμα καὶ 

ἀριϑμὸν ἡμεῖς γε ὄντως αὐτὸν φαμέν, ἔτι δὲ καὶ δώ- 
σειν, ἐάν τις ϑέλῃ ξυνακολουϑεῖν. ἐὰν γὰρ ἴῃ " τις 

ἐπὶ ϑεωρίαν ὀρϑὴν τὴν τοῦδε, εἴτε κόσμον εἴτε ᾿Ολυμ- 
7tOY εἴτε οὐρανὸν ἐν ἡδονῆ τῳ λέγειν, λεγέτω μέν, ἀχκο- 

λουϑείτω E ὅπῃ ποικίλλων αὑτὸν καὶ τὰ ἐν αὑτῷ 
στρέφων ἄστρα πάσας διεξόδους ὥρας τα καὶ τροφὴν 
πᾶσι παρέχεται. καὶ τὴν ἄλλην δὲ οὖν φρόνησιν, ὡς 
φαῖμεν ἂν, σὺν ἀριϑμῷ παντί, καὶ τάλλ᾽ ἀγαϑά' τοῦ- 

ro δὲ μέγιστον, ἐάν τις τὴν ἀριϑμῶν αὐτοῦ δόσιν δε- 
ξάμενος ἐπεξέλϑῃ πᾶσαν τὴν περίοδον. Ἔτι δὲ σμι- 
χκρὸν ἐπανελϑόντες πως τοῖς λόγοις ' ἀναμνησϑῶμεν, 

ὅτι καὶ uc ὀρϑῶς ἐνοήσαμεν, ὡς, εἴπερ ἀριϑμὸν ἐκ 

τῆς ἀνϑρωπίνης φύσεως ἐξέλοιμεν, οὐκ ἄν ποτέ τι 

φρόνιμοι γενοίμεϑα. οὐ γὰρ ἄν ἔτι ποτὲ ψυχὴ τούτου 

τοῦ ζώου πᾶσαν ἀρετὴν λάβοι σχεδόν, ὅτου λόγος 
ἀπείη. ζῶον δὲ ὅ τι μὴ γιγνώσκοι δύο καὶ τρία μηδὲ 
περιττὸν μηδὲ ἄρτιον, ἀγνοοῖ δὲ τὸ παράπαν ἀριϑμόν, 

οὐκ ἂν more διδόναι λόγον ἔχοι περὶ ὧν αἰσϑήσεις 
καὶ μνήμας μόνον εἴη κεκτημένον" τὴν δὲ ἄλλην ἀρε- 

τήν, ἀνδρείαν xoi σωφροσύνην, ' οὐδὲν ΕΘΗ ΟΣΣ 

στερόμενος δὲ ἀληϑοῦς λόγου σοφὸς οὐκ ἂν ποτὰ γέ- 

γοιτο. ὅτῳ δὲ σοφία, μὴ προςείη, πάσης ἀροτῆς τὸ 
μέγιστον μέρος, οὐκ ἂν ἔτι τελέως ἀγαθὸς “γενόμενος 
εὐδαίμων ποτὲ γένοιτο. οὕτως ᾿ἀριϑμὸν μὲν ἀνάγκη 
πᾶσα ὑποτίϑεσϑαι" διότι δὲ τοῦτο ἀνάγκη; λόγος & E 

πλείων πάντων γίγνοιτ ἄν τῶν εἰρημένων. ἀλλὰ καὶ ὃ 
νῦν ὀρϑῶς ῥηθήσεται, ὅτι καὶ τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν 

λεγόμενα, ἃ νῦν δὴ διήλϑομεν, ἐῶντες εἶναι πάσας τὰς 
τέχνας, οὐδὲ τούτων ἕν ! οὐδὲν μενεῖ, πάντα δ᾽ ἀπο- 
λεῖται τὸ παράπαν, ὅταν ἀριϑμητικήν τις ἀνέλῃ. 46- 
Ens δ᾽ ἂν ἱκανῶς τισὶ βραχέων ἕνεκα ἀριϑμοῦ δεῖ- 

σϑαι τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος, εἰς τὰς τέχνας ἀπο- 

βλέψασι. καΐτοι μέγα μὲν καὶ τοῦτο᾽ si δὲ τις ἴδοι τὸ 
ϑεῖον τῆς γενέσεως καὶ τὸ ϑυνητόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ ϑεο- 

σεβὲς γνωρισϑήσεται καὶ ἀριϑμὸς ὄντως, " οὐχ ἂν ἔτι 
πᾶς μώντις yvoin ξύμπαντα ἀριϑμόν, ὅσης ἡμῖν δυνά- 
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μεως αἴτιος ἄν εἴη ξυγγιγνόμενος, ἐπεὶ xal τὰ κατὰ 
μουσικὴν πᾶσαν διαριϑμουμόνων κινήσεώς τε καὶ ἡ φϑόγ- 
γων δῆλον ὅτι δεῖ. καὶ τὸ μέγ. 1G 107, ᾿ἀγαϑῶν ὡς πᾶν- 

των αἴτιον" ὅτι δὲ κακῶν οὐδενός, εὖ τοῦτο γνωστέον, 
ὃ καὶ τάχα γένοιτ᾽ ἄν. ἀλλ ἡ σχεδὸν ἀλόγιστὸς τε καὶ 
ἅταχτος ἀσχήμων τὸ καὶ ἀρῥυϑμος a ἀγάρμοστός τε φο- 
Qu, καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα κακοῦ κεκοινώνηκε τινος, ἐπιλε- 
λεισπτται ! παντὸς ἀριϑμοῦ, καὶ δεῖ TOU. οὕτω διανο- 
εἴσϑαι τὸν μέλλοντα εὐδαίμονα τελευτήσειν. καὶ τό γε 
δὴ δίκαιόν τε καὶ ἀγαϑὸν καὶ καλὸν καὶ πάντα τὰ 
τοιαῦτα οὐδείς ποτε μὴ γιγνώσκων ἀληϑοῦς δύξης 

ἐπιλαβόμενος Beendete s πρὸς τὸ ἑαυτόν τε καὶ 
.Ἴωμεν δὴ σχεψόμενοι 

πρὸς τοῦτ αὐτό, πῶς dee ἀριϑμεῖν. φέρε" τὸ 
γὰρ ἕν δὴ καὶ δύο γέγονε πόϑεν ἡμῖν, der ἐνγοῆσαι, 

φύσιν ταύτην ἔχουσιν ἐκ τοῦ παντὸς ! πρὸς τὸ δυνα- 
τους ἐνγοεῖν εἶναι; πολλοῖς δὲ ἄλλοις αὐ τῶν ζώων 
οὐδ᾽ εἰς αὐτὸ τοῦϑ᾽ ἢ φύσις παραγέγονεν, ὥςτε μα- 
ϑεῖν δυνατοῖς εἶναι παρὰ τοῦ πατρὸς ἀριϑμεῖν. παρὰ 
δ᾽ ἡμῖν τοῦτ᾽ αὐτὸ πρῶτον ἐγῴχισεν ὃ ϑεός, ὥςτε 
ἱκανοῖς εἶναι δεικνύμενον ξυννοεῖν, ἔπειτ᾽ ἔδειξε καὶ 
δείκνυσιν. ὧν τὲ κάλλιον ἕν ἑνὸς ἂν τις ϑεάσαιτο τιλὴν 
τὸ τῆς ἡμέρας γένος; εἶτα εἰς τὸ τῆς νυκτὸς ἔλϑοι μὲ- 
gos ἔχων ὄψιν, ὅϑεν ἕτερον. πᾶν αὐτῷ φαίνοιτ᾽ ἂν 
καὶ ἑλίττων δὴ ταῦτα ! αὐτὰ ὄντα E παύηται πολλὰς 

μὲν γύχτας, πολλὰς δὲ ἡμέρας, ἃς οὐρανὸς οὐδέποτε 

παύεται διδάσκων ἀνϑρώπους ἕν τε xai δύο, πρὶν ἂν 

καὶ ὃ δυςμαϑέστατος i ἱχανῶς μάϑη ᾿ἀριϑμεῖν. ὡς γὰρ 

p τρία καὶ τέτταρα καὶ πολλά, ἕκαστος ἡμῶν ἐπι- 

γοήσειεν ἂν ὁρῶν ταῦτα. καὶ ἐκ τούτων ἕν ἐποίησε τὴν 

σελήνην ὃ ϑεὸς ἀπεργασάμενος, ἢ τοτὲ μὲν μείζων 

φαινομένη, τοτὲ δ᾽ ἐλάττων διεξηλϑεν ἄλλην « ἀεὶ φαί- 
yovoa ἡμέραν μέχρι πεντεκαίδεκα ! ἡμερῶν zai γυχτῶν" 

αὑτὴ δ᾽ ἔστι περίοδος, εἰ βούλεταί τις τὸν κύχλον ἕγα 

ὅλον εἰς ἕν τιϑέναι, ὥςτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, καὶ τὸ δυς- 

μαϑέστατον ἂν μαϑεῖν ζῶον, οἷς παρέδωκε φύσιν ὁ 

ϑεὸς τοῦ δυνατοῖς εἶναι μανϑ'άνειν. χαὶ μέχρι μὲν τού- 

τῶν τε χαὶ ἐν τούτοις ξύμσταν τὸ δυνατὸν τῶν ζώων 

μάλα ἀριϑμητικὸν TSr0ne. τὸ καϑ᾽ fy αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ 

σχοποῦν. τὸ δὲ πρὸς * ἄλληλα. πάντα ἀριϑμὸν ἀεὶ λο- 

γίζεσϑαι δοκῶ μὲν μείζονος. ἕνεκα καὶ τούτου, σελή- 

»m', αὐξανομένην καὶ φϑίνουσαν 
ἐμπιοιήσας, μῆνας πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν ξυνεστήσατο, καὶ 

xa ϑάπερ εἴπομεν, 

πάντα ἀριϑμὸν πρὸς ἀριϑμὸν ἤρξατο συνορᾶν εὐδαί- 

μονι τύχη. διὰ δὲ ταῦϑ᾽ ἡμῖν. καρποὶ τε καὶ ἐγκύμων 

1 γῆ γέγονεν, Ger εἶναι τροφὴν. πᾶσι τοῖς ζώοις ἀνέ- 
uy τε καὶ ϑετῶν γινομένων οὐκ ἑξαισίων οὐδὲ ἀμέ- 
τρῶν. ἀλλ εἴ τι παρὰ ταῦτα γίγνεται ! πρὸς τὸ φλαῦ- 

ρον, οὐ τὴν ϑείαν, ἀλλὰ τὴν ἀνϑρωπίνην αἰτιᾶσϑαι 

χρὴ φύσιν, οὐκ ἐν δίκη διανέμουσαν τὸν αὑτῶν βίον. 
ἡμῖν δ᾽ οὖν ζητοῦσι περὶ νόμων σχεδὸν ἔδοξε τὰ μὲν 
ἄλλα udi T εἶναι γνῶναι τὰ Berta ἀνϑρώποις, 

xci πᾶς ἂν ἱκαγὸς γίγνεσϑαι καὶ ξυνεῖναι τὰ λεγόμε- 
γα καὶ ποιεῖν, εἰ γνοίη, τὶ ποτ᾽ ἔστιν ὃ συμφέρειν εἰ- 
κὸς καὶ τὶ τὸ μὴ ξυμφέρον. ἔδοξε δὴ καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ 

τὰ μὲν ἀλλα ἐπιτηδεύματα πάντα οὐ σφόδρα ! χαλεπὰ 
εἶναι, τὸ δὲ τίνα τρόπον χρὴ γίγνεσϑαι χφηστοὺς ἀν- 
ϑρώπους παγχάλεπον. καὶ τὰ μὲν ἀλλα αὖ πάντα 
κιᾶσϑαι χρηστά, τὸ λεγόμενον, καὶ δυνατὸν καὶ οὐ 

I.N; G;E;R. T; 1; Ὁ ἃ ΤΥ 0. R E, S: E PAOSNDOSMT,S. 

χαλεπόν, οὐσίαν τ ὅσην δεῖ καὶ μὴ δεῖ, χαὶ σῶμα 
οἷόν τε δεῖ καὶ μή [δεῖ], καὶ ψυχὴν ὅτι μὲν ἀγαϑὴν 
δεῖ, ξυγχωρεῖ πᾶς παντὶ, τὸ δ᾽ ὅντινα τρόπον ἀγα- 
ϑήν, ὅτι μὲν «v δικαίαν καὶ σώφρονα xai ἀνδρείαν, 
χαὶ ταῦτα, ὅτι δὲ σοφήν, φησὶ μὲν πᾶς δεῖν, ἥντινα 
δὲ σοφίαν, ὡς ἄρτι διεληλύϑαμεν, ! οὐδεὶς οὐδενὶ τὸ 

παράπαν ἔτι ξυνομολογαεῖ τῶν πολλῶν. νῦν οὖν δὴ πα- 

ρὰ τὰς πρύσϑεν σοφίας οὐ φαύλην τινὰ ἀνευρίσκομεν 
εἰς αὐτά γε ταῦτα, τὸ δοκεῖν σοφὸν εἶναι τόν γε με- 
μαϑηκότα, ἅπερ καὶ διεληλύϑαμεν. εἰ δ᾽ ἔστι σοφὸς 
ὃ ταῦτ ἐπιστήμων καὶ ἀγαϑός, τούτου δὴ πέρι λό- 
rov δεῖ λαβεῖν. KA. Ὦ ξένε, ὡς εἰκότως εἶπες, ὅτι 

περὶ μεγάλων μεγάλα ἐπιχειρεῖς φράζειν. ΑΘ. Οὐ γὰρ 

σμικρά, ὦ Κλεινία᾽ τὸ δὲ χαλεπώτερον, ὅτι πανταπα- 
σι xoi πάντως l ἀληϑῆ. KA. Σφόδρα ye ὦ ξένε" 

ἀλλ ὅμως μὴ ἀποκάμῃς λέγων ὃ φῇ. AO. Na, μη- 

δὲ σφὼ τοίνυν ἀκούοντες. ΚΑ. Ταὺτ ἔσται" καὶ ὑπὲρ 
ἀμφοῖν ἐγώ σοι φράζω. V. AO. Κωλῶς. ἐξ ἀρχῆς δὴ 
ῥητέον πῇ ἀνάγκη πρῶτον, ὡς guum μάλιστα μὲν ἴϑε0 

ἂν, εἰ εἶ δυνάμεϑα ἑνὶ λαβεῖν ὁ ὀνόματι, τίς ἐστιν ἣν οἷο- 

μεϑα σοφίαν εἶναι, τοῦτο δ᾽ εἰ σφόδρα ἀδυνατοῦμεν, 
τὸ δεύτερον, τίνες εἰσί ποτε καὶ ὁπόσαι τινές, ἃς τις 
λαβὼν σοφὸς ἄν εἴη κατὰ τὸν ἡμέτερον μῦϑον. KA. 
-Agyoic ἄν. ΑΘ. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο ἀνεμέσητον τῷ 

»ομοϑέτῃ τὸ κάλλιον τῶν πρότερον εἰρημένων περὶ 

ϑεῶν χαὶ ἄμεινον ἀπεικάζοντι λέγει», οἷον παιδείᾳ κα- 
λὴ χρωμένῳ καὶ τιμῶντι ϑεούς, ὕμνοις τε καὶ ! εὐδαι- 
μονία γεραίροντι διάγειν τὸν αὑτοῦ βίον. ΚΑ. Ἦ κα- 
λῶς, ὦ ξένδ, λέγεις" εἰ γάρ σοι τοῦτο τέλος εἴη τῶν 

γύμων, ϑεοὺς προςπαΐσαντι καϑαρώτερόν τε διαγα- 
γόντι τὸν βίον τῆς ἅμα τελευτῆς ἀρίστης τε καὶ καλ- 

λίστης τυχεῖν! ΑΘ. Πῶς ov», ὦ Κλεινία, λέγομεν; ἢ 
δοκεῖ, τοὺς ϑεοὺς ὑμνοῦντες σφόδρα τιμῶμεν, εὐχόμε- 
yo. τὰ κάλλιστα καὶ ἄριστα περὶ αὐτῶν ἐπιέναι λέγειν 

ἡμῖν; οὕτως ἢ πῶς λέγεις; ΚΑ. Θαυμαδστῶς, μὲν οὖν 
οὕτως. ἀλλ᾽," ὦ δαιμόνιε, πιστεύσας τοῖς ϑεοῖς εὔχου 
τὸ καὶ λέγε τὸν ἐπιόντα σοι λόγον τῶν καλῶν περὶ 
τοὺς θεούς τε καὶ τὰς ϑεάς. ΑΘ. Ἔσται ταῦτα, ἄν 

αὐτὸς ὁ ϑεὸς ἡμῖν ὑφηγῆται. ξυνεύχου μόνον. ΚΑ. 
«Ἱέγοις ἂν τὸ μετὰ τοῦτο. ΑΘ. Θεογονίαν τοίνυν καὶ 
ζωογονίαν ἀναγκαῖον, ὡς ἔοικε, πρῶτόν μοι κακῶς 
ἀπεικασάντων τῶν ἔμπροσϑεν βέλτιον ἀπεικάσαι κατὰ 
τὸν ἔμπροσϑεν λόγον, ἀναλαβόντα ὃ ὃν πρὸς τοὺς ἀσε- 
βεῖς ἐπικεχείρηκα λόγους, φράζων ὡς ' εἰσὶ ϑεοὶ ἐπι- 
μελούμενοι πάντων, σμικρῶν καὶ μειζόνων, καὶ σχεδὸν 

ἀπαραμύϑητοι τῶν τῶν. περὶ τὰ δίκαιά εἰσι πράγματα, εἰ 

δὴ μέμνησϑὲ re [S Kleilo ἐλάβετε μὲν γὰρ δὴ καὶ 
ὑπομνήματα. καὶ γὰρ ἦν τὰ ῥηϑέντα τότε καὶ μάλα 

ἀληϑῆ. τόδε δὲ αὐτῶν ἣν τὸ μέγιστον, ὅτι πρεσβύτερον 
eiii ψυχὴ σώματος ἅπασα παντός. ἄρα μέμνησϑε; ἢ 
πάντως που τοῦτό γ8; ὃ γὰρ ἄμεινον, καὶ παλαιότερον 
καὶ ϑεοειδέστερον, πιιϑανὸν ὁ ὅτι τοῦ χείρονος καὶ YEGQTÉ- | 

ρου καὶ! ατιμοτέρου, πανταχῇ τε ἄρχον ἀρχομένου πρε- 
σβύτερον καὶ ἄγον ἀγομένου πάντῃ. λάβωμεν δὴ τοῦ- 
10 e ὡς ψυχὴ πρεσβύτερόν ἐστι σώματος. εἰ δ᾽ ἔχει 
τοῦτο οὕτω, τό γε πρῶτον * ἡμῖν τοῦ “πρώτου τῆς 1*3 
γέσεως πιϑανώτερον ἄν εἴη σχεδὸν ὑπηργμένον. καὶ 
ϑῶμεν δὴ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀρχῆς εὐσχημονέστερον ἔχειν, 
καὶ τῶν μεγίστων σοφίας περὶ ϑεῶν γενέσεως ὀρϑό- 
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zero ἐπιβαίνειν ἡμᾶς. ΚΛ. Ἔστω ταῦτα εἰς δύναμιν 
λεγόμενα. ΑΘ. Φέρε, δή, ζῶόν, 78 ἀληϑέστατα λεγε- 

σϑαι κατὰ φύσιν φῶμεν τοῦτό NL ὅταν μία ξυνελ- 
ϑοῦσα σύστασις ψυχῆς καὶ σώματος ἀποτέκῃ μίαν 
μορφήν; KA. Ὀρϑῶς. ΑΘ. Ζῶον μὲν δὴ ! τὸ τοι- 
οὔτον καλεῖται δικαιότατα; KA. No ΑΘ. Στερεὰ 

δὲ σώματα λέγεσϑαι χρὴ κατὰ τὸν εἰκότα λόγον πέν- 
18, ἐξ ὧν καλλιστα καὶ ἄριστά τις ἂν πλάττοι, τὸ δὲ 

ἀλλο γένος ἅπαν ἔχει μορφὴν μίαν" 
ἀσώματον, ὃ τί nor ἀλλο γίγνοιτ᾽ 

οὐδὲν οὐδαμῶς οὐδέποτ᾽ πλὴν τὸ ϑειότατον 
ὄντως ψυχῆς γένος. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ σχεδὸν ᾧ μόνῳ 

πλάττειν καὶ δημιουργεῖν πιροςήκει, σώματι ài, 0 À&- 
youev , πλάττεσϑαι ! καὶ γηρεῦϑαι καὶ ὁρᾶσϑαι" τῷ 

δὲ — λέγ GuEY πάλιν" οὐ γὰρ ἅπαξ ῥητέον. — ἀορά- 

οὐ γάρ ἐστιν 

χρῶμα ἂν καὶ 

ἔχον, 

TQ T8 εἶναι καὶ γιγνώσκοντι γοητῷ τε, μνήμης μετα- 

λαβόντι λογισμοῦ T8. £y περιτταῖς τ8 καὶ ἀρτίαις ἅμα 

μεταβολαῖς. 
φάγαι καὶ ὕδωρ εἶναι καὶ τρίτον ἀέρα, τέταρτον δὲ 

πέρτβ οὖν ὄντων τῶν σωμάτων πῦρ χρὴ 

γῆν, πέμπτον δὲ αἰϑέρα" τούτων δ᾽ ἐν ἡγεμονίαις ἕχα- 

στον ζῶον πολὺ καὶ παντοδαπὸν ἀποτελεῖσϑαι. μα- 

ϑεῖν δὲ xod ἕν ὧδ᾽ ἔστι χφεών. γήϊνον μὲν " τιϑῶμεν 
τὸ πρῶτον ἡμῖν ἕν, πάντας μὲν ἀνθρώπους, πάντα δὲ 

ὅσα πολύποδα καὶ ἀποδα, καὶ ὅσα πορδύσιμα χαὶ ὅσα 

μόνιμα, διειλημμένα ῥίξαις" τὸ δὲ ἕν αὐτοῦ τόδε voul- 

ζειν δεῖ, ὡς πάντα μὲν ἐξ ἁπάντων ταῦτ᾽ ἔστι τῶν 
γενῶν, τὸ δὲ πολὺ τούτου γῆς ἐστὶ καὶ τῆς στερεμνίας 
φύσεως. ἄλλο δὲ χρὴ ζώου γένος θεῖναι δεύτερον γι- 

γνόμενον ἅμα καὶ δυνατὸν 0g&o 3 ou: 10 γὰρ πλεῖστον 

πυρὸς ἔχει, ἔχει μὴν γῆς 16 καὶ ἀέρος, ἔχει δὲ καὶ 
ἁπάντων ! τῶν ἄλλων βραχέα μέρη, διὸ δὴ à ζῶά τε ἐξ 
αὐτῶν παντοδαπὰ γίγνεσϑαι χρὴ φάναι, καὶ ὁρώμενα. 
γομῖσαι δὲ δὴ δεῖ πάντα τὰ κατ᾽ οὐρανὸν ταῦτα εἶναι 

ζώων γένη, ὃ ὃ δὴ πᾶν χρὴ φάναι ϑεῖον γόος ἄστρων 
γεγονέναι, σώματος μὲν τυχὸν καλλίστου, ψυχῆς δ᾽ ev- 

δαιμονοστάτης τὸ καὶ ἀρίστης. δυοῖν δὲ αὐτοῖς μοιρῶν 
τὴν ἑτέραν xe δόξῃ μεταδιδύναι σχεδόν" ἢ γὰρ ἀνώ- 
λεϑρόν 18 καὶ ἀϑάνατον Σ ἕκαστον αὐτῶν εἶναι καὶ 

ϑεῖον τὸ παράπαν ἐξ ἁπάσης ἀνάγκης, ἢ τινα μα- 
κραίωνα βίον i ἔχειν ἱκανὸν ἑκάστῳ ζωῆς, ἧς οὐδὲν τι 
πλείονος ἂν προςδεῖσϑαΐ move. VI. Νοήσωμεν οὖν 

πρῶτον, ὃ λέγομεν, δύο τὰ τοιαῦτα εἶναι ζῶα. πάλιν 
γὰρ λέγωμεν ὁρατὰ μὲν ἀμφότερα, τὸ μὲν ἐκ πυρός, 
ὡς δύξειεν ἃ ἄν, ὅλον, τὸ δ᾽ ἐκ γῆς, xoi τὸ μὲν γήϊνον 

£y ἀταξίᾳ, τὸ δ᾽ ἐκ πυρὸς ἐν τάξει πάσῃ κινούμενον. 

τὸ μὲν οὖν ἐν ἀταξίᾳ κινούμενον ἄφρον χρὴ νομίζειν, 
ὅπερ ὡς ! τὸ πολὺ δρᾷ τὸ περὶ ἡμᾶς ζῶον, τὸ δὲ ἐν 

τάξει 18 καὶ οὐρανῷ πόρον ἔχον μέγα τεκμήριον xen 
ποιεῖσϑαι τοῦ φρόνιμον εἶναι" κατὰ ταὐτὰ γὰρ &y καὶ 
ὡναύτως “πορευόμενον ἀεὶ καὶ ποιοῦν καὶ πάσχον τε- 
χμήριον ἱκαγὸν τοῦ φφονίμως nv εἴη παρεχόμενον. E 
ψυχῆς δὲ ἀνάγκη γοῦν κεκτημένης ἁπασῶν ἀναγκῶν 
πολὺ μεγίστη γίγνοιτ᾽ ἂν" ἄρχουσα γὰρ ἀλλ᾽ οὐκ ἀρ- 

χομένη γομοϑετεῖ. τὸ δὲ ἀμετάστροφον, ὅταν ψυχὴ τὸ 
! 

ἄριστον κατὰ τὸν ἄριστον. ! βουλεύσηται γοῦν, τὸ τέ- 
λεον ἐκβαίνει τῷ ὄντι κατὰ γοῦν; καὶ οὐδὲ ἀδάμας ἄν 

αὐτοῦ κρεῖττον οὐδὲ ἀμεταστροφώτερον ἂν ποτε γέ- 

γοιτο, ἀλλ᾿ ὄντως τρεῖς μοῖραι κατέχουσαι φυλάττουσι 

τέλεον εἶναι τὸ βελτίστῃ βουλὴ βεβουλευμένον ἑκάστοις 
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ϑεῶν. τοῖς δὲ ἀνϑφώποις ἐχρὴν τεκμήριον εἶναι τοῦ 
γοῦν ἔχειν ἄστρα, T8 καὶ ξύμτιασαν ταύτην τὴν διαπο- 

θείαν, Or. τὰ αὐτὰ ἀεὶ πράττει διὰ τὸ βεβουλευμένα 
πάλαι πράττϑιν ϑαυμαστόν τινα ᾿χφόνον ὅσον, ! ἀλλ᾽ 

οὐ μεταβουλευόμενον. ἄγω καὶ κάτω, τοτὲ μὲν ἕτερα, 
ἄλλοτε δὲ ἀλλὰ πιρᾶττον, πλανᾶσϑαΐ τε καὶ μετα- 

κυχλδῖσϑαι. 

τίον ἔδοξεν, ὅτι τὰ αὐτὰ καὶ ὡςφαύτως πράττει, ψυ- 
τοῦθ ἡμῶν τοῖς πολλοῖς αὐτὸ τοὐναν- 

χὴν οὐκ ἔχϑιν" οὕτω τοῖς ἄφροσι ξυν, εἐφέσπετο τὸ πλῆ- 
ϑος, ὡς τὸ μὲν ἀνϑρώπινον ἔμφρον καὶ ζῶν ὡς κι- 

»ούμενον ὑπολαβεῖν, τὸ δὲ ϑεῖον ἄφρον ὡς μένον ἐν 
ταῖς αὐταῖς φοραῖς. ἐξῆν δὲ ἀνϑρώπῳ γε, ἐπὶ τὰ καλ- 
λίω καὶ βελτίω καὶ ^ φίλα τιϑεμένῳ, λαμβάνειν. ὡς διὰ 
τοῦτο αὐτὸ ἔμφρον δεῖ γομίξϑιν τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ 
ὡφαύτως καὶ διὰ ταὐτὰ πρᾶττον «eU τοῦτο δ᾽ εἶναι 
τὴν τῶν ἄστρων φύσιν, ἰδεῖν μὲν καλλίστην, πορεΐαν δὲ 

καὶ “χορείαν πάντων χορῶν καλλίστην καὶ uEy A OTEQETLE - 

στάτην χοφδύοντα πᾶσι τοῖς ζῶσι, τὸ δέον ἀποτελεῖν. 
καὶ μὴν ὅτι γ8 δικαίως ἔμψυχα αὐτὰ “λέγομεν, πρῶτον 
T0 * uiyados αὐτῶν διανοηθῶμεν. οὐ γάρ, ὡς σμικρὰ 

φαντάζεται, τηλικαῦτα ὁ ὄντως ἐστίν, ἀλλ ἀμήχανον ἕχα- 

στον αὐτῶν τὸν ὄγκον, πιστεῦσαι δ᾽ ἀξιον᾽ ἀποδείξεσι 
γὰρ ἱκαναῖς λαμβάνεται. τὸν γὰρ ἥλιον ὅλον τῆς γῆς 
ὅλης μείζω διανοηϑῆναι δυνατὸν ὀρϑῶς, καὶ πάντα δὴ 

τὰ φερόμενα ἄστρα ϑαυμαστόν τι μέγεϑος ἔχει. λάβω- 

μὲν. δή, τίς τρόπος ἂν οἴη τοσοῦτον περιφέρειν, ὄγκον 
τινὰ φύσιν, τὸν αὐτὸν ἀεὶ χφόνον ὅσον καὶ νὺν περιφέ- 
GUT ϑεὸν ! δή φημι τὸν αἴτιον ἔσεσϑαι, καὶ οὔποϑ᾽ 
ἑτέρως εἶναι δυνατόν" ἔμψυχον “μὲν γὰρ οὕποτε γένοιτ᾽ 
ἂν ὅτέρως πλὴν διὰ ϑεόν, ὡς ἡμεῖς ἀπεφηνάμοϑα. ὅτε 

δὲ τοῦτο οἷός τὲ ἐστι ϑεύός, ἅπασα αὐτῷ ῥᾳστώνη n 
yove TOU πρῶτον μὲν ζῶον γεγονέναι πᾶν σῶμα καὶ 

ὄγκον ξύμπαντα, ἔπειτα, ἧπερ ἂν διανοηϑῇ βέλτιστα, 
ταύτῃ φέρειν. νῦν δὴ περὶ ἁπάντων τούτων ἕν "ἀν" 
λόγον λέγοιμεν ἀληϑῆ. 
ἅπαντάς 18 ἀστέρας ὄγκους T8 ! ἐκ τούτων ξυμπαντὰς 

ουκ ἔστι γῆν T6 xoi οὐρανὸν 

μὴ ψυχῆς πρὸς ἑκάστῳ γενομένης ἢ καὶ ἐν ἑκάστοις 
εἶτα εἰς ἀκρίβειαν κατ᾽ ἐνιαυτὸν οὕτω πορεύεσϑαι κα- 
τὰ μῆνάς τε καὶ ἡμέρας, καὶ ξύμπωντα τὰ γιγνόμενα 
ξύμπασιν ἡμῖν ἀγαϑὰ γίγνεσϑαι. δεὶ δέ, ὅσῳ φλαυ- 

ρύτερόν ἐστ᾽ ἄνϑρωπος, μή τι ληροῦντα re σαφῶς δὲ 
τι λέγοντὰ φαίνεσϑαι. 
τίας τινὰς ἐρεὶ σωμάτων ἢ φύσεις ἢ τι τοιοῦτον, οὐ- 
δὲν ἐρεῖ" 
ἀναλαβεῖν χρή; πότερον ἔχει λόγον ! ὁ λόγος ἢ πάν- 

τως ὑστερεῖ, τὸ πρῶτον μὲν τὰ ὄντα εἶναι δύο, τὸ μὲν 
ψυχὴν, τὸ δὲ σῶμα, καὶ πολλὰ ἑκατέρου, πάντα δὲ 

σαφὲς τὸ δὲ mug ἡμῶν εἰρημένον σφόδρ᾽ 

ἀλλήλων ἀλλα καὶ ἑκάτερα ἑκατέρων, καὶ τρίτον ἄλλο 

οὐδὲν κοινὸν οὐδενί" διαφέρειν δὲ ψυχὴν σώματος. ἔμ- 
φρον μέν που, τὸ δὲ ἄφρον ϑήσομεν, ἄρχον δέ, τὸ δὲ 

ἀρχόμενον, καὶ τὸ μὲν αἴτιον ἁπάντων, τὸ δὲ ἀναίτιον 

πάσης πάϑης. ὥςτδ τά γε δὴ κατ᾽ οὐρανὸν ! ὑπ ἀλ- 

Àov tov φάναι 7εγ ovéyat, καὶ μὴ ψυχῆς τὸ καὶ σώμα- 

τος οὕτως δῖναι γεννήματα, πολλὴ μωρία 16 καὶ ἀλο- 

γία. εἰ δ᾽ ovv δεῖ νικὰν τοὺς περὶ ἁπάντων τῶν τοι- 

ovra» λόγους καὶ πιστῶς ϑεῖα φαίνεσϑαι γεγονέναι 
τὰ τοιαῦτα ξύμπαντα, δυοῖν τοι ϑάτερα ϑετέον «v- 

τά" ἢ γὰρ ϑεοὺς αὐτοὺς ταῦτα ὑμνητέον ὀρϑύότατα, 

ἢ ϑεῶν εἰκόνας ὡς ἀγάλματα " ὑπολαβεῖν γεγονέναι, 

Va. ῥύμας μὲν οὐν εἴ τις ei-. 
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ϑεῶν αὐτῶν ἐργασαμένων" ov γὰρ ἀνοήτων ys οὐδὲ 
βραχέος ἀξίων. ἀλλ᾿ ὅπερ δἰρήκαμϑν, τούτων ἡμῖν ϑά- 

τερὰ ϑετέα, τὰ δὲ τεϑέντα τιμητέον πάντων ἀγαλμά- 

τῶν διαφερόντως" 
κοινότερα ξυμπάντων ἀνϑρώπων ἀγάλματα, οὐδ᾽ ἐν 

διαφέρουσι τόποις ἱδρυμένα, καϑαριότητι καὶ σεμνότη- 
τι καὶ ξυμπιάσῃ ζωῇ διαφέροντα, ἢ ταῦτα, ὡς πάντῃ ] 
ταύτῃ γεγένηται. γὺῦν ovr δὴ περὶ ϑεῶν  ἐγχειρῶμεν τό 
γ8 τοσοῦτον, τὰ δύο κατιδόντες ζῶα ὁρατὰ ἡμῖν, ἃ 
φαμεν τὸ μὲν ἀϑάνατον, τὸ δὲ γήϊνον ἅπαν ϑνητὸν 
γεγονέναι; τὰ τρία τὰ μέσα τῶν πέντε, τὰ μεταξὺ 
τούτων σαφέστατα κατὰ δόξαν τὴν ἐπιβικῆ γεγονότα 
πειραϑῆναι λέγειν. αἰϑέρα μὲν γὰρ μετὰ τὸ πῦρ ϑῶ- 

μὲν, ψυχὴν δ᾽ ἐξ αὐτοῦ τιϑῶμεν πλάττειν ζῶα δύνα- 
uu» ἔχοντα, ὥςπερ τῶν ἀλλὼν γενῶν, τὸ πολὺ μὲν τῆς 
! αὐτοῦ φύσεως, τὰ δὲ σμικρότερα ξυνδέσμου χάριν ἐκ 
τῶν ἄλλων γενῶν" μετὰ δὲ τὸν αἰϑέρα ἐξ ἀέρος πλάτ- 

τειν τὴν ψυχὴν γένος ἕτερον ζώων, καὶ τὸ τρίτον ἐξ 
ὕδατος. πάντα δὲ δημιουργήσασαν ταῦτα ψυχὴν ζώων 
εἰκὸς ὅλον οὐρανὸν ἐμπλῆσαι, χρησαμένην πᾶσι τοῖς 

γένεσι, κατὰ δύναμιν, πάντων μὲν μετόχων τοῦ ζῆν 
γεγονότων" 
πέμτιτα, ἀπὸ ϑεῶν τῶν φανερῶν ἀρξάμενα γενέσεως, 

εἰς ! ἡμᾶς τοὺς ἀνϑρώπους ἀποτδλευτᾶν. ΨΠΙ. ϑεοὺς 
μὲν δή, Δία τὸ καὶ Ἥραν καὶ τοὺς ἄλλους πάντας, 

οὐ γὰρ μήποτε φανῇ καλλίω καὶ 

δεύτερα δὲ καὶ τρίτα καὶ τέταρτα καὶ 

P ; / EE SUR : : 
ὅπῃ τις ἐθέλει, ταὐυτῇ κατὰ TOY αὑτὸν τιϑέσϑω νο- 

NE - e VOS 
μον καὶ πάγ 10» ἐχέτω τοῦτον TOY λόγον. ϑεοὺς δὲ δὴ 
τοὺς ὁρατούς, μεγίστους καὶ τιμιωτάτους καὶ ὀξύτατον 
ὁρῶντας πάντῃ, τοὺς πρώτους τὴν τῶν ἄστρων φύσιν 
λεκτέον καὶ ὅσα μετὰ τούτων αἰσϑανόμεϑα γεγονότα, 

ὍΣ c ; - », 
μετὰ δὲ τούτους καὶ ὑπὸ τούτοις ἑξῆς δαίμονας, ! αέ- 
oiov δὲ N03 ἔχον ἕδραν τρίτην καὶ μέσην, τῆς ἕρμη- 
γείας αἴτιον, εὐχαῖς τιμᾶν nom χφεὼν χάριν τῆς εὐ- 

φήμου διαπορδίας. τῶν δὲ δύο τούτων ζώων, τοῦ τ᾽ 
E er E - 21 » , e E 
ἐξ αἰϑέρος ἐφδξῆς τ ἀέρος, ov διορώμενον ὅλον αὖὐ- 
E Sag ; » ; 

τῶν ἕκάτδρον εἶναι" παρὸν δὴ πλησίον οὐ κατάδηλον 
; 

ἡμῖν γίγνεσϑαι. μετέχοντα δὲ" ΦΟΟΣΉΠΕΟΣ ϑδαυμα- 

στῆς, ἅτε γένους ὄντα εὐμαϑοῦς TB καὶ μνήμονος, γι- 
γνώσκειν μὲν ξύμπασαν τὴν ἡμδτέραν αὐτὰ διάνοιαν 

ῃ ^ , x € " ^ 2 ' e 

λέγωμεν, καὶ τὸν 18 καλὸν ἡμῶν καὶ ἄγαϑὸν ἅμα 

ϑαυμαστῶς ἀσπαζεσϑαι καὶ τὸν σφόδρα κακὸν μι- 

ϑεὸν μὲν γὰρ δὴ τὸν 
' » - ' ' »j , E , 

τέλος ἔχοντα τῆς ϑείας μοίρας ἔξω τούτων εἶναι, Àv- 

πὴς τὸ καὶ ἡδονῆς, τοῦ δὲ φρονεῖν καὶ τοῦ γιγνώσκειν 
κατὰ πάντα μετειληφέναι. καὶ ξυμπλήρους δὴ ζώων 

; E , , kiaceer 
οὐρανοῦ ! γεγονότος ἑρμηνεύεσϑαι πρὸς ἀλλήλους τε 
Pul o ; , ; 

καὶ τοὺς ἀκροτατους ϑεοὺς πάντας τε καὶ πάντα, διὰ 

τὸ φέρεστϑαι τὰ μέσα τῶν ζώων ἐπὶ τὸ γὴν καὶ ἐπὶ 

EDI TU. ; » 
σεῖν, ἅτε λύπης μετέχοντα ἤδη" 

τὸν ὅλον οὐρανὸν ἐλαφρᾷ φερόμενα ῥύμῃ. τὸ δὲ ὕδα- 

τος πέμτετον ὃν uideor “μὲν ἀπεικάσειεν ἀν US ὁρ- 

dac ἀπεικαάζων 5 αὐτοῦ γεγονέναι, καὶ τοῦτ εἶναι 

τοτὲ μὲν ὁρώμενον, ἄλλοτε δὲ ἀποχρυφϑὲν ἄδηλον γι- 
γνόμενον, ϑαῦμα κατ᾽ ἀμυδρὰν ὄψιν παρεχόμενον. 
τούτων δὴ τῶν πέντε ' ὄντως ὄντων ζώων, ὅπῃ τινὲς 
ἐνέτυχον ἡμῶν, ἢ καϑ' ὕπνον ἐν ὀνειροπολίᾳ προςτυ- 
χόντες, ἢ κατὰ φήμας τε καὶ μαντείας λεχϑέν τισιν 
ἐν ἀκοαῖς ὑγιαίνουσιν ἢ καὶ κάμνουσιν, ἢ καὶ τελευτῇ 

βίου προςτυχέσι γενομένοις, ἰδίᾳ τὸ καὶ δημοσίᾳ δόξας 
παραγδγομένας, ὅϑεν ἱθρὰ πολλὰ πολλῶν γέγονε, τὰ 
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* , ' , - 
δὲ γενήσδται, τούτων πάντων νομοϑέτης, ὅςτις νοῦν 

: ' ; ν : ; 
κέκτηται καὶ τὸν βραχύτατον, οὔποτϑ un τολμήσῃ και- 

γοτομῶν ἐπὶ ϑεοσέβειαν, 1 ἥτις μὴ σαφὲς ἔχει 1544 τρό- D 

wer πόλιν ἑαυτοῦ. καὶ μὴν οὐδ᾽ ὧν ὁ πάτριος νόμος 
εἴρηκχβ περὶ ϑυσιῶν ἀποκωλύσει, μηδὲν. τὸ παράπαν 
εἰδώς, ὥςπερ οὐδ᾽ ὃν δυνατὸν εἰδέναι τὴ ϑνητῇ φύσει } 
τῶν τοιούτων, πέρι. τοὺς δὲ ὄντως ἡμῖν φανεροὺς ὃν- 
τας ϑεοὺς «p οὐχ ὁ αὐτὸς λόγος ἐ ἔχει κακίστους εἶναι 
τοὺς μὴ τολμῶντας λέγειν ἡμῖν καὶ φανεροὺς ποιεῖν, 
ἀνοργιάστους T8 ὄντας ἑτέρους ϑεοὺς καὶ τιμὰς μὴ | 

δεχομένους τὰς προςηκούσας αὐτοῖς; γῦν δὲ δὴ ξυμ- 
βαίνει γιγνόμενον ἅμα τὸ τοιοῦτον, οἷον &y ! εἴ ποτέ -E 

τις ἡμῶν ἥλιον ἢ σελήνην ἑωρακὼς ἣν γιγνομένους 

ἐφορῶντάς TR ἡμὰς πάντας, καὶ μὴ ἔφραξεν ἀδύνατος 

ὦν πῇ φράζειν, τιμῆς Te ἀμοίρους ὄντας ἅμα, καὶ μὴ 

προϑυμοῖτο τό ve αὑτοῦ μέρος εἰς ἔντιμον χώραν κα- 
ταφανεῖς ἄγων αὐτοὺς ἕορτάς τα αὐτοῖς γίγνεσϑαι 
ποιδῖν καὶ ϑυσίας, ἀπολαμβανόμενόν τε χρόνον &x&- , 
στοις μειζόνων T8 καὶ 

: , : ^ E 
ἐλαττόνων πολλάκις ἐνιαυτῶν 

et ', 5» 3 » - E 

ὧρας διανέμειν, * xp οὐκ ἂν κακὸς ἑαυτῷ τε καὶ ἀλ- ᾿988 
λῳ τῷ γιηγνώσκοντι λεγόμενος ἐν δίκῃ ξυνεδόκει λέγε- 

o 3al ποτ᾽ ἂν; KA. πῶς γὰρ οὔκ, ὦ ξένε; χάχκιστος 

μὲν οὖν. ΑΘ. Tovro τοίνυν, c Κλεινία φίλε, περὶ 

ἐμὲ γὺν γιγνόμενον ἰσϑι φανερῶς. KA. Hog λέγεις; 
IX. AO. Ἴστε ὀχτὼ δυνάμεις τῶν περὶ ὅλον οὐρανὸν 
γεγονυίας ἀδελφὰς ἀλλήλων, ὧν καϑοώρακα ἐγώ. καὶ 

οὐδὲν μ μέγα διαπέπραγι uou ῥάδιον γὰρ καὶ ἑτέρῳ. τού- 
τῶν Ó εἰσὲ τρεῖς "αὗται, uto μὲν ἡλίου, μία δὲ σελή- B 

»yc, μία δὲ τῶν πλανητῶν ἄστρων ὧν ἐμνήσϑημεν 
ὀλίγον ἔμπροσϑεν᾽ πέντε δὲ ἕ ἕτεραι. ταύτας δὴ πάσας 

καὶ τούτους τοὺς ἐν ταύταισιν εἴτε αὐτοὺς ἰόντας εἴτε; 
φερομένους ἐν ὀχήμασι πορένεσϑαι ταύτῃ, μηδεὶς &-| 

Àce ποτὲ νομίσῃ πάντων ἡμῶν, ὡς oi μὲν ϑεοὶ εἰσιν 
αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὐ, μηδ᾽ ὡς οἱ μὲν γνήσιοι, oi δὲ τοιοῦ- 

τοὶ τινες, οἵους οὐδὲ ϑέμις εἰπεῖν ἡμῶν οὐδενί, πάν- 

τες δὲ δὴ πάντας λέγωμέν τε καὶ φῶμεν ἀδελφούς v ! € 
E » 3 ^ » 

εἶναι καὶ ἐν ἀδελφαῖς μοίραις, καὶ τιμὰς ἀποδιδῶμεν 
μὴ τῷ μὲν ἐνιαυτόν, τῷ δὲ μῆνα, τοῖς δὲ μήτε τινὰ 

μοῖραν τάττωμεν μήτε τινὰ χφόνον, ἐν ᾧ διεξέρχεται 

τὸν αὑτοῦ πόλον, ξυναποτελῶν κόσμον, ὃν Praise λό- 

γος ὃ πάντων ϑειότατος ὁρατόν" ὃν ὁ μὲν εὐδαίμων 

πρῶτον μὲν ἐθαύμασεν, ἔπειτα δὲ ἔρωτα ἔσχε τοῦ 
Ou» ónó S nre: RNYRLUNESEE 

καταμαϑεῖν ὁπόσα ϑνητῇ φύσει ατά, ἡγούμενος 
ἀπ S Sr 
ἀρισϑ᾽ οὕτως εὐτυχέστατά τὸ διάξειν ' τὸν βίον τε- Ὁ 
λευτήσας τε εἰς τόπους ἥξειν προζήκοντας ἀρετῇ, καὶ 
μεμνημένος ἀληϑῶς Te καὶ ὄντως, μεταλαβὼν φρονή- 

σεως εἷς ὧν μιᾶς, τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ϑεωρὸς, τῶν 
καλλίστων γενόμενος, ὅσα κατ᾽ ὄψιν, διατελεῖ. yov δὴ 
τὸ μετὰ τοῦϑ᾽ ἡμῖν λοιπὸν λέγειν ὅσοι T εἰσί, καὶ τί- 
νες᾽ οὐ γὰρ μήποτε φανῶμεν ψευδεῖς. ! 
διμσχυρίζομαι: τό γε τοσοῦτον. Aye γὰρ πάλιν ὀκτὼ 

μὲν εἶναι, τῶν δὲ ὀχτὼ τρεῖς μὲν εἰρῆσϑαι, πέντε δ᾽ 
ἔτι λοιπάς. ἡ τετάρτη δὲ φορὰ καὶ διέξοδος ἅμα καὶ 
πέμτιτη τάχει μὲν ἡλίῳ σχεδὸν i ἴση, καὶ οὔτα βραδυτέ- 
ρα οὔτε ϑάττων. τό y ἐπίπαν cei τούτων τριῶν ὃν- | 
τῶν, τὸν »οὖν ἱκανὸν ἔχοντα ἡγεῖσϑαι. λέγωμεν δὴ 
ταύτας ἡλίου r εἶναι καὶ ἑωςφόρου" καὶ τρίτον ὡς μὲν, 
ὀνόματι φράζειν οὐκ ἔστι διὰ τὸ μὴ γιγνώσκεσϑαι. 
τούτου δ᾽ αἴτιος ὃ πρῶτος ταῦτα κατιδὼν βάρβαρος | 

βεβαίως δὴ E 
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INGERTI AUCTORIS EPINOMIS. 

ὦν" παλαιὸς γὰρ δὴ τόπος ἔϑρεψε τοὺς πρώτους ταῦ- 
τα ἐννοήσαντας, * διὰ τὸ κάλλος τῆς ϑερινῆς ὥρας, 
ἣν Aiyvntóc τε καὶ Συρία ἱκανῶς κέκτηται, φανεροὺς 
μέν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀστέρας ἀεὶ ξύμπαντας καϑορῶν- 

τας, ἅτε νεφῶν καὶ ὑδάτων ἀπόπροσϑεν ἀεὶ τοῦ κό- 

σμου κατῳκισμένους. ὅϑεν καὶ πανταχόσδ καὶ δεῦρ᾽ 
τ᾿ RR, βεβασανισμένα χρόνῳ μυριδτεῖ τὸ καὶ ἀπείρῳ. 

διὸ ϑαῤῥοῦντα χρὴ ταῦτα, εἰς νόμους ϑέσϑαι" 10 
μὴ τίμια τὰ, ϑεῖα εἶναι ἢ τάδε μὴ ϑεῖα σαφῶς οὐκ 
ἐμφρόνων. ὅτι δὲ οὐκ ὀνόματα ! ἔσχηκδ, τήν γε ci- 
τίαν χρὴ λέγεσϑαι ταύτην. ἀλλὰ γὰρ ἐπωνυμίαν εἰλή- 

φασι ϑεῶν. ὃ μὲν γὰρ ἑωςφόρος ἕσπερός τε ὧν αὐ- 
τὸς Ἀφροδίτης εἶναι σχεδὸν ἔ ἔχει λόγον καὶ μάλα X 

gio νομοϑέτῃ πρέπον, ὁ δ᾽ ὁμόδρομος ἡλίῳ τε 

καὶ τούτῳ σχεδὸν Ἕρμοῦ" τρεῖς δ᾽ ἔτι φορὰς λέγωμεν 
ἐπὶ δεξιὰ πορευομένων μετὰ σελήνης τε καὶ ἡλίου. ἕνα 

δὲ τὸν ὄγδοον χρὴ λέγειν, ὃν μάλιστ᾽ ἂν τις ἄνω κό- 
σμον προςαγορεύοι, ὃς ἐναντίος ἐκείνοις ξύμπασι πο- 
φεύεται, ἄγων τοὺς ἄλλους, ὥς ys ἀνϑρώποις gaivowr 
ἄν en τούτων εἰδόσιν. ὅσα δὲ ἱκανῶς ἔσμεν, ἀνάγ- 

"λέγειν καὶ λέγομεν" ἧ γὰρ ὄντως οὖσα σοφία 
ΡΝ πη φαΐνεται τῷ καὶ σμιχρὰ ξυννοίας ὀρϑῆς 

ϑείας v8 μετειληφότι. λοιποὶ δὴ τρεῖς ἀστέρες, ὧν εἷς 
μὲν βραδυτῆτι διαφέρων αὐτῶν ἐστί, Κρόνου δ᾽ αὐτόν 

τινες ἐπωνυμίαν φϑέγγονται" τὸν δὲ μετὰ τοῦτον βρα- 
2 δυτῆτι λέγειν. χρὴ Διός" "gros δὲ ὁ μετὰ τοῦτον" 
ndr» δὲ οὗτος ἐρυϑρώτατον ἔχει χρῶμα. χαλεπὸν 

δὲ οὐδὲν τούτων κατανοῆσαι τινα φράζοντός τινος, «À- 
λὰ μαϑόντα, ! ὡς λέγομεν, ἡγεῖσϑαι δεῖ. Χ. τόδε yt 

μὴν διανοηϑῆναι χρὴ πάντ᾽ ἄνδρα Ἕλληνα, ὡς τόπον 

ἔχομεν τὸν τῶν Ἑλλήνων πρὸς ἀρετὴν ἐν τοῖς σχεδὸν 
ἄριστον. τὸ δ᾽ ἐπαινετὸν αὐτοῦ χρὴ λέγειν, ὅτι μέσος 
ἄν εἴη χειμώνων 18 καὶ τῆς ϑερινῆς φύσεως. ἡ δ᾽ 
ὑστεροῦσα ἡμῖν εἰς τὸ ϑερινὸν φύσις τοῦ περὶ τὸν 
ἐχεῖ τόπον, ὅπερ εἴπομεν, ὕστερον αὐτοῖς παραδέδωκε 

τὸ τούτων τῶν ϑεῶν τοῦ κόσμου καταγόημα. λάβωμεν 
δὲ ὡς, 0 τί περ ἄν Ἕλληνες ! βαρβάρων παραλάβωσι, 
κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται. καὶ δὴ καὶ πε- 

γὰρ 

πολ uo : MES - z : 
, ρὲ τὰ νῦν λεγόμενα ταὐτὸν δεῖ διανοηϑῆναι τοῦτο, ὡς e COE ] 

c 

χαλεπὸν μὲν πάντα τὰ τοιαῦτα ἀναμφιςβητήτως ἐξευ- 
ρίσκειν, πολλὴ δ᾽ ἐλπὶς ἅμα καὶ καλὴ κάλλιον καὶ * δι- 
καιότερον ὄντως τῆς ἐκ τῶν βαρβάρων ἐλϑούσης φή- 
μῆς τε ἅμα καὶ ϑεραπείας πάντων τούτων τῶν ϑεῶν 
ἐπιμελήσεσϑαι τοὺς Ἕλληνας, παιδείαις 18 καὶ ἐκ 4ελ- 
φῶν μαντείαις χρωμένους καὶ πάσῃ τῇ κατὰ νόμους 

! ϑεραπείᾳ. τόδε δὲ μηδείς ποτὲ φοβηϑῇ τῶν Ἑλλήνων, 
[ὡς οὐ χρὴ περὶ τὰ ϑεῖά ποτε πραγματεύεσϑαι ϑνη- 

— τοὺς ὄντας, πᾶν δὲ τούτου διανοηϑῆναι τοὐναντίον, 
᾿ὡς οὔτε ἄφρον ἐστὲ mors τὸ ϑεῖον ovra ἀγνοδὶ που 
τὴν ἀνϑρωπίνην ' φύσιν, αλλ oie» ὅτι διδάσκοντος 

αὐτοῦ ξυνακολουϑήσει καὶ μαϑήσεται τὰ διδασκόμε- 
γα, ὅτι δὲ διδάσκει τοῦτο αὐτὸ ἡμᾶς, μανϑάνομεν δὲ 
ἡμεῖς, ἀριϑμόν τε καὶ ἀριϑμεῖν οἷδε δήπου" πάντων 
γὰρ ἀφρονέστατον & ἂν εἴη τοῦτο ἀγνοοῦν" τὸ λεγόμε- 
»oy γὰρ ἄν ὄντως αὐτὸ αὑτὸ ἀγνοοῖ, χαλεπαῖνον τῷ 

᾿ δυναμένῳ μανϑάνειν, ἀλλ᾽ οὐ συγχαῖρον ἄνευ φϑόνου 
| διὰ ϑεὸν ἀγαϑῷ γενομένῳ. λόγον δὴ καὶ πολὺν καὶ 
καλὸν ἔχει, τότε μέν, ὅτε περὶ ϑεῶν ἦν ἀνϑρώποις ' 
διανοήματα πρῶτα, ὥς T ἐγένοντο oio T ἐγίγνοντο 
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καὶ οἵας μετδχϑιρίζοντο πράξεις, μὴ κατὰ νοῦν τοῖς 
σώφροσι λέγεσϑαι μηδὲ φίλως, μηδ᾽ ὡς οἱ δεύτεροι, ἐν 

οἷς πρεσβύτατα μὲν τὰ πυρὸς ἐλέγετο καὶ ὕδατος καὶ 
τῶν ἄλλων σωμάτων, ὕστερα δὲ τὰ τῆς ϑαυμαστῆς 
ψυχῆς, καὶ φορὰ κρείττων καὶ τιμιωτέρα, ἣν τὸ σῶμα 
εἴληχε φέρειν αὐτό τε ἑαυτὸ ϑερμότητι καὶ ψύξεσι καὶ 
πᾶσι τοῖς τοιούτοις, ἀλλ οὐ ψυχὴ σῶμά τε καὶ ἑαυ- 
τήν. ' νῦν δ᾽ ὅτε λέγομεν ψυχὴν μέν, ἄνπερ ἐν σώματι 
γένηται, ϑαῦμα οὐδὲν κινεῖν τα καὶ περιφέρειν τοῦτα 
καὶ ἑαυτήν, οὐδ᾽ ἡμῖν ἀπιστεῖ ψυχὴ κατὰ λόγον οὐδέ- 
γα, ὡς βάρος οὐδὲν περιφέρειν δυναμένη. διὸ καὶ νῦν 
ἡμῶν ἀξιούντων, ψυχῆς οὔσης αἰτίας τοῦ ὅλου, καὶ 

πάντων μὲν τῶν ἀγαϑῶν ὄντων τοιούτων, τῶν δὲ αὖ 

φλαύρων τοιούτων ἄλλων, τῆς μὲν φορᾶς πάσης καὶ 

κινήσεως ψυχὴν αἰτίαν εἶναι ϑαῦμα ' οὐδέν, τὴν δ᾽ 

ἐπὶ τἀγαϑὸν φορὰν καὶ κίνησιν τῆς ἀρίστης ψυχῆς 
εἶναι, τὴν δ᾽ ἐπὶ τοὐναντίον ἐναντίαν νενικηκέναι δεὶ 

καὶ νικᾶν τὰ ἀγαϑὰ τὰ μὴ τοιαῦτα. ΧΙ. ταῦτα ἡμῖν 

εἴρηται πάντα κατὰ τὴν τῶν ἀνοσίων τιμωρὸν δίκην. 
περὶ δὲ δὴ τὸ δοκιμαζόμενον ovy οἷόν τε ἡμῖν ἀπι- 
στεῖν, ὡς οὐ δεῖ τὸν ys ἀγαϑὸν σοφὸν ἡμᾶς ἡγεῖ- 
σϑαι. * τὴν δὲ σοφίαν ταύτην, ἣν ζητοῦμεν πάλαι, 
ἴδωμεν, ἂν ποτ᾽ ἄρα ἐπινοήσωμεν ἢ κατὰ παιδείαν ἢ 

κατὰ τέχνην, ἥντινα τοῦ γιγνώσκειν ἐνδεεῖς ὄντες τῶν 
δικαίων ἀγνώμονες ἄν εἶμεν, ὄντες τοιοῦτοι. δοκοῦμεν 

δή μοι, καὶ λεκτέον" ἄνω γὰρ καὶ κάτω bnov, ü uot 

καταφανὴς γέγονε, πειράσομαι δήλην ὑμῖν αὐτὴν ἀπο- 
τελεῖν. τὸ δὴ μέγιστον ἀρετῆς οὐ καλῶς πραττόμενον 
ἡμῖν γέγονεν αἴτιον, ὡς ἄρτι σημαίνειν ἐκ τῶν εἰρημέ- 

vov uot σφόδρα δοκεῖ. μεῖζον μὲν γὰρ ! ἀρετῆς μη- 
| δεὶς ἡμᾶς ποτὲ πείϑῃ τῆς εὐσεβείας εἶναι τῷ ϑνητῷ 
γύρει" τοῦτο δ᾽ ὅτι δί ἀμαϑίαν τὴν μεγίστην ἐν ταῖς 
ἀρίσταις φύσεσιν οὐ γέγονε, λεκτέον. ἄρισται δ᾽ εἰσὶν 

αἵ χαλεπώτατα μὲν ἄν γενόμεναι, μέγιστον δὲ ὄφελος, 

ἐναντίας φύσεως μετρίως ἀποδεχομένη ψυχὴ καὶ πράως 
εὔκολος ἄν εἴη, τήν τε ἀνδρείαν ἀγαμένη, καὶ πρὸς τὸ 
σωφρονεῖν δὐπειϑής, καὶ τό γ8 μέγιστον, ἐν ταύταις 

ταῖς ! φύσεσι δυναμένη μανϑάνειν καὶ μνήμων οὖσα 
εὖ μάλα χαίρειν τούτοις αὐτοῖς δύναιτ᾽ ἂν φιλομαϑῆς 

Gr εἶναι. ταῦτα γὰρ OUrS ῥᾷδια φύεσϑαι, γενόμενά 
τε καὶ τροφῆς καὶ παιδείας τυχόντα ἧς δεῖ, τοὺς πλεί- 
στους αὐτῶν καὶ χείρους κατέχειν ὀρϑότατα δύναιτ᾽ 
ἄν τῷ φρονεῖν καὶ πράττειν καὶ λέγειν περὶ ϑεοὺς 
ἕκαστα, ὡς δεῖ τε καὶ Or8 δεῖ, περὶ ϑυσίας τε καὶ 

καϑαρμοὺς τῶν περὶ ϑεούς τε καὶ ἀνϑρώπους, οὐ 

τιμῶντας, ἀρε- 
τήν, ὃ δὴ καὶ μέγιστόν ἐστι ξυμπάντων πάσῃ τῇ πό- 
λει. τοῦτο δὴ οὖν τὸ «μέρος εἶναί φαμεν φύσει κυριώ- 
τατον καὶ δυνατὸν ὡς οἷόν τ κάλλιστα καὶ ἄριστα 

μαϑεῖν, εἰ διδάσκοι τις. ἀλλ οὐδ᾽ ἂν διδάξειεν, εἰ μὴ 

ϑεὸς ὑφηγοῖτο᾽ εἴ T οὖν διδάσκοι, κατὰ τρόπον δὲ μὴ 
δρῷ τὸ τοιοῦτον, κρεῖττον μὴ μανϑάνειν. ὅμως δ᾽ ἐκ 

τῶν YUy λεγομένων ἀνάγκη μαϑεῖν ταῦτα καὶ ἐμὲ λέ- 
7ειν τὴν τοιαύτην τε καὶ ἀρίστην φύσιν. πειρώμεϑα 
δὴ τῷ τ λόγῳ | διεξελϑεῖν ἅ ἃ τ ἐστὲ καὶ οἷα καὶ ὡς 

δεῖ μανϑάνειν, κατὰ δύναμιν τήν T ἐμὴν τοῦ λέγοντος 
καὶ τὴν τῶν δυναμένων εἰςακοῦσαι ϑεοσεβείας, * ᾧτινι 

| τρόπῳ τίς τινα μαϑήσεται. σχεδὸν μὲν οὖν ἐστὲν ἄτο- 

σχήμασι τεχνάζοντας, ἀλλὰ ἀληϑείᾳ ! 

&v γίγνωνται: τά τε γὰρ τῆς βραδείας τὸ καὶ τῆς | 

b^ 
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πον ἀκούσαντι τὸ δ᾽ ὄνομα αὐτοῦ λέγομεν ἡμεῖς 7ε, 
ὅ τις οὐκ ἂν ποτε δόξειε δ ἀπειρίαν τοῦ πράγματος, 

ἀγνοεῖτε, ὅτι σοφώτατον ἀνάγκη τὸν ἀστρονομίαν. | 

ἀληϑῶς ἀστρονύμον εἶναι, μὴ τὸν καϑ' Ἡσίοδον | 

ἀστρονομοῦντα. χαὶ πάντας τοὺς τοιούτους, οἷον δυ- 

cuc τὸ καὶ ἀνατολὰς ἐπεσκεμμένον, ἀλλὰ τὸν τῶν | 

ὀκτὼ περιόδων τὰς ἑπτὰ περιόδους, διεξιούσης τὸν 

αὐτὸν κύκλον ἑκάστης, οὕτως ὡς οὐκ ἄν ῥᾳδίως ! πο - 

τὲ πᾶσα φύσις ἱκανὴ γένοιτο ϑεωρῆσαι, μὴ ϑαυμα- 

στῆς μετέχουσα φύσεως. 0 νῦν εἰρήκαμεν ἐροῦμέν τε, 
ὥς φαμεν, ὅπῃ δεῖ τὸ καὶ ὅπως χρεὼν μανϑάνειν. 
πρῶτον δ᾽ ἡμῖν τόδε λεγέσϑω. ΧΙΙ. σελήνη μὲν πε- 
ρἷοδον τὴν αὑτῆς τάχιστα διέξεισιν, ἄγουσα μῆνα καὶ 

πανσέληνον πρώτην" δεύτερον δὲ κατανοεῖν δεῖ τὸν 
ἥλιον, τροπὰς ἄγοντα διὰ πάσης τῆς αὑτοῦ περιόδου, 
καὶ τούτῳ τοὺς ξυνδρόμους. ἵνα δὲ μὴ πολλάκις ταὺ- 

τὰ περὶ τῶν αὐτῶν διαλεγώμεϑα, ! τὰς ἄλλας, ὅσας 

ἐν τῷ πρόσϑεν διεξήλϑομεν, ὁδοὺς τούτων οὐ ῥάδιον 

ξυννοεῖν. ἐπὶ δὲ ταῦτα παρασκευάζοντας φύσεις, δι 

ς δυνατὸν εἶναι χρεὼν πολλὰ προδιδάσκοντα καὶ ἐϑί- 
ζοντα δεῖ διαπονήσασϑαι παῖδα ὄντα καὶ νεανίσκον. 

διὸ μαϑημάτων δέον ἄν εἴη" τὸ δὲ μέγιστόν τε καὶ 
πρῶτον ἀριϑμῶν αὐτῶν, ἀλλ ov σώματα ἐχόντων, ἀλ- 

λὰ ὅλης τῆς τοῦ περιττοῦ τε καὶ ἀρτίου γενέσεώς τε 
xal δυνάμεως, ὅσην παρέχεται πρὸς τὴν τῶν ὄντων 
φύσιν. ταῦτα δὲ ! μαϑόντι τούτοις ἐφεξῆς ἐστὶν ὃ 

τῶν 
οὐκ ὄντων δὲ ὁμοίων ἀλλήλοις φύσει ἀριϑμῶν ὁμοίω- 

-" * , - x 

χαλοῦσι uiv σφύδρα γελοῖον ὄνομα γεωμετρίαν, 

σις πρὸς τὴν τῶν ἐπιπέδων μοῖραν yeyorvia ἐστι δια- 

φανής" ὃ δὴ ϑαῦμα οὐκ ἀνϑρώπινον ἀλλὰ γεγονὸς 
ϑεῖον φανερὸν ἂν TURNO TO δυναμένῳ ξυν»οεῖν. με- 

τὰ δὲ ταύτην τοὺς τρὶς ηὐξημένους καὶ τῇ στερεᾷ φύ- 
σει ὁμοίους, τοὺς δὲ ἀνομοίους αὖ γεγονότας ἑτέρᾳ 
τέχνη ὁμοίᾳ ταύτῃ, ἣν δὴ γεωμετρίαν ἐκάλεσαν οἵ 
προςτυχεῖς ' αὐτῇ γεγονότες. ὃ δὲ ϑεῖόν T ἐστὶ καὶ 

διανοουμένοις, ὡς 

τῆς δυνάμεως καὶ 
ϑαυμαστὸν τοῖς ἐγκαϑορῶσί T6 καὶ 

περὶ τὸ διπλάσιον ἀεὶ στρεφομένης 

INCERTI ΠΤ ΟΠ Ο ΕΞ 

τῆς ἐξ ἐναντίας ταύτῃ xcd ἑκάστην e εἶδος 

ἢ μὲν δὴ 
πρώτη τοῦ διπλασίου κατ᾽ ἀριϑμὸν ὃ ἕν πρὸς δύο κατὰ 

zai ,Tévoc ἀποτυποῦται * πᾶσα 7 φύσις. 

λόγον “φερομένη, διπλάσιον δὲ à κατὰ δύναμιν οὖσα" 
ἡ δ᾽ εἰς τὸ στερεόν τε καὶ ἁπτὸν πάλιν αὖ διπλάσιον, 

ἀφ᾽ ἑνὸς εἰς ὀκτὼ διαπορευϑεῖσα" ἡ δὲ διπλασίου μὲν 

εἰς μέσον, ἴσως δὲ τοῦ ἐλάττονος πλέον ἔλαττόν τε 

τοῦ μείζονος, τὸ δ᾽ ἕτερον τῷ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων 

αὐτῶν ὑπερέχον τε καὶ ὑπερεχόμενον. ἐν μέσῳ δὲ τοῦ 
$E πρὸς τὰ δώδεκα Ew ξυνέβη TO TE ἡμιόλιον. καὶ ! ἐπί- 

τρίτον. τούτων αὐτῶν ἐν τῷ μέσῳ ἐπ᾽ ἀμφότερα στρδ- 
φομένη τοῖς ἀνϑρώποις σύμφωνον χρείαν xai σύμμε- 
τρον ἀπενείματο παιδιᾶς ῥυϑμοῦ τε xai ἁρμονίας χά- 

Qu, εὐδαίμονι χορεΐᾳ Μουσῶν δεδομένη. ΧΗΙ. ταῦτα 
μὲν ovr δὴ ταύτῃ γιγνέσϑω τε καὶ ἐχέτω, ξύμπαντα" 
τὸ δ᾽ ἐπὶ τούτοις τέλος, εἰς ϑείαν γένεσιν ἅμα καὶ τὴν 
τῶν ὁρατῶν καλλίστην τε καὶ ϑειοτάτην φύσιν ἱτέον, 
ὅσην ἀνϑρώποις ϑεὸς ἔδωκε κατιδεῖν, ἣν οὕποτε ἄνευ 

τῶν νῦν διειρημένων ! μὴ κατιδὼν ἐπεύξεταί τις ὁᾳ- 
στώνη παραλαβεῖν. πρὸς τούτοις δὲ τὸ καϑ' ἕν τῷ 

e À— 

EPINOMIS. 

κατ᾿ εἴδη προςαχτέον ἐν ἑχάσταις ταῖς συ ουσίαιε, ἐρὼ- 

τῶντά τε καὶ ἐλέγχοντα τὰ μὴ καλῶς ῥηϑέντα᾽ 
τως γὰρ καλλίστη καὶ πρώτη βάσανος ἂν ϑρώποις ὁρ- 
ϑῶς γίγνεται, ὅσαι δὲ οὐχ οὖσαι προςποιοῦνται, μα- 

΄ 
εἰῤρ 

ταιότατος πόνος ἁπάντων. ἔτι δὲ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ 

χρόνου ἡμῖν ληπτέον, ὡς ἀκριβῶς ἀποτελεῖ πάντα τὰ 

xaT οὐρανὸν γιγνόμενα, io! πιστεύσας, ὡς ὃ λόγος 

ἀληϑὴς γέγονεν, ὅτι πρεσβύτερόν T ἐστὶν ἅμα καὶ 
ϑειότερον ψυχὴ σώματος, ἡγήσαιτ᾽ ἂν παγκάλως τε καὶ 

ἱκανῶς εἰρῆσϑαι τὸ ϑεῶν εἶναι πάντα πλέα καὶ μηδέ- 
ποτε λήϑῃ μηδὲ ἀμελείᾳ τῶν κρειττόνων ἡμᾶς παρω- 
λιγωρῆσϑαι. γοητέον δ᾽ ἐστὶ περὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 
τόδε, ὡς ἐὰν μὲν τις ἕκαστα τούτων ὀρϑῶς λαμβάνῃ, 
μὲγ᾽ ὄφελος γίγνεται τῷ παραλαμβάνοντι κατὰ τρόπον, 
εἰ δὲ μή, ϑεὸν ἄμεινον ἀεὶ καλεῖν. ὃ δὲ τρόπος ὅδε" 
! ἀνάγκη γὰρ τόγϑ τοσοῦτον φράζειν. πᾶν διάγραμμα 

ἀριϑμοῦ T8 σύστημα καὶ ἁρμονίας σύστασιν ἅπασαν 
τῆς τε τῶν ἄστρων περιφορᾶς τὴν ὁμολογίαν οὖσαν 
μίαν ἁπάντων ἀναφανῆναι δεῖ τῷ κατὰ τρόπον μαν- 
ϑάνοντι, ἀναφανήσεται δὲ ἂν, ὃ λέγομεν, ὀρϑῶς τις 

εἰς ἕν βλέπων | μανϑάνῃ" δεσμὸς γὰρ * πεφυκὼς πάν- 
τῶν τούτων εἷς ἀναφανήσεται διανοουμένοις. εἰ δ᾽ ἀλ- 

λως πὼς ταῦτα μεταχειριεῖταί τις, τύχην δεῖ καλεῖν, 
ὥςπερ καὶ λέγομεν" οὐ γὰρ ἄνευ 78 τούτων μήποτέ 
τις ἐν πόλεσιν εὐδαίμων γένηται φύσις, ἀλλ᾿ οὗτος ὁ 
τρόπος, αὕτη 7| τρογή, ταῦτα τὰ μαϑήματα εἴτε χαλε- 
πὰ εἴτε ῥάδια, ταύτῃ πορευτέον. ἀμελῆσαι δὲ οὐ ϑε- 
μιτόν ἐστι ϑεῶν καταφανοῦς γενομένης τῆς πάντων 
αὐτῶν κατὰ τρόπον λεγομένης φήμης εὐτυχοῦς. τὸν δὲ 
ξύμπαντα ταῦτα ! σὕτως εἰληφότα, τοῦτον λέγω τὸν B 
ἀληϑέστατα σοφώτατον" ὃν καὶ διϊσχυρίζομαι παΐζων 
καὶ σπουδαΐζων ἅμα, ὅτε ϑανάτῳ τις τῶν τοιούτων τὴν ἵν 

αὑτοῦ. μοῖραν ἀναπλήσει, σχεδὸν ἐάνπερ £r ἀποϑα- 

γὼν ἢ, μήτε μεϑέξειν ἔτι πολλῶν τότε καϑάπερ γῦν 

αἰσϑήσεων, μιᾶς τε μοΐρας μετειληφότα μόνον καὶ ἐκ 

πολλῶν ἕνα γεγονότα εὐδαίμονά τε ἔσεσϑαι καὶ σο- 
φώτατον ἅμα καὶ μακάριον, εἴτε τις ἐν ἠπείροις εἴτ᾽ 
ἐν νήσοις μαχάριος ὧν ζῇ, κἀκεῖνον μεϑέξειν ' τῆς C 1 D 0 7 μ 

΄ δες, οὐδ »᾿ ' » , - 
τοιαύτης ἀεὶ τύχης, κεῖτε δημοσίᾳ τις ἐπιτηδεύσας ταῦ- 

τα εἴτε ἰδίᾳ διαβιῷ, τὰ αὐτὰ καὶ ὡςαύτως αὐτὸν πρά- 
D - Zi ev 2: , Mr A Lue 

ἕξειν παρὰ ϑεῶν. 0 δὲ xar ἀρχὰς τε ἐλέγομεν, καὶ νῦν 
js : ; αὐ NE, oda F 

αὑτὸς πάρεστι λόγος ἀληϑὴς ὄντως, Oc ov δυνατὸν 

ἀνϑρώποις τελέως μακαρίοις τε καὶ εὐδαίμοσι γενέ- 

σϑαι πλὴν ὀλίγων, ἔστι ταῦτα ὀρϑῶς εἰνημένα" ὅπό- 

σοι γὰρ ϑεῖοι καὶ σώφρονες ἅμα τῆς ἄλλης τὸ μετέ- 

χοντες ἀρετῆς φύσει, πρὸς δὲ τούτοις ὅσα μαϑήματος 

ἔχεται ! μακαρίου πάντα εἰληφότες, & δ᾽ ἔστιν εἰρήκα- Ὁ 

EY, τούτοισι. ὄνοις τὰ τοῦ δαιμονίου ξύ παντὰ κα n 
voc εἴληχέ τε καὶ ἔχει. τοῖς μὲν οὖν ταῦτα οὕτω δια- 
πονήσασιν ἰδίᾳ λέγομεν καὶ δημοσίᾳ κατὰ νόμον τίϑε- 
μεν, εἰς πρεσβύτου τέλος ἀφικομένοις τὰς μεγίστας 
ἀρχὰς παραδίδοσϑαι δεῖν, τοὺς δ᾽ ἄλλους τούτοις ξυν- 

ἐπομένους εὐφημεῖν πάντας ϑεοὺς ἅμα καὶ πάσας, 
καὶ τὸν νυχτερινὸν ξύλλογον ἐπὶ ταύτην τὴν σοφίαν 
ἱκανῶς γνόντας T8 καὶ δοκιμάσαντας ἡμᾶς ipsc 
πάντας ! παρακαλεῖν. 
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-| xm» τούτους, οὗς πρὸ πάντων ἔδει πολεμεῖν, εἴπομεν, 

| ὡς &g αὐτοὺς δέοι φύλακας εἶναι μόνον τῆς πόλεως, 

l oM Το νυν 

TA TOY ΔΙΑΔΟΓΟΥ͂ IIPOXOIIA. 

XOKPATHX, KPITIAX, 

T. III p. 17. : ; "wer PDAS 
«ed. eph. I. ΣΩ. Εἷς, δύο, τρεῖς" ὁ δὲ δὴ τέταρτος 

ἡμῖν, e φίλε Τίμαιε, ποῦ, τῶν χϑὲς μὲν δαιτυμόνων, 

τὰ νῦν δ᾽ ἑστιατόρων; TI. σϑένϑιά τις αὐτῷ ξυν- 

ἔπεσεν, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ ἂν ἑκὼν τῆςδε ἀπελείπε- 
το τῆς συνουσίας. EQ. Οὐκοῦν σὸν τῶνδέ τὸ ἔργον 

x«i τὸ ὑπὲρ τοῦ ἀπόντος ἀναπληροῦν μέρος; TI. 

Πάνυ μὲν οὖν, καὶ κατὰ δυναμίν ye οὐδὲν ! ἐλλείψο- 
μεν" οὐδὲ | γὰρ ἄν εἴη δίκαιον χϑὲς ὑπὸ σοῦ ξενισϑέν- 
τας οἷς ἦν πρέπον ξενίοις μὴ οὐ προϑύμως σὲ τοὺς 
λοιποὺς ἡμῶν ἀνταφεστιᾶν. ΣΏ. 4g οὖν μέμνησϑε, 
ὅσα ὑμῖν καὶ περὶ ὧν ἐπέταξα εἰπεῖν; ΤΙ. Τὰ μὲν 

μεμνήμεϑα, ὅσα δὲ μή, σὺ παρὼν ὑπομνήσεις. μᾶλλον 

δέ, εἰ μή τὶ σοι χαλεπόν, ἐξ ἀρχῆς διὰ βραχέων παλιν 

ἐπάνελϑε αὐτά, ἵνα βεβαιωϑῇ μᾶλλον παρ᾿ ἡμῖν. EQ. 
Ταῦτ᾽ ἔσται. χϑές που τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ ῥηθέντων λόγων 

περὶ πολιτείας ! qv τὸ κεφάλαιον, οἵα τε xol ἐξ οἵων 
ἀνδρῶν ἀρίστη κατεφαίνετ᾽ ἂν μοι γενέσϑαι. ΤΙ. Καὶ 

μᾶλα J^, ἡμῖν, o Σώκρατες, ῥηϑεῖσα. πᾶσι κατὰ νοῦν. 
ΣΩ. "Ao οὖν οὐ τὸ τῶν γεωργῶν, ὅσαι LÀ ἄλλαι τέ- 

χναι, πρῶτον ἐν αὐτῇ χωρὶς διειλόμεϑα ἀπὸ τοῦ γέ- 
γους τοῦ τῶν προπολεμησόντων; ΤΙ. Nol. EQ. Καὶ 
κατὰ φύσιν ye δὴ διδόντες τὸ xc αὑτὸν ἑκάστῳ 
πρόςφορον ἕν μόνον ἐπιτήδευμα καὶ μίαν ἑκάστῳ ' τέ- 

sire τις ἔξωϑεν ἢ καὶ τῶν ἔνδοϑεν i ἴοι xoxo voy jg, 
δικάζοντας μὲν πράως τοῖς ἀρχομένοις ὑπ᾽ αὐτῶν ἅτδ 
καὶ φύσει φίλοις s οὖσι, χαλεποὺς δὲ ἐν ταῖς μάχαις 
τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν ἐχϑρῶν γιγνομένους. TI. Παν- 

τάπασι μὲν οὖν. EQ. Φύσιν γάρ, οἶμαί, τινὰ τῶν 

φυλάχων τῆς ψυχῆς ἐλέγομεν ἅμα μὲν ϑυμοειδῆ ἅμα 
δὲ φιλόσοφον δεῖν εἶναι διαφερόντως, i ἵνα πρὸς ἑκατέ- 
ρους δύναιντο ὀρϑῶς πρᾶοι καὶ χαλεποὶ γίγνεσϑαι. 
TIL lyo. EQ. Tí δὲ τροφήν; ἀρ 0v γυμναστικῇ καὶ 

μουσικῇ pariunt τε, ὅσα προφήκει τούτοις, ἐν ἅπα- 
σι τεϑράφϑαι; ΤΙ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Τοὺς ! δέ 
78 οὕτω τραφέντας ἐλέχϑη mov μήτε χρυσὸν μήτϑ ἂρ- 

ΤΊΜΑΙΟΣ ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ 

γύρον jure ἄλλο ποτὲ μηδὲν κτῆμα ἑαυτῶν ἴδιον νο- 
uite δεῖν, ἀλλ᾿ ὡς ἐπικούρους μισϑὸν λαμβάνοντας 
τῆς φυλακῆς παρὰ τῶν σωζομένων ὑπ᾽ αὐτῶν, ὅσος 
σώφροσι μέτριος, ἀναλίσκειν v8 δὴ κοινῇ καὶ ξυνδιαι- 
τωμένους μετὰ ἀλλήλων ζῆν, ἐπιμέλειαν ἔχοντας ἀρετῆς 
διὰ παντός, τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ἄγοντας σχο- 

λήν. EQ. Καὶ μὲν 
δὴ καὶ περὶ γυναικῶν ! ἐπεμνήσθημεν, ὡς τὰς φύσεις 
τοῖς ἀνδράσι παραπλησίας εἴη ξυναρμοστέον, καὶ τὰ 

ἐπιτηδεύματα πάντα κοινὰ κατά τε πόλεμον καὶ κατὰ 
τὴν ἄλλην δίαιταν δοτέον πάσαις. ΤΙ. Ταύτῃ καὶ 

EQ. Τί δαὶ δὴ τὸ περὶ τῆς παιδο- 
ποιίας; ἢ τοῦτο μὲν διὰ τὴν ἀήϑειαν τῶν λεχϑέντων 
εὐμνημόνευτον, ὅτι κοινὰ τὰ τῶν γάμων καὶ τὰ τῶν 

Ἐλέχϑη καὶ ταῦτα ταύτῃ. 

ταῦτα ἐλέγϑδτο. 

παίδων πᾶσιν ἁπάντων ἐτόϑεμεν, μηχανώμενοι, ὅπως 
μηδείς ποτ τὸ γεγενημένον αὐτῷ ἰδίᾳ γνώσοιτο, γο- 
μιοῦσι δὲ ! πάντες πάντας αὐτοὺς ὁμογενεῖς, ἀδελφὰς 
μὲν καὶ ἀδελφοὺς ὅσοιπερ ἂν τῆς πρεπούσης ἐντὸς 
ἡλικίας γίγνωνται, τοὺς δ᾽ ἔμπροσϑεν καὶ ἄνωϑεν yo- 
γέας τὸ καὶ γονέων προγόνους, τοὺς δ᾽ εἰς τὸ κάτω- 
ϑεν ἐχγόνους παῖδας 16 ἐκγόνων; TI. Ἰγαΐ, καὶ ταῦ- 

τα εὐμνημόνευτα ἧ λέγεις. zo Ὅπως δὲ δὴ κατὰ 

δύναμιν εὐϑὺς γίγνοιντο ὡς ἄριστοι τὰς φύσεις, ἀρ 
οὐ μεμνήμεϑα, ὡς τοὺς ἄρχοντας ἔφαμεν καὶ τὰς ἀρ- 
χούσας δεῖν εἰς τὴν τῶν γάμων σύνερξιν. λάϑρᾳ ! μη- 
χανᾶσϑαι κλήροις τισίν, ὅπως οἵ κακοὶ χωρὶς οἵ T 
ἀχαϑοὶ ταῖς ὁμοίαις ἑκάτεροι ξυλλήξονται, καὶ μή τις 

αὐτοῖς ἔχϑρα διὰ ταῦτα γίγνηται, τύχην ἡγουμένοις 
αἰτίαν τῆς ξυλλήξεως; ΤΙ. Μεμνήμεϑα. ΣΩ. Καὶ 

μὴν ὅτι ys * τὰ μὲν τῶν ἀγαϑὼν ϑρδπτέον ἔφαμεν 
εἶναι, τὰ δὲ τῶν κακῶν εἰς τὴν ἄλλην λάϑρᾳ διαδο- 
τέον πόλιν; ἐπαυξανομένων δὲ σκοποῦντας ael τοὺς 

ἀξίους πάλιν ἃ ἀνάγειν δεῖν, τοὺς δὲ maga σφίσιν ἀνα- 

ξίους εἰς τὴν τῶν ἐπανιόντων χώραν μεταλλάττειν; 
ΤΙ. Οὕτως. ΣΩ. 4g οὖν δὴ διοληλύϑαμεν ἤδη, κα- 

ϑάπερ χϑές, ὡς ἐν κεφαλαίοις πάλιν ἐπανελϑεῖν; ἢ 

ποϑοῦμεν ἔτι τι τῶν ῥηθέντων; ὦ φίλε Τίμαιθ, ἀπο- 
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λειπόμενον; ΤΙ. Οὐδαμῶς, ἀλλ᾿ αὐτὰ ταῦτα ἦν τὰ o! 

λεχϑέντα, ὦ Σώκρατες. 11. EQ. Mxovor ἂν ἤδη τὰ 
μετὰ ταῦτα περὶ τῆς πολιτείας, ἣν διήλϑομεν, οἷόν τι 
πρὸς αὐτὴν πεπονϑὼς τυγχάνω. προφςέοικδ δὲ δή τινὶ 
μοι τοιῷδε τὸ πάϑος, οἷον εἴ τις ζῶα καλά που ϑεα- 

σάμενος, εἴτε ὑπὸ γραφῆς εἰργασμένα εἴτϑ καὶ ζῶντα 
ἀληϑινῶς, ἡσυχίαν δὲ ἄγοντα, εἰς ἐπιϑυμίαν ἀφίκοιτο 

ϑεύσασϑαι κινούμενά τε αὐτὰ καί τι τῶν τοῖς σώμα- 
δοκούντων προςήκειν κατὰ τὴν ἀγωνίαν ἀϑλοῦντα. 

ταὐτὸν ! καὶ ἐγὼ πέπονϑα πρὸς τὴν πόλιν, ἣν διήλ- 

ϑομεν" ἡδέως, γὰρ ἂν του λόγῳ διεξιόντος ἀκούσαιμ᾽ 
ἂν ἄϑλους, ος πόλις ἀϑλεῖ, τούτους αὐτὴν ἀγωνιζο- 

μένην πρὸς πόλεις ἄλλας, πρεπόντως εἰς 7ε πόλεμον 

ἀφικομένην, καὶ ἐν τῷ πεολεμεὶν τὰ προφήκοντα ἀπο- 

διδοῦσαν τῇ παιδείᾳ καὶ τροφῇ κατά 18 τὰς ἐν τοῖς 
ἔργοις πράξεις καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς λόγοις διερμη- 

γνεύσεις πρὸς ἑκάστας τῶν πόλεων. ταῦτ᾽ οὖν, ὦ Κρι- 
τία καὶ Ἑρμόκρατες, ' ἐμαυτοῦ, μὲν αὐτὸς κατέγνωκα 
μήποτ᾽ &y δυνατὸς 2ενέσϑαι τοὺς ἄνδρας καὶ τὴν πό- 
λιν ἱκανῶς ἐγκωμιάσαι. καὶ τὸ μὲν ἐμὸν οὐδὲν ϑαυ- 
μαστόν: ἀλλὰ τὴν αὐτὴν δόξαν. δἴληφα καὶ περὶ τῶν 
πάλαι γεγονότων καὶ τῶν νῦν ὄντων ποιητῶν, οὔ τι 
τὸ ποιητικὸν ἀτιμάζων γένος, ἀλλὰ παντὶ δῆλον, ὡς 

τὸ μιμητικὸν ἔϑνος, οἷς ἄν ἐντραφῇ, ταῦτα μιμήσεται 
ῥᾷστα καὶ ἄριστα, τὸ δ᾽ ἐκτὸς τῆς τροφῆς ἑκάστοις ! 
γιχνόμενον χαλεπὸν μὲν ἔργοις, ἔτι δὲ χαλεπώτερον» 
λόγοις εὖ μιμεῖσϑαι. τὸ δὲ τῶν σοφιστῶν γένος αὖ 
πολλῶν μὲν λόγων καὶ καλῶν ἄλλων uc ἔμπειρον 
ἥγημαι, φοβοῦμαι δέ, μή πως, ἅτε πλανητὸν ὃν κατὰ 
πόλεις οἰκήσεις T8 ἰδίας, οὐδαμῇ διῳκηκός, ἄστοχον 
ἅμα φιλοσόφων ἀνδρῶν ῇ καὶ πολιτικῶν, ὃσ ἂν οἷά 

τε ἐν πολέμῳ καὶ μάχαις πράττοντες, ἔργῳ καὶ λόγῳ 

προςομιλοῦντες, ἑκάστοις πράττοιδν καὶ λέγοιον. κατα- 
λέλδιπται δὴ τὸ τῆς ὑμετέρας ἕξεως γένος, ἅμα ἀμφο- 
τέρων * φύσει καὶ τροφῇ μετέχον. Τίμαιός 1e γὰρ 
ὅδε, BUY ομωτάτης ὧν πόλεως τῆς ἐν Trad "Aoxglios, 

οὐσίᾳ καὶ γένει οὐδενὸς ὕ ὕστερος Gy τῶν ἐκεῖ, τὰς με- 
γίστας μὲν ἀρχάς τὸ καὶ τιμὰς τῶν ἐν τῇ πόλει μετα- 
κεχείρισται, φιλοσοφίας δ᾽ ov καὶ ἐμὴν δόξαν ἐπὶ 

ἄκρον ἁπάσης ἐλήλυϑϑ᾽ Κριτίαν δὲ που πάντες οἵ 
τὴδ᾽ louer οὐδεγὸς ἰδιώτην ὄντα ὧν λέγομεν" τῆς δὲ 
Ἑρμοκράτους αὖ περὶ φύσεως καὶ τροφῆς, πρὸς ἅπα»- 
τὰ ταῦτ᾽ εἶναι ἱκανῆς πολλῶν ! μαρτυρούντων πιστευ- 
τέον. διὸ καὶ χϑὲς ἐγὼ διανοούμενος ὑμῶν δεομένων 
τὰ περὶ τῆς πολιτείας διελϑεῖν προϑύμως ἐχαριζόμην, 

εἰδώς, ὅτι τὸν ἑξῆς λόγον οὐδένες ἂν ὑμῶν ἐθελόντων 
ἱκαγώτορον ἀποδοῖεν" εἰς qve πόλεμον πρέποντα κα- 
ταστήσαντες τὴν πόλιν ἅπαντ᾽ αὐτῇ τὰ προφήκοντα 
ἀποδοῖτ ἂν «μόνοι τῶν vv». εἰπὼν δὴ τἀπιταχϑέντα 
ἀντεπέταξα ὑμῖν ἃ καὶ νῦν λέγω. ξυνωμολογήσατ' οὖν 

χοιγῇ σκεψάμενοι πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς εἰς γῦν 1 ἀντα- 
ποδώσειν μοι τὰ τῶν λόγων ξένια, πάρειμί 16 οὖν δὴ 

κεχοσμημένος ἐπ᾿ αὐτὰ καὶ πάντων ἑτοιμότατος ὧν δέ- 
χεσϑαι. ἘΡ. Καὶ μὲν δή, καϑάπερ εἶπε Τίμαιος ὅδε, 

c Σώκρατες, oUr& ἐλλείψομεν προϑυμίας οὐδὲν ovr 

ἔστιν οὐδεμία πρόφασις ἡμῖν τὸ μὴ δρᾶν ταῦτα" ὥςτε 
καὶ χϑὲς εὐϑὺς ἐνθένδε, ἐπειδὴ παρὰ Κριτίαν πρὸς 

τὸν ξεγῶνα, ov καὶ καταλύομεν, ἀφικόμεϑα, xal ἔτι 
πρότερον» καϑ' ὁδὸν αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐσκοποῦμεν. ' ὅδ᾽ οὖν 
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ἡμῖν Àoyo» εἰςηγήσατο ἐκ παλαιᾶς ἀκοῆς ὃν καὶ νῦν 
À&ye, ὦ Κριτία, τῷδε, ἵνα ξυνδοκιμάσῃ πρὸς τὴν ἐπὶ- 

ἜΣ n PS 
ταξιν, εἴτ ἐπιτήδειος BUT ἀνεπειτήδειος ἐστιν. ΚΡ. 

Ταῦτα χρὴ δρᾶν, εἰ καὶ τῷ τρίτῳ κοινωνῷ Τιμαίῳ 

ξυνδοκεῖ. ΤΙ. Ζοκεῖ μήν. ΚΡ. Axove δή, ὦ 3 ὦ Σώκρα- 

τες, λόγου μάλα μὲν ἀτόπου, παντάπασί γ8 μὴν, ἀλη- 
c 

ϑοῦς, ὡς 0 τῶν ὅπτὰ σοφώτατος ! Σόλων ποτ᾽ ἔφη. E 

ἣν μὲν οὖν οἰκεῖος καὶ σφόδρα φίλος ἡμῖν Δρωπίδου 
τοῦ προπάππου, καϑάπερ λέγει πολλαχοῦ καὶ αὐτὸς 
ἐν τῇ ποιήσει" πρὸς δὲ Κριτίαν που τὸν ἡμέτερον 
πάππον εἶπεν, ὡς ἀπεμνημόνευεν αὐ πρὸς ἡμᾶς ὁ qa 
go», ὅτι μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ τῆςδ᾽ εἴη παλαιὰ ἔϊ tore 

τῆς πόλεως ὑπὸ χφόνου καὶ φϑορᾶς ἀνϑρώπων qga- 

γισμένα, πάντων δὲ ἕν μέγιστον, οὗ νῦν ἐπιμνησϑεῖσι 
τ πρέπον ἂν ἡμῖν εἴη coi 8 ἀποδοῦναι χάριν καὶ τὴν 91 — 

ϑεὸν ἅμα ἐν τῇ πανηγύρει δικαίως 18 καὶ ἀληϑῶς - 
οἷόνπερ ὑμνοῦντας ἐγκωμιάζειν. EQ. Εὖ λέγεις. ἀλλὰ ' 

δὴ ποῖον ἔργον τοῦτο Κριτίας οὐ λεγόμενον μέν, ὡς 
δὲ πραχϑὲν ὄντως ὑπὸ τῆςδε τῆς πόλεως ἀρχαῖον διη- 
γεῖτο κατὰ τὴν Σόλωνος ἀκοήν; ΠΙ. ΚΡ. Ἐγὼ φρά- 
σω παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον οὐ νέου ἀνδρός. ἣν μὲν 

γὰρ δὴ τότε Κριτίας, ὡς ἔφη, σχεδὸν ἐγγὺς ἤδη τῶν 

ἐνδνήκοντα ἐτῶν, ἐγὼ δὲ πῃ ' μάλιστα δεκέτης" ἡ δὲ 
Κουρεῶτις ἡμῖν οὐσα ἐτύγχανεν Ἡπατουρίων. τὸ δὴ 
τῆς ἑορτῆς σύγηϑες ἑκάστοτε χαὶ rore ξυνέβη τοῖς 

| παισίν" ἀϑλα γὰρ ἡμῖν οἱ πατέρες ἔϑεσαν ῥαψῳδίας. 
πολλῶν μὲν οὐ» δὴ καὶ πολλὰ ἐλέχϑη ποιητῶν ποιή- 
ura, cr8 δὲ νέα xar ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὄντα τὰ 
Σόλωνος πολλοὶ τῶν παΐδων ἢ ἤσαμεν. εἶπεν οὖν δή τις. 
τῶν φρατέρων, sire δὴ δοκοῦν αὐτῷ τότε εἴτε καὶ χά- 
en τινὰ τῷ Κριτίᾳ φέρων, "δοκεῖν οἱ τά re ἄλλα σο- 
φώτατον : γεγονέναι Σόλωνα καὶ κατὰ τὴν ποίησιν «v C 

τῶν ποιητῶν πάντων ἐλευϑεριώτατον. ὃ δὴ γέρων, 

σφόδρα γὰρ οὖν μέμνημαι, μάλα τε ἤσϑη καὶ διαμει- 

διάσας sive» Εἴ jy5 9 μύνανδρε, μὴ παρέργῳ τῇ 

ποιήσει κατεχρήσατο, ἀλλ᾿ ἐσπουδάκει καϑάπερ ἄλλοι, 

τὸν 18 λόγον, ὃν cm «Αἰγύπτου δεῦρο ἡ ἠνέγκατο , ἀπε- 

τέλεσε, καὶ μὴ διὰ τὰς στάσεις ὑπὸ κακῶν τε ἄλλων, 

ὅσα εὗρεν ἐνθάδε ἢ; ἥκων, ἠναγκάσϑη καταμδλῆσαι, κα- 

τά ys ἐμὴν δόξαν ! οὔτε Ἡσίοδος οὔτε Ὅμηρος οὔτθ Ὁ 

ἄλλος οὐδεὶς ποιητὴς εὐδοκιμώτερος, ἐγένετο ἂν 7t0T6 
αὐτοῦ. Τίς δ᾽ ἣν ὁ λόγος, ἡ δ᾽ ὅς, o Κριτία; Ἦ 
πϑρὲ μεγίστης, ἕ ἔφη, καὶ ὀνομαστοτάτης πασῶν δικαιό- 

τατ ἂν πράξεως οὔσης, ἣν ἥδε ἢ πόλις ἔπραξε μέν, 
διὰ δὲ χρόνον καὶ φϑορὰν τῶν ἐργασαμένων οὐ διήρ- 
X808 δεῦρο ὃ λόγος. ““ἐγε ἐξ ἀρχῆς, ἡ δ᾽ ὅς, di 18 
καὶ πῶς καὶ παρὰ τίνων ὡς ἀληϑῆ διακηκοὼς ἔλογον 
ὁ Σόλων. 

Δέλτα, περὶ ὃ κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ INellov 

ῥεῦμα, Σαϊτικὸς ἐποιαλούμονος γομός, τούτου δὲ ποῦ. 
νομοῦ μεγίστη πόλις Σαϊς, ὅϑεν δὴ καὶ ᾿ἅμασις ἣν ὃ 
βασιλεύς" οἷς τῆς πόλεως ϑεὸς ἀρχηγός τίς ἐστιν, Ai- 
γυπτιστὶ μὲν τοὔνομα Nxj9, Ἑλληνιστὶ δέ, ὡς ὁ éwel- 
vo» λόγος, ϑηνᾶ᾽ μάλα δὲ φιλαϑήναιοι xal τινα 
τρόπον οἰκεῖοι τῶνδ᾽ εἶναί φασιν. oi δὴ Σόλων ἔφη 
πορευϑεὶς σφόδρα τε γενέσϑαι παρ αὐτοῖς ἔντιμος, 

xoi δὴ καὶ τὰ παλαιὰ * ἀνερωτῶν τοὺς μάλιστα περὲ 22 
ταῦτα τῶν iegio» ἐμπείρους σχεδὸν οὔτε αὑτὸν οὔτϑ 
ἄλλον Ἕλληνα οὐδένα οὐδέν, ὡς ἔπος simeiv, δἰδότα 

ΓΒ 

Ἔστι τις ! xor ἴγυπτον, ἡ δ᾽ ὅς, ἐν τῷ E 
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πϑρὶ τῶν τοϊιουτῶν αγδύρειν. καὶ σοτξ ToO y ey ety 

βουληϑεὶς αὐτοὺς περὶ τῶν ἀρχαίων εἰς λόγους, τῶν 
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RI τηῦε τὰ ἀρχαιότατα tyeu ἐπιχείρειν, περι 000y&035 
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| τε TOU πρώτου λεχϑέντος καὶ Νιόβης, καὶ μετὰ τὸν 
κατακλυσμὸν αὖ περὶ “ευκαλίωνος καὶ Πύῤῥας ὡς διε- 

7έρνοντο μυθολογεῖν», καὶ ! τοὺς ἐξ αὐτῶν γενεαλογεῖν, 

xoi τὰ τῶν ἐτῶν, ὅσα ἦν οἷς ἔλεγε, πειρᾶσϑαι δια- 
"| νημονούων τοὺς χρόνους ἀριϑμϑῖν" καὶ τινα εἰπεῖν 

τῶν ἱερέων εὖ μάλα παλαιόν: Ὦ Σύλων, Σόλων, Ἕλ- 
ληνες ἀεὶ παῖδές ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐκ ἔστιν. 

Ἀκούσας ov», Πῶς τὶ τοῦτο λέγεις; φάναι. ΝΥέοι 

ἐστέ, εἰπεῖν, τὰς ψυχὰς πάντες" οὐδεμίαν γὰρ ἐν αὖ- 

ταῖς ἔχετε δι ἀρχαίαν ἀκοὴν παλαιὰν δόξαν οὐδὲ μά- 
ϑημὰα χρόνῳ πολιὸν οὐδὲν. ! τὸ δὲ τούτων αἴτιον τό- 
Oe πολλαὶ καὶ κατὰ πολλὰ φϑοραὶ γεγόνασιν ἀνϑρώ- 
m» καὶ ἔσονται; πυρὶ μὲν καὶ ὕδατι βέγισται, μυρίοις 
δὲ ἄλλοις ἕτεραι ᾿βραχύτεραι. τὸ γὰρ ovv καὶ map 
ὑμῖν λεγύμενον, ὡς ποτε Φαέϑων Ἡλίου παῖς τὸ τοῦ 
πατρὸς ἅρμα ζούξας διὰ τὸ μὴ δυνατὸς εἶναι κατὰ τὴν 
τοῦ πατρὸς ὁδὸν ἐλαύνϑιν τά T ἐπὶ γῆς ξυνέκαυσε καὶ 

αὐτὸς κθραυνωϑεὶς διεφϑάρη, τοῦτο μύϑου “μὲν σχῆμα 
ἔχον λέγεται, τὸ δὲ ἀληϑὲς ἐστι τῶν megi γῆν καὶ ! 

κατ᾽ οὐρανὸν ἰόντων παράλλαξις, καὶ διὰ μακρῶν χρό- 

γῶν γιγνομένη τῶν ἐπὶ γῆς πυρὶ πολλῷ φϑορά. τότε 
οὖν ὅσοι κατ ὄρη καὶ ἐν ὑψηλοῖς τόποις καὶ ἐν ξη- 
ροῖς οἰκοῦσι, μᾶλλον διόλλυνται τῶν ποταμοῖς καὶ 

ϑαλάττῃ προςοικούντων᾽ ἡμῖν δὲ ὃ Iioc εἴς τ τὰ 

ἀλλα σωτὴρ καὶ τότε ἐκ ταύτης τῆς ἀπορίας σώζει 

λυόμενος. ὅταν δ᾽ αὖ οἱ ϑεοὶ τὴν γῆν ὕδασι καϑαί- 
θόντες κατακλύξωσιν, oi μὲν ἐν τοῖς ὄρεσι διασώζονται 

βουκόλοι νομῆς τε, οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ! παρ᾿ ὑμῖν πόλεσιν 
εἰς τὴν ϑάλατταν ὑπὸ τῶν ποταμῶν φέρονται" κατὰ 
δὲ τήνδε τὴν χώραν οὔτε τότε οὔτε ἄλλοτε ἄνωϑεν 

ἐπὶ τὰς ἀρούρας ὕδωρ ἐπιῤῥεῖ, τὸ δ᾽ ἐναντίον κάτωϑεν 

πᾶν ἐπανιέναι πέφυκεν. ὅϑεν καὶ δί ἃς αἰτίας τὰν- 

ϑάδε σωζόμενα λέγεται παλαιότατα. τὸ δὲ ἀληϑές, ἐν 

- [πᾶσι τοῖς τόποις, ὅπου μὴ χειμὼν ἐξαίσιος ἢ καῦμα 
EI 
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ϑρώπων. * ὅσα δὲ ἢ παρ᾽ ὑμῖν ἢ τῇδε ἢ καὶ κατ᾽ ἀλ- 
Àov τόπον ὧν ἀκοῇ ἰσμδν, εἴ πού τι καλὸν ἢ μέγα 
γέγονεν ἢ καί τινα διαφορὰν ἄλλην ἔχον, πάντα γ8- 

JU 2 m" “ 49 2; 3 - ^ γραμμένα ἐκ παλαιοῦ τῇδ᾽ ἐστὶν ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ 
σεσωσμένα. τὰ δὲ παρ᾽ ὑμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρτι κα- 

| τεσκευασμένα ἑκάστοτε τυγχάνει γράμμασι καὶ ἅπα- 
σιν, ὁπύσων πόλεις δέονται, καὶ πάλιν δὶ εἰωϑύτων 

ἐτῶν ὥςπερ »όσημα dixe φερόμενον αὐτοῖς ῥεῦμα οὐ- 
φάνιον καὶ τοὺς ἀγραμμάτους Te καὶ ! ἀμούσους ἔλι- 
πεν ὑμῶν, Gere πάλιν ἐξ ἀρχῆς οἷον νέοι γίγνεσϑε, 

οὐδὲν εἰδότες οὔτε τῶν τῇδε οὔτε τῶν map ὑμῖν, ὅσα 
ἦν ἐν τοῖς παλαιοῖς χθόνοις. τὰ γοῦν γῦν δὴ γενει- 
λογηϑέντα, ὦ Σόλων, περὶ τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἃ διῆλϑες, 

παίδων βραχύ τι διαφέρει μύϑων, οἱ πρῶτον μὲν ἕνα 
γῆς κατακλυσμὸν μέμνησϑε πολλῶν ἔμπροσϑεν. 78γο- 
γότων, ἔτι δὲ τὸ κάλλιστον καὶ ἄριστον γένος ἐπὶ ay- 

| ϑρώπους ἐν τῇ χώρᾳ τῇ “παρ᾽ ὑμῖν οὐκ ἔστε γεγονός, 
Ὁ ἐξ ὧν σύ τὸ καὶ πᾶσα ἢ πόλις ! ἔστι τὰ νῦν ὑμῶν 

περιλειφϑέντος ποτὲ σπέρματος βραχέος, ἀλλ᾽ ὑμᾶς 
ΕΠ» διὰ τὸ τοὺς περιγενομένους ἐπὶ πολλὰς qevenc 

᾿γθάμμασι τολδυτᾶν ἀφώνους. ἦν γὰρ δήποτε, o Σό- 
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λων, ὑπὲρ τὴν μεγίστην φϑορὰν ὕδασιν ἡ νῦν ϑη- 
γαίων οὐσὰ πόλις ἀρίστη πρός T6 τὸν πόλεμον καὶ 
κατὰ πάντα εὐνομωτάτη διαφερόντως" ἡ κάλλιστα ἔρ- 
ye καὶ πολιτεῖαι γενέσϑαι λέγονται κάλλισται πασῶν, 

ὁπόσων νῦν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἡμεῖς ἀκοὴν παρεδεξά- 
μεϑα. ' Ἀκούσας οὖν ὁ Σύλων ἔφη ϑαυμάσαι καὶ 
πᾶσαν προϑυμίαν σχεῖν δεόμενος τῶν ἱερέων πάντα 
δι ἀκριβείας οἵ τὰ περὶ τῶν πάλαι πολιτειῶν. ἕξης 

διελϑεῖν. τὸν οὖν ἱδβρέα φάναι" φϑόνος οὐδείς, o Σό- 

λων, ἀλλὰ σοῦ τε ἕνεκα ἐρῶ καὶ τῆς πόλεως ὑμῶν, 

μάλιστα δὲ τῆς ϑεοῦ χάριν, T7 τήν ts ὑμετέραν καὶ 
τήνδ᾽ ἔλαχβ καὶ ἔϑρεψε καὶ ἐπαίδευσε, προτέραν μὲν 
τὴν παρ᾽ ὑμῖν ἔτεσι χιλίοις, ἐκ Τῆς ve καὶ ! ἩἩφαΐστου 

τὸ σπέρμα παραλαβοῦσα ὑ ὑμῶν, τήνδε δὲ ὑστέραν. τῆς 
δὲ ἐνθαδὶ διακοσμήσεως mag ἡμῖν ἐν τοῖς ἱεροῖς 
γϑάμμασιν ὀκτακιςχιλίων ἐτῶν ἀριϑμὸς γέγραπται. 
περὶ δὴ τῶν ἐνακιςχίλια γεγονότων ἔτη πολιτδιῶν σοι 
δηλώσω διὰ βραχέων νόμους 18 καὶ τῶν ἔργων αὐτοῖς 

δ᾽ κάλλιστον ἐπράχϑη: τὸ δ᾽ ἀκριβὲς * περὶ πάντων 

ἐφεξῆς εἰφςαῦϑις κατὰ σχολὴν. αὐτὰ τὰ γράμματα λα- 

βόντες διέξιμεν. τοὺς μὲν οὖν νόμους σχόπει πρὸς 

τοὺς τῇδε πολλὰ γὰρ παραδείγματα τῶν τότϑ mug 
ὑμῖν ὄντων ἐνθάδε γῦν ἀνευρήσεις, πρῶτον μὲν τὸ 
τῶν Liegt γένος ἀπὸ τῶν ἀλλων χωρὶς ἀφωρισμένον, 

μετὰ δὲ τοῦτο τὸ τῶν δημιουργῶν, ὅτι καϑ' αὐτὸ 
ἕκαστον, ἄλλῳ δὲ οὐκ ἐπιμιγνύμενον δημιουργεῖ, TO T6 

τῶν »ομέων καὶ τὸ τῶν ϑηρουτῶν τό T8 τῶν yeop- 
yov. καὲ δὴ καὶ τὸ “μάχιμον γένος ! ἤσϑησαί που τῆ- 
δὲ ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν κεχωρισμένον, οἷς οὐδὲν 
ἄλλο πλὴν τὰ περὶ τὸν πόλεμον ὑπὸ τοῦ νόμου προς- 

ἐτάχϑη μέλειν. ἔτι δὲ ἡ τῆς ὁπλίσεως αὐτῶν σχέσις 
ἀσπίδων καὶ δοράτων, οἷς ἡμεῖς πρῶτοι τῶν περὶ τὴν 

σίαν ὡπλίσμεϑα, τῆς ϑεοῦ, καϑάπερ ἐν ἐχδίνοις τοῖς 

τόποις, παρ ὑμῖν πρώτοις ἐνδειξαμένης. τὸ δ᾽ αὖ πε- 

ρὲ τῆς φρονήσεως ὁρᾷς που τὸν νόμον τῇδε ὅσην ἐπι- 
μέλειαν, ! ἐποιήσατο εὐϑὺς κατ᾽ ἀρχὰς περί 18 τὸν κό- 

σμον ἅπαντα μέχθι μαντικῆς καὶ ἰατρικῆς πρὸς yt 
eun; ἐκ τούτων ϑείων ὄντων sic τὰ ἀνθρώπινα avev- 

ρών, ὅσα ve ἄλλα τούτοις ἕπεται μαϑήματα, πάντα 
κτησάμενος. ταύτην οὖν δὴ vore ξύμπασαν τὴν διακό- 
σμησιν καὶ σύνταξιν 7] sc προτέρους ὑμᾶς διακο- 

σμήσασα κατῴκισεν, ἐκλεξαμένη. τὸν τόπον, ἐν ᾧ γεγέ- 

νησϑε, τὴν εὐκρασίαν τῶν ὡρῶν ἐν αὐτῷ κατιδοῦσα, 
ὅτι φρονιμωτάτους ἄνδρας οἴσοι. ' &r οὖν φιλοπόλε- 
μός τε καὶ φιλύσοφος ἢ ϑεὸς οὖσα τὸν προςφερεστά- 
τους αὐτῇ μέλλοντα οἴσειν τόπον ἄνδρας,, τοῦτον ἐκλε- 

ξαμένη πρῶτον κατῴκισεν. QXEiTS δὴ οὖν νόμοις T8 
τοιούτοις χρώμενοι καὶ ἔτι μᾶλλον εὐνομούμενοι πάσῃ 
τε πάντας ἀνϑρώπους ὑπερβεβηκότες ἀρετῇ, καϑάπερ 
εἰκὸς γεννήματα καὶ παιδεύματα ϑεῶν ὄντας. πολλὰ 
μὲν οὖν ὑμῶν καὶ μεγάλα ἔργα τῆς πόλεως τῇδε mE 

γραμμένα. ϑαυμάζεται, πάντων μὴν Ey ! ὑπερέχϑι μεγέ- 
du καὶ ἀρετῇ" λέγει γὰρ τὰ γεγραμμένα, ὅσην ἡ πό- 
λις ὑμῶν ἔπαυσέ ποτ δύναμιν ὕβρει ποφευομένην ἅμα 
ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ “Ἀσίαν, ἔξωϑεν ὁρμηϑεῖσαν 

ἐκ τοῦ Ἡτλαντικοῦ πελάγους. τότϑ γὰρ πορεύσιμον ἣν 
τὸ ἐκϑῖ πέλαγος" νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν, 
δ καλεῖτα, ὡς φατε ὑμεῖς, cies στήλας" 5 δὲ γῆ- 

cog ἅμα iunc ἦν καὶ σίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν 

64" y. 
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ἐπὶ τὰς ἄλλας »ήσους τοῖς τότ᾽ ἐγίγνετο OUR uU 
ἐχ δὲ τῶν viaa ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν " ἤπειρον, 
τὴν περὶ τὸν ἀληϑινὸν ἐκεῖνον πόντον. τάδε μὲν γάρ, 

ὅσα ἐντὸς τοῦ στόματος οὗ λέγομεν, φαίνεται λιμὴν 
στενόν τινα ἔχων εἴςπλουν᾽ ἐκεῖνο δὲ πέλαγος ὄντως ἣ 
16 περιέχουσα αὐτὸ γῆ παντελῶς ἀληϑῶς ὀρϑότατ᾽ ἂν 
λέγοιτο ἤπειρος. ἐν δὲ δὴ τῇ τλαντίδι νήσῳ ταύτῃ 
μεγάλη συνέστη καὶ ϑαυμαστὴ δύναμις βασιλέων, xga- 
τοῦσα μὲν ἁπάσης τῆς νήσου, πολλῶν δὲ ἄλλων vigo» 

καὶ μερῶν τῆς ἠπείρου" πρὸς δὲ τούτοις ἔτι τῶν ἐντὸς 
τῆδε ! "ifie μὲν ἦρχον μέχρι. πρὸς “ἴγυπτον, τῆς δὲ 
Εὐρώπης μέχρι Τυῤῥηνίας. αὕτη δὴ πᾶσα ξυναθροις 

σϑεῖσα εἰς ἕν 2 δύναμις τόν τὲ παρ ὑμῖν καὶ τὸν 
παρ᾽ ἡμῖν καὶ τὸν ἐντὸς τοῦ στόματος πάντα τόπον 
μιᾷ ποτὲ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλοῦσϑαι. τότε οὖν 
ὑμῶν, ὦ Σόλων, τῆς πόλεως 7 δύναμις εἰς ἅπαντας 

ἀνϑρώπους διαφανγὴς ἀρετῇ 18 καὶ ῥώμῃ ἐγένετο" 
πάντων γὰρ προστᾶσα εὐψυχίᾳ καὶ τέχναις, ὅσαι κα- 
τὰ πόλεμον, τὰ μὲν τῶν Ἑλλήνων ! ἡγουμένη, τὰ δ᾽ 

αὐτὴ μονωϑεῖσα ἐξ ἀγάγκης τῶν ἀλλων ἀποστάντων, 

ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἀφικομένη κινδύνους, κρατήσασα 
μὲν τῶν ἐπιόντων τρόπαια ἔστησδ, τοὺς δὲ μήπω δε- 

δουλωμένους διεκώλυσε δουλωϑῆναι, τοὺς δ᾽ ἄλλους, 

ὅσοι κατοικοῦμδν ἐντὸς ὅρων Ἡρακλείων, ἀφϑόνως 

ἅπαντας ἡλευϑέρωσεν. ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ σεισμῶν ἐδ- 

αιἰσίων καὶ κατακλυσμῶν γενομένων, μιὰς ἡμέρας καὶ 
γυκτὸς χαλεπῆς ἐπελϑούσης, ! TO τῷ παρ ὑμῶν μάχι- 

μον πᾶν ἀϑρόον ἔδυ κατὰ γῆς, | τε ἤτλαντὶς νῆσος 
ὡρφαύτως κατὰ τῆς ϑαλάττης δῦσα ἠφανίσϑη" διὸ καὶ 
γῦν ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον γέγονε τὸ ἐκεῖ πέλαγος, 
πηλοῦ κάρτα βραχέος ἐμποδὼν ὄντος, ὃν ἡ νῆσος ἵζο- 

μένη παρέσχετο. ιν. Τὰ μὲν δὴ ῥηϑέντα, [o ̓ Σώχρα- 

τες, ὑπὸ τοῦ παλαιοῦ Κριτίου κατ᾽ ἀκοὴν τὴν ' Σό- 

λωνος, ὡς συντόμως εἰπεῖν, ἀχήκοας" λέγοντος δὲ δὴ 

χϑὲς σοῦ περὶ πολιτείας τὸ καὶ τῶν. ἀνδρῶν οὕς ἔλε- 

γες» ἐθαύμαζον ἀναμιμνησχόμενος αὐτά, ἃ νῦν λέγω, 

κατανοῶν ὡς δαιμονίως ἔκ τινος τύχης οὐκ ἄπο σχο- 
ποῦ ξυνηγέχϑης τὰ πολλὰ οἷς Σόλων εἶπεν. οὐ μὴν 

ἐβουλήϑην παραχρῆμα εἰπεῖν" * διὰ χρόνου γὰρ οὐχ 
ἱκαγῶς ἐμεμνήμην. ἐνενόησα οὖν, ὅτι χρεὼν εἴη μὲ 

πρὸς ἐμαυτὸν πρῶτον ἱκανῶς πάντα ἀναλαβόντα λέ- 

jew οὕτως. ὅϑεν ταχὺ ξυνωμολόγησά σοι τὰ ἐπιτα- 
χϑέντα χϑές, ἡγούμενος, ὅπερ ἐν ἅπασι τοῖς τοιοῖςδε 

μέγιστον ἔργον, λόγον τινὰ πρέποντα τοῖς βουλήμασιν 
ὑποϑέσϑαι, τούτου μδτρίως ἡμᾶς εὐπορήσειν. οὕτω 
δή, καϑάπερ 00 eins, χϑές τὸ εὐθὺς ἐνθένδε ἀπιὼν 

πρὸς τούςδε ἀνέφερον αὐτὰ ! ἀναμιμνησκόμενος, ἀπελ- 
ϑών 18 σχεδόν τι πάντα ἐπισκοπῶν τῆς νυκτὸς ἀνέ- 
λαβον. 
τα ϑαυμαστὸν ἔχοι τι μνημεῖον. ἐγὼ γὰρ ἃ μὲν χϑὲς 
ἤκουσα, οὐκ ἂν οἷδ᾽ εἰ δυναίμην ἅπαντα ἐν μνήμῃ 

πάλιν λαβεῖν" ταῦτα δὲ, ἃ πάμπολυν χρόνον διακήκοα, 
παντάπασι ϑαυμάσαιμ᾽ ἄν εἴ τί μὲ αὐτῶν διαπέφευ- 
ye. ἦν μὲν ovv μετὰ πολλῆς ἡδονῆς καὶ παιδικῆς τό- 

TE ἀκουόμενα , καὶ τοῦ ! πρεσβύτου προϑύμως us δι- 
δάσκοντος, ἅτ᾽ ἐμοῦ πολλάκις ἐπαγνερωτῶντος, ὧὥςτϑ 

οἷον ἐγκαύματα ἀνεκτιλύτου γραφῆς ἔμμονά μοι γέγο- 
γε. καὶ δὴ καὶ τοῖςδε εὐϑὺς ἔλεγον ἕωϑεν αὐτὰ ταῦ- 

τα, ἵνα δὐποροῖεν λόγων μετ᾽ ἐμοῦ. vU» οὗν, οὗπερ 

ὡς δή τοι, τὸ λεγόμενον, τὰ παίδων μαϑήμα- 
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ἕνεκα πάντα ταῦτα εἴρηται, λέγει» εἰμὶ ἕτοιμος, ὦ Σώ- 

κρατες, μὴ μόνον ἐν κεφαλαίοις ἀλλ ὥςπερ ἤκουσα 
χαϑ' ἕκαστον. τοὺς δὲ πολίτας καὶ τὴν πόλιν, ἣν χϑὲς 
ἡμῖν ὡς ἐν μύϑῳ διήεισϑα σύ, τ νῦν μετενεγκόντες ἐπὶ 

τἀληϑὲς δεῦρο ϑήσομεν ὡς ἐκείνην τήνδε οὖσαν, καὶ 

τοὺς πολίτας, οὗς διεγοοῦ, «φήσομεν ἐχείνους τοὺς ἀλη- 

ϑινοὺς εἶναι προγόνους ἡμῶν, ov; ἔλεγεν ὁ ἱερεύς" 
πάντως ἁρμόσουσι, καὶ οὐκ ἀπᾳσόμεϑα, λέγοντες | αὖ- 
τοὺς εἶναι τοὺς ἐν τῷ τότε ὄντας χφόνῳ. κοινῇ δὲ 
διαλαμβάνοντες ἅπαντες πειρασόμεϑα τὸ πρέπον εἰς 
δύναμιν οἷς ἐπέταξας ἀποδοῦναι. σχοπεῖν οὖν δὴ Aes 
[5] “Σώκρατες, εἰ κατὰ νοῦν ὃ λόγος ἢ ἡμῖν ! οὗτος, 7 τι- 

va £r ἄλλον ἀντ αὐτοῦ ζητητέον. EQ. Καὶ τίν ἂν, 

ὦ Κριτία, μᾶλλον ἀντὶ τούτου μεταλάβοιμεν, ὃς τῇ T8 

παρούσῃ τῆς ϑεοῦ ϑυσίᾳ διὰ τὴν οἰκειότητα ἂν πρέ-" 
ποι μάλιστα, 10 T6 μὴ πλασϑέντα μῦϑον, ἀλλ ἀλη- 

ϑινὸν λόγον εἶναι πάμμεγά που. πῶς γὰρ xai πόϑεν 

ἄλλους ἀνευρήσομεν ἀφέμενοι τούτων; οὐκ ἔστιν" ἀλλ 

ἀγαϑῇ τύχῃ χφὴ λέγειν μὲν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ ἀντὶ τῶν 
χϑὲς * λόγων γῦν Md ἄγοντα ἀντακούειν. ΚΡ. 

Σκόπει δὴ τὴν τῶν ξενίων σοι διάϑεσιν, ὦ Σώκρατες, 
ἣ διέϑεμεν. ἔδοξε γὰρ ἡμῖν Τίμαιον μέν, ἅτθ ὄντα 
ἀστφονομικώτατον ἡμῶν καὶ περὶ φύσεως τοῦ παντὸς 
εἰδέναι μάλιστα ἐ -ἔργ o» πεποιημένον, πρῶτον λέγειν ἀρ- 
χόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, τελευτᾶν δὲ 
εἰς ἀνϑρώπων quc: ἐμὲ δὲ μετὰ τοῦτον, ὡς παρὰ 
μὲν τούτου δεδεγμένον ἀνθρώπους τῷ λόγῳ γεγονό- 
τας, παρὰ σοῦ δὲ πεπαιδευμένους ! διαφερόντως αὖ- 
τῶν τινάς, κατὰ δὲ τὸν Σόλωνος λόγον τὸ καὶ νόμον 

εἰςαγαγόντα αὐτοὺς ὡς εἰς δικαστὰς ἡμᾶς ποιῆσαι πο- 
λίτας τῆς πόλβως τῆςδε ὡς ὄντας τοὺς τότε ἤϑη- 
γαίους, ovg ἐμήνυσεν ἀφανεῖς ὄντας ἢ τῶν ἱερῶν γραμ- 
μάτων φήμη, τὰ λοιπὰ δὲ ὡς περὶ πολιτῶν καὶ Ἠϑη- 
ναίων ὄντων ἤδη ποιεῖσϑαι τοὺς λόγους. ΣΏ. Τε- 
λέως τὸ καὶ λαμπρῶς ἔοικα ἀνταπολήψεσϑαι. τὴν τῶν 

λόγων ἑστίασιν. Σὸν οὖν ἔργον λέγειν ἂν, ὦ Τίμαιε, 
εἴη τὸ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐπικαλέσαντα κατὰ νό- 

μὸν ϑεούς. V. ΤΙ. ! Ἀλλ᾽, ὦ “Σώκρατες, τοῦτό γε δὴ 

πάντες, ὅσοι. καὶ κατὰ βραχὺ σωφροσύνης μετέχουσιν, 
ἐπὶ παντὸς ὁρμῇ καὶ σμικροῦ καὶ μεγάλου πράγματος 
ϑεὸν ael που καλοῦσιν᾽ ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ τοῦ πα»- 
τὸς λόγους ποιεῖσϑαί πῃ μέλλοντας, gj γέγονεν ἢ καὶ 
ἀγενές ἐστιν, εἰ μὴ παντάπασι παραλλάττομεν, ἀνάγ- 
xq ϑεούς τὸ καὶ ϑεὰς ἐπικαλουμένους εὐχεσϑαι παάν- 

τὰ κατὰ γοῦν ἐκείνοις μὲν μάλιστα, ἑπομένως δὲ ἡμῖν 
εἰπεῖν. καὶ τὰ μὲν περὶ ϑεῶν ταύτῃ. ! παρακεκλήσϑω᾽ 
τὸ δ᾽ ἡμέτερον παρακλητέον, ἡ ῥᾷστ᾽ ἂν ὑμεῖς μὲν 
μάϑοιτε, ἐγὼ δὲ ἡ διανοοῦμαι μάλιστ᾽ ἂν περὶ τῶν 
προχειμένων ἐνδειξαίμην. Ἔστιν οὖν δὴ κατ᾽ ἐμὴν δό- 
ξαν πρῶτον διαιρετέον τάδβ᾽ τί τὸ ὃν asl, γένεσιν δὲ 

οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γιγνόμενον μὲν ἀεί, ὃν δὲ οὐδέ- 
ποτε; τὸ μὲν * δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν ἀεὶ 
κατὰ ταὐτὰ Or, τὸ δ᾽ αὐ δόξῃ ur αἰσϑήσδως ἀλόγου 

δοξαστόν, γιγνόμενον. καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐ- 

δέποτε ὃν. πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον vm αἰτίου τινὸς 

ἐξ ἀνάγκης γίγνεσθαι" παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς ai- 
τίου γένεσιν σχεῖν. ὅτου μὲν οὖν ἂν ὃ δημιουργὸς 
πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον βλέπων ael, τοιούτῳ τινὶ 
προςχρώμενος παραδείγματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν 
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αὐτοῦ ἀπεργάζηται, καλὸν ἐξ ἀνάγκης οὕτως ! ἀποτε- 

λεῖσϑαι πᾶν" οὗ δ᾽ ἂν εἰς τὸ γεγονός, γεννητῷ παρα- 
δείγματι προςχρώμενος, οὐ καλόν. ὃ δὴ πᾶς οὐρανὸς 

ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο, 0 τὶ ποτε ὀνομαζόμενος μάλιστ᾽ 
ἂν δέχοιτο ] 1009* ἡμῖν ὠνομάσϑω —, σκεπτέον δ᾽ 
οὖν περὶ αὐτοῦ πρῶτον, ὅπερ ὑπόκειται περὶ παντὸς 
ἐν ἀρχῇ δεῖν σχοπεῖν, πότερον ἦν del, γενέσεως ἀρχὴν 
ἔχων οὐδεμίαν, ἢ γέγονεν, ἀπ᾽ ἀρχῆς τινὸς ἀρξάμενος. 
γέγονεν" ὁρατὸς γὰρ ἁπτός τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων, 
πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσϑητά, τὰ δ᾽ αἰσϑητά, δόξῃ 

' περιληπιτὰ uer αἰσϑήσεως, γιγνόμενα καὶ γεννητὰ 
ἐφάνη. τῷ δ᾽ αὖ γενομένῳ φαμὲν ὑπ᾽ αἰτίου τινὸς 
ἀνάγκην τινὰ εἶναι γενέσϑαι. τὸν μὲν οὖν ποιητὴν 
καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν T8 ἔργον καὶ εὑ- 
φόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν" τόδε δ᾽ οὖν πά- 
λιν ἐπισκεπτέον περὶ αὐτοῦ, πρὸς πότερον. τῶν παρα- 
δειγμάτων ὁ ὃ τεκταινόμενος αὐτὸν ἀπειργάζετο, * πό- 
τερον πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡςαύτως ἔχον, ἢ πρὸς 
τὸ γεγονός. εἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὃ κόσμος ὃ 18 
δημιουργὸς ἀγαϑός, δῆλον, ὡς πρὸς τὸ ἀΐδιον ἔβλε- 

TB» εἰ δέ, ὃ μηδ᾽ εἰπεῖν τινὶ ϑέμις, πρὸς τὸ γεγονός. 

παντὶ δὴ σαφές, ὅτι πρὸς τὸ ἀΐδιον" ὃ μὲν γὰρ καλ- 
λιστος τῶν γεγονότων, ὃ δ᾽ ἄριστος τῶν αἰτίων. οὕτω 

δὴ γεγενημένος πρὸς τὸ λόγῳ καὶ φρονήσει περιλη- 
πτὸν καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον δεδημιούργηται. τούτων δὲ 
ὑπαρχόντων αὖ πᾶσα ! ἀνάγκη τόνδε τὸν κόσμον ei- 
κόνα τινὸς εἶναι. μέγιστον δὴ παντὸς ἄρξασϑαι κατὰ 
φύσιν ἀρχήν" ὧδε οὖν περὶ τε εἰκόνος καὶ περὶ τοῦ 
παραδείγματος αὐτῆς διοριστέον, ὡς ἄρα τοὺς λόγους, 
ὧνπέρ εἰσιν ἐξηγηταΐ, τούτων αὐτῶν καὶ ξυγγενεῖς ὁ ὃν- 
τας. τοῦ μὲν οὖν μονίμου καὶ βεβαίου καὶ μετὰ τοῦ 

καταφανοῦς μονίμους καὶ ἀμεταπτώτους, xc ὅσον 
οἷόν τ ἀνελέγχτοις προςήκει λόγοις εἶναι καὶ ἀκινή- 

τοις, τούτου δεῖ μηδὲν ἐλλείπειν" τοὺς δὲ τοῦ πρὸς μὲν 

ἐχεῖνο ! ἀπειχασϑέντος, ὄντος δὲ εἰκόνος εἰκότας. ἀνὰ 

λόγον τε ἐχείνων ὄντας" ὃ Tl περ πρὸς γένεσιν οὐσία. 
τοῦτο πρὸς πίστιν. ἀλήϑϑια. ἐὰν οὖν, ὦ Σώκρατες, 
πολλὰ πολλῶν εἰπόντων περὶ ϑεῶν καὶ τῆς TOU παν- 
τὸς γενέσεως μὴ δυνατοὶ γιγνώμεϑα πάντῃ πάντως 
αὐτοὺς ἑαυτοῖς ὁμολογουμένους λόγους καὶ ἀπηκριβω- 
μένους ἀποδοῦναι, μὴ ϑαυμάσῃς, ἀλλ᾿ ἐὰν ἄρα μηδε- 

γὸς ἧττον παρεχώμεϑα εἰκότας, ἀγαπᾶν χρή; μεμνη- 
μένον, ὡς ὃ λέγων ἐγὼ ὑμεῖς τε οἱ κριταὶ ! φύσιν ἂν- 
ϑρωπίνην i ἔχομεν, aere περὶ τούτων τὸν εἰκότα μῦϑον 
ἀποδεχομένους πρέπει τούτου μηδὲν ἔτι πέρα ζητεῖν. 
ΣΩ. ἄριστα, o Τίμαιε, παντάπασί T8 ὡς κελεύεις 

ἀποδεκτέον. τὸ μὲν οὖν προοίμιον ϑϑαυμασίως ἀπεδε- 
ξάμεϑά σου, τὸν δὲ δὴ “λόγον ἡμῖν ἐφεξῆς πέραινε. 
VI. TI. Acyausv δή, δὶ ἥντινα αἰτίαν γένεσιν καὶ τὸ 
πᾶν τόδε ὁ ξυνιστὰς ! ξυνέστησεν. ἀγαϑὸς ἣν, ἀγα- 

ϑῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται φϑό- 
γος" τούτου δ᾽ ἐχτὸς ὧν πάντα ὃ τι μάλιστα γενέ- 
σϑαι ἐβουλήϑη παραπλήσια, ἑαυτῷ. ταύτην δὲ γενέ- 
σεως καὶ κόσμου μάλιστ᾽ ἂν τις ἀρχὴν κυριωτάτην 
mag ἀνδρῶν φρονίμων ἀποδεχόμενος * ὀρϑότατα ἀπο- 
δέχοιτ᾽ ἂν. βουληϑεὶς γὰρ ὁ ϑεὸς ἀγαϑὰ μὲν πάντα, 
φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι κατὰ δύναμιν, οὕτω δὴ πᾶν, 
ὅσον ἣν ὁρατόν, παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον, ἀλλὰ 

κινούμενον πλημιιελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ 
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ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξΐας, ἡγησάμενος ἐκεῖνο τούτου πάν- 
τως ἄμεινον. ϑέμις δὲ ovr ἦν ovr ἔστι τῷ ἀρίστῳ 
δρᾶν ἀλλο πλὴν τὸ κάλλιστον. λογισάμενος οὖν εὕρι- 

ἐκ ! τῶν κατὰ φύσιν ὁρατῶν οὐδὲν ἀνόητον τοῦ 
γοῦν ἔχοντος ὅλον ὅλου ΠΟΥ ἔσεσϑαϊΐ ποτε ἔργον, 

γοῦν δ᾽ αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσϑαι τῳ. 

διὰ δὴ τὸν λογισμὸν τόνδε νοῦν μὲν ἐν ψυχῆ, ψυχὴν 

δὲ ἐν σώματι ξυνιστὰς τὸ πᾶν ξυνετεκταίνετο, ὅπως 

0 τι κάλλιστον si κοντὰ φύσιν ἄριστόν τε ἔργον 

ἀπειργασμένος. οὕτως οὖν δὴ κατὰ λόγον τὸν εἰκότα 
δεῖ λέγειν τόνδε τὸν κόσμον ζῶον ἔμψυχον ἔννουν τα 
τῇ ἀληϑείᾳ διὰ τὴν τοῦ eov γενέσϑαι ! πρόνοιαν. 

Τούτου δ᾽ ὑπάρχοντος αὖ τὰ τούτοις. ἐφεξῆς ἡμῖν λε- 

χκτέον, τίνι τῶν ζώων αὐτὸν εἰς ὁμοιότητα ὁ ξυνιστὰς 
ξυνέστησΒ. τῶν μὲν οὖν ἐν μέρους εἴδει πεφυκότων 

μηδενὶ καταξιώσωμεν" € ἀτελεῖ γὰρ ἐοικὸς οὐδὲν ποτ᾽ ἂν 

γένοιτο καλόν" οὗ δ᾽ ἔστι τάλλα ζῶα xc fy xal κα- 

τὰ γένη μόρια, τούτῳ πάντων ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι 
τιϑῶμεν. τὰ γὰρ δὴ νοητὰ ζῶα πάντα ἐχεῖνο ἐν ἕαυ- 
τῷ περιλαβὸν ἔχει, καϑάπερ ὅδε ὃ κόσμος ἡμᾶς ὅσα 
τε ἄλλα ϑρέμματα ! ξυνέστηκεν ὁρατά. τῷ γὰρ τῶν 

γοουμένων καλλίστῳ καὶ κατὰ πάντα τελέῳ μάλιστα 
αὐτὸν ὃ ϑεὸς ὁμοιῶσαι βουληϑεὶς ζῶον ἕν ὁρατόν, 
πάνϑ'᾽ ὅσα αὐτοῦ κατὰ φύσιν ξυγγενῆ ζῷα ἐντὸς ἔχον 

* ἑαυτοῦ, ξυνέστησε. Πότερον οὖν ὀρϑῶς ἕνα οὐρα- 

γὸν προξειρήκαμεν, ἢ πολλοὺς καὶ ἀπείρους έχει ἣν 
ὀρϑότερον; ἕνα, εἴπερ κατὰ τὸ παράδειγμα δεδημιουρ- 
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γημένος ἔσται. τὸ γὰρ περιέχον πάντα ὅπόσα »οητὰ 
ζῶα, usd" ἑτέρου δεύτερον οὐκ ἂν ποτ᾿ εἴη" πάλιν γὰρ 

ἄν ἕτερον εἶναι τὸ περὶ ἐχβίνω δέοι ζῶον, οὗ μέρος ἄν 
εἴτην ἐχείνω, καὶ οὐκ ἄν ἔτι ἐκείνοι», αλλ ἐχείνῳ τῷ 

περιέχοντι» 100 ἂν WARUM λέγοιτο, ὀρϑότερον. 
ἵνα οὖν τόδε κατὰ τὴν ! μόνωσιν ὅμοιον 7, τῷ παντε- 
λεῖ ζώῳ, διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτ᾽ Eck ἐποίησϑν à 

ποιῶν χόσμους, ἀλλ᾽ eic ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγο- 
γὼς ἔστι τ καὶ ἔτ ἔσται. — VII. Σωματοειδὲς δὲ δὴ 

καὶ δρατὸν ἁπτόν τε δεῖ τὸ γενόμενον εἶναι. χωρι- 
σϑὲν δὲ πυρὸς οὐδὲν ἂν ποτε ὁρατὸν γένοιτο, οὐδὲ 
ἁπτὸν ἄνευ τινὸς στερεοῦ, στερεὸν δὲ οὐκ ἄνευ γῆς" 

ὅϑεν ἐκ πυρὸς καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμενος ξυν- 

ἱστάναι σῶμα 0 ϑεὸς émolei. δύο δὲ μόνω καλῶς ξυν- 

ἰστασϑαι τρίτου χωρὶς οὐ ! δυνατόν. δεσμὸν γὰρ ἐν 
μέσῳ δεῖ τινα ἀμφοῖν ξυναγωγὸν γίγνεσϑαι. δεσμῶν 
δὲ κάλλιστος, ὃς ἄν αὑτὸν καὶ τὰ ξυνδούμενα ὃ τι 
μάλιστα ἕν ποιῇ. τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογία καάλλι- 
στα ἀποτελεῖν. ὁπόταν γὰρ ἀριϑμῶν τριῶν εἴτε 0y- 
κων εἶτα δυνάμεων ὡντινωνοῦν ü 10 * μέσον, 0 τὶ περ 
τὸ πρῶτον πρὸς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον, 
καὶ πάλιν αὖϑις ὃ τι τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ μέσον, τὸ 

μέσον πρὸς τὸ πρῶτον, τότε τὸ μέσον μὲν πρῶτον καὶ 
ἔσχατον γιγνόμενον, τὸ δ᾽ ἔσχατον xai τὸ πρῶτον αὖ 
μέσα ἀμφότερα, πάνϑ᾽ οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ αὐτὰ εἷ- 
γαι ξυμβήσεται, τὰ αὐτὰ δὲ γενόμενα ἀλλήλοις ἕν πάν- 

τα ἕσται. εἰ μὲν οὖν ἐπίπεδον μέν, βάϑος δὲ μηδὲν 
ἔχον ἔδει γίγνεσϑαι τὸ τοῦ παντὸς σῶμα, μία μεσό- 
της ἂν ἐξήρκει ! τά T8 μ8ϑ᾽ ἑαυτῆς ξυνδεῖν καὶ ἑαυτήν" 

γῦν δὲ --- στερεοειδὴ γὰρ αὐτὸν προοῆκεν εἶναι, τὰ δὲ 
στερξὰ μία μὲν οὐδέποτε, δύο δὲ ἀεὶ μεσότητες ξυν- 
ἀρμόττουσιν" οὕτω δὴ πυρός rs καὶ γῆς ὕδωρ ἀέρα TE 
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ὃ ϑεὸς ἐν μέσῳ ϑεὶς καὶ πρὸς ἄλληλα καϑ' ὅσον ἦν 
δυνατὸν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπεργασάμενος ὅ τὶ 
περ πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο ἀέρα πρὸς ὕδωρ, καὶ 0 τι 

ἀὴρ πρὸς ὕδωρ, ὕδωρ πρὸς p ξυνέδησε καὶ ξυνεστή- 
σατο οὐρανὸν δρατὸν καὶ ἁπτόν. καὶ διὰ ταῦτα ἔχ 18 
δὴ τούτων καὶ τοιούτων καὶ τὸν ! ἀριϑμὸν τεττάρων 

τὸ τοῦ κόσμου σῶμα ἐγεννήϑη δὶ ἀναλογίας ὁμολο- 
Ps φιλίαν τ ἔσχεν ἐκ τούτων, Ger εἰς ταὐτὸν αὖ- 

) ξυνελϑὸν ἀλυτον ὑπό xov ἄλλου πλὴν ὑπὸ τοῦ 

ἘΟΝΕΣ disp γενέσϑαι. Τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἕν δῖον 

ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ κόσμου ξύστασις ἐκ γὰρ πυ- 
φὸς παντὸς ὕδατός τὸ καὶ ἀέρος καὶ γῆς ξυνέστησεν 
αὐτὸν ὃ ξυνιστάς, μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν 

ἔξωϑεν ὑπολιπών, τάδε διανοηϑείς, πρῶτον. μὲν ἵνα 

ὅλον ! ὃ τι μάλιστα ζῶον τέλεον £r τελέων τῶν μερῶν 

εἴη, * πρὸς δὲ τούτοις ἕν, ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων ἐξ 
ὧν ἄλλο τοιοῦτο γένοιτ᾽ ἂν, ἔτι δὲ ἵνα ἀγήρων καὶ 
ἄγοσον 3 κατανοῶν, ὡς ξυνιστάμενά τῳ σώματι ΟΕ 

μὰ καὶ “ψυχρὰ καὶ moy, ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει, 
περιϊστάμενα ἔξωϑεν, καὶ προςπίπτοντα ἀκαΐρως, λύει 
καὶ νόσους γῆράς TE ἐπάγοντα φϑίνειν ποιεῖ. διὰ δὴ 
τὴν αἰτίαν καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ἕν ὅλον ὅλων ἐξ 

ἁπάντων τέλεον καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸ ἐτεκτή- 

γατο. ! Σχῆμα δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ πρέπον καὶ τὸ ξυγ- 

γενξές. τῷ δὲ τὰ πάντ ἐν αὑτῷ ζῶα περιέχειν μέλιοντὶ 

ζώῳ πρέπον ἂν eii σχῆμα τὸ περιειληφὸς ἐν αὑτῷ 
πόντα, ὁπόσα σχήματα. διὸ καὶ σφαιροειδές, ἐκ μέ- 
σου πάντῃ πρὸς τὰς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον, κυκλοτερὲς 
αὐτὸ ἐτορνεύσατο, πάντων τελεώτατον ὁμοιότατόν TE 
αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων, νομίσας μυρίῳ κάλλιον ὅμοιον 

eov δὲ δὴ κύκλῳ πᾶν p αὐτὸ ἀπη- 

χριβοῦτο, πολλῶν χάριν. ὀμμάτων T8 ! γὰρ ἐπεδεῖτο 

οὐδέν, ὁρατὸν γὰρ οὐδὲν ὑπελείπετο oer οὐδ᾽ 

ἀκοῆς, οὐδὲ γὰρ ἀκουστόν" πνεῦμά 18 οὐκ ἢν ποριε- 
στὸς δβόμενον. ἀναπινοῆς. οὐδ᾽ αὐ τινὸς ἐπιδεὲς ἦν 0g- 
γάνου σχεῖν, ᾧ τὴν μὲν εἰς ἑαυτὸ τροφὴν δέξοιτο, τὴν 
δὲ πρότερον ἐξικμασμένην ἀποπέμψοι πάλιν" ἀπήει T8 
γὰρ οὐδὲν οὐδὲ προςήειν αὐτῷ ποϑέν" οὐδὲ γὰρ ἦν. 
αὐτὸ γὰρ ἑαυτῷ τροφὴν τὴν ἑαυτοῦ φϑίσιν παρέχον 
καὶ πάντα ἐν ἑαυτῷ καὶ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πάσχον ! xot 

δρῶν ἐκ τέχνης γέγονεν" ἡγήσατο γὰρ αὐτὸ ὁ ξυνϑεὶς 

αὕταρκες ὃν ἄμεινον ἔσεσϑαι μᾶλλον 5 προςδεὲς ἀλ- 

λων. χειρῶν δέ, αἷς οὔτε λαβεῖν οὔτε αὖ τινὰ ἀμύνα- 
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σϑαι χρεία τις ἦν, μάτην οὐκ gero δεῖν αὐτῷ προς- 
ἅπτειν, οὐδὲ ποδῶν οὐδὲ ὅλως τῆς περὶ τὴν βάσιν 
ὑπηρεσίας. * κίνησιν γὰρ ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώ- 
ματος οἰκείαν, τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ γοῦν καὶ φρόνησιν 
μάλιστα: οὖσαν. διὸ δὴ κατὰ ταὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ 
ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύχλῳ κινεῖσιϑαι 

στρεφόμενον, τὰς δὲ ἕξ ἁπάσας κινήσεις ἀφεῖλε καὶ 

ἀπλανὲς ἀπειργάσατο ἐκείνων. ἐπὶ δὲ τὴν περίοδον 

ταύτην ἅτ᾽ οὐδὲν ποδῶν δέον ἀσκελὲς καὶ ἄπουν αὐτὸ 
ἐγέννησεν. — VIII. Οὗτος δὴ πᾶς ὄντος ἀεὶ λογισμὸς 
ϑεοῦ περὶ τὸν ποτὲ ἐσόμενον ϑεὸν λογισϑεὶς λεῖον 
καὶ ' ὁμαλὸν πανταχῇ τε ἐκ μέσου ἴσον καὶ ὅλον καὶ 
τέλεον ἐκ τελέων σωμάτων σῶμα ἐποίησε. ψυχὴν δὲ 
εἷς τὸ μέσον αὐτοῦ ϑεὶς διὰ παντός τε ἔτεινε καὶ ἔτι 
ἔξωϑεν τὸ σῶμα αὐτῇ περιθκάλυψε ταύτῃ, καὶ κύκλῳ 

δὴ κύκλον στρεφόμενον οὐρανὸν ἕνα μόνον ἔρημον κα- 
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τέστησδ, δι ἀρετὴν δὲ αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον Evyyt- 

qoc oa καὶ οὐδενὸς ἕ ἑτέρου προςδεύμενον, γνώριμον. δὲ 
καὶ φίλον ἱκανῶς αὐτὸν αὑτῷ. διὰ πάντα δὴ ταῦτα 
εὐδαίμονα, ϑεὺν αὐτὸν ἐγεννήσατο. Τὴν δὲ δὴ ψυχὴν 

οὐχ ὡς γὺν ὑστέραν ἐπιχειροῦμεν λέγειν, ! οὕτως ἐμὴη- 
χανήσατο καὶ ὃ ϑεὸς »εωτέρα»" οὐ γὰρ ἂν ἀρχεσϑαι 

πρεσβύτερον ὑπὸ νεωτέρου ξυνέρξας εἴασεν" ἀλλά πως 

ἡμεῖς πολὺ μετέχοντες τοῦ προςτυχόντος τ καὶ εἰκῇ 
ταύτῃ πῃ καὶ λέγομεν, ὃ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ 
προτέραν καὶ πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος, ὡς δεσπό- 
τιν καὶ ἄρξουσαν ἀρξομένου, ξυνεστήσατο ἐκ τῶνδε τϑ 

καὶ τοιῷδε τρόπῳ. Tüc * ἀμερίστου καὶ sb κατὰ 
ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας καὶ τῆς αὖ πρὶ τὰ σώματα 753 

γνομένης μεριστῆς τρίτον ἐξ ἀμφοῖν. ἐν μέσῳ Evyexe- 
θάσατο οὐσίας εἶδος, τῆς 18 ταὐτοῦ φύσεως αὐ πέρι 
καὶ τῆς ϑατέρου, καὶ κατὰ ταῦτα ξυνέστησεν ἐν μέσῳ 
TOU TE ἀμεροῦς αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ τὰ σώματα μερι- 
στοῦ, καὶ τρία λαβὼν αὐτὰ ὄντα ᾿συνεχεράσατο εἰς 
μίαν πάντα ἰδέαν, τὴν ϑατέρου φύσιν δύομικτον οὐὖ- 
σαν εἰς ταὐτὸν ξυναρμόττων βίᾳ. μιγνὺς δὲ μετὰ τῆς 
οὐσίας ! καὶ ἐκ τριῶν ποιησάμενος ἕν πάλιν ὅλον τοῦ- 

το μοίρας ὅσας προςῆχϑ διένειμεν; ἑκάστην δὲ ἔχ τὸ 
ταὐτοῦ καὶ ϑατέρου καὶ τῆς οὐσίας μεμιγμένην. ἤρχε- 

τὸ δὲ διαιρεῖν ὧδε. μίαν ἀφεῖλε τὸ πρῶτον ἀπὸ τοῦ 
παντὸς μοῖραν, μετὰ δὲ ταύτην ἀφήρει δυτλασίαν ταύ- 
της, τὴν δ᾽ αὖ τρίτην ἡμιολίαν μὲν τῆς ̓ δουτέρας, τρι- 
πλασίαν δὲ τῆς πρώτης, τετάρτην δὲ τῆς δευτέρας δι- 
πλῆν, πέμπτην δὲ τριπλὴν ' τῆς τρίτης, τὴν δ᾽ ἕκτην 

τῆς πρώτης ὀκταπλασίαν, ἑβδόμην δ᾽ ἑπτακαιεικοσι- 
πλασίαν τῆς πρώτης. μετὰ δὲ ταῦτα ξυνεπληροῦτο τά 
τε διπλάσια * καὶ τριπλάσια διαστήματα, μοίρας ἔτι 

ἐκδῖϑεν ἀποτέμνων καὶ τιϑεὶς εἰς τὸ μεταξὺ τούτων, 

ὥςτε ἐν ἑκάστῳ διαστήματι δύο εἶναι μεσότητας, τὴν 
μὲν ταὐτῷ μέρδι τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσαν καὶ 
ὑπερεχομένην, τὴν δὲ ἴσῳ μὲν κατ᾽ ἀριϑμὸν ὑπερέχου- 
σαν, ἴσῳ δὲ ὑπερεχομένην. ἡμιολίων δὲ διαστάσεων 
καὶ ἐπιτρίτων καὶ ἐπογδόων γενομένων ἐκ τούτων τῶν 
δεσμῶν ἐν ταῖς πρόσϑεν ! διαστάσεσι, τῷ τοῦ Emoy- 

δόου διαστήματι τὰ ἐπίτριτα πάντα ξυνεπληροῦτο, 

λείπων αὐτῶν ἑκάστου μόριον τῆς τοῦ μορίου ταύτης 
διαστάσεως λθιφϑείσης ἀριϑμοῦ πρὸς ἀριϑμὸν ἐχού- 

σῆς τοὺς ὅρους ἕξ καὶ πεντήκοντα καὶ διακοσίων πρὸς 
τρία καὶ τετταράκοντα καὶ διακόσια. καὶ δὴ καὶ τὸ 

μιχϑέν, ἐξ οὗ ταῦτα κατέτομτδν, οὕτως ἤδη πᾶν κατὰ- 
γαλώκει. ταύτην οὖν τὴν ξύστασιν πᾶσαν διιλῆν xa- 
τὰ μῆκος σχίσας, μέσην πρὸς μέσην ἑκατέραν ἀλλήλαις: 
οἷον yi προςβαλὼν κατέχαμψεν εἰς ἕν κύκλῳ, 1 ξὺν- 
ἅψας αὐταῖς TB καὶ ἀλλήλαις ἐν τῷ καταντιχρὺ τῆς 
προςβολῆς, καὶ τῇ κατὰ ταὐτὰ καὶ ἐν «ταὐτῷ πϑρίαγο- 
μένῃ κινήσει πέριξ αὐτὰς ἔλαβε, καὶ τὸν μὲν ἔξω, τὸν 

δ᾽ ἐντὸς ἐποιεῖτο τῶν κύκλων. τὴν μὲν οὖν ἔξω φορὰν 
ἐπεφήμισεν εἶναι τῆς ταὐτοῦ φύσεως, τὴν δ᾽ ἐντὸς τῆς 
ϑατέρου. τὴν μὲν δὴ ταὐτοῦ κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιὰ 
περιήγαγε,, τὴν δὲ ϑατέρου κατὰ διάμετρον ἐπὶ ἀρι- 

στερά. id d δ᾽ ἔδωκε τῇ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου, mepi- 
φορᾷ" ! μίαν γὰρ αὐτὴν ἄσχιστον εἴασε, τὴν δ᾽ ἐντὸς 
σχίσας ἑξαχῇ ὁπτὰ κύκλους ἀνίσους κατὰ τὴν τοῦ δι- 

πλασίου καὶ τριπλασίου διάστασιν ἑκάστην, οὐσῶν 
ἑκατέρων τριῶν, κατὰ τἀναντία μὲν ἀλλήλοις προζέτα- 
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Eey ἰέναι τοὺς κύκλους, τάχει δὲ τρεῖς uiv ὁμοίως, 

τοὺς δὲ τέτταρας ἀλλήλοις καὶ τοῖς τρισὶν ἀνομοίως, 
ἐν λόγῳ δὲ φερομένους. 1X. Ἐπεὶ δὲ κατὰ νοῦν τῷ 
ξυνιστάντι πᾶσα à τῆς ψυχῆς ξύστασις ἐχεγένητο, με- 
τὰ τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ! ἐτεκταί- 
vero καὶ μέσον μέσῃ ξυναγαγὼν προςήρμοττεν. ἡ δ᾽ 
ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλα- 
κεῖσα κύκλῳ τ αὐτὸν ἔξωϑεν περικαλύψασα αὐτὴ ἐν 
αὑτῇ στρεφομένη ϑείαν ἀρχὴν ἤρξατο ἀπαύστου καὶ 
ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν ξύμπαντα χρόνον. καὶ τὸ μὲν 
δὴ σῶμα ὁρατὸν οὐρανοῦ γέγονδν,. αὐτὴ δὲ ἀόρατος 
μέν, λογισμοῦ δὲ μετέχουσα * xal ἁρμονίας ψυχὴ τῶν 
»οητῶν ἀεΐ τε ὄντων, ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀρίστη 7ενο- 
μένη τῶν γεννηϑέντων. ἅτε οὖν ἐκ τῆς ταὐτοῦ καὶ τῆς 
ϑατέρου φύσεως ἔκ Té οὐσίας τριῶν τούτων συγκρα- 
ϑεῖσα μοιρῶν, xai ἀνὰ λόγον μερισϑεῖσα καὶ ξυνδε- 

ϑεῖσα, αὐτή τὸ ἀνακυχλουμένη πρὸς αὑτήν, ὅταν οὐ- 
σίαν σχεδαστὴν ἔχοντός τινος ἐφάπτηται καὶ ὅταν 
ἀμέριστον, λέχει κινουμένη. διὰ πάσης ἑαυτῆς, ὅτῳ T 

| ἂν τι ταὐτὸν ἢ καὶ ὅτου ἄν ἕτερον, πρὸς 0 τί τε μά- 

λιστα καὶ ὅπῃ ! καὶ ὅπως καὶ ὁπότε ξυμβαίνει. κατὰ 
τὰ γηνόμενά, τὲ πρὸς ἕκαστον ἕκαστα εἶναι καὶ πά- 
qe καὶ πρὸς τὰ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα aei. λόγος δὲ 
ὁ κατὰ ταὐτὸν ἀληϑὴς γηνόμενος, περί 18 ϑάτερον 
ὧν καὶ περὶ τὸ ταὐτόν, ἐν τῷ κινουμένῳ ὑφ αὑτοῦ 
φερόμενος ἄνευ φϑόγγου καὶ ηχῆς» ὅταν μὲν περὶ τὸ 

αἰσϑητὸν γίγνηται καὶ ὃ τοῦ ϑατέρου κύκλος ὀρϑὸς 
ἰὼν εἰς πᾶσαν αὐτὸ τὴν ψυχὴν διαγγείλῃ, δόξαι καὶ 
πίστεις γίγνονται βέβαιοι καὶ ἀληϑεῖς" ὅταν δὲ αὖ 

περὶ ! τὸ λογιστικὸν. Z καὶ 0 τοῦ ταὐτοῦ κύκλος εὖ- 

τροχος ὦν αὐτὰ μηνύσῃ, γοὺς ἐπιστήμη τὸ ἐξ ἀνάγ- 
χης ἀποτελεῖται τούτω δὲ ἐν ᾧ τῶν ὄντων ἐγγίγνε- 
σϑον, ἂν ποτέ τις αὐτὸ ἄλλο πλὴν ψυχὴν εἴπῃ, πᾶν 

μᾶλλον ἢ τἀληϑὲς ἐρεῖ. X. Ὡς δὲ κινηϑὲν αὐτὸ καὶ 

ζῶν ἐνόησε, τῶν αἰδίων ϑεῶν γεγονὸς ἄγαλμα ὃ γεν- 
F1 γήσας πατήρ, ἠχάσϑη τε καὶ εὐφρανϑεὶς ἔτι δὴ μαλ- 

D 

λον ὅμοιον πρὸς τὸ παράδειγμα ἐπενόησεν ἀπεργάσα- 
σϑαι. καϑάπερ ! οὖν αὐτὸ τυγχάνει ζῶον ἀΐδιον δ᾽ 9», 

xai τόδε τὸ πᾶν οὕτως εἰς δύναμιν ἐπεχείρησε: τοιοῦ- 
τον ἀποτελεῖν. ἢ μὲν OU» τοῦ ζώου φύσις. ἐτύγχανεν 

οὖσα αἰώνιος. καὶ τοῦτο μὲν δὴ τῷ γεννητῷ παντελῶς 

προςάπτειν οὐκ ἤν δυνατόν" εἰκὼ δ᾽ ἐπενύει κινητόν 
σιγὰ αἰῶνος. ποιῆσαι, καὶ διακοσμῶν ἅμα οὐρανὸν 
ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν Éyb xor ἀριϑμὸν ἰοῦσαν 
αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ χθόνον ὠνομάκαμεν. 
ἡμέρας͵ γὰρ καὶ νύχτας καὶ μῆνας καὶ ! ἐγιαυτούς, οὐκ 

ὄντας πρὶν οὐρανὸν γενέσϑαι , τότε ἅμα ἐχείνῳ ξυν- 

ισταμένῳ τὴν γόεσιν αὐτῶν. μηχανᾶται. ταῦτα δὲ 
πάντα μέρη χφόνου, καὶ τό T ἤν 10 τ ἔσται» χφόνου 

γεγονότα εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανϑάνομεν ἐπὶ τὴν Gi- 
διον οὐσίαν, οὐκ ὀρϑῶς. λέγομεν γὰρ δή, ὡς ἣν ἔστι 
8 καὶ ἔσται, τῇ δὲ τὸ ἔστι μόνον κατὰ τὸν ἀληϑῆ τ 

λόγον προςήκει, τὸ δὲ ἦν τό T ἔσται περὶ τὴν ἐν τῷ 
χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσϑαι" κινήσεις γάρ 
ἐστον. τὸ δὲ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον ἀκινήτως OUTS πρε- 
σβύτερον οὔτε νεώτερον προςήκει γίγνεσϑαι διὰ χρό- 
γου οὐδὲ γενέσϑαι ποτὲ οὐδὲ γεγονέναι νῦν οὐδ᾽ εἰς- 
αὖϑις ἔσεσϑαι, τὸ παράπαν τε οὐδὲν ὅσα γένεσις τοῖς 
ἐν αἰσϑήσει φερομένοις προςῆψεν, ἀλλὰ χρόνου ταῦτα 

αἰῶνα μιμουμένου καὶ κατ᾽ ἀριϑμὸν κυχλουμένου 7έ- 
7γονεν εἴδη. καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ τοιάδρ, ! τό Ta 
γεγονὸς εἶναι γεγονὸς καὶ τὸ γιγνόμενον εἶναι γιχνό- 
μενον, ἔτι δὲ τὸ γενησόμενον δἶναι γενησόμενον καὶ 
τὸ μὴ ὃν μὴ ὃν εἶναι" ὧν οὐδὲν ἀκριβὲς λέγομεν». περὶ 
μὲν οὖν τούτων τάχ ἄν οὐκ εἴη καιρὸς πρέπων ἐν τῷ 
παρόντι διακριβολογ εἴσ ϑαι. XI. Χρόνος. δ᾽ οὖν μετ᾽ 
οὐρανοῦ 7έγονεν, ἵνα ἅμα γεννηϑέντες ἅμα καὶ λυ- 
ϑῶσιν, ἂν 7.018 λύσις τις αὐτῶν γίγνηται, καὶ κατὰ 
τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵν᾽ ὡς ὁμοιότα- 
τος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ἢ τὸ μὲν γὰρ δὴ ! παράδει- 
γμα πάντα αἰῶνά ἐστιν ὄν, ὃ δ᾽ αὖ διὰ τέλους τὸν 
ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὧν καὶ ἐσόμενος. ἐξ 
οὖν λόγου καὶ διανοίας ϑεοῦ τοιαύτης πρὸς χθόνου 

γένεσιν, ἵνα , remo χρόνος, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ 

πέντε ἄλλα ἄστρα, ἐπίκλην E ἔχοντα πλανηταΐ, εἰς διο- 

ρισμὸν καὶ φυλακὴν ἀριϑμῶν χρόνον γέγονϑ. σώματα 
δὲ αὐτῶν ἑκάστων ποιήσας ὃ ϑεὸς ἔϑηκχεν εἰς τὰς π8- 

ριφοράς, ἃς ἡ ϑατέρου περίοδος ἤειν, ἑπτὰ οὔσας ov- 
τα ἑπτᾶ, ! σελήνην μὲν εἰς τὸν περὶ γῆν πρῶτον, 

ἥλιον δ᾽ εἰς τὸν δεύτερον v ὑπὲρ γῆς; ἑωςφόρον δὲ καὶ 

τὸν ἱερὸν Ἑρμοῦ λεγόμενον εἰς τοὺς τάχει μὲν ἰσό- 
δρομον ἡλίῳ κύκλον ἰόντας, τὴν δ᾽ ἐναντίαν εἰληχότας 
αὐτῷ δύναμιν" ὅϑεν καταλαμβάνουσί τὸ καὶ γαταλομ- 

βάσονται κατὰ ταὐτὰ vm ἀλλήλων ἥλιός τὸ καὶ ὃ τοῦ 

Ἑρμοῦ χαὶ ἑωρφόρος. τὰ δ᾽ ἀλλα οἱ δὴ xal δὶ ἃς αἰ- 

τίας ἱδρύσατο, εἴ, τις ἐπδξίοι “πάσας, ὃ λόγος πάρερ- 

γος ὧν πλέον ἂν ἔργον ὧν ἕνεκα ! λέγεται, παράσχοι. 

ταῦτα μὲν οὖν ἴσως τάχ ἂν κατὰ σχολὴν ὕ' ὕστερον τῆς 
ἀξίας τύχοι διηγήσεως. ἐπειδὴ δὲ οὖν εἰς τὴν ἑαυτῷ 
πρέπουσαν ἕκαστον ἀφίκετο φορὰν τῶν ὅσα ἔδει ξυν- 
απεργάζεσϑαι χρόνον, δεσμοῖς τὸ ἐμψύχοις σώματα 

δεϑέντα ζῶα ἐγεννήϑη τό τε προςταχϑὲν ἔμαϑε, κα- 
τὰ E τὴν ϑατέρου * φορὰν πλαγίαν οὖσαν, διὰ τῆς 
ταὐτοῦ “φορᾶς ἰοῦσαν 18 xai κρατουμένην, τὸ μὲν μεί- 
ζονα αὐτῶν, τὸ δ᾽ ἐλάττω κύκλον ἰόν, ϑᾶττον “μὲν τὰ 

τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μείζω βραδύτερον περιήειν. τῇ 
δὴ ταὐτοῦ φορᾷ τὰ τάχιστα περιϊόντα ὑπὸ τῶν 
δύτερον i ἰόντων ἐφαίνετο καταλαμβάνοντα καταλαμβά- 
νεσϑαι. πάντας γὰρ τοὺς κύκλους αὐτῶν στρέφουσα 
ἕλικα, διὰ τὸ διχῇ κατὰ τὰ ἐναντία ἅμα ! προϊέναι, τὸ 

βραδύτατα ἀπιὸν ἀφ᾽ αὑτῆς οὔσης ταχίστης ἐγγύτατα 

βρα- 

ἀπέφαινεν. ἵνα δ᾽ εἴη μέτρον ἐναργές τι πρὸς ἄλληλα 
βραδυτῆτι καὶ τάχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀκτὼ φορὰς πο- 
ρεύοιτο, φῶς ὃ ϑεὸς ἀνῆψεν ἐν τῇ πρὸς γῆν δευτέρᾳ 
τῶν περιόδων, 0 δὴ νῦν κεκλήκαμεν ἥλιον, ἵνα ὃ τι 
μάλιστα εἰς ἅπαντα φαΐνοι τὸν οὐρανόν, μετάσχοι τϑ 
ἀριϑμοῦ τὰ ζῶα, ὅσοις ἦν προςῆκον, μαϑόντα παρὰ 

τὸ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς. νὺξ μὲν οὖν ἡμέρα 
' γέγονεν οὕτως καὶ διὰ ταῦτα, à τῆς μιᾶς καὶ 

Ye o ΤΣ κυχλήσδως περίοδος" μεὶς δὲ ἐπειδὰν gs- 
λήνη περιελϑοῦσα τὸν ἑαυτῆς κύχλον ἥλιον ἐπικαταλά- 
8j, ἐνιαυτὸς δέ, ὁπόταν ἥλιος τὸν ἑαυτοῦ περιέλϑῃ 

κύχλον. τῶν δ᾽ ἄλλων τὰς περιόδους οὐκ ἐγνενοηκότες 
ἄνϑρωποι, πλὴν ὀλίγοι τῶν πολλῶν, οὔτε ὀνομάζου- 

σιν οὔτε πρὸς ἄλληλα ξυμμετροῦνται σκοποῦντες ἀρι- 

ϑμοῖς, ὥςτϑ ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐκ ἴσασι χρόνον ὄντα 
τὰς τούτων πλάνας, ! πλήϑει μὲν ἀμηχάνῳ χρωμένας, 
πϑποικιλμέγας δὲ ϑαυμαστῶς. ἔστι δ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧτ- 
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τον κατανοῆσαι δυνατόν, ὡς ὃ γε τέλϑος ἀριϑμὸς χρό- 
γου τὸν τέλδον ἐνιαυτὸν πληροῖ 1018, ὅταν ἁπασῶν 
τῶν ὀκτὼ περιόδων τὰ πρὸς ἄλληλα ᾿ξυμπορανϑέντα 

τάχη σχῇ κεφαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἰόντος 
ἀναμετρηϑέντα χύχλῳ. κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τούτων 

ἕνδβκα ἐγεννήϑη τῶν ἀστρὼν ὅσα δὶ οὐρανοῦ πορδυό- 
ueva ἔσχε τροπᾶς, ἵνα τόδ᾽ ὡς ὁμοιότατον ἢ ' τῷ τε- 
λέῳ καὶ νοητῷ ζώῳ πρὸς τὴν τῆς διαιωνίας μίμησιν 
φύσεως. ΧΙΙ. Καὶ τὰ μὲν ἀλλα δὴ μέχρι χρόνου 75: 

γέσεως ἀπείργαστο εἰς ὁμοιότητα ᾧπερ ἀπεικάζετο, τῷ 
δὲ μήπω τὰ πάντα ζῶα ἐντὸς αὑτοῦ γεγενημένα πϑρι- 
διληφέναι, ταύτῃ ἔτι εἶχεν à ἀνομοίως. τοῦτο δὴ τὸ κα- 
τάλοιπον ἀπειργάζετο αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ παραδεί- 
γματος ᾿ἀποτυπούμενος φύσιν. ἧπορ οὖν νοῦς ἐνούσας 
ἰδέας τῷ 0 ἔστι ζῶον, ooi τὸ ἔνεισι καὶ ὅσαι, καϑο- 
ρᾷ, τοιαύτας καὶ τοσαύτας διενοήϑη, δεῖν καὶ τόδε 
σχεῖν. εἰσὶ δὴ τέτταρες, μία μὲν οὐράνιον ϑεῶν ré 
voc, ἀλλὴ δὲ * πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον, τρίτη δὲ ἕνυ- 
ὅρον εἶδος, πεζὸν δὲ καὶ χερσαῖον τέταρτον. τοῦ μὲν 
ovv ϑείου τὴν πιλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπήρξατο, 

ὅπως 0 τι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη, τῷ δὲ 
παντὶ προςεικάζων εὔκυκλον ἐποΐδι, τίϑησί T8 εἰς τὴν 

τοῦ κρατίστου φρόνησιν ἐκδίνῳ ξυνεπόμενον, vele 

magi πάντα κύκλῳ TOY οὐρανόν, κόσμον ἀληϑινὸν ov- 
τῷ πεποικιλμένον εἶναι καϑ' ὅλον. κινήσεις δὲ δύο 

προςῆψεν. ἑκάστῳ, τὴν μὲν ἐν ταὐτῷ κατὰ ταὐτὰ περὶ 

τῶν αὐτῶν ἀδὶ τὰ αὐτὰ ! ἑαυτῷ διανοουμένῳ, τὴν δὲ 
εἰς τὸ ngón ev ὑπὸ τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾶς 
κρατουμένῳ᾽ τὰς δὲ πέντϑ κινήσεις ἀκίνητον, καὶ ἑστός, 
ἵν ὃ τι μάλιστα αὐτῶν ἕκαστον γένοιτο ὡς ἄριστον. 
ἐξ qc δὴ τῆς αἰτίας γέγονεν ὅσ᾽ ἀπλανῆ τῶν ἄστρων 

ζῶα ϑεῖα ὄντα καὶ ἀΐδια καὶ κατὰ ταὐτὰ ἐν ταὐτῷ 

στρεφόμενα ἀεὶ uévev τὰ δὲ τρεπόμδνα καὶ πλάνην 
τοιαύτην ἰσχοντα; καϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐῤῥήϑη, 

κατ᾽ ἐκεῖνα γέγονε. Ex δέ, τροφὸν μὲν ἡμδτέραν, εἷλ- 
λομένην δὲ περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον. τεταμένον, ! 
φύλακα καὶ δημιουργὸν γυχτός TB καὶ ἡμέρας ἐμηχα- 

νήσατο, πρώτην καὶ πρεσβυτάτην ϑεῶν, ὅσοι ἐντὸς 
οὐρανοῦ γεγόνασι. χορείας δὲ τούτων αὐτῶν καὶ πα- 
ραβολὰς ἀλλήλων, καὶ περὶ τὰς τῶν κύκλων πρὸς ἕαυ- 

τοὺς ἐπανακυχκλήσδις καὶ προςχωρήσεις, ἔν T5 ταῖς 

ξυγάψεσιν ὁποῖοι τῶν ϑεῶν κατ᾽ ἀλλήλους γιγνόμενοι 

καὶ ὅσοι καταντικρύ, ue οὐοτινάς τ ἐπίπροσϑεν 

ἀλλήλοις ἡμῖν 18 κατὰ χρόνους οὕςτινας ἕκαστοι κατα- 
καλύπτονται καὶ πάλιν ἀναφαινόμενοι φόβους καὶ ση- 
μεῖα τῶν ! μετὰ ταῦτα γϑνησομένων τοῖς οὐ δυναμέ- 
γοις λογίξεσϑαι πέμπουσι, τὸ λέγειν à ἄνευ διόψεως τού- 
τῶν αὖ τῶν μιμημάτων μάταιος ἄν εἴη πόνος, αλλὰ 
ταῦτα τὸ ἱκανῶς ἡμῖν ταύτῃ καὶ τὰ περὶ ϑεῶν ὁρα- 
τῶν καὶ γεννητῶν εἰρημένα φύσεως iio τέλος. XIII. 

Igi δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν καὶ γνῶναι τὴν. 

γένεσιν μεῖζον ἢ xod ἡμᾶς, πϑιστέον δὲ τοῖς εἰρηκό- 

σιν ἔμπροσϑεν, ἐκγόνοις μὲν ϑεῶν οὔσιν, ὡς ἔφασαν, 

σαφῶς δὲ που τούς 78 αὑτῶν προγόνους εἰδόσιν" ἀδύ- 

γατον οὖν ϑεῶν παισὶν ἀπιστεῖν, ! καίπερ ἄνευ T8 εἰ- 

κότων καὶ ἀναγκαίων ἀποδείξεων λέγουσιν, ἀλλ ὡς οἱ- 

κεῖα φασκόντων ἀπαγγέλλειν ὁπομένους τῷ νόμῳ πι- 

O'TBVUTEOY. οὕτως οὖν κατ᾽ ἐκείνους ἡμῖν ἢ γένεσις περὶ 

τούτων τῶν eO» ἐχέτω καὶ λεγέσϑω. Γῆς r8 καὶ 

ΒΆΝ 9 

Οὐρανοῦ παῖδες ᾿Ὠκθανός τε καὶ Τηϑὺς ἐγενέσϑην, 
τούτων δὲ Φόρκυς Κρόνος re καὶ Ῥέα καὶ ὅσοι μετὰ 
τούτων, ἐκ δὲ “Κρόνου καὶ Ῥέας Ζεὺς Ἥρα 18 * καὶ 

πάντες, ὅσους ἴσμεν ἀδελφοὺς λεγομένους αὐτῶν, ἔτι 

τὸ τούτων ἄλλους ἐχγόνους. Ensi δ᾽ οὖν πάντες, ὅσοι 

18 περιπολοῦσι φανερῶς καὶ ὅσοι φαίνονται xod ὅσον 
ἂν ἐϑέλωσι, ot ϑεοὶ γένεσιν ἔσχον, λέγει δὴ πρὸς αὖ- 

τοὺς ὃ τόδε τὸ πᾶν γεννήσας 1x08: Θεοὶ ϑεῶν, ὧν 
ἐγὼ δημιουργὸς πατήρ τ ἔργων, ἃ δι ἐμοῦ γενόμενα 
ἄλυτα ἐμοῦ ve ἐθέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεϑὲν πᾶν 
λυτόν, τό γ8 μὴν καλῶς ἀρμοσϑὲν ! xol ἔχον &V λύδιν 
ἐϑέλειν κακοῦ. δὶ ἃ καὶ ἐπείπδρ γεγένησϑε, ἀϑάνα- 

τοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδ᾽ ἀλυτοι 10 πάμπαν, oU τι μὲν 
δὴ λυϑήσεσϑέ ys οὐδὲ τούξεσϑε ϑανάτου μοίρας, τῆς 

ἐμῆς. βουλήσεως μείζονος. ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου 
λαχόντες ἐκδίνων, οἷς oT ἐγίγνεσϑε ξυνεδεῖσϑε. γὺν 

οὖν ὃ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάϑετε. ϑνητὰ 
ἔτι γένη λοιπὰ gl ἀγέννητα. τούτων δὲ μὴ γονομές 
vov οὐρανὸς ἀτδλὴς ἔσται" τὰ γὰρ ἅπαντ᾽ ἐν αὑτῷ 
γένη ζώων οὐχ ἕξει, δεῖ δὲ, 8ὶ μέλλει ! τξλδος ἱκανῶς 

εἶναι. δὶ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γϑνόμενα καὶ βίου μετασχόν- 
τα ϑεοῖς ἰσάζοιτ᾽ a. ἵνα ovr ϑνητά T8 ἢ τό TB πᾶν 

τόδε ὄντως ἅπαν ἢ, τρέπεσϑ8 κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ 
τὴν τῶν ζώων «δημιουργίαν, μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύνα- 
μιν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν. καὶ xc ὅσον μὲν αὖ- 
τῶν ἀϑανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προςήκει, ϑεῖον λεγό- 
μδνὸν ἡγϑβμονοῦν r8 ἐν αὐτοῖς τῶν ἀεὶ δίκῃ καὶ ὑμῖν 
ἐθελόντων ἕπεσϑαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάμδνος ἐγὼ 

παραδώσω" τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς, ἀϑανάτῳ | ϑγνητὸν 

προφυφαίνοντες, ἀπεργάζεσϑϑ ζῶα καὶ γεννᾶτε τροφήν 

τ διδόντες αὐξάνδτδ καὶ φϑίνοντα πάλιν δέχεσϑε. 
XIV. Ταῦτ᾽ εἶπε, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον χρατῆ- 
θα, ἐν ᾧ τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν κερανγὺς ἔμισγε, τὰ 

τῶν πρόσϑεν ὑπόλοιπα κατεχοῖτο μίσγων τρόπον μέν 
τινα τὸν αὐτόν, ἀκήρατα δ᾽ οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ ὡξαύ- 
τῶς, ἀλλὰ δρούτερα καὶ τρίτα. ξυστήσας δὲ τὸ πᾶν 

διεῖλε ψυχὰς ἰσαρίϑμους τοῖς ἄστροις, ἔνοιμέ ϑ᾽ ἑκά- 
στὴν πρὸς ἕκαστον, καὶ ! ἐμβιβάσας ὡς εἰς ὄχημα τὴν 

τοῦ παντὸς φύσιν ἔδειξε, νόμους τε τοὺς εἱμαρμένους 
δἶπεν αὐταῖς, ὅτι γένεσις πρώτη μὲν ἔσοιτο τεταγμένη 

μία πᾶσιν, ἵνα μή τις ἐλαττοῖτο ὑπ᾽ αὐτοῦ, δέοι δὲ 

σπαρεΐίσας αὐτὰς εἰς τὰ προφήκοντα ἑκάστοις ἕκαστα 

41 

ὄργανα χρόνων φῦναι ζώων τὸ ϑεοσεβέστατον, διπλῆς ᾿ 
δὲ * οὔσης τῆς ἀνϑρωπίνης φύσεως τὸ κρβῖττον τοι- 

οὔτον εἴη γένος, ὃ καὶ ἔπειτα κεκλήσοιτο ἀνήρ. 071018 
δὴ σώμασιν ἐμφυτευϑεῖεν ἐξ ἀνάγκης, καὶ τὸ μὲν 
προςίοι, τὸ δ᾽ ἀπίοι τοῦ σώματος αὐτῶν, πρῶτον μὲν 
αἴσϑησιν ἀναγκαῖον εἴη μίαν πᾶσιν ἐκ βιαίων παϑη- 
μάτων ξύμφυτον γίγνεσθαι, δεύτερον δὲ ἡδονῇ καὶ 
λύπῃ μεμιγμένον ἔρωτα, πρὸς δὲ τούτοις φόβον καὶ 
ϑυμὸν ὅσα 16 ἑπόμενα αὐτοῖς καὶ 1 ὁπόσα ἐναντίως 
πέφυκδ διεστηκότα᾽ ὧν εἰ μὲν κρατήσοιδν; ἐν δίκῃ βιώ- 
σοιντο, κρατηϑέντες δὲ ἀδικίᾳ. καὶ ὃ μὲν εὖ τὸν προς- 
ἥκοντα χρόνον βιούς, πάλιν εἰς τὴν τοῦ ξυννόμου πο- 
ρευϑεὶς οἴκησιν ἄστρου, βίον εὐδαίμονα καὶ συνήϑη 
ἕξοι" σφαλεὶς δὲ τούτων εἰς γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευ- 

τέρᾳ γενέσει μεταβαλοῖ, μὴ “παυόμενός τὸ ἐν τούτοις 
ἔτι κακίας, ! τρόπον ὃν κακύνοιτο, κατὰ τὴν RAD 
τα τῆς τοῦ τρύπου γενέσεως Bic τινα τοιαύτην (8l μ8- 
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ταβαλοῖ ϑήρειον φύσιν, ἀλλάττων τὸ οὐ πρότερον πό- 
EE S EL 

vov λήξοι, πρὶν τῇ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιόδῳ τῇ ἐν 

αὑτῷ ξυνεπιστόμενος τὸν πολὺν ὄχλον καὶ ὕστερον 

D προςφύντα ἐκ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος ! καὶ γῆς, 
ϑορυβώδη χαὶ ἄλογον ὄντα, λόγῳ χρατήσας εἰς τὸ τῆς 

πρώτης καὶ ἀρίστης ἀφίκοιτο εἶδος ἕξεως. Διαϑε- 
| σμοϑετήσας δὲ πάντα αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα τῆς ἔπειτα 
εἴη καχίας ἑκάστων ἀναίτιος, ἔσπειρε, τοὺς μὲν εἰς γῆν, 
τοὺς δ᾽ εἰς σελήνην, τοὺς δ᾽ εἰς. τἄλλα ὅσα ὄργανα 

χρόνου. τὸ δὲ μετὰ τὸν σπόρον τοῖς γέοις παρέδωκϑ 
«ϑεοῖς σώματα πλάττειν ϑνητά, τό τε ἐπίλοιπον ὅσον 

ἔτι pot ψυχῆς ᾿ἀνϑρωπίνης δέον προογενέσϑαι, τοῦτο 
! πάνϑ' ὅσα ἀκόλουθα ἐχεΐνοις ἀπεργασαμένους 

E x καὶ κατὰ δύναμιν 0 τι κάλλιστα καὶ ἄριστα τὸ 
ϑνητὸν διακυβερνᾶν ζῶον, ὅ τι μὴ κακῶν αὐτὸ ἑαυτῷ 

᾿ 3: γίγνοιτο αἴτιον. 
διατάξας ἔμενεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρύπον "Utt μέ- 
vovroc δὲ νοήσαντες oi παῖδες τὴν τοῦ πατρὸς διάτα- 
Ew ἐπείϑοντο αὐτῇ, καὶ λαβόντες ἀϑάνατον ἀρχὴν 
ϑνητοῦ ζώου, μιμούμενοι τὸν σφέτερον δημιουργόν, 
πυρὸς καὶ γῆς ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἀπὸ τοῦ κόσμου 

XV. Καὶ ὁ μὲν δὴ ἅπαντα ταῦτα 

43 δανειζόμενοι μόρια ὡς ἀποδοϑησόμενα. * πάλιν, εἰς 

ταὐτὸν τὰ λαμβανόμενα συνεχόλλων, οὐ τοῖς ἀλύτοις 
οἷς αὐτοὶ ξυνείχοντο δεσμοῖς, ἀλλὰ διὰ σμικρότητα 

ἀοράτοις πυκνοῖς ᾿γόμφοις ξυντήκοντες, ἕν ἐξ ἁπάντων 

ἀπεργαζόμενοι σῶμα ἕκαστον, τὰς τῆς ἀϑανάτου ψυ- 

᾿[χῆς περιόδους ἐνέδουν. εἰς ἐπίθῥυτον σῶμα καὶ ἀπόῤ- 

᾿ῥυτον. αἵ δ᾽ εἰς ποταμὸν ἐνδεϑεῖσαι πολὺν oUr ἐχρά- 

10v» OUT ἐκρατοῦντο, βίᾳ δὲ ἐφέροντο καὶ ἔφερον, ὡς- 

B τῷ ! τὸ μὲν ὅλον κινεῖσϑαι ζῶον, ἀτάκτως μὴν ὅπῃ 

τύχοι προϊέναι καὶ ἀλόγως, τὰς $E ἁπάσας κινήσεις 

ἔχον" εἴς TE γὰρ τὸ πρόσϑεν καὶ ὄπισϑεν χαὶ πάλιν 

εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ χάτω τε καὶ ἄνω καὶ πάντῃ 
t | κατὰ τοὺς Ἐξ τόπους πλανώμενα προήειν. πολλοῦ γὰρ iui τὰ θοῇ, 756 

ὄντος τοῦ κατακλύζοντος καὶ ἀποῤρόέοντος κύματος, ὃ 

τὴν τροφὴν παρεῖχεν, ἔτι μείζω ϑόρυβον» ἀπειργ ἄζετο 
PS ; ; 2 

C τὰ τῶν προςπιπτόντων παϑήματα ! ἑκάστοις, ὅτε πυ- 

ρὲ προςχρούσειε τὸ σῶμά τινος ξξωϑεν ἀλλοτρίῳ περι- 

τυχὸν ἢ καὶ στερεῷ γῆς ὑγροῖς τε ὀλισϑήμασιν ὑδά- 

τῶν, εἴτα ζάλῃ πνευμάτων wm ἀέρος φερομένων χκατα- 
ληφϑείη, καὶ ὑπὸ πάντων τούτων διὰ τοῦ σώματος αἵ 

κινήσεις ἐπὶ τὴν ψυχὴν φερόμεναι προςπίπτοιεν" ct δὴ 
καὶ ἔπειτα διὰ ταῦτα ἐχλήϑησάν τε καὶ νῦν ἔτι αἷ- 
σϑήσεις ξυνάπασαι κέκληνται. καὶ δὴ καὶ τότε ἐν τῷ 
παρόντι πλείστην καὶ μεγίστην παρεχόμδναι κίνησιν, 

D μετὰ τοῦ ῥέοντος ! ἐνδελεχῶς ὀχετοῦ κινοῦσαι καὶ 
σφοδρῶς σείουσαι τὰς τῆς ψυχῆς περιόδους, τὴν μὲν 
ταὐτοῦ παντάπασιν ἐπέδησαν, ἐναντία αὐτῇ ῥέουσαι, 
καὶ ἐπέσχον ἄρχουσαν καὶ ἰοῦσαν, τὴν δ᾽ αὐ ϑατέρου 

διέσεισαν, ὥςτε τὰς τοῦ διπλασίου καὶ aguiaatov 

τρεῖς ἑκατέρας ἀποστάσεις καὶ τὰς τῶν ἡμιολίων καὶ 

ἐπιτρίτων καὶ ἐπογδύων μεσότητας καὶ ξυνδέσεις, ἐπει- 
δὴ παντελῶς λυταὶ οὐκ ἦσαν πλὴν ὑπὸ τοῦ ξυνδήσαν- 
τος, πάσας μὲν στρέψαι στροφάς, πάσας. δὲ κλάσεις 

E καὶ ! διαφορὰς τῶν κύκλων ἐμποιεῖν, ὁσαχῆπερ ἦν δυ- 

varo», ὥςτε uer ἀλλήλων μόγις ξυνεχομένας φέρεσϑαι 

μέν, ἀλόγως δὲ φέρεσϑαι, τοτὲ μὲν ἀντίας, ἄλλοτε δὲ 

πλαγίας, τοτὲ δ᾽ ὑπτίας, οἷον ὅταν τις ὕπτιος ἐρείσας 

τὴν χβραλὴν μὲν ἐπὶ γῆς, τοὺς δὲ πόδας ἄνω προςβα- 
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λὼν ἔχῃ πρός τινι, τότε ἐν τούτῳ τῷ πάϑει TOU TP 
πάσχοντος καὶ τῶν ὁρώντων τά τε δεξιὰ ἀριστερὰ καὶ 
τὰ ἀριστερὰ δεξιὰ ἑκατέροις τὰ ἑκατέρων φαντάζεται. 

ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ τοιαῦτα ἕτερα αἵ περιφοραὶ πά- 
σχουσαι σφοδρῶς, * ὅταν γέ τῳ τῶν ἔξωϑεν τοῦ ταὺ- 

τοῦ γένους ἢ τοῦ ϑατέρου περιτύχωσι, τότε ταὐτόν 
τῷ καὶ ϑάτερόν rov τἀναντία τῶν ἀληϑῶν προςαγο- 

φεύουσαι ψευδεῖς καὶ ἀνόητοι γεγόνασιν, οὐδεμία T8 ἐν 
αὐταῖς τότε περίοδος ἄρχουσα οὐδ᾽ ἤγεμών ἐστιν" αἷς 
δ᾽ ἄν ἔξωϑεν αἰσϑήσεις τινὲς φερόμεναι χαὶ προςπε- 

σοῦσαι ξυνεπισπάσωνται καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἅπαν κύ- 
τος, τόϑ᾽ αὗται κρατούμεναι χρατεῖν δοκοῦσι. καὶ διὰ 
δὴ ταῦτα πάντα τὰ παϑήματα γῦν κατ ἀρχάς 18 

ἄνους ψυχὴ γίγνεται τὸ ! πρῶτον, ὅταν εἰς σῶμα ἐν- 
δεϑὴ ϑνητόν᾽ ὅταν δὲ τὸ τῆς αὔξης καὶ τροφῆς ἔλατ- 
τον ἐπίῃ ῥεῦμα, πάλιν δὲ αἵ περίοδοι λαμβανόμεναι 

γαλήνης τὴν ἑαυτῶν ὁδὸν ἴωσι καὶ καϑιστῶνται μᾶλ- 

λον ἐπιόντος τοῦ χθόνου, τότε ἤδη πρὸς τὸ κατὰ φύ- 
σιν ἰόντων σχῆμα ἑκάστων τῶν κύκλων ci περιφοραὶ 
κατευϑυνόμεναι, τό τε ϑάτερον καὶ τὸ ταὐτὸν προς- 
ἀγορεύουσαι κατ ὀρϑόν, ἔμφρονα τὸν ἔχοντα αὐτὰς 

γιγνόμενον ἀποτελοῦσιν. ἂν μὲν οὖν δὴ καὶ ξυνεπι- 
λαμβάνηταί τις ὀρϑὴ ' τροφὴ παιδεύσεως, ὁλύκληρος 
ὑγιής τε παντελῶς, τὴν μεγίστην ἀποφυγὼν νόσον, yi- 
γρεται" παταμελήσας δέ, χωλὴν τοῦ βίου διαπορευϑεὶς 
ζωήν, ἀτελὴς καὶ ἀνόνητος εἴς Ἅιδου πάλιν ἔρχεται. 

περὶ δὲ τῶν νῦν 
τὰ δὲ πρὸ 

ταῦτα μὲν οὖν ὕστερά ποτε γίγνεται" 

προτεϑέντων δεῖ διελϑεῖν ἜΣ ΙΡΣΣ ἘΠΟΥΣ 

τούτων, περὶ σωμάτων κατὰ μέρη τῆς γενέσεως καὶ H 

περὶ ψυχῆς, δὲ ἃς τε αἰτίας καὶ προνοΐας γέγονε ϑεῶν, 
τοῦ μάλιστα εἰκότος ἀντεχομένοις, οὕτω καὶ κατὰ ! 
ταῦτα πορευομένοις διεξιτέον. XVL Τὰς μὲν δὴ ϑείας 
περιόδους δύο οὔσας, τὸ τοῦ παντὸς σχῆμα ἀπομιμη- 
σάμενοι περιφερὲς ὃν, εἰς σφαιροειδὲς σῶμα ἐνέδησαν, 

τοῦτο ὃ νῦν κεφαλὴν ἐπονομάζομεν, ὃ ϑειότατόν τ 

ἐστὶ καὶ τῶν ἐν ἡμῖν πάντων δεσποτοῦν. ᾧ καὶ πᾶν 
τὸ σῶμα παρέδοσαν ὑπηρεσίαν αὐτῷ ξυναϑροΐσαντες 

ϑεοί, κατανοήσαντες, ὅτι πασῶν ὅσαι κινήσεις ἔσοιντο 
μετέχοι" ἵν οὖν μὴ πυλινδούμενον. ἐπὶ γῆς ὕψη T8 καὶ 
βάϑη παντοδαπὰ ἐχούσης, ἀποροῖ ' τὰ uiv ὑπερβαΐ- 
ve, ἔνϑεν δὲ ἐμβαίνειν, yn αὐτῷ τοῦτο καὶ εὐπο- 
οἷαν ἔδοσαν. ὅϑεν δὴ μῆκος τὸ σῶμα ἔσχεν, ἐκτατά 
τὸ κῶλα καὶ καμπτὰ ἔφυσε, τέτταρα ϑεοῦ μηχανησα- 

μένου πορεῖα, οἷς ἀντιλαμβανόμενον καὶ ἀπερειδόμενον 
διὰ πάντων τόπων πορεύεσϑαι δυνατὸν γέγονε τὴν 
τοῦ * ϑειοτάτου καὶ ἱερωτάτου φέρον οἴκησιν ἐπάνω- 

Üev ἡμῶν. σχέλη μὲν οὖν χεῖρές τε ταύτῃ καὶ διὰ 
ταῦτα προςέφυ πᾶσι" τοῦ δ᾽ ὄπισϑεν τὸ πρόσϑεν τι- 
μιώτερον καὶ ἀρχικώτερον νομίζοντες ϑεοὶ ταύτῃ τὸ 
πολὺ τῆς πορείας ἡμῖν ἔδοσαν. ἔδει δὴ διωρισμένον 
ἔχειν καὶ ἀνόμοιον τοῦ σώματος τὸ πρόσϑεν ἄνϑρω- 

πον. διὸ δὴ πρῶτον μὲν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς κύτος, 
ὑποϑέντες αὐτόσε τὸ πρόξωπον, ὄργανα ἐνέδησαν τού- 
TO πάσῃ τῇ τῆς ψυχῆς προνοίᾳ, ! xol διετάξαντο ua- 
τέχον ἡγεμονίας τοῦτ εἶναι τὸ κατὰ φύσιν πρόσϑεν. 
τῶν δὲ ὀργάνων πρῶτον μὲν φωςφόρα ξυνετεκτήναντο 
ὄμματα, τοιᾷδε ἐνδήσαντες αἰτίᾳ. τοῦ πυρὸς ὅσον τὸ 

μὲν κάειν οὐκ ἔσχε, τὸ δὲ παρέχειν φῶς ἥμερον, οἷ- 
κεῖον ἑκάστης ἡμέρας, σῶμα ἐμηχανήσαντο γίγνεσθαι. 
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10 γὰρ ἐντὸς ἡμῶν ἀδελφὸν ὃν τούτου πῦρ εἰλικρινὲς 

ἐποίησαν διὰ τῶν ὀμμάτων ῥεῖν λεῖον καὶ πυκνόν, 
ὅλον μέν, μάλιστα δὲ τὸ μέσον ξυμπιλήσαντες ! τῶν 
ὀμμάτων, ὥςτε τὸ μὲν ἄλλο ὅσον παχύτερον στέγειν 
πᾶν, τὸ τοιοῦτον δὲ μόνον αὐτὸ καϑαρὸν διηϑεῖν. 
ὅταν οὖν μεϑημερινὸν ἢ φῶς περὶ τὸ τῆς ὄψεως ῥεῦ- 
μα, τότ᾽ ἐκπῖπτον ὅμοιον πρὸς ὅμοιον, ξυμπαγὲς γ8- 
γόμενον, ἕν σῶμα οἰκειωϑὲν συνέστη κατὰ τὴν τῶν 
ὀμμάτων εὐθυωρίαν, ὅπῃπερ ἀντερεΐδει τὸ προςπῖπτον 

ἔνδοϑεν πρὸς ὃ τῶν ἔξω συνέπεσεν. ὁμοιοπαϑὲς δὴ 
δὶ ὁμοιότητα πᾶν γενόμενον, ὅτου τ ἄν αὐτό ποτε 
ἐφάπτηται καὶ ὃ ἄν ! ἀλλο ἐκείνου, τούτων τὰς  κινή- 
σεις διαδιδὸν εἰς ἅπαν τὸ σῶμα μέχρι τῆς ψυχῆς αἷ- 

σϑησιν παρέσχετο ταύτην, j δὴ ὁρᾶν φαμέν. ἀπελ- 
ϑόντος δὲ εἰς »ύκτα τοῦ ξυγγενοῦς πυρὸς ἀποτέτμη- 
ται πρὸς γὰρ ἀνόμοιον ἐξιὸν ἀλλοιοῦταί τε αὐτὸ καὶ 

κατασι ἔνγυται» ξυμφυὲς οὐκέτι τῷ πλησίον͵ ἀέρι pyqvo- 

μενον, ἅτε πῦρ οὐκ ἔχοντι. παύεταί τε οὖν ὁρῶν, ἔτι 
τὸ ἐπαγωγὸν ὕπνου γίγνεται: σωτηρίαν γὰρ ἣν oi 
ϑεοὶ τῆς ὄψεως ἐμηχανήσαντο, τὴν τῶν ! βλεφάρων 
φύσιν, ὅταν ταῦτα ξυμμύσῃ, καϑείργνυσι τὴν τοῦ πυ- 
ρὸς ἐντὸς δύναμιν, ἡ δὲ διαχεῖ 18 καὶ ὁμαλύνει τὰς 

ἐντὸς κινήσεις, ὁμαλυνϑεισῶν δὲ ἡσυχία γίγνεται, γ8- 

γομένης δὲ πολλῆς μὲν ἡσυχίας βραχυόνειρος ὕπνος 
ἐμπέπτϑι, χκαταλειφϑεισῶν δὲ τινων κινήσεων μειζόνων, 

οἷαι καὶ ἐν οἵοις ἂν τόποις λείπωνται, * τοιαῦτα καὶ 

τοσαῦτα παρέσχοντο ἀφομοιωϑέντα ἐντὸς ἔξω τε 
ἐγερϑεῖσιν ἀπομνημογευόμενα φαντάσματα. τὸ δὲ πε- 
ρὲ τὴν. τῶν κατόπτρων εἰδωλοποιίαν, καὶ πάντα ὅσα 
ἐμφανῆ καὶ λεῖα, κατιδεῖν οὐδὲν ἔτι χαλεπόν" ἐκ γὰρ 
τῆς ἐντὸς ἐκτός τὸ τοῦ πυρὸς ἑκατέρου κοινωνίας ἀλ- 
λήλοις, ἑνός τ αὖ περὶ τὴν λειότητα ἑκάστοτε γενο- 
μένου καὶ πολλαχῇ μεταῤῥυϑμισϑέντος, πάντα τὰ 

τοιαῦτα ! ἐξ ἀνάγκης ἐμφαίνεται, τοῦ περὶ τὸ πρός- 
πον πυρὸς τῷ περὶ τὴν ὄψιν πυρὶ περὶ τὸ λεῖον καὶ 
λαμπρὸν ξυμπαγοῦς γιγνομένου, δεξιὰ δὲ φαντάζεται 

τὰ ἀριστερά, ὅτι τοῖς ἐναντίοις μέρεσι τῆς ὄψεως περὶ 
τἀναντία μέρη γίγνεται ἐπαφὴ παρὰ τὸ καϑεστὸς ἔϑος 
τῆς προςβολῆς" δεξιὰ δὲ τὰ δεξιὰ ἢ καὶ τὰ ἀριστερὰ 
ἀριστερὰ τοὐναντίον, ὅταν μεταπέσῃ ξυμπηγνύμενον ᾧ 
συμπήγνυται ! φῶς" τοῦτο δέ, ὅταν ἡ τῶν ᾿κατόπτρων 
λειότης, ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ὕψη λαβοῦσα, τὸ δεξιὸν εἰς 

τὸ ἀριστερὸν μέρος ἀπώσῃ τῆς ὄψϑως καὶ ϑάτερον 
ἐπὶ ϑάτερον. κατὰ δὲ τὸ μῆκος στραφὲν τοῦ προς- 
ὥπου ταὐτὸν τοῦτο ὕπτιον ἐποίησε, πᾶν φαίνεσϑαι, 
τὸ χάτω πρὸς τὸ ἄνω τῆς αὐγῆς 10 T ἄνω πρὸς τὸ 
κάτω πάλιν ἀπῶσαν. ταῦτ᾽ οὖν πάντα ἐστὶ τῶν ξυγν- 

αἰτίων, οἷς ϑεὸς ὑπηρετοῦσι χρῆται τὴν τοῦ ἀρίστου 
κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ! ἀποτελῶν" δοξάζεται δὲ ὑπὸ 

τῶν πλείστων ov ξυναίτια ἀλλ αἴτια εἶναι τῶν πάν- 
τῶν, ψύχοντα καὶ ϑερμαίνοντα πηγνύντα ve καὶ δια- 
χέοντα καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπεργαζόμενα. λόγον δὲ οὐ- 
δένα οὐδὲ νοῦν εἰς οὐδὲν δυνατὰ ἔχειν ἐστί. τῶν γὰρ 
ὄντων ᾧ »οὖν μόνῳ κτᾶσϑαι προςήκει, λεκτέον ψυχήν" 
τοῦτο δὲ ἀόρατον, πῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ καὶ ἀὴρ 

σώματα πάντα ὁρατὰ γέγονε. τὸν δὲ νοῦ καὶ ἐπιστή- 
S ἐραστὴν ἀνάγκη τὰς τῆς ἔμφρονος φύσεως ! ai- 
τίας πρώτας μεταδιώκειν, ὅσαι δὲ vm ἄλλων μὲν κι- 

γουμένων, ἕτερα δ᾽ ἐξ ἀνάγκης κινούντων γίγνονται, 
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δουτέρας. ποιητέον δὴ κατὰ ταῦτα καὶ ἡμῖν" λεκτέα 
μὲν ἀμφότερα τὰ τῶν αἰτιῶν γένη; χωρὶς δὲ ὅσαι με- 
τὰ γοῦ χαλῶν καὶ ἀγαϑῶν δημιουργοὶ zat ὅσαι προς 

ϑεῖσαι φρονήσεως τὸ τυχὸν ἄτακτον ἑκάστοτε ἐξεργά- 
ζονται. τὰ μὲν ovr τῶν ὀμμάτων ξυμμεταίτια πρὸς τὸ 

ἔχειν τὴν δύναμιν, ἢ ἣν νῦν εἴληχεν, εἰρήσϑω" τὸ δὲ μέ- 
γιστον αὐτῶν εἰς ὠφέλειαν ἔργον, δὶ ὃ ϑεὸς av 
ἡμῖν " δεδώρηται, μετὰ τοῦτο ῥητέον. ὄψις δὴ κατὰ 
τὸν ἐμὸν λόγον αἰτία τῆς μεγίστης ὠφελείας γέγονεν 
ἡμῖν, ὅτι τῶν νῦν λόγων περὶ τοῦ παντὸς λεγομένων 
οὐδεὶς ἄν 7018 ἐῤῥήϑη μήτε ἄστρα μήτε ἥλιον μήτε 
οὐρανὸν ἰδόντων. νῦν δ᾽ ἡμέρα τε καὶ νὺξ ὀφϑεῖσαι 
μῆνές τε καὶ ἐνιαυτῶν περίοδοι μεμηχάνηνται μὲν digi 
ϑμόν, χρόνου δὲ ἔννοιαν περὶ τε τῆς τοῦ παντὸς φύ- 
σεως ὅπησιν ἔδοσαν" ἐξ ὧν ἐπορισάμεϑα φιλοσοφίας 
γένος, οὗ μεῖζον ἀγαϑὸν οὔτ᾽ ἦλϑεν ! ovS ἥξει ποτὲ 

τῷ ϑνητῷ γένει δωρηϑὲν ἐκ ϑεῶν. λέγω δὴ τοῦτο 9u- 
μάτων μέγιστον. ἀγαϑόν'᾽ τἄλλα δέ, ὅσα ἐλάττω, τὶ ἂν 

ὑμνοῖμεν; ὧν ὃ μὴ φιλόσοφος τυφλωϑεὶς ὀδυρόμενος 
ἂν Hemor μάτην. ἀλλὰ τούτου λεγέσϑω παρ᾿ ἡμῶν 

αὕτη ἐπὶ ταῦτα αἰτία, ϑεὸν ἡμῖν ἀνευρεῖν δωρήσα- 

σϑαΐ τε ὄψιν, ἵνα τὰς ἐν οὐρανῷ τοῦ νοῦ κατιδόντες 
περιόδους χρησαίμεϑα ἐπὶ τὰς περιφορὰς τὰς τῆς 
παρ ἡμῖν διανοήσεως, ξυγγενεῖς ἐκείναις ' οὔσας, ἀτα- 
ράχτοις τεταραγμένας, ἐχμαϑόντες δὲ καὶ λογισμῶν 
κατὰ φύσιν ὀρϑότητος μετασχόντες, μιμούμενοι τὰς 
τοῦ ϑεοῦ πάντως ἀπλανεῖς οὔσας τὰς ἐν ἡμῖν. πεπλα- 
»ημένας καταστησαίμεϑα. Φωνῆς τὸ δὴ καὶ ἀκοῆς 

πέρι πάλιν ὁ αὐτὸς λόγος, ἐπὶ ταὐτὰ τῶν αὐτῶν ἕνε- 
xo παρὰ ϑεῶν δεδωρῆσϑαι. λόγος τε γὰρ ἐπ᾽ αὐτὰ 
ταῦτα τέταχται; τὴν. μεγίστην ξυμβαλλόμενος εἰς αὐτὰ 
μοῖραν, ὅσον T αὖ μουσικῆς φωνῇ χρήσιμον, πρὸς 
ἀκοὴν ἕνεκα ! ἁρμονίας ἐστὶ δοϑέν" ἢ δὲ ἁρμονία, 
ξυγγενεῖς ἔχουσα φορὰς ταῖς ἐν ἡμῖν τῆς ψυχῆς ze 

ὅδοις, τῷ μετὰ νοῦ προςχρωμένῳ Μούσαις οὐκ ἐφ᾽ 
ἡδονὴν ἄλογον, καϑάπερ »ῦν, εἶναι δοκεῖ χφήσιμος, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 78γονυῖαν ἐν ἡμῖν ἀνάρμοστον ψυχῆς πε- 

φίοδον εἰς χαταχόσμησιν καὶ συμφωνίαν ἑαυτῇ σύ 
χος ὑπὸ Μουσῶν δέδοται" καὶ ἐλδεῦς αὖ διὰ τὴν 
ἄμετρον ἐν ἡμῖν καὶ χαρίτων ἐπιδεᾶ γιγνομένην ἐν 
τοῖς πλείστοις ἕξιν ἐπίκουρος ἐπὶ ταὐτὰ ὑπὸ τῶν αὐ- 
τῶν ἐδόϑη. XVIL Τὰ μὲν οὖν παρεληλυϑότα τῶν 
εἰρημένων, ztÀq» βραχέων, ἐπιδέδεικται τὰ διὰ νοῦ δε- 
δημιουργημένα" δεῖ δὲ καὶ τὰ δι ἀνάγκης γιγνόμενα 
τῷ λόγῳ παραϑέσϑαι. μεμιγμένη γὰρ οὖν ἡ " τοῦδε 48 

τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως 
ἐγεννήϑη" νοῦ δὲ ἀνάγκης ἄρχοντος, τῷ πεΐϑειν αὐτὴν 

τῶν γιγνομένων, τὰ πλεῖστα ἐπὶ τὸ βθτιστον ἄγειν, 
ταύτῃ κατὰ ταῦτά τ δὲ ἀνάγκης ἡττωμένης ὑπὸ πει- 
ϑοῦς ἔμφρονος οὕτω xor ἀρχὰς ξυνίστατο τόδε τὸ 
πᾶν. εἴ τις οὖν ἡ γέγονε, κατὰ ταῦτα ὄντως ἐρεῖ, μι- 
χτέον χαὶ τὸ τῆς πλανωμένης εἶδος αἰτίας, d φέρδιν 
πέφυκεν. ὧδε οὖν πάλιν ἀναχωρητέον, καὶ λαβοῦσιν 
αὐτῶν ! τούτων προφήχουσαν ἑτέραν ἀρχὴν αὖϑις αὖ, 
καϑάπερ περὶ τῶν τότε, γῦν οὕτω περὶ τούτων πάλιν 
ἀρκτέον ἀπ᾽ ἀρχῆς. τὴν δὴ πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενέσδως 
πυρὸς ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς φύσιν ϑεατέον 
3 Se yup RM ͵ dedte ανν ΤΙΝΙ 

αὐτὴν καὶ τὰ πρὸ τούτου πάϑη. νῦν γὰρ οὐδεὶς πω 
γένεσιν αὐτῶν μεμήνυκεν, ἀλλ᾿ ὡς εἰδόσι πῦρ ὃ τί ποτὶ 

41 

D 



TIMA E U S. 

» ^ oc M ' 3 J RUN ' 
ἔστι καὶ ἕκαστον αὐτῶν λέγομεν ἀρχὰς αὐτὰ τιϑέμενοι 

τῇ Ξ ; E 3 5 RSS 
στοιχεῖα TOV παντὸς, προφῆχον αὐτοῖς οὐδ᾽ ὡς ἐν 

σ συλλαβῆς εἴδεσι μόνον. ! εἰκότως ὑπὸ τοῦ καὶ βραχὺ 
φρονοῦντος ἀπεικασϑῆναι. 
ἡμῶν ὧδε ἐχέτω" τὴν μὲν περὶ ἁπάντων εἴτε ἀρχὴν 
ELTE ἀρχὰς BlTE ὅπῃ δοκεὶ τούτων πέρι, τὸ νῦν οὐ ῥη- 
τέον, OU ἄλλο μὲν οὐδέν, διὰ δὲ τὸ χαλεπὸν δἶναι κα- 

τὰ τὸν παρόντα τρόπον τῆς διεξόδου δηλῶσαι τὰ δο- 

χοῦντα. μήτ᾽ οὖν ὑμεῖς οἷξσϑε δεῖν ἐμὲ λέγειν, ovr 
αὐτὸς αὖ πείϑειν ἐμαυτὸν εἴην ἂν δυνατὸς ὡς pág 

yov δὲ ov» τό γε mag 

D ἐγχειροῖμ᾽ ἂν τοσοῦτον ἐπιβαλλόμενος ἐ ἔργον. τὸ ' δὲ 
xor ἀρχὰς ῥηϑὲν διαφυλάττων, τὴν τῶν εἰκότων λό- 

"t yov δύναμιν, πειράσομαι μηδενὸς ἧττον εἰκότα, μᾶλ- 
[λον δὲ καὶ ἔμπροσϑεν cm ἀρχῆς περὶ ἑκάστων καὶ 
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p λέγειν. ϑεὸν δὴ καὶ νῦν ἐπ᾿ ἀρχῇ τῶν λε- 

D - » 2 , , 
γομένων σωτῆρα, ἐξ ἀτόπου καὶ ἀήϑους διηγήσξως 

E πρὸς τὸ τῶν εἰκότων δόγμα διασώζειν ἡμᾶς ! ἐπικαλε- 

χνι. Ἢ δ᾽ ovv 
αὖϑις ἀρχὴ περὶ τοῦ παντὸς ἔστω μειζόνως τῆς πρό- 
σϑεν διῃρημένη. τότε μὲν γὰρ δύο εἴδη διειλόμεϑα, 

γὺν δὲ τρίτον ἀλλο γένος ἡμῖν δηλωτέον. τὰ μὲν γὰρ 
δύο ἱκανὰ ἦν ἐπὶ τοῖς ἔμπροσϑεν λεχϑεῖσιν, ἕν μὲν 
ὡς παραδείγματος εἶδος ὑποτεϑέν, νοητὸν καὶ ἀεὶ κα- 

σάμενοι πάλιν ἀρχώμεϑα λέγειν: 

49 τὰ ταὐτὰ ὃν, μίμημα δὲ * παραδείγματος δεύτερον, 

re—— 

γένεσιν ἔχον καὶ ὁρατόν. spar δὲ τότε μὲν οὐ διει- 

λόμεϑα, γομίσαντες τὰ δύο ἕξειν ἱκανῶς" γὺν δὲ ὁ λό- 

γος ἔοικεν εἰξαναγκάξοιν, χαλεπὸν καὶ ἀμυδρὸν εἶδος 

ἐπιχειρεῖν λόγοις ἐμφανίσαι. τίνα οὖν ἔχον δύναμιν 

κατὰ φύσιν αὐτὸ ὑποληπτέον; τοιάνδε μάλιστα" 

σης εἶναι γενέσεως ὑποδοχὴν αὐτό, οἷον τιϑήνην. εἰ- 

πά- 

Β euros μὲν οὖν τἀληϑὲς, δεὶ δ᾽ ἐναργέστερον εἰπεῖν ' 
«περὶ αὐτοῦ. “χαλεπὸν δὲ ἄλλως 18 καὶ διότι προαπο- 

7T φηϑῆναι περὶ πυρὸς καὶ τῶν μετὰ πυρὸς «ἀναγκαῖον 
τούτου χάριν, τούτων γὰρ εἰπεῖν ἕκαστον, ὁποῖον o»- 
τῶς ὕδωρ χρὴ λέγειν μᾶλλον, ἢ πῦρ, καὶ ὁποῖον OTi- 

| οὖν μᾶλλον, ἢ καὶ ἅπαντα xoc ἕκαστόν τε, οὕτως 

ὥρτε τινὶ πιστῷ καὶ βεβαίῳ ᾿χρήσασϑαι λόγῳ, χαλε- 
πόν. πῶς οὐν à TOUT αὐτὸ καὶ πῇ καὶ τὶ περὶ αὖ- 
τῶν εἰκότως διαπορηϑέντες ἄν λέγοιμεν; πρῶτον μὲν 

C ὃ δὴ νῦν ὕδωρ ὠνομάκαμεν, πηγνύμενον, ! ὡς δοκοῦ- 
μεν, λίϑους καὶ γῆν γινόμενον ὁρῶμεν, τηκόμενον 
δὲ καὶ διακρινόμενον αὖ ταὐτὸν τοῦτο πνεῦμα καὶ ἀέ- 

ρα, Bud cR δὲ ἀέρα πῦρ, ἀνάπαλιν δὲ πῦρ συγ- 

ἢ χριϑὲν καὶ κατασβεσϑὲν εἰς ἰδέαν τε, ἀπιὸν αὖϑις ἀέ- 

ρος, καὶ πάλιν ἀέρα ξυνιόντα καὶ πυκνούμενον νέφος 
καὶ ὁμίχλην, ἐκ δὲ τούτων ἔτι μᾶλλον ξυμπιλουμένων 
ῥέον ὕδωρ, ἐξ ὕδατος δὲ γῆν καὶ λίϑους αὖϑις, κύ- 
xÀov 18 οὕτω διαδιδόντα εἰς ἀλληλα, ὡς φαίνεται, τὴν 

D [3 D , 2er - 2 € rv 
D γένεσιν. οὕτω δὴ τούτων οὐδέποτε τῶν αὐτῶν ! ἑκα- 

στῶν φανταζομένων, ποῖον αὐτῶν ὡς ὃν ὁτιοῦν τοῦτο 
καὶ οὐκ ἄλλο παγίως διισχυριζόμενος οὐκ αἰσχυνεῖταί 
τις ἑαυτόν; οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἀσφαλέστατον μακρῷ περὶ 
τούτων τιϑεμένους ὧδε λέγειν" ἀεὶ ὃ καϑορῶμεν ἀλ- 
λοτε ἄλλῃ γιγνόμενον, ὡς πῦρ, μὴ τοῦτο, ἀλλὰ τὸ τοι- 

οὗτον ἑκάστοτε προςαγορεύειν πῦρ, μηδὲ ὕδωρ τοῦτο, 

ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον ἀεὶ, μηδὲ ἄλλο ποτὲ μηδὲν ὥς τινα 
ἔχον βεβαιότητα, ! ὅσα δεικνύντες τῷ ῥήματι τῷ τόδε 
καὶ τοῦτο προςχρώμενοι δηλοῦν ἡ "Y οὐμεϑά TU φεύγει 
γὰρ οὐχ ὑπομένον τὴν τοῦ τόδε καὶ τοῦτο καὶ τὴν 
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τῷδε καὶ πᾶσαν ὅση μόνιμα ὡς ὄντα αὐτὰ ἐνδείκνυ- 

ται φάσις. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἕκαστα μὴ λέγειν, τὸ δὲ 

τοιοῦτον ἀεὶ περιφερόμενον ὅμοιον ἑκάστου πέρι καὶ 
ξυμπάντων οὕτω καλεῖν" καὶ δὴ καὶ πῦρ τὸ διὰ παν- 

: E - * » 
τὸς τοιοῦτον, καὶ ἅπαν ὅσονπερ ἄν ἔχῃ ,Ἰένεσιν. ἐν ᾧ 
δὲ ἐγγιχγνόμενα ael ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται καὶ πά- 
λιν ἐκδῖϑεν ἀπόλλυται, μόνο v * ἐκεῖνο αὖ προξφαγορϑύ- 
εἰν τῷ T8 τοῦτο καὶ τῷ τόδε προςχρωμένους ὀνόμα- 
τι, τὸ δὲ ὁποιονοῦν τι, “ϑερμὸν ἢ λευκὸν ἢ καὶ ὁτιοῦν 
τῶν ἐναντίων, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα ἐκ τούτων, μηδὲν ἐχεῖνο 
αὖ τούτων καλεῖν. ἔτι δὲ σαφέστερον αὐτοῦ πέρι προ- 
ϑυμητέον αὖϑις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τις σχήματα 
πλάσας ἐκ χρυσοῦ μηδὲν μβταπλάττων παύοιτο ἕκαστα 

εἰς ἅπαντα, δεικνύντος δή τινος αὐτῶν ἕν καὶ ἐρομέ- 

vov, τί ποτ᾽ ἔστι, μακρῷ πρὸς ἀλήϑειαν ' ἀσφαλέστα- 

τον εἰπεῖν, ὅτι χρυσός, τὸ δὲ τρίγωνον ὅσα τὸ ἄλλα 

σχήματα ἐνεγίγνετο, μηδέποτο λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα, 
ἅ ys μεταξὺ τιϑεμένου μεταπίπτει, ἀλλ᾿ ἐὰν ἄρα καὶ 

τὸ τοιοῦτον μετ᾽ ἀσφαλείας ἐθέλῃ δέχεσϑαί τινος, 

ἀγαπᾶν. ὃ αὐτὸς δὴ λόγος καὶ περὶ τῆς τὰ πάντα δε- 
χομένης σώματα φύσεως" ταὐτὸν αὐτὴν ἀεὶ προςρη- 
τέον᾽ ἐκ γὰρ τῆς ἑαυτῆς τὸ παράπαν ovx ἐξίσταται 
δυνάμεως. δέχεταί τὸ γὰρ ἀεὶ τὰ πάντα, καὶ μορφὴν 
! οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰφιόντων ὁμοίαν εἴληφεν 
οὐδαμῇ οὐδαμῶς" ἐκμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ κεῖ- 
ται, κινούμενόν τ καὶ διασχηματιξόμενον ὑπὸ τῶν 
εἰςιόντων. φαίνεται δὲ δι᾿ ἐχεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον. 
τὰ δὲ εἰςιόντα καὶ ἐξιόντα, τῶν ὄντων ἀεὶ ὄντα 

μιμήματα, τυπωϑέντα ἀπ᾽ αὐτῶν τρόπον τινὰ δύς- 

φραστον καὶ ϑαυμαστόν, ὃν εἰφςαῦϑις μέτιμεν. ἐν 

δ᾽ οὖν τῷ παρόντι χρὴ γένη διανοηϑῆναι τριτ- 

τά, τὸ μὲν γιγνόμενον, τὸ δ᾽ ἐν ᾧ γίγνεται, τὸ δ᾽ 
! ὅϑεν ἀφομοιούμενον φύεται τὸ γιγνόμενον. καὶ δὴ 
καὶ προςεικάσαι, πρέπει τὸ μὲν δεχόμενον μητρί, τὸ δ᾽ 
ὅϑεν πατρί, τὴν δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν ἐχγόνῳ, 
γοῆσαί 18, ὡς ovx ἂν ἄλλως ἐκτυπώματος ἔσεσϑαι 

μέλλοντος ἰδεῖν ποικίλου πάσας ποικιλίας TOUT αὐτύ, 
ἐν ᾧ ὀπυπούμενον ἐνίσταται, γένοιτ᾽ ἂν AERIS de 

ασμένον εὖ, πλὴν ἄμορφον ὃν ἐχείνων ἁπασῶν τῶν 
ἰδεῶν, ὅσας μέλλοι δέχεσϑαί "ποϑεν. ὅμοιον γὰρ ὃν 
τῶν ἐπειοιόντων τινὶ τὰ τῆς ἐναντίας τά T8 τῆς τὸ 
παράπαν. ἄλλης φύσεως, ὁπότ ἔλϑοι, δεχόμενον κα- 

κῶς ἂν ἀφομοιοῖ, τὴν αὑτοῦ παρεμφαῖνον ὄψιν. διὸ 
καὶ πάντων ἐκτὸς εἰδῶν εἶναι χρεὼν τὸ τὰ πάντα ἐκ- 
δεξόμενον ἐν αὑτῷ γένη, καϑάπερ περὶ τὰ ἀλείμματα, 

ὁπόσα εὐώδη, τέχνῃ μηχανῶνται πρῶτον TOUT αὐτὸ 
ὑπάρχον, ποιοῦσιν O τι μάλιστα ἀνώδη τὰ δεξόμενα 
ὑγρὰ τὰς ὀσμάς: ὅσοι τε ἕν τισι τῶν μαλακῶν σχή- 
ματὰ ἀπομάττειν ἐπιχειροῦσι, τὸ παράπαν σχῆμα οὐ- 
δὲν ἔνδηλον ὑπάρχειν ἐῶσι, προομαλύναντες. δὲ δ᾽ τι 
λειότατον ἀπεργάζονται. ταὐτὸν οὖν * καὶ τῷ τὰ τῶν 

πάντων ἀξδὶ 18 ὄντων κατὰ πᾶν ἑαυτοῦ το ΠΣ ἀφο- 

μοιώματα καλῶς μέλλοντι δέχεσϑαι πάντων ἐκτὸς αὐ- 

τῷ προςήκει πεφυκέναι τῶν εἰδῶν. διὸ δὴ τὴν τοῦ qae 
γονότος ὁρατοῦ καὶ πάντως αἰσϑητοῦ μητέρα καὶ 
ὑποδοχὴν μήτε χὴν μήτε ἀέρα μήτε πῦρ μήτε ὕδωρ 
λέγωμεν, μήτε ὅσα ἐκ τούτων μήτε ἐξ ὧν ταῦτα γέ- 
yovev- ἀλλ᾽ ἀνόρατον εἶδός τι καὶ ἄμορφον, πανδεχές, 

μεταλαμβάνον δὲ τὰ ἀπορώτατά πῃ τοῦ νοητοῦ ! καὶ 
θδ * 
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δυςαλωτότατον αὐτὸ λέγοντες οὐ ψευσόμεϑα. καϑ' 
ὅσον δ᾽ ἐκ τῶν προειρημένων δυνατὸν ἐφικνεῖσϑαι τῆς 
φύσεως αὐτοῦ, τῇδ᾽ ἂν τις ὀρϑότατα λέγοι" πῦρ μὲν 

ἑχάστοτε αὐτοῦ τὸ πεπυρωμένον μέρος φαίνεσϑαι, τὸ 
δὲ ὑγρανϑὲν ὕδωρ, γῆν δὲ καὶ ἀέρα, χαϑ' ὅσον ἂν 

μιμήματα τούτων δέχηται. λόγῳ δὲ δὴ μᾶλλον τὸ τοι- 

ὄνδε διοριξομένουςς περὶ αὐτῶν διασκεπτέον" dg ἔστι 
τι πῦρ, αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ πάντα, ep ὧν. ἀεὶ λέ- 
γομεν οὕτως αὐτὰ ! xc αὑτὰ ὄντα ἕκαστα, ἢ ταῦτα, 
ἅπερ. καὶ βλέπομεν, ὅσα τὸ ἄλλα διὰ τοῦ σώματος αἱ- 

σϑανόμεϑα, μόνα ἐστὶ τοιαύτην ἔχοντα ἀλήϑειαν, ἀλ- 

λα δὲ οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτα οὐδαμῇ οὐδαμῶς, ἀλλὰ 

μάτην ἑκάστοτε εἶναί τί φαμεν εἶδος ἑκάστου γοητόν, 
τὸ δὲ οὐδὲν ep ap πλὴν λόγος. οὔτε OUY δὴ τὸ πα- 
ρὸν ἄκριτον καὶ ἀδίκαστον ἀφέντα ἄξιον φάναι διι- 
σχυριζόμενον ἔχειν οὕτως, ovr ἐπὶ λόγου μήκει πά- 

gegyo» ἄλλο μῆκος ἐπεμβλητέον" εἰ δὲ τις ὅρος " Ogi- 
σϑεὶς μέγας διὰ βραχέων φανείη, τοῦτο “μάλιστ᾽ Ὁ- 

καιριώτατον γένοιτ᾽ ἄν. ὧδε οὖν τήν "n ἐμὴν αὐτὸς τί- 
ϑεμαι ψῆφον" εἰ μὲν. γοῦς καὶ δόξα αληϑής ἐστον δύο 
γένη» παντάπασιν εἶναι xc αὑτὰ ταῦτα ἀναίσϑητα 
ὑφ ἡμῶν εἴδη, γοούμενα μόνον᾽ εἰ δ᾽, ὡς τισι φαΐνε- 
ται, δόξα laine vov διαφέρει TO po πᾶάνϑ'᾽ ὁπόσ᾽ 
αὐ διὰ τοῦ σώματος αἰσϑανόμεϑα, ϑετέον βεβαιότα.- 

τα. δύο δὴ λεκτέον ἐχείνω, ' διότι χωρὶς γεγόνατον 

ἀνομοίως τε ἔχετον. τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν διὰ διδαχῆς, 
τὸ δ᾽ ὑπὸ πειϑοῦς ἡμῖν ἐγγίγνεται" καὶ τὸ μὲν ἀεὶ 
μετ ἀληϑοῦς λόγου, τὸ δὲ ἄλογον᾽ καὶ τὸ μὲν ἀκίνη- 
τον “πϑιϑοῖ, τὸ δὲ μεταπειστόν" καὶ τοῦ μὲν πάντα 
ἄνδρα μετέχειν φατέον, γοῦ δὲ ϑεούς, ἀνϑρώπων δὲ 

t γένος βραχύ τι. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ὁμολογητέον 

fy μὲν εἶναι τὸ * κατὰ ταῦτα εἶδος ἔχον, 
καὶ ἀνώλεϑρον, οὔτε εἰς ἑαυτὸ εἰςδεχόμενον ἄλλο. ἀλ- 

λοϑεν οὔτε. αὐτὸ εἰς ἀλλο ποι ἰόν, ἀόρατον δὲ καὶ 

ἄλλως ἀναίσϑητον, τοῦτο ὃ δὴ νόησις εἴληχεν ἐπισκο- 
πεῖν" τὸ δ᾽ ὁμώνυμον ὅμοιόν τε ἐκείνῳ δεύτερον, αἱ- 
σϑητόν, γεννητόν, περορημένον ἀεΐ, γιγνόμενόν τε ty 

τινι τόπῳ καὶ πάλιν ἐκεῖϑεν ἀπολλύμενον, δόξῃ uer 
αἰσϑήσεως περιληπτόν" τρίτον δὲ αὖ γένος ὃν τὸ τῆς 

χώρας asl, φϑορὰν οὐ προςδεχόμενον, ! ἕδραν δὲ πα- 
φέχον. ὅσα ἔχει γένεσιν πᾶσιν, αὐτὸ δὲ uero ἀναισϑη- 
σίας ἁπτὸν λογισμῷ τινὶ νόϑῳ, μόγις πιστόν, πρὸς ὃ 
δὴ καὶ ὀνειροπολοῦμεν, βλέποντες καί φαμδν ᾿ἀναγκαῖς- 
ον εἶναί που τὸ ὃν ἅπαν ἔν τινι τόπῳ καὶ κατέχον 
χώραν τινά, τὸ δὲ μήτ᾽ ἐν y μήτϑ που κατ᾽ οὐρανὸν 
οὐδὲν εἶναι. ταῦτα δὴ πάντα καὶ τούτων ἀλλα ἀδελφὰ 
καὶ περὶ τὴν ἀῦπνον καὶ ἀληϑῶς φύσιν ὑπάρχουσαν 
ὑπὸ ταύτης τῆς ὀνειρώξεως οὐ δυνατοὶ ! γιγνόμεϑα 

ἐγερθέντθο διοριζόμενοι τἀληϑὲς λέγειν, ὡς εἰκόνι μὲν; 

ἐπείπερ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο, ἐφ᾽ ᾧ γέγονεν, ἑαυτῆς ἐστίν, 
ἑτέρου δὲ τινος ἀεὶ φέρεται φάντασμα, διὰ ταῦτα ἐν 
ἑτέρῳ προφήκει τινὶ γίγνεσϑαι, οὐσίας ἁμωῤγέπως, ἂν- 
τεχομένην, ἢ μηδὲν τὸ παράπαν αὐτὴν εἶναι, τῷ δὲ 
ὄντως ὄντι βοηϑὸς ὁ δὲ ἀκριβείας ἀληϑὴς λόγος; ὡς, 

ἕως ἂν τι τὸ μὲν ἄλλο ἢ), τὸ δὲ ἄλλο, οὐδέτερον ἐν 

οὐδετέρῳ ποτὲ γεγενημένον ἕν ἅμα ταὐτὸν καὶ δύο ! 
γενήσεσϑον. XIX. Οὗτος μὲν ovy δὴ παρὰ τῆς ἐμῆς 

ψήφου λογισϑεὶς ἐν κεφαλαίῳ δεδόσϑω λόγος, Oy τὲ 
καὶ χώραν καὶ γένεσιν εἶναι, τρία τριχῇ, καὶ πρὶν οὐ- 

ἀγέννη TO» 
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ραγὸν γενέσϑαι: τὴν δὲ γενέσεως τιϑήνην ὑγραινομε- 
γὴν xoi πυρουμένην καὶ τὰς γῆς τε καὶ ἀέρος μορφὰς 
δεχομένην, xaL ὅσα ἄλλα τούτοις πάϑη ξυνέπεται πά- 

σχουσαν, «παντοδαπὴν ! μὲν ἰδεῖν φαΐίνεσϑαι, διὰ δὲ 
τὸ μήϑ᾽ ὁμοίων δυνάμεων μήτε ἰσοῤῥόπων ἐμπίμπλα- 

σϑαι κατ οὐδὲν αὐτῆς ἰσοῤῥοπεῖν, ἀλλ ἀνωμάλως 

σιάντῃ παλαντιουμένην σείεσϑαι μὲν ὑπ᾽ ἐκείνων αὐτήν, 
κινουμένην δ᾽ αὖ πάλιν ἐχεῖνα σείειν" τὰ δὲ κινούμενα 
ἄλλα ἄλλοσε ἀεὶ φέρεσϑαι. διακρινόμενα, ὥςπερ τὰ 

ὑπὸ τῶν πλοκάνων τε καὶ ὀργάνων τῶν περὶ τὴν τοῦ 
σίτου κάϑαρσιν σειόμενα, καὶ ἀνικμώμενα τὰ μὲν πυ- 
κνὰ καὶ βαρέα ἀλλῃ, * τὰ δὲ μανὰ καὶ κοῦφα εἰς ἐτέ- 
go». ἵζει φερόμενα ἕδραν" τότε οὕτω τὰ τέτταρα γένη 
σϑβιόμενα ὑπὸ τῆς δεξαμενῆς, κινουμένης αὐτῆς οἷον 
ὀργάνου σϑισμὸν παρέχοντος, τὰ μὲν ἀνομοιότατα 
πλεῖστον αὐτὰ ἀφ᾽ αὑτῶν ὁρίζειν, τὰ δὲ ὁμοιότατα 
μάλιστα εἷς ταὐτὸν ξυνωϑεῖν" διὸ δὴ καὶ χώραν ταῦ- 

ra ἄλλα ἄλλην ἴσχειν, πρὶν καὶ τὸ πᾶν ἐξ αὐτῶν δια- 
κοσμηϑὲν γενέσϑαι. καὶ τὸ μὲν δὴ πρὸ τούτου πάντα 
ταῦτ ἔχειν ἀλόγως καὶ ἀμέτρως" ὅτε δ᾽ ἐπεχειρεῖτο 
! χοσμεῖσϑαι τὸ πᾶν, πῦρ πρῶτον καὶ ὕδωρ καὶ γῆν 
καὶ ἀέρα, Uy» μὲν ἔχοντα αὑτῶν ἄττα, παντάπασί γε 
μὴν διακείμενα ὥςπερ εἰκὸς ἔχειν ἅπαν ὅταν ἀπῇ τι- 

γὸς ϑεύς, οὕτω δὴ τότε πεφυκότα ταῦτα πρῶτον διε- 
σχηματίσατο εἴδεσί τε καὶ ἀριϑμοῖς. τὸ δὲ ἡ δυνατὸν 
ὡς κάλλιστα ἀριστά τ ἐξ οὐχ οὕτως ἐχόντων τὸν 
ϑεὸν αὐτὰ ξυνιστάναι; παρὰ πάντα ἡμῖν ὡς ἀεὶ τοῦ- 
τὸ λεγόμενον ὑπαρχέτω. γῦν δ᾽ οὖν τὴν διάταξιν αὐ- 

τῶν ἐπιχειρητέον ἑχάστων xai! γένεσιν ἀήϑει λόγῳ 
πρὸς ὑμᾶς δηλοῦν. ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ uerégere τῶν κατὰ 

παίδευσιν ὁδῶν, δὲ ὧν ἐνδείκνυσθαι τὰ λεγόμενα 
ἀγάγκη, ξυνέψεσϑε. XX. Πρῶτον μὲν δὴ πῦρ καὶ γῆ 

καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ ὅτι σώματά ἐστι, δῆλόν που καὶ 
παντί. τὸ δὲ τοῦ σώματος εἶδος πᾶν καὶ βάϑος ἔχει. 

10 δὲ βάϑος «v πᾶσα ἀνάγκη τὴν ἐπίπεδον περιειλη- 
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φέναι φύσιν. ἡ δὲ ὀρϑὴ τῆς ἐπιπέδου βάσεως ἐκ τρι- ] 
γώνων συνέστηχδ. τὰ δὲ τρίγωνα πάντα ἐκ δυοῖν ἄρ- 
χεται τριγώνοιν, μίαν μὲν ὀρϑὴν ἔχοντος ἑκατέρου 
γωνίαν, τὰς δὲ ὀξείας" ὧν τὸ μὲν ἕτερον ἑκατέρωϑεν 
ἔχει μέρος γωνίας ὀρϑῆς πλευραῖς ἴσαις διῃρημένης, 
τὸ δ᾽ ἕτερον ἀνίσοις ἄνισα μέρη »ενεμημένης. ταύτην 
δὴ πυρὸς ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὑποτιϑέμε- 
ϑα κατὰ τὸν uer ἀνάγκης εἰκότα λόγον πορευόμενοι" 
τὰς δ᾽ ἔτι τούτων ἀρχὰς ἄνωϑεν ϑεὸς οἷδε καὶ ἀν- 

δρῶν ὃς ἂν ἐκείνῳ φίλος gy. Δεῖ δὴ λέγειν», ! ποῖα καλ- 
λιστα σώματα γένοιτ᾽ ἂν τέτταρα, ἀνόμοια μὲν ἕαυ- 
τοῖς, δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων. αὐτῶν ἄττα διαλυόμενα 

7ίγνεσϑαι: τούτου γὰρ τυχόντες ἔχομεν τὴν ἀλήϑειαν 

γενέσεως πέρι, γῆς τε καὶ πυρὸς τῶν τε ἀνὰ λόγον ἐν 
μέσῳ" τόδε γὰρ οὐδενὶ συγχωρησόμεϑα, καλλέω τού- 
τῶν ὁρώμενα, σώματα εἶναί ποὺ xa^ ἕν γένος ἕκα- 
στον ὃν. τοῦτ᾽ οὖν προϑυμητέον, τὰ διαφέροντα καλ- 
λει σωμάτων πέιταρα γένη συναρμόσασϑαι καὶ φάναι 
τὴν τούτων ἡμᾶς φύσιν ἱκανῶς * εἰληφέναι. τοῖν δὴ 
δυοῖν τριγώνοιν τὸ μὲν ἰσοσκελὲς μίαν εἴληχε φύσιν, 
τὸ δὲ πρόμηκες ἀπεράντους. προαιρετέον οὖν αὖ τῶν 
ἀπείρων τὸ κάλλιστον, st μέλλομεν ἄρξεσϑαι κατὰ 
τρόπον. ὧν οὖν τις ἔχῃ κάλλιον ἐκλεξάμενος εἰπεῖν εἰς 

τὴν τούτων ξύστασιν, ἐχϑῖνος οὐκ ἐχϑρὸς ὧν ἀλλὰ φί- 
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Aoc κρατεῖ" τυϑέμεϑα δ᾽ οὖν τῶν πολλῶν τριγώνων 

χάλλιστον ἕν, ὑπερβάντες τἄλλα, ἐξ οὗ τὸ ἰσόπλευρον 

τρίγωνον ἐκ ἐκ τρίτου συνέστηκε. διότι δέ, ὁ λόγος 
πλείων" ἀλλὰ τῷ τοῦτο ἐξελέγξαντι καὶ ἀνευρόντι δὴ 

( μὴ οὕτως ἔχον κεῖται φιλία τὰ αϑλα. προῃρήσϑω δὴ 
δύο τρίγωνα, ἐξ ὧν τὸ τε τοῦ πυρὸς χαὶ τὰ τῶν ἀλ- 

λων σώματα μεμηχάνηται, τὸ μὲν ἰσοσκελές, τὸ δὲ 
p τριπλῆν κατὰ δύναμιν ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μείζω 

ΤΊ πλευρὰν ἀεί. Τὸ δὴ πρόσϑεν ἀσαφῶς ῥηϑὲν νῦν 
μᾶλλον διοριστέον. τὰ γὰρ τέτταρα γένη, Ov ἀλλήλων 
εἰς ἄλληλα ἐφαίνετο πάντα γένεσιν ἔχειν, οὐκ ὀρϑῶς 

€ φανταζόμενα" ! γίγνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν τριγώνων ὧν 

προῃρήμεϑα γένη. τέτταρα, τρία μὲν ἐξ ἑνὸς τοῦ τὰς 
πλευρὰς ἀνίσους ἔχοντος, τὸ δὲ τέταρτον ἕν μόνον ἐκ 
τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου ξυναρμοσϑέν. οὔκουν δυνατὰ 

πάντα εἰς ἀλληλα διαλυόμενα ἐκ πολλῶν σμικρῶν ὀλίγα 
μεγάλα χαὶ τοὐναντίον γίγνεσϑαι, τὰ δὲ τρία οἷόν τε᾿ 

ἐκ γὰρ ἑνὸς ἅπαντα πεφυκότα λυϑέντων τὸ τῶν μει- 
!| ζόνων πολλὰ σμικρὰ ἐκ τῶν αὐτῶν ξυστήσεται, δεχό- 

D uev τὰ προζήκοντα ! ἑαυτοῖς σχήματα, καὶ σμικρὰ 

ὅταν αὐ πολλὰ κατὰ τὰ τρίγωνα διασπαρῇ,, γενόμενος 

εἷς ἀριϑμὸς ἑνὸς ὄγκου μέγα ἀποτελέσειεν ἄν ἀλλο εἷ- 

δὸς ἕν. Ταῦτα μὲν οὖν λελέχϑω περὶ τῆς εἰς ἄλληλα 

γενέσεως" oioy δὲ ἕκαστον αὐτῶν γέγονεν: εἶδος καὶ ἐξ 

ὅσων ξυμπεσόντων ἀριϑμῶν, λέγειν ἂν ἑπόμενον εἰ; ἢ: 

ἄρξει δὴ τό τὸ πρῶτον εἶδος xai σμιχρότατον ξυνι- 
στάμενον. στοιχεῖον δ᾽ αὐτοῦ τὸ τὴν ὑποτείνουσαν 

[τῆς ἐλάττονος πλευρᾶς διπλασίαν ἔχον μήκει" ξύνδυο 
ΓΕ δὲ τοιούτων κατὰ διάμετρον I ξυντιϑεμένων καὶ τρὶς 

τούτου γενομένου, τὰς διαμέτρους καὶ τὰς βραχείας 
Ὁ εἰς ταὐτὸν ὡς κέντρον ἐρεισάντων, ἕν ἰσό- 
| πλθυρον τρίγωνον ἐξ FE τὸν ἀριϑμὸν ὄντων γέγονε" 

τρίγωνα δὲ ἰσόπλευρα ξυγιστάμενα τέτταρα κατὰ σύν- 

55 τρεις ἐπιπέδους γωνίας μίαν στερεὰν γωνίαν ποιδὶ, * 

. vj; ἀμβλυτάτης τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐφεξῆς γεγο- 
/ γυΐαν᾽ τοιούτων δὲ ἀποτελεσϑεισῶν τεττάρων πρῶτον 

εἶδος στερεόν, ὅλου περιφεροῦς διανεμητικὸν εἰς ἴσα 
μέρη͵ καὶ ὅμοια, Ξυγέσταται. δεύτερον δὲ ἐκ μὲν τῶν 

αὐτῶν τριγώνων, κατὰ δὲ ἰσόπλευρα τρίγωνα. ὀχτὼ 
ξυστάντων, μίαν ἀπεργασαμένων στερεὰν γωνίαν ἐκ 
τεττάρων ἐπιπέδων" καὶ γενομένων 8 τοιούτων τὸ 
δεύτερον αὐ σῶμα οὕτως ἔσχβ τέλος. τὸ δὲ τρίτον ἐκ 

B δὶς ἑξήκοντα τῶν στοιχείων ! ξυμπαγέντων, στερεῶν 

δὲ γωνιῶν δώδεκα, ὑπὸ πέντε ἐπιπέδων τριγώνων ἰσο- 

πλεύρων περιεχομένης ὁκάστης, εἴκοσι βάσεις € ἔχον ἰσο- 
πλεύρους τριγώνους γέγονε. καὶ τὸ μὲν ἕτερον ἀπήλ- 
λακτο τῶν στοιχείων ταῦτα γεννῆσαν, τὸ δὲ ἰσοσκελὲς 

τρίγωνον ἐγέννα τὴν τοῦ πετάρτου φύσιν, κατὰ τέττα- 
ga ξυνιστάμενον, εἰς τὸ κέντρον τὰς ὀρϑὰς γωνίας 

ξυγάγον, ἕν ἰσόπλευρον τετράγωνον ἀπεργασάμενον" 
ἕξ δὲ τοιαῦτα ξυμσταγέντα γωνίας ὀκτὼ στερεὰς ἀπε- 

C τέλεσε, ! κατὰ τρεῖς ἐπιπέδους ὀρϑὰς ξυναρμοσϑείσης 

ἑκάστης" τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ξυστάντος σώματος γέγονξ 
κυβικόν, ἕξ ἐπιπέδους τετραγώνους ᾿ἰσοπλεύρους βάσεις 

ον. | ἔχον. ἔτι δὲ οὔσης. ξυστάσεως μιᾶς πέμπτης, ἐπὶ τὸ 

ϊ πᾶν ὁ ϑεὸς αὐτῇ κατεχρήσατο ἐκεῖνο διαζωγραφών. 

δή τις BL πάντα "λογιζόμενος ἐμμελῶς ἀποροῖ, πό- 

τερον ἀπείρους xe κόσμους εἶναι, λέγειν 5 πέρας 

ἔχοντας, τὸ μὲν ἀπείρους ἡγήσαιτ᾽ ἄν ὄντως ἀπείρου 
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τινὸς εἶναι δόγμα ι ὧν ἔμπειρον χρεὼν βἶναι, πότδρον 

δὲ ἕνα ἢ πέντε αὐτοὺς ἀληϑείᾳ πεφυκότας λέγειν προς- 
ἥκει, μᾶλλον ἂν org στὰς εἰκότως διαπορήσαι. τὸ 

μὲν οὖν δὴ mag ἡμῶν ἕνα αὐτὸν κατὰ τὸν εἰκότα λό- 
yov πεφυχότα μηνύδι, ἄλλος δὲ εἰς ἀλλα πῃ βλέψας 

ἕτερα δοξάσει. ΧΧΙ. Καὶ τούτων μὲν μεϑετέον, τὰ 

δὲ γεγονότα γῦν τῷ λόγῳ ym διανείμωμεν εἰς πῦρ 

καὶ γῆν καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα. γῆ μὲν δὴ τὸ κυβικὸν εἰ- 

δὸς δῶμεν. ἀκινητοτάτη γὰρ τῶν ! τεττάρων γενῶν γῆ 
καὶ τῶν σωμάτων πλαστικωτάτη" μάλιστα δὲ ἀϑάγκη 
γεγονέναι τοιοῦτον τὸ τὰς βάσεις ἀσφαλεστάτας ἔχον" 
βάσις δὲ ἥ 16 τῶν κατ᾽ ἀρχὰς τριγώνων ὑποτεϑέντων 
ἀσφαλεστέρα κατὰ φύσιν ἡ τῶν ἴσων πλευρῶν τῆς 

τῶν ἀνίσων, τό 18 ἐξ & ἑκατέρου ξυντεϑὲν ἐπίπεδον ἰσό- 

zreugav. ἰσοπλεύρου, τετράγωνον τριγώνου, κατά TB 
μέρη καὶ καϑ' ὅλον στασιμωτέρως ἐξ ἀνάγκης βέβηκε: 

διὸ γῇ μὲν τοῦτο * ἀπονέμοντες τὸν εἰκύτα λόγον δια- 
σώζομεν, ὕδατι δ᾽ αὐ τῶν λοιπῶν τὸ δυςκινητότατον 
εἶδος, τὸ δ᾽ εὐκινητότατον πυρί, τὸ δὲ μέσον ἀέρι" καὶ 

τὸ μὲν σμικρότατον. σῶμα πυρί, τὸ δ᾽ αὐ μέγιστον 
ὕδατι, τὸ δὲ μέσον ἀέρι: καὶ τὸ μὲν ὀξύτατον αὐ πυ- 
ol, τὸ δὲ δεύτερον ἀέρι, τὸ δὲ τρίτον ὕδατι. ταῦτ᾽ οὖν 

δὴ mura, τὸ μὲν ἔχον ὀλιγίστας βάσεις εὐκινητότατον 
ἀνάγκη ! πεφυκέναι τμητικώτατόν τε καὶ ὀξύτατον ὃν 

πάντῃ πάντων, ἔτι 18 ἐλαφρότατον, ἐξ ὀλιγίστων. ξυν- 

εστὸς τῶν αὐτῶν μερῶν᾽ τὸ δὲ δούτερον δουτέρως τὰ av- 
τὰ ταῦτ᾽ ἔχειν, τρίτως δὲ τὸ τρίτον. ἔστω δὴ κατὰ τὸν 
ὀρϑὸν λόγον καὶ κατὰ τὸν εἰκότα τὸ μὲν τῆς πυρα- 

μίδος στερεὸν γεγονὸς εἶδος πυρὸς στοιχεῖον καὶ σπέρ- 
μα: τὸ δὲ δεύτερον κατὰ reve εἴπωμεν ἀέρος, τὸ δὲ 

τρίτον ὕδατος. πάντα οὖν δὴ ταῦτα δεῖ DEM 

σμικρὰ οὕτως, ὡς καϑ' ' ἕν ἕχαστον μὲν τοῦ γένους 

ἑκάστου διὰ σμικρότητα οὐδὲν ὁρώμενον iy ἡμῶν, 
ξυναθροισϑεντῶν δὲ πολλῶν τοὺς ὄγκους αὐτῶν ὁρᾶ- 

σϑαι. καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν ἀναλογιῶν περὶ T8 τὰ πλήϑη 

καὶ τὰς κινήσεις καὶ τὰς ἄλλας δυνάμεις, πανταχῇ τὸν 

ϑεόν, ὅπηπερ ἢ τῆς ἀνάγκης ἑκοῦσα πεισϑεῖσά τα φύ- 

σις ὑπεῖκε, ταύτῃ πάντῃ δὲ ἀκριβείας ἀποτελεσϑεισῶν 

Um αὐτοῦ ξυνηρμόσϑαι ταῦτα ἀνὰ λόγον. XXI. Ἐκ 

δὴ πάντων ὧν περὶ τὰ γένη hd ὧδ᾽ ἂν κα- 

τὰ τὸ εἰκὸς μάλιστ᾽ ἂν ἔχοι. ' γῆ μὲν ξυντυγχάνουσα 
πυρὶ διαλυϑεῖσά τὸ ὑπὸ τῆς ὀξύτητος αὐτοῦ φέροιτ᾽ 
ἄν, εἴτ ἐν αὐτῷ πυρὶ λυϑεῖσα εἴτ ἐν ἀέρος sip ἐν 
ὕδατος ὄγκῳ τύχοι, μέχρι περ ἄν αὐτῆς πῃ ξυντυχόντα 

τὰ μέρη, πάλιν ξυναρμοσϑέντα αὐτὰ αὑτοῖς, γῆ γένοι- 

T0 οὐ γὰρ εἰς ἄλλο γ8 εἶδος ἔλϑοι ποτ᾿ ἄν. ὕδωρ δὲ 
ὑπὸ πυρὸς μερισϑέν, εἴτε καὶ ὑπ᾽ ἀέρος, ἐγχωρεῖ γί- 
γνεσϑαι ξυστάντα ἕν μὲν πυρὸς σῶμα, δύο δὲ ἀέρος. 
τὰ δὲ ἀέρος τμήματα ἐξ ἑνὸς ! μέρους διαλυϑέντος δύ᾽ 
ἂν γενοίσϑην σώματα πυρός. καὶ πάλιν, ὅταν ἀέρι 

πῦρ ὕδασὶ τε ἢ TU'L γῇ περιλαμβανόμενον, ἐν πολλοῖς 
ὀλίγον, κινούμενον ἐν φερομένοις, μαχόμενον καὶ νικὴ- 
ϑὲν καταϑραυσϑῇ, δύο πυρὸς σώματα εἰς ἕν ξυν- 
ἔστασϑον εἶδος ἀέρος" καὶ κρατηϑέντος ἀέρος κερμα- 

τισϑέντος τε ἐκ δυοῖν ὅλοιν καὶ ἡμίσεος ὕδατος εἶδος 
ἕν ὅλον ἔσται ξυμπαγές. ὧδε γὰρ δὴ λογισώμεϑα αὖ- 
τὰ πάλιν, ὡς ὅταν ἐν πυρὶ λαμβανόμενον τῶν * ἄλλων 

ὑπ αὐτοῦ τι γένος τῇ τῶν γωνιῶν καὶ κατὰ τὰς 
πλευρὰς ὀξύτητι τέμνηται, ξυστὰν μὲν εἰς τὴν ἐχείνου 
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φύσιν. πέπαυται τεμνόμδνον" τὸ χὰρ ὅμοιον καὶ ταὺ- 
τὸν αὑτῷ γένος ἕκαστον ovre τινὰ “μεταβολὴν ἐμποιῆ- 
σαι δυνατὸν οὔτε τι παϑεῖν ὑπὸ τοῦ κατὰ ταὐτὰ 

ὁμοίως TE ἔχοντος" ἕως δ᾽ ἄν εἰς ἀλλο τι γιγνόμενον 

ἧττον. ον κρείττονι μάχηται, λυόμενον οὐ παύεται. τά 
τε αὖ σμιχρότερα ὅταν ἐν τοῖς μδίζοσι πολλοῖς ! πε- 

ριλαμβανόμενα ὀλίγα διαϑραυόμενα κατασβενγύηται, 

ξυνίστασϑαι μὲν ἐθέλοντα εἰς τὴν τοῦ κρατοῦντος 
ἰδέαν πέπαυται κατασβεννύμενα, γἱγνεταί 18 ἐκ πυρὸς 

ἐὰν δ᾽ εἰς ταῦτα ἴῃ καὶ τῶν 
ἄλλων τι ΞΕ γενῶν μάχηται, λυόμενα οὐ παύεται, 

ἀὴρ ἢ ἐξ ἀέρος ὕδωρ 

πρὶν ἢ παντάπασιν ᾿ὠϑούμενα καὶ διαλυϑέντα ἐχφύγῃ 
πρὸς τὸ ξυγγενές, ἢ γικηϑέντα, ἕν ἐκ πολλῶν ὅμοιον 

τῷ κρατήσαντι γενόμενον, αὐτοῦ ξύνοικον μείνῃ. καὶ 
δὴ xol ! κατὰ ταῦτα τὰ παϑήματα διαμείβεται τὰς 
χώρας ἅπαντα᾽ διέστηχε μὲν γὰρ τοῦ γένους ἑκάστου 
τὰ πλήϑη κατὰ τόπον ἴδιον διὰ τὴν τῆς δεχομένης κί- 
γησιν, τὰ δὲ ἀνομοιούμενα ἑκάστοτε ἑαυτοῖς, ἄλλοις δὲ 

ὁμοιούμενα φέρεται διὰ τὸν σεισμὸν πρὸς τὸν ἐκβίνων 
οἷς ἂν ὁμοιωϑῇ τόπον. Ὅσα μὲν οὖν ἄχρατα καὶ 
πρῶτα σώματα, διὰ τοιούτων αἰτιῶν γέγονε᾽ τοῦ δ᾽ 

ἐν τοῖς εἴδεσιν αὐτῶν ἕτορα ἐμπεφυκέναι γένη τὴν ἕκα- 
τέρου τῶν στοιχείων αἰτιατέον ξύστασιν, μὴ μόνον ἕν 
ἑκατέραν μέγεϑος ἔχον τὸ τρίγωνον φυτεῦσαι ! κατ᾽ 
ἀρχὰς ἀλλ᾽ ἐλάττω T& καὶ μείξω, τὸν ἀριϑμὸν δὲ ἔχον- 

τὰ τοσοῦτον, ὅσαπερ ἂν ἢ τὰν τοῖς εἴδεσι pim. διὸ 
δὴ ξυμμιγνύμενα αὐτὰ τε πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα 

τὴν ποικιλίαν ἐστὶν ἄπειρα" ἧς δὴ δεῖ “ϑεωροὺς riy γε- 
σϑαι τοὺς μέλλοντας περὶ φύσεως δἰχότι λόγῳ χρήσε- 

σϑαι.  XXMIL Κινήσεως οὖν στάσεώς τὸ πέρι, τίνα 
τρόπον καὶ ue" ὧντινων γίγνεσϑον, εἰ μή τις διομο- 
λογήσεται, πόλλ᾽ ἂν εἴη ἐμποδὼν τῷ ' κατόπισϑεν λο- 

χισμῷ. τὰ μὲν οὖν ἤδη περὶ αὐτῶν εἴρηται, πρὸς δ᾽ 
ἐκείνοις ἔτι τάδε, £y μὲν ὁμαλότητι μηδέποτε ἐϑέλειν 
κίνησιν ἐνεῖναι. τὸ γὰρ κινησόμδνον ἄνευ TOU πινήσον- 
τος ἢ τὸ κινῆσον ἄνϑυ τοῦ κινησομέγου χαλεπόν, μᾶλ- 
λον δὲ ἀδύνατον εἶναι" κίνησις δὲ οὐκ ἔστι τούτων 
ἀπόντων" ταῦτα δὲ ὁμαλὰ εἶναί ποτε ἀδύνατον. οὕτω 
δὴ στάσιν μὲν ἐν ὁμαλότητι, κίνησιν. δὲ εἰς, ἀγωμαλό- 
Tire ἀεὶ τιϑῶμεν. * αἰτία δὲ ἀνισότης αὖ τῆς ἀνω- 
μάλου φύσεως. ἀνισότητος δὲ γένεσιν μὲν διεληλύϑα- 
uev πῶς δέ ποτε οὐ κατὰ y&vm διαχωρισϑέντα ἕκα- 
στὰ πέπαυται τῆς δὶ ἀλλήλων κινήσεως καὶ φορᾶς, 
οὐκ εἴπομεν. ὧδε οὖν πάλιν ἐροῦμεν. Ἢ τοῦ παντὸς 
περίοδος, ἐπειδὴ συμπεριέλαβε τὰ γένη, κυκλοτερὴς 
οὖσα καὶ πρὸς αὑτὴν πεφυκυῖα βούλεσϑαι ξυνιέναι, 
σφίγγδι πάντα καὶ κενὴν χώραν οὐδεμίαν ἐᾷ λείπεσϑαι. 
διὸ δὴ πῦρ μὲν εἰς ἅπαντα διελήλυϑε!" μάλιστα, ἀὴρ δὲ 
δεύτερον, ὡς λεπτότητι δεύτερον ἔφυ, καὶ τάλλα ταύ- 
Tj. τὰ γὰρ ἐκ μεγίστων μερῶν γεγονότα μεγίστην ws- 
γότητα ἐν τῇ ξυστάσει. παραλέλοιπ, τὰ δὲ σμιχρότα- 
τὰ ἐλαχίστην. ἢ δὴ τῆς πιλήσδως ξύνοδος τὰ σμικρὰ 

εἰς τὰ τῶν μεγάλων διάκενα ξυνωϑ εῖ. σμικρῶν οὖν 

παρὰ μεγάλα τιϑεμόνων καὶ τῶν ἐλαττόνων τὰ μείζο- 

γα διακρινόντων, τῶν δὲ μειζόνων ἐχεῖνα συγκρινόν- 
τῶν, πάντ ἄνω κάτω μεταφέρεται πρὸς τοὺς ἑαυτῶν 
τόπους ! μεταβάλλον γὰρ τὸ μέγεϑος ἕκαστον καὶ 
τὴν τῶν τόπων μεταβάλλει στάσιν. οὕτω δὴ διὰ ταῦτά 
τὸ ἡ τῆς ἀνωμαλότητος διασωζομένη γένεσις ἀεὶ τὴν 

ΡΊΓΑ ΤΟ ΝΘ 

ἀεὶ κίνησιν τούτων οὖσαν ἐσομένην ve ἐνδελεχῶς πα- 

φέχεται. XXIV. Μετὰ δὴ ταῦτα δεῖ γνοεῖν, ὅτι πυρός 
18 γένη πολλὰ γέγονεν, οἷον φλὸξ τὸ 18 ἀπὸ τῆς φλο- 
γὸς ἀπιόν, 0 κάει μὲν οὐ, φῶς δὲ τοῖς ὄμμασι παρέ- 
qs, τό re φλογὸς ἀποσβεσϑείσης ἐν τοῖς διαπύροις 
καταλδιπόμενον αὐτοῦ. κατὰ ! ταὐτὰ δὲ ἀέρος, τὸ μὲν 

δὐαγέστατον ἐπίκλην αἰϑὴρ καλούμενος, ὁ δὲ ϑολε- 
ρώτατος ὁμίχλη TE καὶ σκότος, ἕτερά TE ἀνώνυμα εἴς- 
δὴ, γεγονότα διὰ τὴν τῶν τριγώνων ἀνισότητα. τὰ δὲ 
ὕδατος διχῇ μὲν πρῶτον, τὸ μὲν ὑγρόν, τὸ δὲ χυτὸν 
γένος αὐτοῦ. τὸ μὲν οὖν ὑγρὸν διὰ τὸ μετέχον εἶναι 
τῶν γενῶν τῶν ὕδατος, ὅσα σμικρά, ἀνίσων ὄντων, 
κινητικὸν αὐτό τὸ xcÓ' αὑτὸ καὶ ὑπ᾽ ἄλλου διὰ τὴν 
ἀνωμαλότητα καὶ τὴν τοῦ σχήματος ἰδέαν γέγονε" τὸ 
δ᾽ ἐκ μεγάλων ! καὶ ὁμαλῶν στασιμώτερον μὲν ἐκείνου 
καὶ βαρὺ πεπηγὸς ὑπὸ ὁμαλότητός ἐστιν, ὑπὸ δὲ πυ- 
ρὸς εἰςιόντος καὶ διαλύοντος αὐτὸ τὴν ὁμαλότητα ἀπο- 

βάλλει, ταύτην δὲ ἀπολέσαν μετίσχει μᾶλλον κινήσεως, 
γενόμενον δὲ εὐκίνητον, ὑπὸ τοῦ πλησίον ἀέρος ὠϑού- 
μενον καὶ κατατεινόμενον ἐπὶ γῆν, τήκεσϑαι μὲν τὴν 
τῶν ὄγκων καϑαΐρεσιν, ῥοὴν δὲ τὴν κατάτασιν ἐπὶ 
γῆν ἐπωνυμίαν ἑκατέρου τοῦ πάϑους ἔλαβε. πάλιν δ᾽ 

ἐχπίπτοντος αὐτόϑεν τοῦ πυρός, dre οὐκ εἰς * κενὸν 

ἐξιόντος, ὠϑούμενος ὁ πλησίον ἀὴρ εὐκίνητον ὄντα 

ἔτι τὸν ὑγρὸν ὄγκον eig τὰς τοῦ πυρὸς ἕδρας ξυνωϑῶν 
αὐτὸν αὐτῷ Ξυμμίγνυσιν" ὃ δὲ ξυνωϑούμενος ἀπολαμ- 

βάνων ve τὴν ὁμαλότητα πάλιν, ἅτε τοῦ τῆς ἀνωμαλό- 

τητος δημιουργοῦ πυρὸς ἀπιόντος, εἰς ταὐτὸν αὑτῷ 
καϑίσταται. καὶ τὴν μὲν τοῦ πυρὸς ἀπαλλαγὴν ψῦξιν, 
τὴν δὲ ξύνοδον ἀπελϑόντος ἐκείνου πεπηγὸς εἶναι γέ- 

voc προςεῤῥήϑη. Τούτων δὴ πάντων, ὅσα χυτὰ προς- 
εἵπομεν ! ὕδατα, τὸ μὲν ἐκ λεπτοτάτων καὶ ὁμαλωτά- 

τῶν πυχγότατον γιγνόμενον, μονοειδὲς γένος, στίλβοντι 
καὶ ξανϑῷ χρώματι κοινωϑέν, τιμαλφέστατον κτῆμα 

χρυσὸς ἠϑημένος διὰ πέτρας ἐπάγη. χρυσοῦ δὲ ὀζος 
διὰ πυκνότητα σκληρότατον ὃν καὶ μελανϑὲν ἀδάμας 
ἐκλήϑη. τὸ δ᾽ ἐγγὺς μὲν χρυσοῦ τῶν μερῶν, εἴδη δὲ 
πλέονα ἑνὸς ἔχον, πυκνότητι δὲ τῇ μὲν χρυσοῦ πυκνό- 
τερον ὃν καὶ γῆς μόριον ὀλίγον καὶ λεπτὸν μετασχόν, 
ὥςτε σκληρότερον ! εἶναι, τῷ δὲ μεγάλα ἐντὸς αὑτοῦ 
διαλείμματα ἔχειν κουφότερον, τῶν λαμπρῶν πηκτῶν 
τ ἕν γένος ὑδάτων χαλκὸς ξυσταϑεὶς γέγονε. τὸ δ᾽ 
ἐκ γῆς αὐτῷ μιχϑέν, ὅταν παλαιουμένω διαχωρίζησϑον 

πάλιν ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἐκφανγὲς καϑ' αὑτὸ γιγνόμενον ἰὸς 
λέγεται. τἄλλα δὲ τῶν τοιούτων οὐδὲν ποικίλον ἔτι 

διαλογίσασϑαι τὴν τῶν εἰκότων μύϑων μεταδιώκοντα 
ἰδέαν" 

GL V) : B 
ἣν ὅταν τις ἀναπαύσδως ἕνεκα τοὺς περὶ τῶν... 

D 

ὄντων ἀεὶ κατατιϑέμενος λόγους τοὺς γενέσεως πέρι ! | D 

Γ διαϑεώμενος εἰκότας ἀμδταμέλητον. ἡδονὴν κτᾶται, μέ- 
τρίιον ἂν ἐν τῷ βίῳ παιδιὰν καὶ φρόνιμον ποιοῖτο. 
ταύτῃ δὴ καὶ τὰ νῦν ἐφέντες τὸ μετὰ τοῦτο τῶν αὖ- 
τῶν πέρι τὰ ἑξῆς εἰκότα δίιμεν τῇδε. Τὸ πυρὶ με- 
μιγμένον ὕδωρ, ὅσον λεπτὸν ὑγρόν τὸ διὰ τὴν, κίνη- 

σιν καὶ τὴν ὁδόν, ἣν κυλινδούμενον ἐπὶ γῆς ὑγρὸν λέ- 
γ8ται, μαλακόν TE αὖ τῷ τὰς βάσεις ἧττον ἑδραίους 

à 
οὔσας ἢ τὰς γῆς ὑπείκειν, τοῦτο ὅταν πυρὸς ἀπο- 
χωρισϑὲν ἀέρος τε μονωϑῇ, ! γέγονε μὲν ὁμαλώτε- 
go», ξυνέωσται δὲ ὑπὸ τῶν ἐξιόντων eic αὑτό, πα- 

γέν τε οὕτω τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς μάλιστα παϑὸν ταῦτα 

f 



TIMAEUS. 

χάλαζα, τὸ δ᾽ ἐπὶ γῆς κρύσταλλος, τὸ δὲ ἧττον ἥμι- 
παγὲς τε ὃν ἔτι, τὸ μὲν ὑπὲρ γῆς αὖ χιών, τὸ δ᾽ ἐπὶ 
γῆς ξυμπαγέν, ἐκ δρόσου γενόμενον, πάχνη λέγεται. 
Τὰ δὲ δὴ πλεῖστα τῶν ὑδάτων εἴδη μεμιγμένα ἀλλήλοις, 
ξύμπαν μὲν τὸ γένος, διὰ τῶν ἐκ γῆς, φυτῶν ἠϑημένα, 

| 60 χυμοὶ * λεγόμενοι" διὰ δὲ τὰς μέξεις ἀνομοιότητα ἕκα- 

Li 
στοι σχόντες τὰ | τὰ μὲν ἄλλα πολλὰ ἀνώνυμα γένη παρέ- 

σχοντο, τέτταρα δὲ, ὅσα ἔμπυρα, εἴδη, διαφανῆ. pia 

στα γενόμενα εἴληφεν ὀνόματα αὐτῶν, τὸ μὲν τῆς ψυ- 
χῆς μετὰ τοῦ σώματος ϑερμαντικόν, οἶνος, τὸ δὲ λεῖον 
τε καὶ διακριτικὸν ὄψεως διὰ ταῦτά τε ἰδεῖν λαμπρὸν 
καὶ στίλβον λιπαρόν τε φανταζόμενον, ἐλαιηρὸν εἶδος, 

, or S o» oe ters ENS S 
ἢ πίττα καὶ κίκι καὶ ἔλαιον αὐτὸ ὅσα T ἄλλα τῆς αὐτῆς 

Ἵ 
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ἀμεως" ὅσον δὲ ' διαχυτικὸν μέχρι φύσεως τῶν πε- 
τ ; ; Ξ : 

Qi τὸ στόμα ξυνόδων, ταύτῃ τῇ δυνάμει γλυκύτητα 
; POPE : 

παρεχόμενον, μέλι τὸ κατὰ πάντων μάλιστα πρόςρημα 
ἔσχε" τὸ δὲ τῆς σαρκὸς διαλυτικὸν τῷ καΐειν, ἀφρῶδες 

y γένος, ἐκ πάντων ἀφορισϑὲν τῶν χυμῶν, ὀπὸς. ἐπωνο- 

μάσϑη. XXV. Τῆς δὲ εἴδη, τὸ μὲν ἠϑημένον διὰ 
ὕδατος τοιῷδε τρόπῳ γίγνεται σῶμα λίϑινον. τὸ ξυμ- 
μιγὲς ὕδωρ ὅταν ἐν τῇ ξυμμίξει κοπῇ, μετέβαλεν εἰς 

σ ἀέρος ἰδέαν" γενόμενος δὲ ἀὴρ εἰς τὸν ἑαυτοῦ ! τόπον 

Ir ἀναϑεῖ. κενὸν δ᾽ ὑπερεῖχεν αὐ αὐτῶν οὐδέν: τὸν οὖν 

4 

) ωὠσϑεῖσα δὲ vn ἀέρος aros ὕδατι γῆ Pare 

πλησίον ἕωσεν ἀέρα. o δέ, ἅτε ὧν βαρύς, ὠσϑεὶς xai 

περιχυϑεὶς τῷ τῆς γῆς ὄγκῳ σφόδρα ἔϑλιψε ξυνέωσέ 
τε αὐτὸν εἰς τὰς ἕδρας, ὅϑεν ἀνήειν ὃ νέος ἀήρ. ξυν- 

πέτρα, καλλίων μὲν ἢ τῶν ἴσων καὶ ὁμαλῶν διαφανὴς 

μερῶν, αἰσχίων δὲ ἡ ἐναντία. τὸ δὲ ὑπὸ πυρὺς τάχους 
u τὸ νοτερὸν πᾶν ἐξαρπασϑὲν καὶ xQo vgoregoy ἐκείνου 

E 

pj ξυστάν, ᾧ ' 

B 

γένει κέραμον. ἐπωνομάκαμεν, τοῦτο γέγο- 
γεν. ἔστι δὲ ὅτε νοτίδος ὑπολειφϑείσης χυτὴ γῆ γενο- 
μένη. διὰ πυρὸς ὅταν ψυχϑῇ, γίγνεται. τὸ μέλαν χρῶ- 

μα ἔχον ÀSoc τῷ δ᾽ av κατὰ ταὐτὰ μὲν ταῦτα ἐκ 
ξυμμίξεως ὕδατος ἀπομονουμένῳ »9 πολλοῦ, λεπτοτέρων 
δὲ ἐκ γῆς μερῶν ἀλμυρῷ 18 ὁν»τι, ἡμιπαγεῖ γενομένῳ 
xai λυτῷ πάλιν ὑφ ὕδατος, τὸ μὲν ἐλαίου καὶ γῆ: 

| 
h 

καϑαρτικὸν γένος, Argo», τὸ δ᾽ εὐάρμοστον ἐν ταῖς 
E κοινωνίαις ταῖς περὶ τὴν τοῦ στόματος L αἴσϑησιν 

ἁλῶν κατὰ λόγον. »όμου ϑεοφιλὲς σῶμα ἐγένετο. Τὰ 
δὲ κοινὰ ἐξ ἀμφοῖν ὕδατι μὲν οὐ λυτά, πυρὶ δὲ διὰ 

τὸ τοιόνδε οὕτω ξυμπήγνυται. γῆς ὄγκους πῦρ μὲν 
ἀήρ τε οὐ τήκει" τῆς γὰρ ξυστάσεως τῶν διακένων 
αὐτῆς σμικρομερέστερα πεφυχότα, διὰ πολλῆς εὐρυχω- 

ρίας ἰόντα, οὐ βιαζόμενα, ἄλυτον αὐτὴν ἐάσαντα ἀτη- 
xrOv παρέσχε᾽ τὰ δὲ ὕδατος, ἐπειδὴ μείζω πέφυκε μέ- 
Qr; βίαιον ποιούμενα τὴν διέξοδον, λύοντα αὐτὴν τῆ- 

| 
E 

61 χει. γῆν uiv γὰρ * ἀξύστατον ὑπὸ βίας οὕτως ὕδωρ 
μόνον λύει, ξυνεστηκυῖαν δὲ πλὴν πυρὸς οὐδέν" εἴς- 

οδος γὰρ οὐδενὶ πλὴν πυρὶ λέλειπται. τὴν δὲ ὕδατος 
αὖ ξύνοδον τὴν μὲν βιαιοτάτην πῦρ “μόνον, τὴν δὲ 
ἀσϑενεστέραν ἀμφότερα, πῦρ τε καὶ ἀήρ, διαχεῖτον, ὃ 
μὲν κατὰ τὰ διάκενα, τὸ δὲ καὶ κατὰ τὰ τρίγωνα. βίᾳ 
δὲ ἀέρα ξυστάντα οὐδὲν λύει πλὴν κατὰ τὸ στοιχεῖον, 

ἀβίαστον δὲ κατατήκει μόνον πῦρ. τὰ δὲ δὴ τῶν ξυμ- 

ὧν ἐκ γῆς τε καὶ ὕδατος σωμάτων, μέχρι περ ! ἂν 
ὕδωρ αὐτοῦ τὰ τῆς γῆς διάκενα καὶ βίᾳ ξυμπεπιλημέ- 
y« κατέχη, τὰ μὲν ὕδατος ἐπιόντα ἔξωϑεν εἴξοδον οὐκ 
ἔχοντα μέρη περιῤῥέοντα τὸν ὅλον ὄγκον ἄτηκτον εἴα- 

| 
| 
l 
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σε, τὰ δὲ πυρὸς εἰς τὰ τῶν ὑδάτων διάκενα εἰςιόντα, 

ὅπερ ὕδωρ γῆν, τοῦτο δὲ πῦρ ἀέρα ἀπεργαζόμενα, τη- 

χϑέντι τῷ κοινῷ σώματι ῥεῖν μόνα αἴτια ξυμβέβηκε. 

τυγχάνει. ἧς ταῦτα ὄντα, τὰ μὲν ἔλαττον & ἔχοντα ὕδα- 
τος ἢ γῆς τό τὸ περὶ τὴν ὕαλον γένος ἅπαν ὅσα τε 
λίϑων χυτὰ εἴδη ! καλεῖται, τὰ δὲ πλέον ὕδατος αὖ 

πάντα ὅσα κηροειδὴ καὶ ϑυμιατικὰ σώματα ξυμπή- 

γνυται. XXVI. Καὶ τὰ μὲν δὴ σχήματα κοινωνίαις xe 
καὶ μεταλλαγαῖς εἰς ἄλληλα πεποικιλμένα εἴδη σχεδὸν 
ἐπιδέδεικται" τὰ δὲ παϑήματα αὐτῶν δι ἃς αἰτίας γέ- 
yovs, πειρατέον ἐμφανίζειν. πρῶτον μὲν οὖν ὑπάρχειν 

αἴσϑησιν δεῖ τοῖς λεγομένοις ael. σαρκὸς δὲ καὶ τῶν 
περὶ σάρκα γένεσιν, ψυχῆς τε ὅσον ϑνητόν, 
ληλύϑαμεν. τυγχάνει δὲ οὔτε ταῦτα χωρὶς 
τὰ παϑήματα ὅσα αἰσϑητικά, ' οὔτ᾽ ἐκεῖνα 
τῶν δυνατὰ ἱκανῶς λεχϑῆναι. τὸ δὲ ἅμα σχεδὸν οὐ 

δυνατόν. ὑποϑετέον δὴ πρότερον ϑάτερα, τὰ δ᾽ ὑπο- 
τεϑέντα ἐπάνιμεν αὖϑις. ἵνα οὖν ἑξῆς τὰ παϑήματα 

λέγηται τοῖς γένεσιν, ἔστω πρότερα ἡμῖν, τὰ περὶ σῶ- 
μα καὶ ψυχὴν ὄντα. Πρῶτον uiv οὖν ἡ πῦρ ϑερμὸν 
λέγομεν, ἔδωμεν ὧδε σκοποῦντες, τὴν το, πες καὶ το- 
μὴν αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν γιγνομένην ' ἐννοη- 
ϑέντες. ὅτι μὲν γὰρ ὀξύ τι τὸ πάϑος, πάντες σχεδὸν 
αἰσϑανόμεϑα: τὴν δὲ λεπτότητα τῶν πλευρῶν καὶ 

γωνιῶν ὀξύτητα τῶν T8 “μορίων σμικρότητα xai τῆς 
rad τὸ τάχος, οἷς πᾶσι σφοδρὸν ὃν καὶ τομὸν 
ὀξέως τὸ προςτυχὸν ἀεὶ τέμνει, λογιστέον ἀναμιμνη- 

σχομένοις * τὴν τοῦ “σχήματος αὐτοῦ γένεσιν, ὅτι μά- 
λιστα ἐκείνη. καὶ οὐκ ἄλλη φύσις διαχρίνουσα ἡμῶν 
κατὰ σμικρά τε τὰ σώματα κερματίζουσα, τοῦτο ὃ 
yvy ϑερμὸν λέγομεν, εἰκότως τὸ πάϑημα καὶ τοὔνομα 

παρέσχε. Τὸ δ᾽ ἐναντίον τούτῳ κατάδηλον μέν, ὅμως 
δὲ | μηδὲν ἐπιδεὲς & ἔστω λόγου. τὰ γὰρ δὴ τῶν περὶ τὸ 
οῶμα ὑγρῶν μεγαλομερέστερα εἰςιόντα , τὰ σμικρότερα 
ἐξωϑθοῦντα, εἰς τὰς ἐχείνων οὐ δυνάμενα ἕδρας ἐνδὺυ- 

vai, ξυνωϑοῦντα ἡμῶν τὸ ! νοτερόν, ἐξ ἀνωμάλου κε- 

sanos τε ἀκίνητον δι ὁμαλότητα καὶ τὴν ξύνωσιν 
ἀπεργαζόμενα πήγνυσιν" τὸ δὲ παρὰ φύσιν ξυναγόμε- 
vov μάχεται κατὰ φύσιν αὐτὸ ἑαυτὸ εἰς τοὐναντίον 
ἀπωϑοῦν. τῇ δὴ μάχῃ καὶ τῷ σεισμῷ τούτῳ τρόμος 
καὶ ῥῖγος ἐτέϑη, ψυχρόν τα τὸ πάϑος ἅπαν τοῦτο καὶ 

τὸ δρῶν αὐτὸ ἔσχεν ὄνομα. Σκληρὸν δέ, ὅσοις ἄν 
ἡμῶν ἡ σὰρξ ὑπείκῃ μαλακὸν δέ, ὅσα ἄν τῇ σαρκί" 
πρὸς ἀλληλά τε οὕτως. ὑπείκει δὲ ὅσον ἐπὶ σμικροῦ 
βαίνει" τὸ δὲ ἐκ τετραγώνων ὃν βάσεων, ! ἅτε βεβηκὸς 
σφόδρα, ἀντιτυπώτατον εἶδος, δ᾽ τί τὸ ἂν εἰς πυχνό- 

τητα ξυνιὸν πλείστην ἀντίτονον ἡ μάλιστα. Βαρὺ δὲ 

καὶ κοῦφον μετὰ τῆς τοῦ κάτω φύσεως ἄνω τε λεγο- 

οὕπω διε- 

τῶν περὶ 

ἄνευ τού- 

γὰρ δή τινας τόπους δύο εἶναι διειληφότας διχῇ τὸ 
πᾶν, ἐναντίους, τὸν μὲν κάτω, πρὸς ὃν φέρεται πάνϑ' 

ὅσα τινὰ ὄγκον σώματος ἔχει, τὸν δὲ ἄνω, πρὸς ὃν 

ἀκουσίως ἔρχεται πᾶν, οὐκ ὀρϑὸν οὐδαμῇ νομίζειν. 
τοῦ γὰρ παντὸς οὐρανοῦ ! aqaigosidove ὄντος, ὅσα 

μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, ὁμοίως 
αὐτὰ χρὴ ἔσχατα πεφυκέναι; τὸ δὲ μέσον τὰ αὑτὰ 
μέτρα τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς ἐν τῷ καταντικρὺ νο- 
μίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὴ κόσμου ταύτῃ πεφυ- 

| κότος τέ τῶν εἰρημένων ἄνω τις ἢ κάτω τιϑέμενος οὐκ 

mom 

μένης ἐξεταζύμενον ἄν δηλωϑθϑείη σαφέστατα. φύσει" 
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ἐν δίκῃ δόξει τὸ μηδὲν προςῆκον ὄνομα λέγϑιν; ὃ μὲν 

γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε 
ἄνω λέγεσθαι δίκαιος, ἀλλ αὐτὸ ἐν μέσῳ" ὃ δὲ πέριξ 

οὔτε δὴ μέσος ovr ἔχων διάφορον, αὑτοῦ μέρος ἕτερον 
ϑατέρου μᾶλλον πρὸς τὸ μέσον ἢ τι τῶν καταντικρύ. 
! τοῦ δὲ ὁμοίως πάντῃ πεφυκότος ποῖά τις ἐπιφέρων 
ὀνόματα αὐτῷ ἐναντία καὶ πῇ καλῶς ἂν ἡγοῖτο λέ- 

ΠΈΣ S Ne D 
jew; εἰ γάρ τι καὶ στερεὸν εἴη κατὰ μέσον τοῦ παν- 
τὸς ἰσοπαλές, εἰς * οὐδὲν ἂν ποτε τῶν ἐσχάτων ἐγε- 

χϑείη διὰ τὴν πάντῃ ὁμοιότητα αὐτῶν" ἀλλ᾽ εἰ καὶ 
περὶ αὐτὸ πορεύοιτό τις ἐν κύκλῳ, πολλάκις ἂν στὰς 

E τίπους ταὐτὸν αὐτοῦ κάτω καὶ ἄνω προςεΐποι. τὸ 

μὲν γὰρ ὅλον, καϑάπερ εἴρηται γῦν δή, σφαιροειδὲς 

ὃν, τόπον τινὰ κάτω, τὸν δὲ ἄνω λέγειν ἔχειν οὐκ ἔαω- 
φρονος. ὅϑεν δὲ ὠνομάσϑη ταῦτα καὶ ἐν οἷς ὄντα 

εἰϑίσμεϑα Or ἐχεῖνα καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον οὕτω διαι- 

ρούμενοι ! λέγειν, ταῦτα διομολογητέον ὑποϑεμένοις 
τάδε ἡμῖν. δἰ τις ἐν τῷ τοῦ παντὸς πόπῳ, xcd ὃν E 

τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ καὶ πλεῖστον ἂν 

᾿Ιϑροισμένον e πρὸς ὃ φέρεται, ἐπεμβὰς ἐπ᾿ ἐχεῖνο 
καὶ δύναμιν εἰς τοῦτο ἔχων, μέρη τοῦ πυρὸς ἀφαιρῶν 
Ἱσταίη, τιϑεὶς εἰς πλάστιγγας, αἴρων τὸν ζυγὸν καὶ τὸ 
πῦρ ἕλκων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα Sfiasoumos;) δῆλον, ὡς 
xoUloxó» ποὺ τοῦ μείζονος ῥᾷον βιᾶται: ! ῥώμῃ γὰρ 
μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζομένοιν τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλ- 
λον, τὸ δὲ πλέον ἧττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον 
ξυνέπεσϑαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν πολὺ βαρὺ καὶ κάτω 
φερόμενον κληϑῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω. 
ταυτὸν δὴ τοῦτο δεῖ φωρᾶσαι δρῶντας ἡμᾶς περὶ τόν- 
δὲ τὸν τόπον. ἐπὶ γὰρ γῆς βεβῶτες γεώδη γένη διι- 
στάμενοι καὶ γῆν ἐνίοτε αὐτὴν ἕλκομεν εἰς ἀνόμοιον 
ἀέρα βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, ἀμφότερα τοῦ ξυγγενοῦς 
ἀντεχόμενα. ! τὸ δὲ σμιπρότερον ῥᾷον τοῦ μείζονος 
βιαζομένοις, εἰς τὸ ἀνόμοιον πρότερον ξυνέπεται" κοῦ- 
qo» οὖν αὐτὸ προςδιρήκαμεν», καὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν 
βιαζόμεϑα, ἄνω, τὸ δ᾽ ἐναντίον τούτοις πάϑος βαρὺ 
καὶ κάτω. ταῦτ οὖν δὴ διαφόρως ἔχειν αὐτὰ πρὸς 

αὑτὰ ἀνάγκη διὰ τὸ τὰ πλήϑη τῶν γενῶν τόπον 
ἐναντίον ἄλλα ἄλλοις κατέχειν" τὸ γὰρ ἐν ὁτέρῳ κοῦ- 

φον ὃν τόπῳ τῷ κατὰ τὸν ἐναντίον τόπον ἐλαφρῷ καὶ 
τῷ βαρεῖ τὸ βαρὺ τῷ τε κάτω τὸ κάτω καὶ τῷ ἄνω 
10 ! ἄνω πάντ ἐναντία καὶ πλάγια καὶ πάντως δια- 

φορὰ πρὸς ἄλληλα ἀνευρεϑήσεται γιγνόμενά 16 xal 
ὄντα. τόδε re μὴν ἕν τι διανοητέον περὶ πάντων αὖ- 
τῶν, ὡς ἡ μὲν πρὸς τὸ ξυγγενὲς ὁδὸς ἑκάστοις οὖσα 

βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ 
τοιοῦτον q φέρεται, κάτω, τὰ δὲ τούτοις ἔχοντα ὡς ἕτέ- 
ρως ϑάτερα. περὶ δὴ τούτων αὖ τῶν παϑημάτων ταῦ- 

τα αἴτια ἜΣ «Ἰείου δ᾽ ov καὶ τραχέος παϑήμα- 

τος αἰτίαν πᾶς που κατιδὼν καὶ ἑτέρῳ δυνατὸς ἂν εἴη 
λέγειν" ᾿σκληρότης γὰρ ἀνωμαλότητι μιχϑεῖσα, τὸ δ᾽ * 

ὁμαλότης πυκνότητι παρέχεται. XXVII. Μέγιστον δὲ 

καὶ λοιπὸν τῶν κοιγῶν περὶ ὅλον τὸ σῶμα παϑημά- 

τῶν τὸ τῶν ἡδέων καὶ τῶν ἀλγεινῶν αἴτιον ἐν οἷς διε- 
ληλύϑαμεν καὶ ὅσα διὰ τῶν τοῦ σώματος μορίων αἷ- 
σϑήσεις κεκτημένα καὶ λύπας ἐν αὑτοῖς ἡδονάς 4 ἅμα 

ἑπομένας ἔχει. ὧδ᾽ οὖν κατὰ παντὸς αἰσϑητοῦ καὶ 
ἀναισϑήτου παϑήματος τὰς αἰτίας λαμβάνωμεν, ἀνα- 

μιμνησκόμενοι τὸ τῆς δὐκινήτου τε ' xoi δυςκινήτου 

PLATONTS 

φύσεως ὅτι διειλόμεϑα ἐν τοῖς moocÓsv: ταύτῃ γὰρ 
δὴ μεταδιωκτέον πάντα, ὅσα ἐπινοοῦμεν ἑλεῖν. τὸ μὲν 
γὰρ κατὰ φύσιν εὐκένητον, ὅταν καὶ βραχὺ πάϑος εἰς 
αὐτὸ ἐμπέπτῃ, διαδίδωσι κύκλῳ μόρια ἕτερα ἑτέροις 
ταὐτὸν ἀπεργαζόμενα, μέχρι περ ἂν ἐπὶ τὸ φρόνιμον 
ἐλϑόντα ἐξαγγείλῃ. τοῦ ποιήσαντος τὴν δύναμιν" τὸ δ᾽ 

ἐναντίον ἑδραῖον ὃν κατ᾽ οὐδένα τε κύχλον ἰὸν πάσχει 
μόνον, ἄλλο δὲ οὐ κινεῖ τῶν πλησίον, ὥςτε οὐ διαδι- 
δόντων ! μορίων μορίοις ἄλλων ἄλλοις τὸ πρῶτον πά- 

ϑὸς ἐν αὐτοῖς ἀκίνητον εἰς τὸ πᾶν ζῶον γενόμενον 
ἀναίσϑητον παρέσχε τὸ παϑόν. ταῦτα δὲ περὶ τὸ 

ὀστᾶ καὶ τὰς τρίχας ἐστὶ καὶ ὅσ᾽ ἀλλα γήϊνα τὸ ni 

στον ἔχομεν ἐν ἡμῖν μόρια" τὰ δὲ ἔμπιροσϑεν περὶ τὰ 
τῆς ὄψεως καὶ ἀκοῆς μάλιστα, διὰ τὸ πυρὸς ἀέρος τϑ 

ἐν αὐτοῖς δύναμιν ἐνεῖναι μεγίστην. τὸ δὴ τῆς ἡδονῆς 
καὶ λύπης ' ὧδε δεῖ διανοεῖσϑαι. τὸ μὲν παρὰ φύσιν 
καὶ βίαιον γιγνόμενον ἁϑρύον παρ᾽ ἡμῖν πάϑος αλ- 
γεινόν, τὸ δ᾽ εἰς φύσιν ἘΠ τοῖς ἀϑρόον ἡδύ, τὸ 
δὲ ἠρέμα καὶ κατὰ σμιχρὸν ἀναίσϑητον, τὸ δ᾽ ἐναν- 
τίον τούτοις ἐναντίως. τὸ δὲ μετ᾽ δὐπετδίας γιγνόμε- 
γῸν ἅπαν αἰσϑητὸν μὲν ὃ τι μάλιστα, λύπης δὲ καὶ 

ἡδονῆς οὐ μετέχον, οἷον τὰ περὶ τὴν ὄψιν αὐτὴν πα- 
ϑήματα, ἡ δὴ σῶμα ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐρῥήϑη xad 

ἡμέραν ξυμφυὲς ἡμῶν γίγνεσϑαι. ταύτῃ γὰρ τομαὶ μὲν 
καὶ καύσεις καὶ ὅσα ἄλλα ! πάσχει λύπας οὐκ ἐμποι- 

οὖσιν, οὐδὲ ἡδονὰς πάλιν ἐπὶ ταὐτὸν ἀπιούσης εἶδος, 
μέγισται δὲ αἰσϑήσεις καὶ σαφέσταται καϑότι T zl 
πάϑῃ καὶ ὅσων ἄν αὕτη πῃ προςβαλοῦσα ἐφάπτηται" 
βία γὰρ τὸ πάμπαν οὐκ ἔνι τῇ διακρίσει τε αὐτῆς καὶ 

συγκρίσδι. τὰ δ᾽ £x μειζόνων μερῶν σώματα μόγις εἴς- 
κοντὰ τῷ δρῶντι, διαδιδόντα δὲ εἰς ὅλον τὰς κινήσεις, 
ἡδονὰς ἴσχει καὶ λύπας, ἀλλοτριούμενα μὲν λύπας, * 

καϑιστάμενα δὲ εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἡδονάς. ὅσα δὲ 
κατὰ σμιχρὸν τὰς ἀποχωρήσεις ἑαυτῶν καὶ κενώσεις 
εἴληφε, τὰς δὲ πληρώσεις ἀϑρόας καὶ κατὰ μεγάλα, 

κενώσεως μὲν ἀναίσϑητα, πληρώσεως δὲ αἰσϑητικὰ 

γιγνόμενα, λύπας μὲν οὐ παρέχει τῷ ϑνητῷ τῆς ψυ- 
χῆς, μεγίστας δὲ ἡδονάς" ἔστι δὲ ἔνδηλα περὶ τὰς 
εὐωδίας. ὅσα δὲ ἀπαλλοτριοῦται μὲν ἀϑρόα, κατὰ 
σμικρὰ δὲ μόγις τε εἰς ταὐτὸ πάλιν ἑαυτοῖς ! καϑὶ- 

σταται, τοὐναντίον τοῖς ἔμπροσϑεν πάντα ἀποδίδωσι" 
ταῦτα δ᾽ αὖ περὶ τὰς καύσεις καὶ τομὰς τοῦ σώματος 

XXVIIL Καὶ τὰ μὲν δὴ 
κοινὰ τοῦ σώματος παντὸς παϑήματα, τῶν T ἐπωνυ- 
μιῶν ὅσαι τοῖς δρῶσιν αὐτὰ γεγόνασι, σχεδὸν εἴρηται" 
τὰ δ᾽ ἐν ἰδίοις μέρεσιν ἡμῶν γιγνόμενα, τά τὸ πάϑη 
καὶ τὰς αἰτίας αὐ τῶν δρώντων, πειρατέον εἰπεῖν, ἂν 

πιῇ δυνώμεϑα. ! Πρῶτον οὖν ὅσα τῶν χυμῶν πέρι λέ- 
γοντες ἐν τοῖς πρόσϑεν ἀπελίπομεν, ἴδια o ovra παϑή- 

ματα περὶ τὴν γλῶτταν, ἐμφανιστέον D δυνατόν. gai- 
γεται δὲ καὶ ταῦτα, ὥςπερ οὖν καὶ τὰ πολλά, διὰ 
συγκρίσεών τέ τινων καὶ διακρίσεων γίγνεσϑαι, πρὸς 

δὲ αὐταῖς κεχρῆσϑαι μᾶλλόν τι τῶν ἄλλων τραχύτησίὶ 
τὸ καὶ Aeon. ὅσα μὲν γὰρ εἰςιόντα περὶ τὰ φλέ- 
βια, οἷόνπερ δοκιμεῖα, τῆς γλώττης τεταμένα ἐπὶ τὴν " 
καρδίαν εἰς τὰ »οτερὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἁπαλὰ ἐμπί- 
πτοντὰ γήϊνα μέρη κατατηκόμενα ξυνάγει τὰ φλέβια, 

καὶ ἀποξηραΐνει, τραχύτερα μὲν ὄντα στρυφνά, ἧττον 
δὲ τραχύνοντα αὐστηρὰ φαίνεται. τὰ δὲ τούτων τῷ 

γιγνόμενά ἐστι κατάδηλα. 

-αλάσσας. 



E 

57 

μάτων γιγνόμενον πένληται γλυκύ. 

TIMAEU.;S. 

ῥυπτικὰ καὶ πᾶν TO περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλύνοντα, 
πέρα μὲν τοῦ μετρίου τοῦτο δρῶντα καὶ προςεπιλαμ- 
βανόμενα, ὥςτε ἀποτήκειν αὐτῆς τῆς φύσεως, οἷον ἣ 
τῶν λίτρων δύναμις, πικρὰ πάνϑ᾽ οὕτως ! ὠνόμασται" 

τὰ δὲ ὑποδεέστερα τῆς ἀπ δας ἕξεως ἐπὶ τὸ μέτριόν 

τε τῇ (Viet χθώμενα ἁλυκὰ ἄνευ πικρότητος τραχείας 
καὶ φίλα μᾶλλον ἡμῖν φαντάζεται. τὰ δὲ τῇ τοῦ στό- 

ματος ϑερμότητι κοινωνήσαντα καὶ λειαινόμενα aut 

αὐτοῦ, ξυνεχπυρούμενα καὶ πάλιν αὐτὰ ἀντικάοντα τὸ 

διαϑερμῆναν, φερόμενά τε ὑπὸ κουφότητος ἄνω πρὸς 
τὰς τῆς κεφαλῆς αἰσϑήσεις, τέμνοντά τε πάνϑ᾽ ὅπό- 
σοις ὧν προςπίπτῃ, διὰ ταύτας * τὰς δυνάμεις δριμέα 

πάντα τοιαῦτα ἐλέχϑη. τῶν δὲ αὖ τῶν προλελεπτυ- 

σμένων μὲν ὑπὸ σηπεδόνος, εἰς δὲ τὰς στενὰς φλέβας 

ἐνδυομένων, x«i τοῖς ἐνοῦσιν αὐτόϑι μέρεσι γεώδεσι 

καὶ ὅσα ἀέρος ξυμμετρίαν ὃ ἔχοντα, ὥςτε κινήσαντα πϑδ- 
gi ἄλληλα ποιεῖν κυκᾶσϑαι, κυκώμενα δὲ περιπίπτειν 
τε καὶ εἰς ἕτερα ἐνδυόμενα ἕτερα κοῖλα ἀπεργάζεσϑαι, 
περιτεινόμενα τοῖς εἰφιοῦσιν --- ἃ δὴ νοτίδος περὶ ' 
ἀέρα κοΐλης περιταϑείσης, τοτὲ μὲν γεώδους, τοτὲ δὲ 
καϑαρᾶς, »οτερὰ ἀγγεῖα ἀέρος ὕδατα κοῖλα περιφερῆ 

τε γενέσϑαι, καὶ τὰ μὲν τῆς καϑαρᾶς διαφανεῖς. περι- 

στῆναι," ̓κληϑείσας ὄνομα πομφόλυγας, τὰ δὲ τῆς γεώ- 
δους, ὁμοῦ κινουμένης τε καὶ αἰρομένης, ζέσιν 18 καὶ 
ζύμωσιν ἐπίκλην λεχϑῆναι --- τὸ δὲ τούτων αἴτιον τῶν 

παϑημάτων ὀξὺ προςρηϑῆναι. ξύμπασι δὲ τοῖς περὶ 
ταῦτα εἰρημένοις πάϑος ἐναντίον ἀπ᾿ ἐναντίας ἐστὶ 
προφάσεως, ! ὅπόταν 3| τῶν cicióvtQv ξύστασις ἐν 
ὑχροῖς, οἰκεία τῇ τῆς γλώττης ἕξει πεφυκυῖα, λειαίΐνῃ 
μὲν ἐπαλείφουσα τὰ τραχυνϑέντα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν 
ξυνεστῶτα ἢ κεχυμένα τὰ μὲν Bv ἄγῃ; τὰ δὲ χαλᾷ, καὶ 
πάνϑ'᾽ ὃ τι μάλιστα ἱδρύῃ κατὰ φύσιν» ̓ ἡδὺ καὶ προς- 
φιλὲς παντὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἴαμα τῶν βιαίων παϑη- 

XXIX. Kai τὰ 

μὲν ταύτῃ ταῦτα᾽ περὶ δὲ δὴ τὴν ' τῶν μυκτήρων Ὁ δύ- 
»αμιν, εἴδη μὲν οὐκ ἔνι. τὸ γὰρ τῶν ὀσμῶν πᾶν ἥμι- 
γενές, εἴδει δὲ οὐδενὶ ξυμβέβηκε ξυμμετρία πρὸς τὸ 

τινα σχεῖν ὀσμήν, ἀλλ ἡμῶν αἵ περὶ ταῦτα φλέβες 
πρὸς μὲν τὰ γῆς ὕδατός τ γένη στενότεραι ξυγέστη- 
σαν, πρὸς δὲ τὰ πυρὸς ἀέρος τε εὐρύτεραι, διὸ τού- 
τῶν οὐδεὶς οὐδενὸς ὀσμῆς πώποτε ἤσϑετό τινος, αλλ 
ἀεὶ βρεχομένων ἢ σηπομένων ἢ τηκομένων ἢ ϑυμιωμέ- 
voy γίγνονταί τινων" μεταβάλλοντος γὰρ ! ὕδατος εἰς 

ἀέρα ἀέρος τε εἰς ὕδωρ ἐν τῷ μεταξὺ τούτων γεγόνα- 
σιν" εἰσὶ δὲ ὀσμαὶ ξύμπασαι καπνὸς ἢ ὁμίχλη. τούτων 
δὲ τὸ μὲν ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ ἰὸν ὁμίχλη, τὸ δὲ ἐξ ὕδα- 
τος εἰς ἀέρα καπνός. ὅϑεν λεπτότεραι μὲν ὕδατος, 
παχύτεραι δὲ ὀσμαὶ ξύμπασαι γεγόνασιν ἀέρος. δη- 
lorte ài, ὁπόταν τινὸς ἀντιφραχϑέντος περὶ τὴν 
ἀναπνοὴν ἄγῃ τις βίᾳ τὸ πνεῦμα εἰς αὑτόν" τότε γὰρ 
ὀσμὴ μὲν οὐδεμία ξυνδιηϑεῖται, τὸ δὲ πνεῦμα τῶν 
ὀσμῶν ἐρημωϑὲν αὐτὸ μόνον ἕπεται. δύ᾽ οὖν ταῦτα 
ἀνώνυμα τὰ τούτων * ποικίλματα γέγονεν, οὐκ ἐκ πολ- 
λῶν οὐδ᾽ ἁπλῶν εἰδῶν ὄντα, ἀλλὰ διχῆ τό 3 ἡδὺ καὶ 
τὸ λυπηρὸν αὐτόϑι μόνω διαφανῆ λέγεσϑον, τὸ μὲν 
τραχῦνόν T8 καὶ βιαζόμενον τὸ κύτος ἅπαν, ὅσον 
ἡμῶν μεταξὺ κορυφῆς 1 τοῦ τε ὀμφαλοῦ κεῖται, τὸ δὲ 

ταὐτὸν τοῦτο καταπραῦνον καὶ πάλιν 7 πέφυκεν ἀγα- 

LA πητῶς ἀποδιδόν., Τρίτον δὲ αἰσϑητικὸν ἐν ἡμῖν μέρος 
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ἐπισκοποῦσι τὸ περὶ τὴν ἀκοήν, δί ἃς αἰτίας ! τὰ πϑ- 
ρὲ αὐτὸ ξυμβαίνει παϑήματα, λεκτέον. ὅλως μὲν οὖν 

φωνὴν ϑῶμεν τὴν δὶ ὦτων vm ἀέρος ἐγκεφάλου 18 
καὶ αἵματος μέχρι ψυχῆς πληγὴν διαδιδομένην, τὴν δὲ 

vm αὐτῆς κίνησιν, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μὲν ἀρχομένην, 
τελευτῶσαν δὲ περὶ τὴν τοῦ ἥπατος ἕδραν, ἀκοήν" ὅση 
δ᾽ αὐτῆς ταχεῖα, ὀξεῖαν, ὅση δὲ βοαδυτέρα, βαρυτέ- 

τὴν δὲ ὁμοίαν ὁμαλήν 18 καὶ λείαν, τὴν δὲ 
ἐναντίαν τραχεῖαν" μεγάλην δὲ τὴν πολλήν, ὅση δὲ 

ἐναντία, σμικράν. τὰ δὲ περὶ ξυμφωνίας αὐτῶν ἐν τοῖς 
ὕστερον λεχϑησομένοις ἀνάγκη ῥηϑῆναι. XXX. Τέ- 
ταρτον δὴ λοιπὸν ἔτι γένος ἡμῖν αἰσϑητικόν, 0 διολέ- 

ραν" 

e 
σϑαι δεῖ συχνὰ ἐν ἑαυτῷ ποικίλματα κεκτημένον, ἃ 
ξύμπαντα μὲν χρόας ἐκαλέσαμεν, φλόγα τῶν σωμάτων 
ἑχάστων ἀποῤθῥέουσαν, ὄψει ξύμμετρα μόρια ἔχουσαν 
πρὸς αἴσϑησιν" ὄψεως δ᾽ ἐν τοῖς πρόσϑεν αὐτῶν. πε- 
Qi τῶν αἰτίων τῆς ! γενέσεως ὀλίγα ἐῤῥήϑη. τῇδ᾽ our 
τῶν χρωμάτων πέρι μάλιστα εἰκὸς πρέποι T ἂν ἐπιδι- 
κεῖ λόγῳ διεξελϑεῖν" τὰ φερύμενα ἀπὸ τῶν ἄλλων μό- 
gux ἐμπίπτοντά 18 εἰς τὴν ὄψιν, τὰ μὲν ἐλάττω, τὰ δὲ 
μείζω, τὰ δ᾽ ἴσα τοῖς αὐτῆς τῆς ὄψεως μέρεσιν εἶναι, 
τὰ uiv οὖν ἴσα ἀν, αίσϑητα, ἃ δὴ καὶ διαφανῆ λέγο- 
μεν, τὰ δὲ μείζω καὶ ἐλάττω, τὰ μὲν συγκχρίνοντα, τὰ 

δὲ διακρίνοντα αὐτήν, τοῖς περὶ τὴν σάρκα ϑερμοῖς 
καὶ ψυχροῖς καὶ τοῖς περὶ τὴν γλῶτταν ! στρυφνοῖς 
x«i ὅσα ϑερμαντικὰ ὄντα δριμέα ἐκαλέσαμεν, ἀδελφὰ 
εἶναι, τά T6 λευκὰ καὶ τὰ μέλανα, ἐχείνων παϑήματα 
γεγονότα ἐν ἄλλῳ γένει τὰ αὐτά, φανταξόμενα δὲ ἀλ- 

λα διὰ ταῦτας τὰς αἰτίας. οὕτως οὖν αὐτὰ προςρη- 

τέον, τὸ μὲν διαχριτικὸν τῆς ὄψεως λευκόν, τὸ δ᾽ 

ἐναντίον αὐτοῦ μέλαν, τὴν δὲ ὀξυτέραν φορὰν καὶ γέ- 
γους πυρὸς ἑτέρου προςπίπτουσαν καὶ διακρίνουσαν 
τὴν ὄψιν μέχρι τῶν ὀμμάτων» αὐτάς τε τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν τὰς διεξόδους βίᾳ διωϑοῦσαν καὶ * τήκουσαν, 
πῦρ μὲν ἀϑρόον καὶ ὕδωρ, ὃ δάκρυον καλοῦμεν, éxel- 
Ser ἐκχέουσαν, αὐτὴν δὲ ovgav πῦρ, ἐξ ἐναντίας 

ἀπαντῶσαν, καὶ τοῦ μὲν ἐχπηδῶντος πυρὸς οἷον ἀπ᾽ 
ἀστραπῆς, τοῦ δ᾽ εἰςιόντος καὶ περὶ τὸ νοτερὸν κατα- 
σβεν γυμένου, παντοδαπῶν ἐν τῇ κυκήσει ταύτῃ pqo- 
μένων χρωμάτων, μαρμαρυγὰς μὲν τὸ πάϑος προςεί- 
πομεν, τὸ δὲ τοῦτο ἀπεργαζόμενον λαμπρόν 18 καὶ 
στίλβον ἐπωνομάσαμεν. τὸ δὲ τούτων αν μεταξὺ ! πυ- 
ρὸς γένος, πρὸς μὲν τὸ τῶν ὀμμάτων ὑγρὸν ἀφυινού- 
μενον καὶ χεραγνύμενον αὐτῷ, στίλβον δὲ οὔ, τῇ δὲ 
διὰ τῆς νοτίδος αὐγῇ τοῦ πυρὸς μιγνυμένου χρῶμα 
ἔναιμον παρασχομένη, τοὔνομα ἐρυϑρὸν λέγομϑν. λαμ- 
πρόν τε ἐρυϑρῷ λευκῷ τὸ μιγνύμενον ξανϑὸν χέγον. 
τὸ δὲ ὅσον μέτρον ὅσοις, οὐδ᾽ εἶ τις εἰδείη, γοῦν ἔχει 

τὸ λέγει», ὧν μήτε τινὰ ἀνάγκην μήτε τὸν εἰκύτα λό- 
yov καὶ μετρίως ἂν τις εἰπεῖν εἴη δυνατός. ἐρυϑρὸν 
δὲ δὴ μέλανι λευκῷ τε ! χραϑὲν ἁλουργόν, ὄρφνινον 
δέ, ὅταν τούτοις μεμιγμένοις καυϑεῖσί τὸ μᾶλλον συγ- 
κραϑῇ μέλαν. πυρῥὸν δὲ ξανϑοῦ TB καὶ φαιοῦ κράσει 
γίγνεται, φαιὸν δὲ λευκοῦ τε καὶ μέλανος, τὸ δὲ ὠχρὸν 

λευκοῦ ξανϑῷ μιγνυμένου. λαμπρῷ δὲ λευκὸν ξυνελ- 
ϑὸν καὶ εἰς μέλαν κατακορὲς ἐμπεσὸν κυανοῦν χρῶμα 
ἀποτελεῖται, χυαγοῦ δὲ λευχῷ κεραννυμένου γλαυκόν, 
πυῤῥοῦ δὲ μέλανι πράσιον. τὰ δὲ ἄλλα ἀπὸ τούτων 
σχεδὸν δῆλα, αἷς ἂν ! ἀφομοιούμενα μίξεσι διασώξοι 
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τὸν εἰκότα μῦϑον. Ei δέ τις τούτων ἔργῳ σκοπούμε- 
γος βάσανον λαμβάνοι, τὸ τῆς ἀνθρωπίνης καὶ ϑείας 
φύσεως ἠγνοηκὼς &» εἴη διάφορον, ὅτι ϑεὸς μὲν τὰ 
πολλὰ εἰς ἕν ξυγχερανγύναι καὶ πάλιν ἐξ ἑνὸς εἰς πολ- 

διαλύειν ἱκανὸς ὡς ἐπιστάμενος ἅμα καὶ δυνατός, 

ἀνθρώπων δὲ οὐδεὶς οὐδέτερα τούτων ἱκανὸς ovre ἔστι 
γῦν οὔτε εἰςαῦϑίς ποτε ἔσται. ! Ταῦτα δὴ πάντα τό- 
T6 ταύτῃ πεφυκότα ἐξ ἀνάγκης ὃ τοῦ καλλίστου τὸ 
καὶ ἀρίστου δημιουργὸς ἐν τοῖς γινομένοις παρελάμ- 
βανεν, ἡνίκα τὸν αὐτάρκη 18 καὶ τὸν τελεώτατον ϑεὸν 
ἐγέννα, χρώμενος μὲν ταῖς περὶ ταῦτα αἰτίαις ὑπηρε- 
τούσαις, τὸ δὲ εὖ τεκταινόμενος ἐν πᾶσι τοῖς γιγνο- 

μένοις αὐτός. διὸ δὴ χρὴ δύ᾽ αἰτίας εἴδη διορίζεσθαι, 
τὸ μὲν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ ϑεῖον, καὶ τὸ μὲν ϑεῖον ἐν 

ἅπασι ζητεῖν κτήσεως ἕνεκα εὐδαίμονος βίου, xc 
ὅσον ἡμῶν ἡ φύσις * ἐνδέχεται, τὸ δὲ ἀναγκαῖον ἐχδί- 
γὼν χάριν, λογιζόμενον, ὡς ὄνευ τούτων οὐ δυνατὰ 

αὐτὰ ἐκοῖνα, ἐφ οἷς σπουδαζομεν, μόνα κατανοεῖν 
οὐδ᾽ αὖ λαβεῖν οὐδ᾽ ἀλλως noc μετασχεῖν. XXXI. 
"Or οὖν δὴ τὰ νῦν οἷα τέκτοσιν ἡμῖν ὕλη παράκειται 
τὰ τῶν αἰτίων γένη διυλαυμένα, ἐξ ὧν τὸν ἐπίλοιπον 

λόγον δεῖ ξυνυφανϑῆναι, πάλιν ἐπὶ ἀρχὴν ἐπανέλϑω- 
μδν διὰ βραχέων, ταχύ 18 εἰς ταὐτὸν πορευϑῶμεν, 

ὅϑεν δεῦρο ἀφικόμεϑα, καὶ τελευτὴν ἤδη κεφαλήν ! 18 
τῷ μύϑῳ πειρώμεϑα ἁρμόττουσαν ἐπιϑεῖναι τοῖς 
πρόσϑεν. ὥςπερ οὖν καὶ x«r ἀρχὰς ἐλέχϑη, ταῦτα 

ἀτάκτως ἔχοντα ὃ ϑεὸς ἐν ἑκάστῳ 18 αὐτῷ πρὸς av- 
τὸ καὶ πρὸς ἄλληλα συμμετρίας ἐνεποίησεν, ὅσας T8 
καὶ ὅπῃ δυνατὸν ἣν ἀνάλογα καὶ σύμμετρα εἶναι. τό- 
18 γὰρ οὔτε τούτων ὅσον μὴ τύχῃ τι μετεῖχεν, 
τὸ παράπαν ὀνομάσαι τῶν γνῦν ὀνομαζομένων ἀξιόλο- 

yov ἣν οὐδέν, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ εἴ τι τῶν ἄλλων, 
ἀλλὰ πάντα ταῦτα ! πρῶτον διεκόσμησεν, ἔπειτ᾽ ἐκ 

τούτων πᾶν τόδε ξυνεστήσατο, ζῶον ἕν ζῶα ἔχον τὰ 
πάντα & αὑτῷ ϑνητὰ ἀϑάνατά 8. 

οὔτε 

ϑείων αὐτὸς γίγνϑται δημιουργός, τῶν δὲ ϑνητῶν τὴν 

γένεσιν τοῖς ἑαυτοῦ γεννήμασι δημιουργεῖν προςέταξεν. 
οἵ δὲ μιμούμενοι, παραλαβόντες, ἀρχὴν ψυχῆς ἀϑάνα- 
τον, τὸ μετὰ τοῦτο ϑνητὸν σῶμα αὐτῇ περιετόρνευ- 
σαν ὄχημά τε πᾶν τὸ σῶμα ἔδοσαν ἀλλο τε εἶδος ἐν 
αὐτῷ ψυχῆς προςῳκοδόμουν τὸ ϑνητόν, δεινὰ καὶ 
ἀναγκαῖα ἐν ἑαυτῷ παϑήματα ἔχον, πρῶτον ! μὲν 
ἡδονήν, μέγιστον καχοῦ δέλεαρ, ἔ ἕπειταὰ λύπας, ἀγαϑῶν 

φυγάς, ἔτι δ᾽ αὖ ϑάῤῥος καὶ φόβον, ἄφρονε ξυμβού- 
λω; ϑυμὸν δὲ δυρπαραμύϑητον, ἐλπίδα δ᾽ εὐπαράγω- 
yov αἰσϑήσει τε ἀλόγῳ καὶ ἐπιχειρητῇ παντὸς ἔρωτι" 
ξυγκερασάμενοὶ T αὐτὰ ἀγαγκαίως τὸ ϑνητὸν γένος 

ξυνέϑεσαν. καὶ διὰ ταῦτα δὴ σεβόμενοι μιαίνειν τὸ 
ϑεῖον, Ó τι μὴ πᾶσα ἣν ἀνάγκη, χωρὶς ἐχείνου κατοι- 
κίζουσιν εἰς ἄλλην 1 τοῦ σώματος οἴχησιν τὸ ϑνητόν, 
᾿Ισϑμὸν καὶ ὅρον διοικοδομήσαντες τῆς τ κοφαλῆς καὶ 
τοῦ στήϑους, αὐχένα μεταξὺ τιϑέντες, ἵνα εἴη χωρίς. 

ἐν δὴ τοῖς στήϑεσι καὶ τῷ καλουμένῳ ϑώρακι τὸ τῆς 

ψυχῆς. ϑνητὸν γένος ἐνέδουν. καὶ ἐπειδὴ τὸ μὲν ἄμει- 
yo» αὐτῆς, τὸ δὲ χεῖρον ἐπεφύκει, διοικοδομοῦσι τοῦ 
ϑώραχος αὖ τὸ κύτος, διορίζοντες * gioy γυναικῶν, 
τὴν δὲ ἀνδρῶν χωρὶς οἴκησιν, τὰς φρένας διάφραγμα 
εἰς τὸ μέσον αὐτῶν τιϑέντες. τὸ μετέχον οὖν τῆς ψυ- 
xs ἀνδρείας καὶ ϑυμοῦ, φιλόνεικον Ov, κατῴκισαν ἐγ- 

xol τῶν μὲν | 

PLATONIS 

γυτέρω τῆς κεφαλῆς μεταξὺ τῶν φρενῶν τε καὶ αὐχέ- 

vos ἵνα τοῦ λόγου κατήκοον ὃν κοινῇ μετ᾽ £xelvov βίᾳ 
τὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν κατέχοι γένος, ὁπότ᾽ ἐκ τῆς ἀχρο- 

πόλεως τῷ T ἐπιτάγματι καὶ λόγῳ μηδαμῇ πείϑεσϑαι 

Buy B9ulI. d δὲ δὴ καρδίαν ἀρχὴν ἅμα τῶν φλε- 
βῶν καὶ πηγὴν ! τοῦ περιφερομένου κατὰ πάντα τὰ 
μέλη σφοδρῶς αἵματος εἰς τὴν δορυφορικὴν οἴκησιν 
κατέστησαν, ἵνα, ὅτε ξέσειε τὸ τοῦ ϑυμοῦ μένος, τοῦ 
λόγου παραγγείλαντος, ὥς τις ἄδικος περὶ αὐτὰ γίγνδ- 
ται πρᾶξις ἔξωϑεν ἢ καὶ τις ἀπὸ τῶν ἔνδοϑεν ἐπιϑυ- 
μιῶν, ὀξέως διὰ πάντων στενωπῶν πᾶν, ὅσον αἰσϑη- 

τικὸν ἐν τῷ σώματι τῶν τ παρακελεύσεων καὶ ἀπει- 
λῶν αἰσϑανόμενον γίγνοιτο ἐπήκοον καὶ ἕποιτο may- 
τῇ καὶ τὸ βέλτιστον οὕτως ἐν αὐτοῖς πᾶσιν ! ἥγεμο- 
νεῖν ἐῷ. Τῇ δὲ δὴ πηδήσει τῆς καρδίας ἐν τῇ τῶν 
δεινῶν προςδοκίᾳ καὶ τῇ τοῦ ϑυμοῦ ἐγέρσει, προγι- 

γνώσκοντες, ὅτι διὰ πυρὸς ἡ τοιαύτη πᾶσα ἔμδλλεν 
οἴδησις. γίγνεσϑαι τῶν ϑυμουμένων, ἐπικουρίαν αὐτῇ 
μηχανώμενοι, τὴν τοῦ πλεύμονος ἰδέαν ἐνεφύτευσαν, 
πρῶτον μὲν μαλακὴν καὶ ἄναιμον, δἶτα σήραγγας ἐν- 
τὸς ἔχουσαν οἷον σπόγγου κατατετρημένας, ἵνα τό τὰ 
πνεῦμα καὶ τὸ πῶμα δεχομένη, ψύχουσα, ἀγαπνοὴν 
καὶ ῥᾳστώνην ἐν ! τῷ καύματι παρέχοι. διὸ δὴ τῆς 
ἀρτηρίας ὀχετοὺς ἐπὶ τὸν πλεύμονα ἔτεμον, καὶ περὶ 
τὴν καρδίαν αὐτὸν περιέστησαν οἷον ἅλμα μαλακόν, 

ἵν ὃ ϑυμὸς ἡνίκα ἐν αὐτῇ ἀχμάζοι, πηδῶσα εἰς ὑπεῖ- 
xov καὶ ἀναψυχομένη, πονοῦσα ἧττον μᾶλλον τῷ λό- 

γῳ μετὰ ϑυμοῦ δύναιτο ὑπηρετεῖν. ΧΧΧΙΙ. Τὸ δὲ 
δὴ σίτων rs καὶ ποτῶν ᾿ἐπιϑυμητικὸν τῆς ψυχῆς καὶ 
ὅσων ἔνδειαν διὰ τὴν τοῦ σώματος ἴσχει φύσι», τοῦτο 
εἰς τὰ μεταξὺ τῶν 16 φρενῶν καὶ τοῦ πρὸς ! τὸν 9u- 
φαλὸν ὅρου κατῴκισαν, οἷον φάτνην ἐν ἅπαντι τούτῳ 
τῷ τόπῳ τῇ τοῦ σώματος τροφῇ τεντηγάμενοι" καὶ 
xurébqgay δὴ τὸ τοιοῦτον ἐνταῦϑα ὡς ϑρέμμα ἄγριον, 
τρέφειν δὲ ξυνημμένον ἀναγκαῖον, εἴπερ τι μέλλοι τὸ 
ϑνητὸν ἔσεσϑαι γένος. ἵν οὖν ἀεὶ νεμόμενον πρὸς 
φάτνῃ καὶ 0 τι ποῤῥωτάτω τοῦ βουλευομένου κατοι- 
κοῦν, ϑόρυβον καὶ βοὴν ὡς ἐλαχίστην παρέχον, τὸ 
κράτιστον καϑ' ἡσυχίαν * περὶ τοῦ πᾶσι κοινῇ ξυμ- 
φέροντος ἐῷ βουλεύεσϑαι, διὰ ταῦτα ἐνταῦϑ᾽ ἔδοσαν 
αὐτῷ τὴν τάξιν. εἰδότες δὲ αὐτὸ ὡς λόγου uiv οὔτε 

ξυνήσειν ἔμελλεν, sb τέ πῇ καὶ μεταλαμβάνοι τινὸς αὐ 
τῶν αἰσϑήσθων, οὐκ ἔμφυτον αὐτῷ τὸ μέλειν τινῶν 
ἔσοιτο λόγων, ὑπὸ δὲ εἰδώλων καὶ φαντασμάτων νυ- 
κτός r8 καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν μάλιστα ψυχαγωγήσοιτο, τού- 

τῳ δὴ ϑεὸς ἐπιβουλεύσας αὐτῷ τὴν τοῦ ἥπατος ἰδέαν 
ξυνέστησε καὶ ἔϑηκεν εἰς τὴν ' ἐκείνου κατοίκησιν», 
πυχγνὸν καὶ λεῖον καὶ λαμπρὸν καὶ γλυκὺ καὶ πικρότη- 
τα ἔχον μηχανησάμενος, ἵνα ἐν αὐτῷ͵ τῶν διανοημά-" 
τῶν D] ἐκ τοῦ γοῦ φερομένη δύναμις, οἷον ἐν χατύπτρῳ 

δεχομένῳ τύπους xal κατιδεῖν εἴδωλα παρέχοντι, φοβοῖ 

μὲν αὐτό, ὁπότε μέρει τῆς πικρότητος χρωμένη ξυγγε- 
γεῖ χαλεπὴ mgosevey Dei a ἀπειλῇ κατὰ πᾶν ὑπομι- 

γρῦσα ὀξέως τὸ ἧπαρ χολώδη χφώματα ἐμφαΐνοι, ξυν- 
ἄγουσά τὸ πᾶν ῥυσὸν καὶ τραχὺ ποιοῖ, ! "λοβὸν δὲ καὶ 
δοχὰς πύλας τε τὰ μὲν ἐξ ὀρϑοῦ κατακάμτιτουσα, καὶ 

ξυσπῶσα, τὰ δὲ ἐμφράττουσα συγκλείουσά 16; λύπας 

καὶ ἄσας παρέχοι, καὶ ὅτ᾽ αὖ τἀναντία φάσματα. ἀπο- 
ζωγραφοῖ πραύτητός τις ἐκ διανοίας ἐπίπνοια, τῆς μὲν 
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πικρότητος ἡσυχίαν παρέχουσα τῷ μήτε κινεῖν μήτε 
προςζάπτεσϑαι τῆς ἐναντίας ἑαυτῇ φύσεως ἐϑέλειν, 

γλυκύτητι δὲ τῇ κατ᾽ ἐκεῖνο ξυμφύτῳ πρὸς αὐτὸ χρω- 

μένη καὶ πάντα ὀρϑὰ καὶ λεῖα ! αὐτοῦ καὶ ἐλεύϑερα 

ἀπευϑύνουσα ἵλεών τε καὶ εὐήμερον ποιοῖ τὴν περὶ 
τὸ ἧπαρ ψυχῆς μοῖραν κατῳκισμένην, ἔν r8 τῇ vvxii 
διαγωγὴν ἔχουσαν μετρίαν, μανταίᾳ χρωμένην xod 
ὕπνον, ἐπειδὴ λόγου καὶ φρονήσεως οὐ μετεῖχε. μδμνὴ- 
μένοι γὰρ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπιστολῆς οἱ ξυνιστάντες 
ἡμᾶς, ὅτε τὸ ϑνητὸν ἐπέστελλε γένος ὡς ἄριστον εἰς 

δύναμιν ποιεῖν, οὕτω δὴ κατορϑοῦντες καὶ τὸ φαῦλον 
ἡμῶν, ! ἵνα ἀληϑείας πῃ προςάπτοιτο, κατέστησαν ἐν 

τούτῳ τὸ μαντεῖον. ἱκανὸν δὲ σημεῖον, ὡς μαντικὴν 
ἀφροσύνῃ ϑεὸς ἀνθρωπίνῃ δέδωκεν" οὐδεὶς γὰρ ἔν- 
vovg ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀληθοῦς, αλλ ἢ 
xcd ὕπνον τὴν τῆς φρονήσεως πεδηϑεὶς δύναμιν ἢ ἢ 
διὰ νόσον ἢ διά τινὰ ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας. ἀλλὰ 

ξυνγοῆσαι μὲν ἔμφρονος τά Te ῥηθέντα ἀναμνησϑέντα 
o» El) ἢ ὕπαρ ὑπὸ τῆς μαντικῆς 16 xai ἐνθουσιαστικῆς 

φύσεως, καὶ ὅσα ἂν φάσματα γόφϑῇ, πάντα λογισμῷ 

διελέσϑαι, ὅπῃ τι σημαίνει καὶ ὅτῳ μέλλοντος ἢ πα- 
ρελϑόντος ἢ παρόντος κακοῦ ἢ ἀγαϑοῦ" τοῦ δὲ μα- 
γέντος ἔτι τε ἐν τούτῳ μένοντος οὐκ ἔργον τὰ φανν- 

τα καὶ φωνηϑέντα ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κρίνειν, ἀλλ᾽ εὐ καὶ πά- 

λαι λέγεται τὸ πράττειν καὶ γνῶναι τά τε αὑτοῦ καὶ 

ἑαυτὸν σώφρονι μόνῳ προςήκειν. ὅϑεν δὴ καὶ τὸ τῶν 
προφητῶν γένος ἐπὶ ταῖς ἐνϑέοις μαντείαις Gun 
ἐπικαϑιστάναι νόμος" οὕς μάντεις αὐτοὺς ὀνομαζουσί 
τινες, τὸ πᾶν ἠγνοηκότες, ὅτι τῆς δὲ αἰνιγμῶν οὗτοι 
φήμης καὶ φαντάσεως ὑποκριταί, καὶ οὐ τι μάντεις, 
προφῆται. δὲ μαντευομένων δικαιότατα ὀνομάζοιντ᾽ ἄν. 
"H μὲν οὖν φύσις τοῦ ἥπατος διὰ ταῦτα τοιαύτη 18 
καὶ ἐν τόπῳ ᾧ λέγομεν πέφυκε, χάριν μαντικῆς. καὶ 
ἔτι μὲν δὴ ζῶντος ἑχάστου τὸ τοιοῦτον σημεῖα ἐναρ- 
γέστερα ἔχει, στερηϑὲν δὲ τοῦ ζῆν γέγονβ τυφλὸν καὶ 
τὰ μαντεῖα ἀμυδρότερα ἔσχε τοῦ ! mL σαφὲς σημαί- 
νειν. Ἢ δ᾽ αὖ τοῦ γείτονος αὐτῷ ξύστασις xai ἕδρα 
σπλάγχνου γέγονεν ἐξ ἀριστερᾶς χάριν éxelvov, τοῦ 

παρέχειν αὐτὸ λαμπρὸν ἀεὶ καὶ καϑαρόν, οἷον κατό- 
zo παρεσχδυασμένον καὶ ἕτοιμον ἀεὶ παρακεΐμενον 
ἐκμαγεῖον. διὸ δὴ καὶ ὅταν τινὲς ἀκαϑαρσίαι γίγνων- 
ται διὰ νόσους σώματος, περὶ τὸ ἧπαρ, πάντα ἢ 
σπληνὸς καϑαίρουσα αὐτὰ δέχεται μανότης, ἅτε xol- 
λου καὶ ἀναίμου ὑφανϑέντος" ὅϑεν πληρούμενος τῶν 
ἀποκαϑαιρομένων ! μέγας καὶ ὕπουλος αὐξάνεται, καὶ 

πάλιν, ὅταν καϑαρϑῇ τὸ σῶμα, ταπεινούμενος εἰς 

ταὐτὸν ξυνίξοι. XXXIII Τὰ μὲν ovr περὶ ψυχῆς, ὅσον 
ϑνητὸν ἔχει καὶ ὅσον ϑεῖον, καὶ ὅπη, καὶ ue ὧν, καὶ 

δί ἃ χωρὶς φκίσϑη, τὸ μὲν clo ic, ὡς εἴρηται, ϑεοῦ 

ξυμφήσαντος τότ᾽ ἄν οὕτω μόνως διισχυριξοίμοϑα" τό 

γε μὴν εἰκὸς ἡμῖν εἰρῆσϑαι καὶ νῦν καὶ ἔτι μᾶλλον ἀ- 

γνασχκοποῦσι διαχινδυνευτέον τὸ φάναι, καὶ πεφάσϑω. ' 
Τὸ δ᾽ ἑξῆς δὴ τούτοισι κατὰ ταὐτὰ μεταδιωκτέον᾽ ἦν 
δὲ τὸ τοῦ σώματος ἐπίλοιπον ἡ ἧ γέγονεν. ἐκ δὴ λογισμοῦ 
τοιοῦδε ξυνίστασϑαι μάλιστ᾽ ἂν αὐτὸ πάντων πρέποι. 
Τὴν ἐσομένην ἐν ἡμῖν ποτῶν καὶ ἐδεστῶν ἀκολασίαν 
ἤδεσαν oi ξυντιϑέντες ἡμῶν τὸ “γένος, καὶ ὅτι τοῦ με- 
τρίου καὶ ἀναγκαίου διὰ μαργότητα πολλῷ χρησοίμε- 
Sa πλέονι. ἵν οὖν μὴ φϑορὰ διὰ νόσους ὀξεῖα γί- 
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jvowuo καὶ ἀτελὲς TO γένος εὐϑὺς τὸ ϑνητὸν τελδυτῷ, 

ταῦτα * προορώμενοι τῇ τοῦ περιγενησομένου πώμα- 
τος ἐδέσματός τε ἕξει τὴν ὀνομαζομένην κάτω κοιλίαν 

ὑποδοχὴν ἔϑεσαν, εἱλιξάν τε πέριξ τὴν τῶν ἐντέρων 

γένεσιν, ὅπως μὴ ταχὺ διεκτεδρῶσα 7 τροφὴ ταχὺ πά- 
λιν τροφῆς ἑτέρας δεῖσϑαι τὸ σῶμα ἀναγκάζοι, καὶ 
παρέχουσα ἀπληστίαν διὰ γαστριμαργίαν ἀφιλόσοφον 

καὶ ἄμουσον πᾶν ἀποτελοῖ τὸ γένος, ἀνυπήκοον τοῦ 
ϑειοτάτου τῶν παρ ἡμῖν. Τὸ δὲ ὀστῶν καὶ σαρκῶν 
καὶ τῆς τοιαύτης φύσεως ! πέρι πάσης ὧδε t ἔσχϑ. τού- 

τοις ξύμπασιν ἀρχὴ μὲν ἢ τοῦ μυελοῦ γένεσις" οἵ γὰρ 
τοῦ βίου δεσμοὶ τῆς ψυχῆς τῷ σώματι ξυνδουμένης ἐν 
τούτῳ διαδούμενοι κατεῤῥίζουν τὸ ϑνητὸν γένος" av- 
τὸς δὲ ὃ μυελὸς fy over ἐξ ἄλλων. τῶν γὰρ τριγώνων 

ὅσα πρῶτα ἀστραβῆ καὶ λεῖα ὄντα πῦρ τε καὶ ὕδωρ 
καὶ ἀέρα καὶ γῆν δύ ἀκριβείας μάλιστα ἢν παρασχεῖν 
δυνατά, ταῦτα ὁ ϑεὸς ἀπὸ τῶν ἑαυτῶν ἕκαστα γενῶν 
χωρὶς ἀποχρίνων, μιγνὺς δὲ ἀλλήλοις ! ξύμμετρα, παν- 

σπερμίαν παντὶ ϑνητῷ γένει μηχανώμενος, τὸν μυελὸν 
ἐξ αὐτῶν ἀπειργάσατο, καὶ μετὰ ταῦτα δὴ “φυτεύων. ἐν 
αὐτῷ κατέδει τὰ τῶν “ψυχῶν γέρη; σχημάτων τε ὅσα 
ἔμελλεν αὖ σχήσειν οἷά τε καϑ' ἕκαστα εἴδη, τὸν μυε- 

λὸν αὐτὸν τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα διῃρεῖτο σχήματα &U- 
ϑὺς ἐν τῇ διανομῇ τῇ κατ᾽ ἀρχάς. καὶ τὴν uiv τὸ ϑεῖον 

σπέρμα otov ἄρουραν μέλλουσαν ἕξειν, ἐν αὑτῇ περι- 

φερῆ πανταχῇ πλάσας ἐπωνόμασε τοῦ μυελοῦ ! ταύ- 
τὴν τὴν μοῖραν ἐγκέφαλον, ὡς ἀποτελεσϑέντος Éxa- 

στου ζώου τὸ περὶ τοῦτο ἀγγεῖον κεφαλὴν γενησόμε- 
vov: ὃ δ᾽ αὖ τὸ λοιπὸν καὶ ϑνητὸν τῆς ψυχῆς ἔμελλε 
καϑέξειν, ἅμα στρογγύλα καὶ προμήκη διῃρ εἴτο σχή- 

ματα, μυελὸν δὲ πάντα ἐπεφήμισε, χαὶ καϑάπερ ἐξ 

ἀγκυρῶν βαλλόμενος ἐκ τούτων πάσης ψυχῆς δεσμοὺς 

περὶ τοῦτο ξύμπαν ἤδη τὸ σῶμα ἡμῶν ἀπειργάζετο, 
στέγασμα μὲν αὐτῷ πρῶτον ξυμπηγνὺς περὶ ὅλον 
! ὀστέϊνον. Τὸ δὲ ὀστοῦν ξυνίστησιν ὧδε. γῆν διαττή- 
σας καϑαρὰν καὶ λείαν ἐφύρασε καὶ ἔδευσε μυελῷ, καὶ 

μετὰ τοῦτο εἰς πὺρ αὐτὸ ἐντίϑησι, uer ἐκεῖνο δὲ εἰς 
ὕδωρ βάπτει, πάλιν δὲ εἰς πῦρ αὐϑίς τε εἰς ὕδωρ" με- 
ταφέρων δ᾽ οὕτω πολλάκις εἰς ἑκάτερον ὑπ᾽ ἀμφοῖν 

ἄτηχτον ἀπειργάσατο. καταχρώμενος δὴ τούτῳ περὶ 
μὲν τὸν ἐγκέφαλον αὐτοῦ σφαῖραν περιετόρνευσεν 
ὀστείνην, ταύτῃ δὲ στενὴν διέξοδον κατελείπετο" 
περὶ τὸν * διαυχένιον ἅμα καὶ νωτιαῖον μυελὸν ἐξ av- 
τοῦ σφονδύλους πλάσας ὑπέτεινεν οἷον στρόφιγγας, 
ἀρξάμενος, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, διὰ παντὸς τοῦ κύτους. 
καὶ τὸ πᾶν δὴ σπέρμα διασώξων o οὕτω λιϑοειδεῖ π8-- 
φιβόλῳ ξυνέφραξεν, ἐμποιῶν ἄρϑρα, τῇ ϑατέρου προς- 

χφώμενος ἐν αὐτοῖς ὡς μέσῃ ἐργισταμένῃ. δυνάμει, κινή- 
σεως καὶ κάμψεως. ἕνεκα. EC δ᾽ αὐ τῆς ὀστεΐνης 
φύσεως ἕξιν ἡγησάμενος τοῦ ' δέοντος “πραυροτέραν 
εἶναι καὶ ἀκαμπτοτέραν, διάπυρόν T αὐ γιγνομένην 
καὶ παλιν ψυχομένην σφακελίσασαν ταχὺ διαφϑερεῖν 

τὸ σπέρμα, ἐντὸς αὑτῆς, “διὰ ταῦτα οὕτω τὸ τῶν νεύ- 
ρῶν καὶ τὸ τῆς σαρκὸς γένος ἐμηχανᾶτο, ἵνα τῷ μὲν 
ἅπαντα τὰ μέλη ξυνδήσας ἐπιτεινομένῳ καὶ ἀνιεμένῳ 
περὶ τοὺς στρόφιγγας καμπτόμενον τὸ σῶμα καὶ 
ἐκτεινόμενον παρέχοι, τὴν δὲ σάρκα προβολὴν “μὲν 
καυμάτων, πρόβλημα δὲ χειμώνων, ἔτι δὲ πτωμάτων 
οἷον τὰ πιλητὰ ἔσεσϑαι ! κτήματα, σώμασι μαλακῶς 
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al πράως ὑπείχουσαν, ϑερμὴν δὲ νοτίδα ἐντὸς ἑαυτῆς 
ἐχουσὰν ϑέρους μὲν ἀνιδίουσαν καὶ »οτιξομένην ἕξω- 
Sev ψῦχος κατὰ πᾶν τὸ σῶμα παρέξειν. οἰκεῖον, διὰ 
χειμῶνος δὲ πάλιν αὐ τούτῳ τῷ πυρὶ τὸν προςφερό- 
μενον ἔξωϑεν καὶ περιιστάμενον, πάγον ἀμυνεῖσϑαι 
μεϊρίως. ταῦτα ἡμῶν διανοηϑεὶς ὃ κηροπλάστης ὕδατι 

μὲν καὶ πυρὶ καὶ γῆ ξυμμίξας καὶ ξυναρμόσας ἐξ 

ὀξέος καὶ ἁλμυροῦ ξυγϑεὶς ζύμωμα ! ὑπομίξας αὐτοῖς, 

σάρχα ἔγχυμον καὶ μαλακὴν ξυνέστησε᾽ τὴν δὲ τῶν 

mua φύσιν ἐξ ὀστοῦ καὶ σαρκὸς ἀζύμου κράσεως 
μίαν ἐξ ἀμφοῖν μέσην δυνάμει ξυνεκεράσατο, ξανϑῷ 

χρώματι προςχρώμενος. ὅϑεν συντονωτέραν μὲν καὶ 
γλισχφοτέραν σαρκῶν, x ΤΩΣ, δὲ ὀστῶν ὑγροτέ- 
ρὰν τε ἐκτήσατο δύναμιν νεῦρα" ig ξυμπεριλιιβὼν ὁ 

ϑεὸς ὀστᾶ καὶ μυελόν, δήσας πρὸς ἄλληλα γεύροις, 

μετὰ ταῦτα σαρξὶ πάντα αὐτὰ κατεσκίασεν ! ἄνωϑεν. 

ὅσα μὲν οὖν ἐμψυχότατα τῶν ὀστῶν ἢν, ὀλιγίσταις 
συνέφραττε σαρξίν, ἃ δ᾽ ἁψυχότατα ἐντός, πλείσταις 
καὶ τιυκνοτάταις. καὶ δὴ καὶ κατὰ τὰς ξυμβολὰς τῶν 

ὀστῶν, ὅπη μή τίνα ἀνάγκην ὁ λόγος ἀπέφαινε δεῖν 
αὐτὰς εἶναι, βοαχεῖαν. σάρκα ἔφυσεν, ἵνα “μήτε ἐμπο- 

δὼν ταῖς καμπαῖσιν οὖσαι δύξφορα τὰ “σώματα ἀπερ- 
γάζοιντο, ἅτε δυςκίνητα γιγνόμενα, μήτ᾽ αὖ πολλαὶ καὶ 

πυκναὶ σφόδρα τε ἐν ἀλλήλαις ἐμπεπιλημέναι, διὰ 
στεῤῥότητα ἀναισϑησίαν ἐμποιοῦσαι, δυοςμνημονευτό- 
τερὰ καὶ xügoreQo τὰ περὶ τὴν διάνοιαν ποιοῖεν. διὸ 
δὴ τό τε τῶν μηρῶν καὶ κνημῶν καὶ τὸ περὶ * τὴν 
τῶν ἰσχίων φύσιν τά τε περὶ τὰ τῶν βραχιόνων ὀστᾶ 
zai τὰ τῶν πήχεων, καὶ ὅσα ἄλλα ἡμῶν ἄναρϑρα, 
ὅσα τε ἐντὸς ὀστᾶ δὶ ὀλιγότητα ψυχῆς ἐν μυελῷ κενά 

ἐστι φρονήσεως, ταῦτα πάντα συμπεπλήρωται σαρξίν, 
ὅσα δὲ fuggova, ἧττον, εἰ μή πού τινα αὐτὴν xo 
αὑτὴν αἰσϑήσεων ἕνεκα σάρκα οὕτω ξυνέστησεν, oiov 

τὸ τῆς γλώττης εἶδος. τὰ δὲ πιλεῖστα ἐκείνως. ἢ γὰρ 
ἐξ ἀνάγκης γιγνομένη xai ξυντρεφομένη φύσις οὐδαμῇ 
προςδέχεται ! πυχνὸν ὀστοῦν καὶ σάρκα πολλὴν ἅμα 

τε αὐτοῖς ὀξυήκοον αἴσϑησιν. μάλιστα γὰρ ἄν αὐτὰ 
πάντων ἔσχεν ἢ περὶ τὴν κεφαλὴν ξύστασις, εἴπερ 
ἅμα ξυμπίπτειν Sigo Er xai τὸ τῶν ἀνϑρώπων 

γένος σαρκώδη ἔχον ἐφ ἑαυτῷ καὶ γευρώδη κρατεράν 
ae κεφαλὴν βίον ἄν διπλοῦν καὶ πολλαπλοῦν καὶ vyi- 
sD'üregó» καὶ ἀλυπότερον τοῦ νῦν κατεκτήσατο. vuy δὲ 
τοῖς περὶ τὴν ἡμετέραν γένεσιν δημιουργοῖς, λογιζομέ- 
voi, πότερον πολυχρονιώτερον χεῖρον ! ἢ βραχυχρο- 
γιώτερον βέλτιον ἀπεργάσαιντο γένος, συνέδοξε τοῦ 

πλείονος βίου, φαυλοτέρου δὲ, τὸν ἐλάττονα ἀμεΐνο- 
va ὄντα παντὶ πάντως ἀΐρετέον, ὅϑεν δὴ μανῷ μὲν 
ὀστῷ, σαρξὶ δὲ καὶ νεύροις κεφαλήν, ἅτε οὐδὲ καμ- 

πὰς ἔχουσαν, οὐ ξυνεστέγασαν. κατὰ πάντα οὖν ταῦ- 
τὰ εὐαισϑητοτέρα μὲν καὶ φρονιμωτέρα, πολὺ δὲ ἀ- 
σϑενεστέρα παντὸς ἀνδρὸς προςετέϑη κεφαλὴ σώματι. 
τὰ δὲ νεῦρα διὰ ταῦτα καὶ οὕτως ὁ ϑεὸς ἐπ᾿ ἐσχάτην 
τὴν ! κεφαλὴν “περιστήδὰς κύκλῳ 7tégi τὸν τφάχηλον 
ἐχόλλησεν ὁμοιότητι, x«i τὰς σιαγόνας ἀκρὰς αὐτοῖς 

ξυνέδησεν v ὑπὸ τὴν φύσιν τοῦ προςώπου" τὰ δ᾽ ἀλλα 
εἰς ἅπᾶντα τὰ μέλη διέσπειρε, ξυνάπτων ἄρϑρον ag- 

So. Τὴν δὲ δὴ τοῦ στόματος ἡμῶν δύναμιν ὀδοῦσι 
καὶ γλώττὴ καὶ χείλεσιν ἕνεκα τῶν ἀναγκαίων. xai τῶν 
ἀρίστων διεχόσμησαν οἱ διακοσμοῦντες, ἡ νῦν διατέ- 
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Taxrou, τὴν μὲν εἴξοδον τῶν ' ἀναγκαίων μηχανώμενοι E 
χάριν, τὴν δ᾽ ἔξοδον τῶν ἀρίστων" ἀναγκαῖον μὲν γὰρ 
πᾶν, ὅσον εἰξέρχεται τροφὴν διδὸν τῷ σώματι, τὸ δὲ 

λόγων vaa ἕξω ῥέον. καὶ ὑπηρετοῦν φρονήσει καλλι- r- 

στον καὶ ἄριστον πάντων γαμάτων. Τὴν δ᾽ αὖ κε- 
φαλὴν οὔτε μόνον ὀστείνην, ψιλὴν δυνατὸν ἐᾶν ἣν διὰ 

τὴν ἐν ταῖς ὥραις p ἑκάτερον ὑπερβολήν, οὔτ᾽ αὖ 
ξυσκιασϑεῖσαν κωφὴν xai ἀναίσϑητον διὰ τὸν τῶν 

σαρχῶν ὄχλον περιιδεῖν γιγνομένην. τῆς δὴ cagxost-; 
δοῦς φύσεως ov καταξηραινομένης * λέμμα μεῖζον m&-| τὸ 

ριγιγνόμενον ἐχωρίζετο, δέρμα τὸ νῦν λεγόμενον. τοῦ- 
το δὲ διὰ τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον γοτίδα ξυνιὸν, αὐτὸ 
πρὸς αὑτὸ καὶ βλαστάνον κύχλῳ περιημφιέννυε, τὴν κβ- 
φαλήν. ἡ δὲ voric ὑπὸ τὰς ῥαφὰς ἁγιοῦσα ἦρδε καὶ 
συνέκλεισεν αὐτὸ ἐπὶ τὴν κορυφήν, οἷον ἅμμα ξυναγα- 
γοῦσα. τὸ δὲ τῶν ῥαφῶν παντοδαπὸν εἶδος γέγονε διὰ 
τὴν τῶν περιόδων δύναμιν καὶ τῆς τροφῆς, μᾶλλον μὲν 
ἀλλήλοις “μαχομένων τούτων πλείους, ! ἧττον δὲ ἐλάτ- Β 

τους. τοῦτο δὴ πᾶν τὸ δέρμα κύκλῳ κατεκέντει πυρὶ 
τὸ ϑεῖον, τρηϑέντος δὲ καὶ τῆς ἰκμάδος ἔξω δι αὐτοῦ 
φερομένης τὸ μὲν ὑγρὸν. καὶ ϑερμὸν ὅσον εἰλικρινὲς 
enjeu, τὸ δὲ μικτὸν ἐξ ὧν καὶ τὸ δέρμα ἣν» αἰρόμε- 
vov μὲν ὑπὸ τῆς φορᾶς ἕξω μακρὸν ἐτείνετο, λεπτό- 
τητὰ ἴσην ἔχον τῷ κατακεντήματι, διὰ δὲ βραδυτῆτα 
ἀπωϑούμενον ὑπὸ τοῦ περιεστῶτος ἔξωϑεν πνεύματος 
πάλιν ἐντὸς ὑπὸ τὸ δέρμα εἱλλόμενον κατεῤῥιζοῦτο, ! C 
καὶ κατὰ ταῦτα δὴ τὰ πάϑη τὸ τῶν τριχῶν. γένος ἐν 
τῷ δέρματι πέφυκε, ξυγγενὲς μὲν ἱμαγντῶδες ὃ ὃν αὐτοῦ, 3. 
σαληρότερον δὲ καὶ πυκνότερον. τῇ πιλήσει τῆς ψύξεως, 
ἣν ἀποχωριζομένη δέρματος ἑκάστη ϑοὶξ ψυχϑεῖσα 

ξυνεπιλήϑη. τούτῳ δὴ λασίαν ἡμῶν ἀπειργάσατο τὴν 

κεφαλὴν 0 ποιῶν, χρώμενος μὲν αἰτίοις τοῖς εἰρημέ- 
γοις, διανοούμενος, δὲ ἀντὶ σαρκὸς αὐτὸ δεῖν εἶναι στέ- 

γαυμα τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ἕνεκα ἀσφαλείας κοῦ- 
φον καὶ ! ϑέρους χειμῶνός τε ἱκανὸν σκιὰν καὶ σκέ- 
πὴν παρέχειν, εὐαισϑησίας δὲ οὐδὲν διακώλυμα ἐμπο- 
δὼν γενησόμενον. Τὸ δ᾽ ἐν τῇ περὶ τοὺς δακτύλους Ϊ 

καταπλοκῇ τοῦ »εύρου καὶ τοῦ δέρματος ὀστοῦ τε, 
ξυμμιχϑὲν ἐκ τριῶν, ἀποξηρανϑὲν & fv χοινὸν ξυμπάν- 

τῶν σκληρὸν y5yove δέρμα, τοῖς μὲν ξυναιτίοις τούτοις 
δημιουργηϑέν, τῇ δ᾽ αἰτιωτάτῃ διανοίᾳ τῶν ἔπειτα 
ἐσομένων ἕνεχα εἰργασμένον" ὡς γάρ more ἐξ ἀνδρῶν 
γυναῖκες xai ταλλὰ xps ! γενήσοιντο, ἠπίσταντο οἵ 
ξυνιστάντες ἡμᾶς, καὶ δὴ καὶ τῆς τῶν ὀνύχων χρείας 
ὅτι πολλὰ τῶν ϑρεμμάτων καὶ ἐπὶ πολλὰ δεήσοιτο 
ἤδεσαν, ὅϑεν ἐν ἀνϑρώποις. εὐϑὺς γιγνομένοις ὑπετυ- 

πώσαντο τὴν τῶν ὀνύχων γένεσιν. τούτῳ δὴ τῷ λόγῳ 
καὶ ταῖς προφάσεσι ταύταις δέρμα, τρίχας ὄνυχάς τε 
ἐπὶ ἄκροις τοῖς κώλοις ἔφυσαν. XXXIV. ᾿Επειδὴ δὲ 

πάντ᾽ ἦν τὰ τοῦ ϑνητοῦ ζώου ξυμπεφυκότα μέρη καὶ 
μέλη, τὴν δὲ ζωὴν ἐν * πυρὶ καὶ πνεύματι ξυνέβαινεν 
ἐξ ἀνάγκης ἔχειν αὐτῷ, xai διὰ ταῦτα ὑπὸ τούτων 

τηκόμενον κεγούμενόν τ ἔφϑινε, βοήϑειαν αὐτῷ ϑεοὶ 

μηχανῶνται. τῆς γὰρ ἀνϑρωπίνης ξυγγενῆ φύσεως φύ- 

σιν ἄλλαις ἰδέαις καὶ αἰσϑήσεσι κερανγύντες, ὥςϑ᾽ ἕτε- 

θοὸν ζῶον εἶναι, φυτεύουσιν" ἃ δὴ νῦν ἥμερα δένδρα 
καὶ φυτὰ καὶ σπέρματα παιδευϑέντα ὑπὸ γεωργίας 
τιϑασῶς πρὸς ἡμᾶς ἔσχε, πρὶν δὲ ἦν μόνα τὰ τῶν 
ἀγρίων γόνη, ! πρεσβύτερα τῶν ἡμέρων ὄντα. πᾶν γὰρ B 
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ow, ὃ τὶ περ ἂν μετάσχῃ τοῦ ζὴν, ζῶον μὲν ἄν ἐν 

δίκῃ λέγοιτο ὀρϑότατα' μετόχδι ys μὴν τοῦτο, ὃ vUv 
λέγομεν, τοῦ τρίτου ψυχῆς εἴδους, ὃ μεταξὺ φρενῶν 
ὀμφαλοῦ rs ἱδρῦσϑαι λόγος, o δόξης μὲν λογισμοῦ re 
καὶ νοῦ μέτεστι τὸ μηδέν, αἰσϑήσεως δὲ ἡδείας καὶ 

ἀλγεινῆς μετὰ ἐπιϑυμιῶν. πάσχον γὰρ διατελεῖ πάντα, 
στραφέντι δ᾽ αὐτῷ ἐν ἑαυτῷ περὶ ἑαυτό, τὴν μὲν ἔξω- 
dev ἀπωσαμένῳ κίνησιν, τῇ δ᾽ οἰκείᾳ ' χρησαμένῳ, 

τῶν αὑτοῦ τι λογίσασϑαι κατιδόντι φύσιν οὐ παραδέ- 
δῶκὲν ἢ γένεσις. διὸ δὴ ζῇ μὲν ἔστι τε οὐχ ἕτερον 
ζώου, μόνιμον δὲ καὶ κατεῤῥιζωμένον πέπηγε διὰ τὸ 

τῆς 6p ἑαυτοῦ κινήσδως ἐστερῆσϑαι. ΧΧΧν. Ταῦτα 
δὴ τὰ γένη πᾶντα φυτϑύσαντες, οἵ κρείττους τοῖς ἥτ- 

τοσιν ἡμῖν τροφήν, τὸ σῶμα αὐτὸ ἡμῶν διωχότευσαν, 
τόμνοντες οἷον ἐν κήποις ὀχετούς, ἵνα ὥςπερ ἐκ νᾶμα- 
τος ἐπιόντος ἄρδοιτο. καὶ πρῶτον μὲν ὀχετοὺς κρυ- 
φαίους ὑπὸ τὴν ! ξύμφυσιν τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρ- 

κὸς δύο φλέβας ἔτεμον νωτιαίας, δίδυμον, ὡς τὸ σῶμα 

ἐτύγχανε δεξιοῖς τε καὶ ἀριστεροῖς Ov. ταύτας δὲ κα. 

ϑῆκαν παρὰ τὴν ῥάχιν, καὶ τὸν γόνιμον μεταξὺ λα- 
βόντες μὐδλόν, ἵνα οὗτός 18 ὅ τι μάλιστα ϑάλλοι, καὶ 

ἐπὶ τάλλα δὔρους ἐντεῦϑεν ἅτ᾽ fni κάταντες ἡ ἐπίχυ- 
σις γιγνομένη παρέχοι τὴν ὑδρείαν ὁμαλήν. μετὰ δὲ 
ταῦτα σχίσαντες περὶ τὴν κεφαλὴν τὰς φλέβας καὶ δὲ 
! ἀλλήλων ἐναντίας πλέξαντες διεῖσαν, τὰς μὲν ἐκ 

δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ τοῦ σώματος, Τὰς δ᾽ 
ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ κλίναντες, ὅπως Mun ἅμα 

τῇ κεφαλῇ πρὸς τὸ σῶμα εἴη μετὰ τοῦ δέρματος, 
ἐπειδὴ »εύροις οὐκ ἣν κύκλῳ κατὰ κορυφὴν ROI 
μένη, καὶ δὴ καὶ τὸ τῶν αἰσϑήσεων πᾶϑος ἵν og 

ἑκατέρων τῶν μερῶν εἰς ἅπαν τὸ σῶμα εἴη διαδιδόμε- 
γον. τὸ δ᾽ ἐγτεῦϑεν ἤδη τὴν 
σὰν τρόπῳ τινὶ τοιῷδε, * ὃν κατοψόμεϑα ῥᾷον προ- 
διομολογησάμενοι τὸ τοιύνδε, ὅτι πάντα, ὅσα ἐξ ἐλατ- 

τόνων ξυνίστατὰι, στέγει τὰ μείζω, τὰ δὲ ἐκ μειζόνων 

τὰ σμιχρότερα οὐ δύναται, πῦρ δὲ πάντων γενῶν σμι- 
κρομερέστατον, ὅϑεν δι ὕδατος καὶ γῆς ἀέρος τὸ καὶ 
ὅσα ἐκ τούτων ξυνίσταται διαχωρεῖ καὶ στέγειν οὐδὲν 

αὐτὸ δύναται. ταὐτὸν δὴ καὶ περὶ τῆς παρ ἡμῖν κοι- 

λίας διανοητέον, ὅτι σιτία μὲν καὶ ποτὰ ὅταν εἰς &v- 

τὴν ἐμπέσῃ, στέγει, πνεῦμα δὲ καὶ πῦρ ! σμικρομερέ- 
στέρα ὄντα τῆς αὑτῆς ξυστάσεως οὐ δύναται. τούτοις 
οὖν κατεχρήσατο ὁ ϑεὸς εἰς τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἐπὶ 

τὰς φλέβας ὑδρείαν, πλέγμα ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς οἷον 

οἵ κύρτοι ξυνυφηνάμενος, διπλᾶ κατὰ τὴν εἴζοδον ἐγ- 

κύρτια ἔχον, ὧν ϑάτερον αὖ πάλιν διέπιλδξβ δίκρουν" 

καὶ ἀπὸ τῶν ἐγχυρτίων δὴ διετείνατο οἷον σχοίνους 
κύκλῳ διὰ παντὸς πρὸς τὰ ἔσχατα τοῦ πλέγματος. τὰ 

μὲν οὖν ἔνδον ἐκ πυρὸς ξυνεστήσατο τοῦ πλοκάνου ! 

ἅπαντα, τὰ δ᾽ ἐγκύρτια καὶ τὸ κύτος ἀεροειδῆ. καὶ 

λαβὼν αὐτὸ osa τῷ πλασϑέντι ζώῳ τρόπον τοι- 

ὄνδε. τὸ μὲν τῶν ̓ ἐγκυρτίων εἰς τὸ στόμα μεϑῆκο᾽ δι- 
πλοῦ δὲ ὄντος αὐτοῦ κατὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας sic τὸν 
πλεύμονα καϑῆκε ϑάτερον, τὸ δ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν πα- 
ρὰ τὰς ἀρτηρίας" τὸ δ᾽ ἕτερον σχίσας τὸ μέρος ἑκάτε- 
quo κατὰ τοὺς ὀχετοὺς τῆς ῥινὸς ἀφῆκε κοινόν, ae" 

0r8 μὴ κατὰ στόμα ἴοι ϑάτερον, ἐκ τούτου πάντα καὶ 
τὰ ! ἐχείνου ῥεύματα ἀναπληροῦσϑαι. τὸ δὲ ἀλλο κύ- 
τὸς τοῦ κύρτου περὶ τὸ σῶμα ὅσον κοῖλον ἡμῶν πε- 

τῶν 

x τῶν 

ὑδραγωγίαν παρεσχεύα- 

ριέφυσα, καὶ πᾶν δὴ τοῦτο τοτὲ μὲν εἰς τὰ ἐγκύρτια 
ξυῤῥεῖν μαλακῶς, ἅτε ἀέρα ὄντα, ἐποίησε, τοτὲ δὲ 

ἀναῤῥεῖν μὲν τὰ ἐγκύρτια, τὸ δὲ πλέγμα, ὡς ὄντος 

τοῦ σώματος μανοῦ, δύεσϑαι εἴσω δι αὐτοῦ καὶ πά- 
Aw ἔξω, τὰς δ᾽ ἐντὸς τοῦ πυρὸς ἀκτῖνας διαδεδεμένας 

ἀκολουϑεῖν ἐφ ἑκάτερα ἰόντος τοῦ ἀέρος, καὶ τοῦτο, 

μὴ διαπαύε- 

σϑαι γιγνόμενον. τούτῳ δὲ δὴ τῷ γένει τὸν τὰς ἐπω- 
γυμίας ϑέμενον ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν λέγομεν ϑέσϑαι 
τοὔνομα. πᾶν δὲ δὴ τό c ἔργον καὶ τὸ πάϑος τοῦϑ᾽ 
ἡμῶν τῷ σώματι γέγονεν ἀρδομένῳ καὶ ἀναψυχομένῳ 

τρέφεσϑαι καὶ ζῆν: ὁπόταν γὰρ εἴσω καὶ ἔξω τῆς 
ἀναπνοῆς ἰούσης τὸ πῦρ ἐντὸς ξυνημμένον ἕπηται, δι- 

αἰωρούμενον δὲ cei διὰ τῆς κοιλίας εἰφελϑὸν x τὰ σι- 

τ: pi τγάῖν i ; "um 
ἕωςπδρ ἂν τὸ ϑνητὸν ξυνεστήκῃ ! ζῶον, 

τία καὶ ποτὰ λάβῃ, τήκει δή, καὶ κατὰ σμικρὰ, διαι- 

φοῦν, διὰ τῶν ἐξόδων ἧπερ πορδύεται διάγον, οἷον ἐκ 

κρήνης ém ὀχετοὺς ἐπὶ τὰς φλέβας ἀντλοῦν αὐτά, ῥεῖν 

ὥςπερ δὶ αὐλῶνος τοῦ σώματος τὰ τῶν φλεβῶν ποιδὶ 
ῥεύματα. XXXVI. Πάλιν δὲ τὸ τῆς ἀνατινοῆς ἴδωμεν 
πάϑος, αἷς χρώμενον αἰτίαις τοιοῦτον 7έγονεν, 0i0y- 
ds τὰ γῦν ἐστίν. ὧδ᾽ οὖν. ἐπειδὴ κεγὸν οὐδὲν ἐστιν, 

! φερομένων δύναιτ᾽ ἂν εἰςελϑεῖν τι, τὸ δὲ 
πνεῦμα φέρεται παρ ἡμῶν ἔξω, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη 
παντὶ δῆλον, ὡς οὐκ εἰς κενόν, ἀλλὰ τὸ πλησίον ἐκ 

τῆς ἕδρας osi: τὸ δ᾽ ὠϑούμενον ἐξελαύνϑι τὸ πλη- 

Giov ἀεί, καὶ κατὰ ταύτην τὴν ἀνάγκην πᾶν περιελαυ- 
vousvov εἰς τὴν ἕδραν, ὅϑεν ἐξῆλϑε τὸ πγϑῦμα, εἰςιὸν 

ἐκεῖσδ καὶ ἀναπληροῦν αὐτὴν ξυνέπεται τῷ πνεύματι, 

δὶς ὃ τῶν 

καὶ τοῦτο ἅμα πᾶν οἷον τροχοῦ περιαγομένου γίγνε- 
ται διὰ τὸ κενὸν ! μηδὲν εἶναι. διὸ δὴ τὸ τῶν στηϑῶν 
καὶ τὸ τοῦ πλεύμονος ἔξω μεϑιὲν τὸ πνεῦμα πάλιν ὑπὸ 
τοῦ περὶ τὸ σῶμα ἀέρος, εἴσω διὰ μανῶν τῶν σαρκῶν 

δυομένου καὶ περ ίεκσυνομελον; γίγνεται πλῆρες" αὖϑις 

δὲ ἀποτρεπόμενος ὃ ἀὴρ καὶ διὰ τοῦ σώματος ἔξω ἰὼν 
εἴσω τὴν ἀναπνοὴν περιωϑεῖ κατὰ τὴν τοῦ στόματος 
καὶ τὴν τῶν μυχτήρων δίοδον. Τὴν δ᾽ αἰτίαν τῆς ἀρ- 
χῆς αὐτῶν ϑετέον τήνδϑ᾽ ! πᾶν ζῶον ἑαυτοῦ τἀντὸς περὶ 
τὸ αἷμα καὶ τὰς φλέβας ϑερμότατα͵ ἔχει, οἷον ἐν ἑαυ- 

τῷ πηγήν τινὰ ἐνοῦσαν, πυρός" δ 
μὲν τῷ τοῦ κύρτου πλέγματι, κατὰ μέσον διατεταμό- 
vov ἐκ πυρὸς πεπλέχϑαι πᾶν, τὰ δὲ ἀλλα, ὅσα ἔξω- 

ϑεν, ἀέρος. τὸ ϑερμὸν δὴ κατὰ φύσιν εἰς τὴν αὑτοῦ 
χώραν ἔξω πρὸς τὸ ξυγγενὲς ὁμολογητέον i ἐέναι. δυοῖν 

δὲ ταῖν διθξόδοιν οὖσαιν, τῆς μὲν χατὰ τὸ σῶμα ! 

ἕξω, τῆς δὲ αὐ κατὰ τὸ στόμα καὶ τὰς ῥῖνας, ὅταν 

μὲν ἐπὶ ϑάτερα ὁρμήσῃ, ϑάτερα πδριωϑεῖ᾽ τὸ δὲ ms- 
ριωσϑὲν εἰς τὸ πῦρ ἐμπῖπτον θερμαίνεται, τὸ δ᾽ ἐξιὸν 

ψύχεται. μεταβαλλούσης δὲ τῆς ϑερμότητος καὶ τῶν 

κατὰ τὴν ἑτέραν ἔξοδον ϑερμοτέρων γιγνομένων. πάλιν 

0 δὴ καὶ προςῃκαζο- 

ἐκείνῃ ῥέπον αὖ τὸ ϑερμότερον μᾶλλον, πιρὸς τὴν αὖὺ- 

τοῦ φύσιν φερόμενον, ugar τὸ κατὰ ϑάτερα" τὸ 

δὲ τὰ αὐτὰ πάσχον καὶ τὰ αὐτὰ ἀνταποδιδὸν ἀεί, κύ- 

xÀov οὕτω σαλευόμενον ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἀπειργαυμέ- 
vov ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐχπνοὴν γίγνε- 

XXXVIL Καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν περὶ 
τὰς ἰατρικὰς σικύας παϑημάτων * αἴτια καὶ τὰ τῆς 

καταπόσεως τά TB τῶν ῥισιτουμένων, ὅσα ἀφεϑέντα 

σϑαι παρέχεται. 

μετέωρα καὶ ὅσα ἐπὶ γῆς φέρεται, ταύτῃ διωκτέον, καὶ 

070. φϑόγγοι ταχϑὶς τε καὶ βραδεῖς ὀξεῖς τ καὶ βα- 
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φεῖς φαίνονται, τοτὲ μὲν ἀνάρμοστοι φερόμενοι δὶ 
ἀνομοιότητα τῆς ἐν ἡμῖν Vm αὐτῶν κινήσεως, τοτὲ δὲ 
ξύμφωνοι Ór ὁμοιότητα. τὰς γὰρ τῶν προτέρων καὶ 
ϑαττόνων οἱ βραδύτεροι κινήσεις ἀποπαυομένας ἤδη 
τε εἰς ὅμοιον ! ἐληλυϑυίας, αἷς ὕστερον αὐτοὶ προς- 

φερόμενοι κινοῦσιν ἐχδίνας, καταλαμβάνουσι, καταλαμ- 
βάνοντες δὲ οὐκ ἄλλην ἐπεμβάλλοντες ἀνετάραξαν xi- 
γησιν, ἀλλ ἀρχὴν βραδυτέρας φορᾶς κατὰ τὴν τῆς 
ϑιάττονος, ἀποληγούσης δὲ ὁμοιότητα προςάψαντες 
μίαν ἐκ ὀξείας καὶ βαρείας ξυνεκεράσαντο πάϑην, 

ὅϑεν ἡδονὴν μὲν τοῖς ἄφροσιν, εὐφροσύνην δὲ τοῖς 
ἔμφροσι διὰ τὴν τῆς ϑείας ἁρμονίας μίμησιν ἐν ϑνη- 
ταῖς γενομένην φοραῖς παρέσχον. Καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν 
ὑδάτων πάντα ῥεύματα, |! En δὲ τὰ τῶν κεραυνῶν 
i - καὶ τὰ ϑαυμαζόμενα ἠλέκτρων περὶ τῆς tÀ- 

ἔρως καὶ τῶν ἱἩρακλείων λίϑων, πάντων τούτων ὁλκὴ 

μὲν οὐκ ἔστιν οὐδενί ποτε, τὸ δὲ κενὸν εἶναι μηδὲν 
περιωϑεῖν τὸ αὐτὰ ταῦτα εἰς ἄλληλα, τὸ τε διακρινό- 

μενα καὶ συγκρινόμενα πρὸς τὴν αὑτῶν διαμειβόμενα 
ἕδραν € ἕκαστ᾽ ἰέναι πάντα, τούτοις τοῖς παϑήμασι πρὸς 

ἀλληλὰ συμπλεχϑεῖσι τεϑαυματουργημένα τῷ κατὰ 

τρόπον ζητοῦντι φανήσεται. XXXVIIL. Καὶ δὴ καὶ ! 
τὸ τῆς ἀναπνοῆς, ὅϑεν ὁ λόγος ὥρμησε, κατὰ ταὐτὰ 
καὶ διὰ τούτων γέγονεν, ὥρπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν eigr- 

ται, τέμνοντος μὲν τὰ σιτία τοῦ πυρός, αἰωρουμένου 
δὲ ἐντὸς τῷ πνεύματι ξυνεπομένου, τὰς φλέβας τὲ ἐκ 
τῆς κοιλίας τῇ ξυναιωρήσει πληροῦντος τῷ τὰ τετμη- 
μένα αὐτόϑεν ἐπαντλεῖν, καὶ διὰ ταῦτα δὴ xc. ὅλον 
τὸ σῶμα πᾶσι τοῖς ζώοις τὰ τῆς τροφῆς ὑἄματα οὗ- 
TOS ἐπίῤῥυτα γέγονε. γεότμητα δὲ καὶ ἀπὸ ! ξυγγες 
γῶν ὄντα, τὰ μὲν καρπῶν, τὰ δὲ χλόης, ἃ ϑεὸς ἐπ᾽ 

αὐτὸ τοῦϑ᾽ ἡμῖν ἐφύτευσεν, εἶναι τροφήν, παντοδαπὰ 
μὲν χρώματα ἴσχει διὰ τὴν σύμμιξιν, ἡ δ᾽ ἐρυϑρὰ 
πλείστη περὶ αὐτὸ χρόα διαϑεῖ, τῆς τοῦ πυρὺς τομῆς 
18 καὶ ἐξομόρξεως ἐν ὑγρῷ δεδημιουργημένη φύσις" 
ὅϑεν τοῦ κατὰ τὸ σῶμα ῥέοντος τὸ χρῶμα ἔσχεν οἵαν 
ὄψιν διεληλύϑαμεν. 0 καλοῦμεν αἷμα, νομὴν σαρχῶν 
καὶ ξύμπαντος τοῦ σώματος, * ὅϑεν ὑδρευόμενα ὃ ἕχα- 

στα πληροῖ τὴν τοῦ κενουμένου βάσιν. ὁ δὲ τρόπος 
τῆς πληρώσεως ἀποχωρήσεώς TE ry γεται χαϑάπερ ἐν 
τῷ παντὶ παντὸς ἡ φορὰ γέγονεν, ἣν τὸ ξυγγενὲς πᾶν 
φέρεται, πρὸς ἑαυτό. τὰ μὲν γὰρ δὴ περιεστῶτα ἐκτὸς 
ἡμᾶς τήκει τε ἀεὶ καὶ διανέμει πρὸς ἕκαστον εἶδος τὸ 
ὁμόψυλον ἀποπέμποντα, τὰ δὲ ἔναιμα av, κορματι- 
σϑέντα ἐντὸς παρ᾿ ἡμῖν καὶ περιειλημμένα ὥςπερ ὑπ᾽ 

οὐρανοῦ ξυνεστῶτος ἑκάστου τοῦ ζώου, ! τὴν τοῦ 
παντὸς ἀναγκάζεται μιμεῖσϑαι φοράν" πρὸς τὸ Evyys- 

vic οὖν φερόμενον ἕκαστον τῶν ἐντὸς μερισϑέντων τὸ 
κενωϑὲν τότε πάλιν ἀνεπλήρωσεν. ὅταν μὲν δὴ πλέον 
τοῦ ἐπιῤῥέοντος ἀπίῃ, φϑίνει πᾶν, ὅταν δὲ ἔλαττον, 

αὐξάνεται. νέα μὲν οὖν ξύστασις τοῦ παντὸς ζώου, 

καινὰ τὰ τρίγωνα οἷον ἐκ δρυόχων ἔτι ἔχουσα τῶν γ8- 
γῶν, ἰσχυρὰν μὲν τὴν ξύγκλεισιν αὐτῶν πρὸς ἀλληλα 

κέκτηται, ξυμπέπηγδ δὲ ὁ πᾶς ὄγκος αὐτῆς ἁπαλός, 

ἅτ᾽ ἐκ ' μυελοῦ μὲν νεωστὶ γεγονυίας, τεϑραμμένης δὲ 
ἐν γάλακτι: τὰ δὴ περιλαμβανόμενα ἐν αὐτῇ τρίγωνα 
ἔξωϑεν ἐπειφελϑόντα, ἐξ ὧν ἂν 7 τά Te σιτία καὶ πο- 

τά, τῶν ἑαυτῆς τριγώνων παλαιότερα ὄντα καὶ ἀσϑε- 

γέστερα καινοῖς ἐπικρατεῖ τέμνουσα, καὶ μέγα ἀπεργά- 

PLATONIS 

ὥσται τὸ ζῶον τρέφουσα ἐκ πολλῶν ὁμοίων. ὅταν δ᾽ ἡ 

ῥίζα τῶν τριγώνων χαλᾷ διὰ τὸ πολλοὺς ἀγῶνας ἐν 

πολλῷ χρόνῳ πρὸς πολλὰ ἠγωνίσϑαι, τὰ μὲν τῆς τρο-. 

φῆς εἰξιόντα ! οὐκέτι δύναται τέμνξιν εἰς ὁμοιότητα 
ἑαυτοῖς, αὐτὰ δὲ ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν ἐπειξιόντων EUTLE - 
τῶς διαιρεῖται. φϑίνει δὴ πᾶν ζῶον ἐν τούτῳ κρατού- 
u8yov, γῆράς 18 ὀνομάζεται τὸ πάϑος. τέλος δέ, ἐπει- 

δὰν τῶν περὶ τὸν μυελὸν τριγώνων oL ξυναρμοσϑέντες 

μηκέτι ἀγτέχωσι δεσμοὶ τῷ πόνῳ διεσταμένοι, μεϑιᾶσι 

τοὺς τῆς ψυχῆς αὖ δεσμούς, D] δὲ λυϑεῖσα κατὰ φύσιν 

μεϑ᾽ ἡδονῆς ἐξέπτατο" πᾶν γὰρ τὸ μὲν ! παρὰ φύσιν 
ἀλγεινόν, τὸ δ᾽ ἢ πέφυκϑ Ty γόμενον ἡδύ. καὶ ϑάνα- 
τος δὴ κατὰ ταὐτά ὃ μὲν κατὰ νόσους καὶ ὑπὸ τραυ- 
μάτων 7ιγνόμενος ἀλγεινὸς καὶ βίαιος, ὁ δὲ μετὰ γή- 
φως ἰὼν ἐπὶ τέλος κατὰ φύσιν ἀπονώτατος τῶν ϑα- 
γνάτων καὶ μᾶλλον. ue) ἡδονῆς γιγνόμενος ἢ λύπης. 

XXXIX. 70 δὲ τῶν νόσων ὅϑεν ξυνίσταται, δῆλόν 

πειτάρων γὰρ ὄντων γενῶν, ἐξ ὧν * 

συμπέπηγε τὸ σῶμα, γῆς, πυρός, ὕδατός τε καὶ ἀέρος, 
τούτων ἢ παρὰ φύσιν πλεονεξία καὶ ἔνδεια καὶ τῆς 
χώρας μετάστασις ἐξ οἰκείας ἐπὶ ἀλλοτρίαν γιγνομένη, 

πυρός 18 αὖ καὶ τῶν δτέρων, ἐπειδὴ γένη πλείονα ἑνὸς 
ὄντα τυγχάνει, τὸ μὴ προςῆκον ἕκαστον ἑαυτῷ προς- 
λαμβάνειν, καὶ πάνϑ'᾽ ὅσα τοιαῦτα, στάσεις καὶ νό- 

σοὺς παρέχϑι" παρὰ φύσιν γὰρ ἑκάστου γινομένου 
καὶ μεϑισταμένου ϑερμαίνεται μὲν ὅσα ἂν πρότερον 
ψύχηται, ξηρὰ ! δὲ ὄντα εἰς ὕστερον γίγνδται γοτερά, 
καὶ κοῦφα, δὴ καὶ βαρέα, καὶ πάσας πάντῃ μεταβολὰς 
δέχεται. μόνως γὰρ δή, φαμέν, ταὐτὸν ταὐτῷ κατὰ ταὺ- 
τὸ καὶ ὡφαύτως καὶ ἀνὰ “λόγον προςγιγνόμενο» xoi 
ἀπογιγνόμενον. ἐάσει ταὐτὸν ὃν αὑτῷ σῶν καὶ ὑγιὲς 
μένει»" ὃ δ᾽ ἂν πλημμελήσῃ τι τούτων ἐκτὸς ἀπιὸν ἢ 
προειόν, ἀλλοιότητας παμποικίλας καὶ νόσους φϑοράς 

TE ἀπείρους παρέξεται. “΄δυτέρων δὴ ξυστάσεων cU 

κατὰ φύσιν ξυνεστηκυιῶν δευτέρα κατανόησις ! νοσὴ- 
μάτων. τῷ βουλομένῳ γίγνδται. ξυννοῆσαι. μυδλοῦ γὰρ 

ἐξ ἐχβίνων ὀστοῦ τε καὶ σαρκὸς καὶ »εύρου ξυμπαγέν- 
τοῦ, ἔτι TB αἵματος ἄλλον μὲν τρόπον, ἐκ δὲ τῶν αὐ- 

τῶν γεγονότος, τῶν μὲν ἄλλων τὰ πλεῖστα ἧπερ τὰ 

πρόσϑεν, τὰ δὲ μέγιστα τῶν »οσημάτων τῇδε χαλεπὰ 
ξυμπέπτωκεν" ὅταν ἀνάπαλιν ἢ γένεσις τούτων  πορεύ- 

ται, τότε ταῦτα διαφϑείρεται. κατὰ φύσιν γὰρ σάρ- 
κες μὲν καὶ νεῦρα ἐξ αἵματος γίγνεται, νεῦρον μὲν ἐξ 
ἰγὼν διὰ τὴν ! Evyyéveuxy , σάρκες δὲ ἀπὸ τοῦ πα- 

γϑτος, ὃ πήγνυται χωριζόμενον ἰνῶν" τὸ δὲ ἀπὸ τῶν 

νεύρων. καὶ σαρκῶν ἀπιὸν αὖ γλίσχρον καὶ “λιπαρὸν 

ἅμα μὲν τὴν σάρκα κολλᾷ πρὸς τὴν τῶν ὀστῶν φύσιν 

αὐτό τὸ TO περὶ τὸν μυελὸν. ὀστοῦν τρέφον αὔξει, τὸ 
δ᾽ αὖ διὰ τὴν πυχνότητα τῶν ὀστῶν διηϑούμενον. κα- 
ϑαρώτατον γένος τῶν τριγώνων. λειότατόν τε καὶ λι- 
παρώτατον, λειβόμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν καὶ στάζον, 
ἄρδει TOY ! μυελόν. καὶ κατὰ ταῦτα μὲν γινομένων 
ἑκάστων ὑγίεια ξυμβαίνει τὰ πολλά" νόσοι δέ, ὅταν 

ἐναντίως. ὅταν γὰρ τηχομένη σὰρξ ἀνάπαλιν εἰς τὰς 
φλέβας τὴν τηκεδόνα ἐξιῇ, τότε μετὰ πνεύματος αἷμα 

πολύ 18 καὶ παντοδαπὸν ἐν ταῖς φλεψὶ χρώμασι καὶ 

πικρότησι ποικιλλόμενον, ἔτι δὲ ὀξείαις καὶ ἁλμυραῖς 

δυνάμεσι, χολὰς καὶ ἰχῶρας καὶ φλέγματα παντοῖα 

ἴσχϑι" παλιναΐροτα γὰρ πάντα γεγονότα καὶ διθφϑαρ- 

7τ01) καὶ παντί. 
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TIMAEUS. 

μένα τό τε αἷμα αὐτὸ πρῶτον διόλλυσι, καὶ αὐτὰ οὐ- 
δεμίαν τροφὴν ἔτι τῷ σώματι παρέχοντα φέρεται 
πάντῃ διὰ τῶν φλεβῶν; τάξιν τῶν κατὰ φύσιν οὐκέτ᾽ 

ἔσχοντα περιόδων, ἐχϑρὰ μὲν αὐτὰ αὑτοῖς διὰ τὸ μη- 
δεμίαν ἀπόλαυσιν ἑαυτῶν ἔχειν, τῷ ξυνεστῶτι δὲ τοῦ 
σώματος καὶ μένοντι κατὰ χώραν πολέμια, διολλύντα 

καὶ τήκοντα. ὅσον μὲν οὖν ἂν παλαιότατον ὃν τῆς 
σαρκὸς τακῇ, δύςπεπτον γι}, ὄμενον μελαίνει μὲν ὑπὸ 
παλαιᾶς ξυγκαύσεως, διὰ δὲ τὸ πάντῃ διαβεβρώσϑαι 

Β πικρὸν ὃν παντὶ χαλεπὸν ! προςπέπτει τοῦ σώματος, 
ὅσον ἄν μήπω διεφϑαρμένον ἢ qj. καὶ τοτὲ μὲν ἀντὶ τῆς 
πικρότητος ὀξύτητα ἔσχε τὸ μέλαν χρῶμα, ἀπολεπτυν- 

ϑέντος μᾶλλον τοῦ πικροῦ" τοτὲ δὲ ἡ πικρότης αὖ 

βαφεῖσα αἵματι χρῶμα ἔσχεν ἐρυϑρότερον, τοῦ δὲ μέ- 
λανος τούτῳ ξυγκεραννυμένου χολῶδες" ἔτι δὲ Evuui- 
γνυται ξανϑὸν χρῶμα μετὰ τῆς πικρότητος, ὅταν νέα 
συντακῇ σὰρξ ὑπὸ τοῦ περὶ τὴν φλόγα πυρός. καὶ τὸ 

μὲν κοινὸν ὄνομα πᾶσι τούτοις ἢ τινες ἰατρῶν ! που 

χολὴν ἐπωνόμασαν ἢ καὶ τις ὧν δυνατὸς εἰς πολλὰ μὲν 
καὶ ἀνόμοια βλέπειν, δρᾶν δὲ ἐν αὐτοῖς ἕν γένος ἐνὸν 

| ἄξιον ἐπωνυμίας πᾶσι. τὰ δ᾽ ἄλλα ὅσα χολῆς εἴδη 

λέγεται, κατὰ τὴν χρόαν ἔσχε λόγον αὐτῶν ἕχαστον 
| ἴδιον. ἰχὼρ δέ, ὃ μὲν αἵματος ὁρὸς πρᾶος, ὃ δὲ με- 

λαΐνης χολῆς ὀξείας 18 ἄγριος, ὅταν ξυμμιγνύηται διὰ 

ἱ ϑερμότητα ἁλμυρᾷ δυνάμει" καλεῖται δὲ ὀξὺ φλέγμα 
τὸ τοιοῦτον. τὸ δ᾽ αὐ uer ἀέρος τηκόμενον ἐκ νέας 

σ 

D Iz ἁπαλῆς σαρκός, τούτου δὲ ἀνεμωϑέντος xai! ξυμ- 

περιληφϑέντος ὑπὸ ὑγρότητος, καὶ πομφολύγων ξυ- 

᾿ στασῶν ἐκ τοῦ πάϑους τούτου καϑ' ἑκάστην μὲν ἀο- 
| gray διὰ σμικρότητα, ξυναπασῶν δὲ τὸν ὄγκον πα- 

-| φεχομένων ὁ ὁρατόν, χρῶμα ἐχουσῶν διὰ τὴν τοῦ ἀφροῦ 
γένεσιν ἰδεῖν λευκόν, ταύτην πᾶσαν τηκεδόνα ἁπαλῆς 
σαρκὸς μετὰ πνεύματος ξυμπλακεῖσαν λευχὸν εἶναι 

φλέγμα φαμέν. φλέγματος δ᾽ αὖ νέου ξυνισταμένου 
ὁρὸς ἱδρὼς καὶ δάκρυον, ὅσα ! τε ἄλλα τοιαῦτα σώ- 

I Here τὸ xod ϑ᾽ ἡμέραν Ζεῖται καϑαιρόμενα. καὶ ταῦτα 

μὲν δὴ πάντα νόσων ὄργανα γέγονεν, ὅταν αἷμα μὴ 
ἐκ τῶν σιτίων καὶ ποτῶν πληϑύσῃ κατὰ φύσιν, ἀλλ 

ἐξ ἐναντίων τὸν ὄγκον παρὰ τοὺς τῆς φύσεως λαμβά- 

{ »ῃ ὁόμους. διακρινομένης μὲν οὖν ὑπὸ »όσων τῆς σαρ- 
κὸς ἑκάστης, μενόντων δὲ τῶν πυϑμένων αὐταῖς ἡμέ- 
ceu τῆς ξυμφορᾶς 7j δύναμις" ἀνάληψιν γὰρ ἔτι μετ᾽ 
εὐπετείας ἴσχει. τὸ δὲ δὴ σάρκας, * ὀστοῖς ξυνδοῦν 

ὅπότ &y νοσήσῃ, καὶ μηκέτι αὖ τὸ ἐξ ἰνῶν αἷμα καὶ 
γεύρων ἀποχωιριζόμενον ὀστῷ μὲν τροφή, σαρκὶ δὲ 
πρὸς ὀστοῦν γίγνηται δεσμός, ἀλλ᾿ ἐκ λιπαροῦ καὶ 
Aube xai γλίσχρου τραχὺ καὶ ἁλμυρὸν αὐχμῆσαν ὑπὸ 

κακῆς διαίτης γένηται, τότε ταῦτα πάσχον πᾶν τὸ 
ponen καταψήχεται μὲν αὐτὸ πάλιν ὑπὸ τὰς σάρ- 
xoc καὶ τὰ νεῦρα, ἀφιστάμενον ἀπὸ τῶν ὀστῶν, αἵ 
δ᾽ ἐκ τῶν ! ῥιζῶν ξυνεκπίπτουσαι τά τὸ νεῦρα γυ- 
μνὰ καταλείπουσι καὶ μεστὰ ἅλμης, αὐταὶ δὲ πάλιν 
εἰς τὴν αἵματος φορὰν ἐμπεσοῦσαι τὰ πρόσϑεν δη- 
ϑέντα νοσήματα πλείω ποιοῦσι. χαλεπῶν δὲ τούτων 
περὶ τὰ σώματα παϑημάτων γιγνομένων μείζω gu 

γίγνεται τὰ πρὸ τούτων, ὅταν ὀστοῦν διὰ πυκνότητα 
σαρκὸς ἀναπνοὴν μὴ λαμβάνον ἱκανήν, vm εὐρῶτος 
ϑερμαινόμενον, σφακελίσαν μήτε τὴν τροφὴν κατα- 
ah πάλιν τ αὐτὸ ! sig ἐχείνην ἐναντίως 7 
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Ψηχόμενον, ἡ 9 εἰς σάρκας, σὰρξ δὲ εἰς αἷμα ἐμ- 
πίπτουσα τραχύτερα πάντα τῶν πρόσϑεν τὰ ,οσή- 

| uaa ἀπεργάζηται. τὸ δ᾽ ὅταν ἢ 
τοῦ μυελοῦ φύσις ἀπ᾽ ἐνδείας ἢ τινος ὑπερβολῆς vo- 
σήσῃ, τὰ “μέγιστα κυριώτατα πρὸς ϑάνατον 

τῶν νοσημάτων ἀποτελεῖ, πάσης ἀνάπαλιν τῆς τοῦ 
σώματος φύσεως ἐξ ἀνάγκης ῥυείσης. XL. Τρίτον δ᾽ 

αὖ »οσημάτων εἶδος τριχῇ δεῖ διανοεῖσθαι γιγνόμε- 

γον, τὸ μὲν ! ὑπὸ πνεύματος, τὸ δὲ φλέγματος, τὸ 
δὲ χολῆς. ὅταν μὲν γὰρ ὃ τῶν πνευμάτων τῷ σώ- 
ματι ταμίας πλεύμων μὴ καϑαρὰς παρέχη τὰς δι- 

εξόδους ὑπὸ ῥευμάτων φραχϑείς, ἔνϑα μὲν οὐκ 
ἔνϑα δὲ πλεῖον ἢ τὸ προςῆκον πνεῦμα εἰςιὸν τὰ 

οὐ τυγχάνοντα ἀναψυχῆς σήπει, τὰ δὲ τῶν φλο- 
βῶν διαβιαζόμενον καὶ ξυνεπιστρέφον αὐτὰ τῆκόν 18 
τὸ σῶμα εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ διάφραγμά τ᾽ ἔσχον 
ἐναπολαμβάνεται, καὶ μυρία ! 

ἔσχατον πίντων, 

H 
καὶ 

δὴ νοσήματα £x τού- 

τῶν ἀλγεινὰ μετὰ πλήϑους ἱδρῶτος πολλάκις ἀπεΐρ- 

γασται. πολλάκις δ᾽ ἐν τῷ σώματι διαχκριϑείσης σαρ- 
χὸς πνεῦμα ἐγγενόμενον καὶ ἀδυνατοῦν ἔξω πορευ- 
ϑῆναι τὰς αὐτὰς τοῖς ἐπειςεληλυϑόσιν ὠδῖνας πα- 

ρέσχε, μεγίστας δέ, ὅταν περὲ τὰ νεῦρα καὶ τὰ ταύ- 

τῇ φλέβια περιστὰν καὶ ἀνοιδῆσαν τούς τε ἐπιτό- 
γους καὶ τὰ ξυνεχῆ νεῦρα οὕτως εἷς τὸ ἐξόπισϑεν κα- 

rarely τούτοις ἃ δὴ xai ἀπ᾽ αὐτοῦ τῆς συντονίας 
τοῦ παϑήματος τὰ νοσήματα τέτανοΐ 18 καὶ ὁπισϑό- 

τόνοι προςεῤῥήϑησαν. ὧν καὶ τὸ φάρμακον χαλεπόν" 
πυρετοὶ γὰρ οὖν δὴ τὰ τοιαῦτα ἐπιγιγνόμενοι μάλιστα 
λύουσι. * τὸ δὲ λευκὸν φλέγμα διὰ τὸ τῶν πομφολύ- 
γῶν πνεῦμα χαλεπὸν ἀποληφϑέν, ἕξω δὲ τοῦ σώματος 
ἀναπνοὰς ἔσχον ἠπιώτερον. μέν, καταποικίλλει δὲ τὸ 

σῶμα λεύκας ἀλφούς 18 καὶ τὰ τούτων ξυγγενῆ νοσή- 

ματα ἀποτίκτον. μετὰ χολῆς δὲ μελαίνης χερασϑὲν ἐπὶ 
τὰς περιόδους τε τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ ϑειοτάτας οὔσας 
ἐπισκεδαννύμενον καὶ ξυνταράττον αὐτάς, καϑ' ὕπνον 

μὲν ἰὸν πραύτερον, ἐγφηγορύσι |! δὲ ἐπιτιϑέμενον δυς- 
απαλλακτότερον" νόσημα δὲ ἱερᾶς ὃν φύσεως ἐνδικώ- 

τατα ἱερὸν λέγεται. φλέγμα δ᾽ ὀξὺ xai ἁλμυρὸν any] 

πάντων νοσημάτων, ὅσα γίγνεται καταῤδοϊχα" διὰ δὲ 
τοὺς τόπους, εἰς οὺς δεῖ, παντοδαποὺς ὄντας παντοῖα 
ὀνόματα εἴληφεν. ὅσα δὲ φλεγμαίνειν λέγεται τοῦ σώ- 

ματος, ἀπὸ τοῦ κάεσϑαΐ τὸ καὶ φλέγεσϑαι διὰ χολὴν 
γέγονε πᾶντα. λαμβάνουσα ! μὲν οὖν ἀναπνοὴν ἕξω 

παντοῖα ἀναπέμπει φύματα ξέουσα, καϑειργνυμένη δ᾽ 

ἐντὸς πυρίκαντα γοσήματα πολλὰ ἐμποιεῖ, μέγιστον δὲ, 
ὅταν αἵματι χαϑαρῷ ξυγκερασϑεῖσα τὸ τῶν ἱνῶν γέ- 

γος ἐκ τῆς ἑαυτῶν διαφορῇ τάξεως, αἵ διεσπάρησαν 
μὲν εἰς αἷμα, ἵνα συμμέτρως λεπτότητος i ἔσχοι καὶ πά- 
χους καὶ μήτε διὰ ᾿ϑερμότητα, ὡς ὑγρὸν ἐκ μανοῦ τοῦ 
σώματος ἐχρέοι, μήτ᾽ αὖ πυκνότερον δυςκίνητον ὃν μό- 
γις ἀναστρέφοιτο ἐν ταῖς ' φλεψί. καιρὸν δὴ τούτων 
ἵνες τῇ τῆς φύσεως 7ενέσει φυλάττουσιν": ἃς ὅταν τις 
καὶ τεϑγεῶτος αἵματος ἐν ψύξει τε ὄντος πρὸς αλλή- 
λας συναγάγῃ, διαχεῖται πᾶν τὸ λοιπὸν αἷμα, ἐαϑεῖ- 

σαι δὲ ταχὺ μετὰ τοῦ περιεστῶτος αὐτὸ ψύχους ξυμ- 
πηγνύασι. ταύτην δὴ τὴν δύναμιν ἐχουσῶν ἱνῶν ἐν 
αἵματι χολὴ φύσει παλαιὸν αἷμα γεγονυῖα καὶ πάλιν 

ἐχ τῶν σαρκῶν εἰς τοῦτο τετηχυῖα, ϑερμὴ xai ὑγρὰ 
κατ᾽ ὀλίγον τὸ πρῶτον ἐμπίπτουσα πήγνυται διὰ ' τὴν 
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τῶν ἱνῶν δύναμιν, πηγνυμένη δὲ καὶ βίᾳ κατασβεννυ- 
μένη χϑιμῶνα καὶ τρόμον ἐντὸς παρέχει. πλείων δ᾽ 
ἐπιῤῥέουσα, τῇ παρ αὑτῆς ϑερμότητι. κρατήσασα τὰς 
ἵνας εἰς ἀταξίαν ζέσασα διέσεισε, καὶ ἐὰν μὲν ἱκανὴ 
διὰ τέλους κρατῆσαι γένηται, πρὸς τὸ τοῦ μυελοῦ δια- 

περάσασα qos καίουσα ἔλυσε τὰ τῆς ψυχῆς αὐτόϑεν 

οἷον νεὼς πείσματα, μεϑῆκέ TE ἐλευϑέραν, ὅταν δ᾽ 

ἐλάττων ἢ τό τὸ σῶμα ἀντίσχῃ τηκόμενον, αὐτὴ κρα- 
τηϑεῖσα ἢ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα ἐξέπεσεν, ἢ διὰ τῶν 
φλεβῶν εἰς τὴν κάτω ξυνωσϑεῖσα ἢ τὴν ἄνω κοιλίαν, 

οἷον φυγὰς ἐκ πόλεως στασιασάσης ἐκ τοῦ σώματος 
ἐχκσείπτουσα, διαρῥοΐας καὶ * δυζεντερίας καὶ τὰ τοι- 

9 i " ; xu ebur s 
ovre νοσήματα πάντα παρέσχετο. TO μὲν οὖν ἐκ mv- 
ρὸς ὑπερβολῆς μάλιστα »οσῆσαν σῶμα ξυνεχῆ “καύμα- 

τα καὶ πυρετοὺς ἀπεργάζεται, τὸ δ᾽ ἐξ ἀέρος ἄμφημε- 
φινούς, τριταίους. δ᾽ ὕδατος διὰ τὸ νωϑέστερον. ἀέρος 

τὸ δ᾽ ἐκ γῆς, τοτάρτως ὃν γω- 
ϑέστατον τούτων, ἐν τετραπλασίαις περιόδοις χρόνου 
καϑαιρόμενον, τεταρταίους πυρετοὺς ποιῆσαν ἀπαλ- 
λάττεται μόγις. — XLL 1 Καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ σῶμα 

γοσήματα ταύτῃ ξυμβαίνει γιγνόμενα, τὰ δὲ περὶ ψυ- 
χὴν διὰ σώματος ἕξιν τῇδε. νόσον μὲν δὴ ψυχῆς 
ἀγνοιαν ξυγχωρητέον, δύο δ᾽ ἀνοίας γένη, τὸ μὲν μα- 
γίαν, τὸ δὲ ἀμαϑίαν. πᾶν οὖν ὃ τι πάσχων τις πά- 

ἡδονὰς 

καὶ πυρὸς αὐτὸ εἶναι" 

doc ὁπότερον αὐτῶν ἴσχει, νόσον προςρητέον. 
δὲ καὶ λύπας ὑπερβαλλού σας τῶν νόσων μεγίστας. 9ε- 

TÉOY τῇ ψυχῇ" περιχαρὴς γὰρ ἄνϑρωπος ὧν ἢ καὶ τὰ- 

γαντία ὑπὸ λύπης πάσχων, σπεύδων τὸ '! μὲν ἑλεῖν 
ἀκαίρως, τὸ δὲ φυγεῖν, οὐϑ᾽ ὁρᾶν ovrs ἀκούειν ὀρϑὺν 

οὐδὲν δύναται, λυττᾷ δὲ καὶ λογισμοῦ μετασχεῖν ἥκι- 
στα τότε δὴ δυνατός ἐστι. τὸ δὲ σπέρμα ὅτῳ πολὺ 
καὶ ῥυῶδες περὶ τὸν μυελὸν 7ίγνεται, καὶ καϑαπερεὶ 
δένδρον πολυκαρπότερον τοῦ ξυμμέτρου πεφυκὸς ἢ) 

πολλὰς uiv xod! ἕκαστον ὠδῖνας, πολλὰς δ᾽ ἡδονὰς 

κτώμενος ἐν ταῖς ἐπυϑυμίαις καὶ τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα 
τόκοις, ἐμμανὴς τὸ πλεῖστον γιγνόμενος τοῦ βίου διὰ 
τὰς μεγίστας ἡδονὰς ! καὶ λύπας, νοσοῦσαν καὶ ἀφρο- 
ve ἴσχων ὑπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, οὐχ ὡς νοσῶν 
ἀλλ᾽ ὡς ἑκὼν κακὸς δοξάζεται. τὸ δὲ ἀληϑές, ἡ περὶ 
τὰ ἀφροδίσια ἀκολασία κατὰ τὸ πολὺ μέρος διὰ τὴν 

ἑνὸς γένους ἕξιν ὑπὸ μανότητος ὀστῶν ἐν σώματι ῥυ- 
Qr καὶ ὑγραίνουσαν. γόσος ψυχῆς γέγονε. καὶ σχεδὸν 
δὴ πάντα, ὑπόσα ἡδονῶν. ἀκράτεια καὶ ὄνειδος ὡς 

ἑχόντων λέγεται τῶν κακῶν, οὐκ ὀρϑῶς ὀνειδίςεται" 

κακὸς μὲν γὰρ ἑχὼν οὐδείς, διὰ δὲ πονηρὰν ' ἕξιν τι- 

vé τοῦ σώματος xoi ἀπαίδευτον τροφὴν ὁ κακὸς γί- 
γνεται κακός, παντὶ δὲ ταῦτα ἐχϑρὰ καὶ ἄκοντι προς- 
γίγνεται. καὶ πάλιν δὴ τὸ περὶ τὰς λύπας ἡ ψυχὴ κα- 

D : 
ὅπου γὰρ 

ἂν οἱ τῶν ὀξέων καὶ τῶν ἁλυκῶν φλεγμάτων καὶ ὅσοι 
πικροὶ καὶ χολώδεις χυμοὶ κατὰ τὸ σῶμα πλανηϑέντες 

ἔξω μὲν μὴ “λάβωσιν ἀναπνοήν» ἐντὸς δὲ εἱλλόμενοι 

τὴν ἀφ αὑτῶν ἀτμίδα * τῇ τῆς ψυχῆς φορᾷ ξυμμί- 

ἔαντες ἀνακερασϑῶσι, “παντοδαπὰ »οσήματα ψυχῆς 
ἐμσιοιοῦσι; “μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἐλάττω καὶ πλείω" 

πρός τ τοὺς τρεῖς τύπους ἐνεχϑέντα τῆς ψυχῆς, πρὸς 
ὃν ἂν ἕχαστ αὐτῶν προςπίπτῃ, ποικίλλει. μὲν εἴδη δυς- 

κολίας καὶ δυςϑυμίας παντοδαπά, ποικίλλει δὲ ϑρασύ- 
τητός 18 καὶ δειλίας, ἔτι δὲ λήϑης ἅμα καὶ δυομα- 

* 2 * * -" * PU , 

τὰ ταὐτὰ διὰ σῶμα πολλὴν ἴσχει κακίαν. 

P-LjAJT; ΟΥΝΙΒ 

ϑίας. πρὺς δὲ τούτοις, ὅταν οὕτω κακῶς παγέντων. 

πολιτεῖαι κακαὶ καὶ λόγοι κατὰ ! πόλεις ἰδίᾳ vB καὶ 

δημοσίᾳ λεχϑῶσιν, ἔτι δὲ μαϑήματα μηδαμῇ τούτων 
ἰατικὰ ἐκ νέων μανϑάνηται, ταύτῃ κακοὶ πάντες OL 

κακοὶ διὰ δύο ἀκουσιώτατα γιγνόμεϑα. ὧν αἰτιατέον 
μὲν τοὺς φυτεύοντας ἀεὶ τῶν φυτευομένων μᾶλλον καὶ 
τοὺς τρέφοντας τῶν τρεφομένων, προϑυμητέον μήν, 
ὅπῃ τις δύναται, καὶ διὰ τροφῆς καὶ Ór ἐπιτηδευμά- 
των μαϑημάτων 16 φυγεῖν μὲν κακέαν, τοὐναντίον δὲ 
ἑλεῖν. ταῦτα μὲν οὖν δὴ τρόπος ἄλλος λόγων. XLH. 

|! Τὸ δὲ τούτων ἀντίστροφον αὖ, τὸ περὶ τὰς τῶν 
σωμάτων καὶ διαγοήσεων ϑεραπείας, αἷς αἰτίαις σώ- 
ζεται, πάλιν εἰκὸς καὶ πρέπον ἀνταποδοῦναι" δικαιό- 

τερον γὰρ τῶν ἀγαϑῶν πέρι μᾶλλον ἢ τῶν κακῶν 
ἴσχειν λόγον. πᾶν δὴ τὸ ἀγαϑὸν καλόν, τὸ δὲ καλὸν 
οὐκ ἀμετρον᾽ καὶ ζῶον ovv τὸ τοιοῦτον ἐσόμενον ξύμ- 
μδῖρον ϑετέον. ξυμμετριῶν δὲ 
σϑανόμβγοι ξυλλογιξόμεϑα, τὰ 

γιστὰ ἀλογίστως ἔχομεν. πρὸς 
σους ἀρετάς τε καὶ κακίας οὐδεμία ξυμμετρία καὶ, 
ἀμετρία μείζων ἢ ψυχῆς αὐτῆς πρὸς σῶμα αὐτό: ὧν 
οὐδὲν σκοποῦμεν, οὐδ᾽ ἐννοοῦμεν ὅτι ψυχὴν ἰσχυρὰν 
καὶ πάντῃ μεγάλην ἀσϑενέστερον καὶ ἔλαττον εἶδος 

ὅταν ὀχῇ, καὶ ὅταν αὖ τοὐναντίον ξυμπαγῆτον τούτω, 
οὐ καλὸν ὅλον τὸ ζῶον — ἀξύμμετρον γὰρ ταὶς μ8- 

γίσταις ξυμμετρίαις ——, τὸ δὲ ἐναντίως ἔχον πάντων 

ϑεαμάτων τῷ δυναμένῳ χαϑορᾶν κάλλιστον καὶ ἐρα- 
Gp ! oiov oU» ὑπερσχελὲς ἢ καὶ τινὰ ἑτέραν 
ὑπέρεξιν ἄμετρον ἑαυτῷ τι σῶμα ὃν ἅμα μὲν αἰσχρόν, 
ἅμα δ᾽ ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν πόνων πολλοὺς μὲν X0-- 
πους, πολλὰ δὲ σπάσματα καὶ διὰ τὴν παραφορότητα 

πτώματα παρέχον μυρίων κακῶν αἴτιον ἑαυτῷ, ταὐτὸν 
δὴ διανοητέον καὶ περὶ τοῦ ̓ξυναμφοτέρου, ζῶον ὁ ὃ χα- 

λοῦμεν, ὡς ὅταν τ ἐν αὐτῷ ψυχὴ κρρίττων οὖσα σώ- 
ματος περιϑύμως 191]; E * πᾶν αὐτὸ ἔνδο- 

εν νόσων ἐμπίμπλησι, καὶ ὅταν εἴς τινας μαϑήσεις 

καὶ ζητήσεις ξυντόνως ἔῃ, κατατήκει, διδαχάς T. αὖ καὶ 

μάχας ἐν λόγοις ποιουμένη δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ δι ἐρί- 
δὼν καὶ φιλονεικίας γιγνομένων διάπυρον αὐτὸ ποιοῦ- 
σα λύει, καὶ ῥδύματα ἐπάγουσα, τῶν λεγομένων ἰα- 

τρῶν ἀπατῶσα τοὺς πλείστους, τἀναντία αἰτιᾶσϑαι 

ποιεῖ᾽ σῶμα τὸ ὅταν αὖ μέγα καὶ ὑπέρψυχον σμοιρᾷ 
ξυμφυὲς ἀσϑενεῖ τε διανοίᾳ γένηται, διττῶν ! ἐπιϑυ- 

μιῶν οὐσῶν φύσει κατ᾿ ἀνϑρώπους, διὰ σῶμα μὲν τρο- 
φῆς, διὰ δὲ τὸ ϑειότατον τῶν ἐν ἡμῖν φρονήσεως, αἱ 
τοῦ κρείττονος κινήσεις κρατοῦσαι καὶ τὸ μὲν σφέτε- 
gov αὔξουσαι, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς κωφὸν καὶ δυςμαϑὲς 

ἀμνημόν τε ποιοῦσαι τὴν μεγίστην »όσον ἀμαϑίαν 

ἐναπιεργάζονται. μία δὴ σωτηρία πρὸς ἄμφω, μήτε | 
, 

τὴν ψυχὴν ἄνευ σώματος κινεῖν μήτε, σῶμα ἄνευ ψυ- 
χῆς, ἵνα ἀμυνομένω γίγνησϑον ἰσοῤῥόπω καὶ ὑγιῆ. [- 
τὸν δὴ μαϑηματικὸν ! ἢ Tn ἄλλην σφόδρα μδλέτην 

διανοίᾳ κατεργαζόμενον καὶ τὴν τοῦ σώματος ἀποδο- 
τέον κίνησιν, γυμναστικῇ προςομιλοῦντα, τόν τὸ αὖ 
σῶμα ἐπιμελῶς πλάττονταᾳ τὰς τῆς ψυχῆς ἀνταποῦο- 
τέον κινήσεις, μουσικῇ καὶ πάσῃ φιλοσοφίᾳ προςχρώ- | 
μενον, εἰ μέλλει δικαίως τις ἅμα μὲν καλός, ἅμα δὲ 
ἀγαϑὸς ὀρϑῶς κεκλῆσθαι. Κατὰ δὲ ταὐτὰ ταῦτα 
καὶ τὰ μέρη ϑεραπϑευτέον, τὸ τοῦ παντὸς ἀπομιμού- 

τον 

δὲ κυριώτατα καὶ u&- | 

^ 

r 
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μενον εἶδος. τοῦ γὰρ σώματος ὑπὸ τῶν ' εἰςιόντων 
καομένου τ ἐντὸς καὶ ψυχομένου, καὶ πάλιν ὑπὸ τῶν 
ἕξωϑεν ξηραινομένου zal ὑγραινομένου καὶ τὰ τούτοις 
ἀκόλουθα πάσχοντος vm ἀμφοτέρων τῶν κινήσεων, 

ὅταν μέν τις ἡσυχίαν ἄγον τὸ σῶμα παραδιδῷ ταῖς 

κινήσεσι, χρατηϑὲν διώλετο, ἐὰν δὲ ἥν ve τροφὸν καὶ 
τιϑήνην τοῦ παντὸς προείπομεν μιμῆταί τις, καὶ τὸ 
σώμα μάλιστα μὲν μηδέποτε ἡ ἡσυχίαν ἄγειν ἐᾷ, κοῇ δὲ 
καὶ σεισμοὺς ael τινας ἐμποιῶν αὐτῷ διὰ παντὸς τὰς 
! ἐγτὸς καὶ ἐκτὸς ἀμύνηται κατὰ φύσιν κινήσεις, καὶ 
μετρίως σείων τά τὸ περὶ τὸ σῶμα πλανώμενα παϑή- 
ματα καὶ μέρη κατὰ ξυγγενείας εἰς τάξιν καταχοσμῇ 
πρὸς ἄλληλα, xara τὸν πρόσϑεν λόγον, ὃν περὶ τοῦ 
παντὸς ἐλέγομεν; οὐκ ἐχϑρὸν παρ᾿ ἐχϑρὸν τιϑέμενον 

ἐάσει πολέμους ἐντίκτειν τῷ σώματι χαὶ νόσους, ἀλλὰ 

φίλον παρὰ φίλον τεϑὲν ὑγίειαν ἀπεργαζόμενον παρέ- 
En. τῶν δ᾽ αὐ κινήσεων ἢ * ἐν ἑαυτῷ vq αὑτοῦ ἀρί- 
στὴ κίνησις --- μάλιστα γὰρ τῇ Üievoguxg; καὶ τῇ TOU 
παντὸς κινήσει ξυγγενής —, ἡ δὲ ὑπὶ ἄλλου χείρων" 

χειρίστη δὲ ἢ κειμένου τοῦ σώματος καὶ ἄγοντος ἤσυ- 
χίαν δὲ Brig αὐτὸ κατὰ μέρη syovga. διὸ δὴ τῶν 
καϑάρσεων καὶ ξυστάσεων τοῦ σώματος n μὲν διὰ 
τῶν γυμνασίων ἀρίστη, δευτέρα δὲ ἡ διὰ τῶν αἰωρή- 
σεῶν κατά 18 τοὺς πλοῦς καὶ ὅπηπερ ἄν ὀχήσεις 
ἄχοποι γίγνωνται" τρίτον δὲ εἶδος κινήσεως σφόδρα 

ποτὲ ἀναγκαζομένῳ χρήσιμον, ' ἄλλως δὲ οὐδαμῶς τῷ 

γοῦν ἔχοντι προςδεκτέον, τὸ τῆς φαρμακευτικῆς χα- 
ϑάρσεως γηνόμενον ἰατρικόν. τὰ γὰρ νοσήματα, ὅσα 
μὴ μεγάλους ἔχει κινδύνους, οὐκ ἐροϑιστέον .gagua- 

κείαις. πᾶσα γὰρ ξύστασις νόσων τρόπον τινὰ τῇ τῶν 
ζώων φύσει προςέοικα.. καὶ γὰρ ἢ τούτων ξύνοδος 
ἔχουσα τεταγμένους τοῦ βίου γίγνεται χθόνους τοῦ 18 
γένους ξύμπαντος, καὶ x«T αὐτὸ τὸ ζῶον εἱμαρμένον 
ἕκαστον ἔχον τὸν βίον φύεται, χωρὶς τῶν ἐξ ἀνάγκης 
! παϑημάτων᾽ τὰ γὰρ τρίγωνα εὐθὺς xor ἀρχὰς ἕχά- 
στου δύναμιν ἔχοντα ξυνίσταται μέχρι τινὸς χρόνου 
δυνατὰ ἐξαρχεῖν, οὗ βίον οὐκ ἂν ποτὲ τις εἰς τὸ πέ- 
ραν ἔτι βιῴη. τρόπος οὖν ὃ αὐτὸς καὶ τῆς περὶ τὰ 
»οσήματα ξυστάσεως" ἣν ὅταν τις παρὰ τὴν εἱμαρμέ- 
γὴν» τοῦ χφόνου φϑείρῃ φαρμακείαις, ἅμα ἐκ σμικρῶν 
μεγάλα χαὶ πολλὰ ἐξ ὀλίγων γοσήματα φιλεῖ γίγνε- 

σϑαι. διὸ ̓ παιδαγωγεῖν δεῖ διαίταις πάντα τὰ τοιαῦ- 
τα, χαϑ' ὅσον ἂν ἢ τῷ σχολή, ἀλλ! οὐ φαρμακεύον- 

τὰ καχὸν δύρκολον ἐρεϑιστέον. xL. Kai περὶ μὲν 
τοῦ κοινοῦ ζώου καὶ τοῦ κατὰ τὸ σῶμα αὐτοῦ μέ- 
ρους, ἡ τις ἂν καὶ διαπαιδαγωγῶν καὶ διαπαιδαγω- 
γούμενος vg αὑτοῦ μάλιστ᾽ ἂν κατὰ λόγον ζῴη, ταύ- 

τῇ λελέχϑω. τὸ δὲ δὴ παιδαγωγῆσον αὐτὸ μᾶλλόν 
που καὶ πρότερον παρασκευαστέον εἰς δύναμιν 0 τι 
κάλλιστον καὶ ἄριστον εἰς τὴν παιδαγωγίαν εἶναι. δὶ 

ἀκριβείας μὲν οὖν περὶ τούτων διελϑεῖν ἱκανὸν ἂν γέ- 
γοιτο αὐτὸ LA αὑτὸ μόνον ἔργον" ! τὸ δ᾽ ἐν παρέρ- 
γῳ κατὰ τὰ πρόσϑεν ἑπόμενος ἂν τις οὐκ ἅπο τρό- 
ποὺ τῇδε σκοπῶν ὧδε τῷ λόγῳ διαπεράναιτ᾽ ἄν. κα- 
ϑάπερ εἴπομεν πολλάκις, ὅτι τρία τριχῇ ψυχῆς ἐν ἡμῖν 

εἴδη κατῴκισται, τυγχάνει δὲ ἕχαστον κινήσεις ἔχον, 
οὕτω κατὰ ταὐτὰ καὶ γὺν ὡς διὰ βραχυτάτων ῥητέον, 
ὅτι τὸ μὲν αὐτῶν ἐν ἀργίᾳ διάγον καὶ τῶν ἑαυτοῦ κι- 
γήσεων ἡσυχίαν ἄγον ἀσϑενέστατον ἀνάγκη γίγνεσϑαι, 
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τὸ δ᾽ ἐν γυμνασίοις ἐῤῥωμενέστατον" διὸ φυλακτέον, * 

ὅπως ἂν ἔχωσι τὰς κινήσεις πρὸς ἄλληλα συμμέτρους. 
τὸ δὲ περὶ τοῦ κυριωτάτου παρ᾽ ἡμῖν ψυχῆς εἴδους 
διανοεῖσθαι δεῖ τῇδε, ὡς ἄρα αὐτὸ δαίμονα ϑεὸς ἑκά- 

στῳ δέδωκε, τοῦτο ὃ δή φαμεν οἰκεῖν μὲν ἡμῶν ἐπ᾽ 
ἄχρῳ τῷ σώματι, πρὸς δὲ τὴν ἐν οὐρανῷ ξυγγένειαν 
ἀπὸ γῆς ἡμᾶς αἴρειν ὡς ὄντας φυτὸν οὐκ ἔγγειον, ἀλ- 
λὰ οὐράνιον, ΤΣ λέγοντες" ἐκεῖϑεν γάρ, ὅϑεν ἡ 

πρώτη τῆς ψυχῆς γένεσις ἔφυ, ! τὸ ϑεῖον τὴν κεφαλὴν 
καὶ ῥίζαν ἡμῶν ̓ ἀνακρεμαννὺν. ὀρϑοῖ πᾶν τὸ σῶμα. τῷ 
μὲν οὖν περὶ τὰς ἐπιϑυμίας ἢ περὶ φιλονεικίας τετευ- 
ταχότι καὶ ταῦτα διαπονοῦντι σφόδρα πάντα τὰ δό- 
γματα ἀνάγκη ϑνητὰ ἐγγεγονέναι, καὶ παντάπασι xad 

ὅσον μάλιστα δυνατὸν ϑνητῷ γίγνεσϑαι, τούτου μηδὲ 
σμικρὸν ἐλλείπειν, ἅτε τὸ τοιοῦτον ηὐξηκότι. τῷ δὲ 
περὶ φιλομαϑίαν καὶ περὶ τὰς ἀληϑεῖς φρονήσεις 
ἐσπουδακότι καὶ ταῦτα μάλιστα τῶν αὑτοῦ γεγύμνα- 
σμένῳ ! φρονεῖν μὲν ἀϑάνατα καὶ ϑεῖα, ἄνπερ ἀλη- 
ϑείας ἐφάπτηται, πᾶσα ἀνάγκη που, χαϑ' ὅσον δ᾽ αὐ 

μετασχεῖν ἀνϑρωπίνη φύσις. ἀϑανασίας ἐνδέχεται, τού- 
του μηδὲν μέρος. ἀπολείπειν, ἅτε δὲ ἀεὶ ϑεραπεύοντα 
τὸ ϑεῖον ἔχοντά τε αὐτὸν εὖ κεχοσμημένον τὸν δαΐ- 
μονα ξύνοικον ἐν αὑτῷ διαφερόντως εὐδαίμονα εἶναι. 
ϑεραπεία δὲ δὴ παντὶ πάντως μία, τὰς οἰκείας ἑχά- 
στῳ τροφὰς καὶ κινήσεις ἀποδιδόναι. τῷ δ᾽ ἐν ἡμῖν 
ϑείῳ ξυγγενεῖς ! εἰσὶ κινήσεις ai τοῦ παντὸς διανοή- 
σεις καὶ περιφοραΐ. ταύταις δὴ ξυνεπόμενον ἕχαστον 
δεῖ, τὰς περὶ τὴν γένεσιν ἐν τῇ κεφαλῇ διεφϑαρμένας 
ἡμῶν περιόδους ἐξορϑοῦντα διὰ τὸ καταμανϑάνειν τὰς 

τοῦ παντὸς ἁρμονίας τὸ καὶ περιφοράς, τῷ καταγοου- 
μένῳ τὸ καταγοοῦν ἐξομοιῶσαι κατὰ τὴν ἀρχαΐαν φύ- 
σιν, ὁμοιώσαντα δὲ τέλος ἔχειν τοῦ προτεϑέντος ay- 
ϑρώποις ὑπὸ ϑεῶν ἀρίστου βίου πρός τε τὸν παρόν- 
τα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον.  XLIV. ! Καὶ δὴ καὶ τὰ 
»vy ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς παραγγελϑέντα διεξελϑεῖν περὶ τοῦ 
παντὸς μέχρι γενέσεως ἀνϑρωπίνης σχεδὸν & ἔοικε τέλος 
ἔχειν. τὰ γὰρ ἄλλα ζῶα ἢ γέγονεν αὖ, διὰ βραχέων 
ἐπιμνηστέον, ὃ τι μή τις ἀνάγκη μηκύνει»" οὕτω γὰρ 
ἐμμετρότερός τις ἂν αὑτῷ δόξειε περὶ τοὺς τούτων λό- 
yovc εἶναι. τῇδ᾽ οὖν τὸ τοιοῦτον ἕστω λεγόμενον. 
Τῶν γενομένων ἀνδρῶν ὅσοι δειλοὶ καὶ τὸν βίον αἀδί- 
χως διῆλθον, κατὰ λόγον τὸν εἰχότα γυναῖκες μετε- 

φύοντο ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει. καὶ xar ἐχεῖνον * δὴ 
τὸν χρύνον διὰ ταῦτα ϑεοὶ τὸν τῆς ξυνουσίας ἔρωτα 

ἐτεχτήναντο, ζῶον τὸ μὲν ἐν ἡμῖν, τὸ δ᾽ ἐν ταῖς γυ- 

ναιξὶ συστήσαντες ἔμψυχον, τοιῷδε τρόπῳ ποιήσαντες 
ἑχάτερον. τὴν τοῦ ποτοῦ διέξοδον, 5 διὰ τοῦ πλεύ- 

μονος τὸ πῶμα ὑπὸ τοὺς νεφροὺς εἰς τὴν χύστιν ἐλ- 
ϑὸν καὶ τῷ πνεύματι ϑλιφϑὲν ξυνεκπέμπει, δεχομένη, 
ξυνέτρησαν. εἰς τὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς κατὰ τὸν αὐχένα 
χαὶ διὰ τῆς ῥάχεως μυελὸν ξυμπεπηγότα, |! ὃν δὴ 

σπέρμα ἐν τοῖς πρόσϑεν λόγοις εἴπομεν" ὁ δέ, ἅτ᾽ 
ἔμψυχος ὧν καὶ “λαβὼν ἀναπνοὴν rov, ἧπερ ἀνέ- 
πνευσε, τῆς ἐκροῆς ζωτικὴν ἐπυιϑυμίαν ἐμποιήσας αὖ- 
τῷ τοῦ γεννᾶν ἔρωτα ἀπετέλεσε. διὸ δὴ τῶν μὲν ἀν- 
δρῶν τὸ περὶ τὴν τῶν αἰδοίων φύσιν ἀπειϑὲς τε καὶ 
αὐτοκρατὲς γεγονός, οἷον ζῶον ἀγυπήκοον τοῦ λόγου, 
πάντων 0b. ἐπιϑυμίας ᾿οἰστρώδεις ἐπιχειρεῖ κρατεῖν. αἵ 
δ᾽ ἐν ταῖς γυναιξὶν αὖ μῆτραϊΐ τὸ καὶ ὑστέραι λεγόμε- 
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γαι ! διὰ τὰ αὐτὰ ταῦτα, ζῶον ἐπυϑυμητικὸν ἐνὸν 
τῆς παιδοποιίας, ὅταν ἄκαρπον. παρὰ τὴν ὥραν χρό- 
voy πολὺν γίγνηται, χαλεπῶς ἀγανακτοῦν. φέρει, xoi 

πλανώμενον πάντῃ κατὰ τὸ σῶμα, τὰς τοῦ πνεύματος 
διεξόδους ἀποφράττον, ἀναπνεῖν οὐχ ἐῶν εἰς ἀπορίας 
τὰς ἐσχάτας ἐμβάλλει καὶ νόσους παντοδαπὰς ἄλλας 
παρέχεται, μέχριπερ ἂν ἑκατέρων ἡ ἐπιϑυμία καὶ ὃ 
ἔρως ξυνδιαγαγόντες οἷον ἀπὸ δένδρων καρπὸν 

δρέψαντες, ! ὡς εἰς ἄρουραν τὴν μήτραν ἀύρατα ὑπὸ 
σμικρότητος καὶ ἀδιάπλαστα ζῶα κατασπεΐραντες, καὶ 

πάλιν διακρίναντες, μεγάλα ἐντὸς ἐκϑρέψωνται, χαὶ 

μετὰ τοῦτο εἰς φῶς ἀγαγόντες ζώων ἀποτελέσωσι γέ- 
γεσιν. γυναῖκες μὲν οὖν καὶ τὸ ϑῆλυ πᾶν οὕτω γέγο- 
γε. Τὸ δὲ τῶν ὀρνέων φῦλον μετερῥυϑμίζετο, ἀντὶ 

τριχῶν πτερὰ φύον, ἐκ τῶν ἀκάκων ἀνδρῶν, κούφων 
δέ, xoi μετεωρολογικῶν μέν, ἡγουμένων δὲ δὲ ̓ ὄψεως 
τὰς περὶ τούτων ! ἀποδείξεις βεβαιοτάτας εἶναι δὶ 
εὐήϑειαν. Τὸ δ᾽ αὐ πεζὸν καὶ ϑηριῶδες γέγονεν ἐκ 

τῶν μηδὲν “προςχρωμένων φιλοσοφίᾳ μηδὲ ἀϑρούντων 
τῆς περὶ τὸν οὐρανὸν φύσεως πέρι μηδέν, διὰ τὸ μη- 
κέτι ταῖς ἐν τῇ κεφαλῇ χρῆσϑαι περιόδοις, ἀλλὰ τοῖς 
περὶ τὰ στήϑη τῆς ψυχῆς ἡγεμόσιν ἕπεσϑαι μέρεσιν. 

ἐχ τούτων OU» τῶν ἐπιτηδευμάτων τά τε ἐμπρόσϑια 
κῶλα καὶ τὰς κεφαλὰς εἰς γῆν ἑλκόμενα ὑπὸ ξυγγε- 

χατα- 

γείας ἤρδισαν; προμήκεις 18 καὶ παντοίας ἔσχον τὰς Ι 
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κορυφάς, ὅπῃ συνεϑλίφϑησαν * ὑπὸ ἀργίας ἑκάστων 92 

αἵ περιφοραΐ. τετράπουν 18 τὸ γένος αὐτῶν ἐκ ταύ- 
| τῆς ἐφύετο καὶ πολύπουν τῆς προφάσεως, ϑεοῦ βά- 

σεις ὑποτιϑέντος πλείους τοῖς μᾶλλον ἄφροσιν, ὡς 

μᾶλλον ἐπὶ γῆν ἕλκοιντο. τοῖς δ᾽ ἀφρονεστάτοις av- 

τῶν τούτων καὶ παντάπασι πρὸς γῆν πᾶν τὸ σῶμα 

κατατειγομένοις ὡς οὐδὲν ἔτι ποδῶν χρείας οὔσης, 
ἄποδα αὐτὰ καὶ ἰλυσπώμενα ἐπὶ γῆς ἐγέννησαν. τὸ 
δὲ τέταρτον γένος ἔνυδρον γέγονεν. ἐκ τῶν μάλιστα 

ἀνοητοτάτων xai. ἀμαϑεστάτων, ovg οὐδ᾽ ἀναπνοῆς 
καϑαρᾶς ἕτι ἠξίωσαν οἵ μεταπλάττοντες, ὡς τὴν ψυ- 

χὴν ὑπὸ πλημμελείας πάσης ἀκαϑάρτως ἐχόντων, ἀλλ᾽ 

ἀντὶ λεπτῆς καὶ καϑαρᾶς ἀναπνοῆς ἀέρος εἰς ὕδατος 
ϑολερὰν καὶ βαϑεῖαν fca» ἀνάπνευσιν᾽ ' ὅϑεν 
ἰχϑύων ἔϑνος καὶ τὸ τῶν ὀστρέων ξυναπάντων 18 ὅσα 
ἔνυδρα γέγονε, δίκην ἀμαϑίας ἐσχάτης ἐσχάτας οἰκή- 

ges εἰληχότων. καὶ κατὰ ταῦτα δὴ πάντα τότε καὶ 
vU» διαμείβεται τὰ ζῶα εἰς ἄλληλα, νοῦ καὶ ἀνοίας 

ἀποβολῇ καὶ κτήσει μεταβαλλόμενα. Καὶ δὴ καὶ τέ- 
λος περὶ τοῦ παντὸς νῦν ἤδη τὸν λόγον ἡμῖν φῶμεν 
ἔχειν. ϑγητὰ γὰρ καὶ ἀϑάνατα ζῶα λαβὼν καὶ ξυμ-᾿ 
πληρωθεὶς 008 ὁ κόσμος, οὕτω ζῶον ὁρατὸν τὰ Opa- 
τὰ περιέχον, εἰκὼν τοῦ ποιητοῦ, ϑεὸς αἰσϑητός, μέγι- 
στος καὶ ἄριστος καλλιστός τε καὶ τελεώτατος γέγο- A 

γεν, ig οὐραγὸς 008 μονογενὴς ὧν. 
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ms Τίμαιος ὃ "Aoxgóc τάδε ἔφα, δύο αἰτίας εἷ- 
μεν τῶν “συμπάντων, »όον μὲν τῶν κατὰ λόγον γώνο- 
μένων, ἀγάγκαν δὲ τῶν βίᾳ καττὰς δυνάμεις τῶν σω- 

μάτων" τουτέων δὲ τὸν μὲν τᾶς τἀγαϑῶ φύσιος εἶμεν 
ϑεόν τε ὀνυμαίνεσϑαι ἀρχάν τὸ τῶν ἀρίστων, τὰ δ᾽ 
ἑπόμενα τε καὶ συναίτια ὄντα εἷς ἀγάγκαν ἀνάγεσϑαι. 

! τὰ δὲ ξύμπαντα ἰδέαν, ὕλαν αἰσϑητόν τε, οἷον ἔχ- 

(end TOVIÉQY' καὶ τὸ μὲν εἶμεν ἀγέννατόν τϑ8 καὶ 

ἀκίνατον καὶ μένον 18 καὶ τᾶς ταὐτῷ φύσιος, γοατόν 

τὸ καὶ παράδειγμα τῶν γεννωμένων, ὁχόσα ἐν μεταβο- 
λᾷ ἐντὶ" * τοιοῦτον γάρ τι τὰν ἰδέαν λέγεσϑαὶ T6 καὶ 
»οῆσϑαι. τὰν δ᾽ ὕλαν ἐκμαγϑῖον καὶ ματέρα τιϑάναν 

τε καὶ “7εννατικὰν εἶμεν τᾶς τρίτας οὐσίας" δεξαμέναν 

χὰρ τὰ ὁμοιώματα ἐς ἑαυτὰν καὶ οἷον ἀναμαξαμέναν 
ἀποτϑλῆν ταδε τὰ γεννάματα. ταύταν δὲ τὰν ὕλαν ἀΐ- 

διον μὲν ἔφα, οὐ μὰν ἀκίνατον, ἀμόρφωτον δὲ xad 
αὑτὰν καὶ ἀσχημάτιστον, δεχομέναν δὲ πᾶσαν μορφάν. 
τὰν δὲ περὶ τὰ σώματα μεριστὰν εἶμεν καὶ τᾶς ϑα- 
τέρω φύσιος. ! ποταγορεύοντι δὲ τὰν ὕλαν τόπον καὶ 

KOZMQ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΣ. 

χώραν. δύο ὧν αἵδε ἀρχαὶ ἐναντίαι, ἂν τὸ μὲν εἶδος 
λόγον ἔχει ἀῤῥενός τα καὶ πατρός, ἁ δ᾽ ὕλα ϑήλεός τε 
xoi ματέρος" τρίτα δὲ εἶμεν τὰ ἐκ τούτων ἔχγονα. τρία 

δὲ ὄντα τρισὶ γνωρίζεσϑαι, τὰν μὲν ἰδέαν »όῳ κατ' 
ἐπιστάμαν, τὰν δ᾽ ὕλαν λογισμῷ γόϑῳ τῷ μήπω ar 
εὐθυωρίαν γοῆσϑαι, ἀλλὰ κατ᾽ ἀναλογίαν, τὰ $a ἀπο- 

γεννάματα αἰσϑήσι καὶ δόξᾳ. 11. Πρὶν ὧν dgayóy 
γενέσϑαι λόγῳ ἤστην ἰδέα τ ! καὶ ὕλα xoi ὁ ϑεὸς G 

δαμιουργὸς τῷ βελτίονος. ἐπεὶ δὲ τὸ πρεσβύτερον Ὶ 
κάῤῥον ἐστὲ τῶ »εωτέρω καὶ τὸ ταταγμένον πρὸ τῶ 
ἀτάκτω, ἀγαϑὸς ὧν ὁ ϑεὸς ὁρῶν ze τὰν ὕλαν δεχο- 
μέναν τὰν ἰδέαν καὶ ἀλλοιουμέναν παντοίως μέν, ἀτά- 
χτως δὲ, ἐδῆτ᾽ εἰς τάξιν αὐτὰν ἄγεν καὶ ἐξ ἀορίστων y 

μεταβολᾶν ἐς ὡρισμέναν καταστᾶσαι, ip ὁμόλογοι, καὶ 
διακρίσιες τῶν σωμάτων γίγνοιντο xal μὴ κατ᾽ αὐτό- 
puro» τροπὰς δέχοιντο. ἐποίησεν ὧν τόνδϑ τὸν ' κό- Ὁ 
σμον ἐξ ἁπάσας τᾶς ὕλας, ὅρον. αὐτὸν κατασκευάξας 

τᾶς TO ὄντος φύσιος. διὰ τὸ τάλλα πάντα ἐν αὑτῷ 

περιέχϑν, ἕνα, μονογενῆ, τέλδιον, ἔμψυχόν τε καὶ λογι- 
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xO»' χρέσσονα “γὰρ τάδε ἀψύχω καὶ ἀλόγω ἐστόν" καὶ 
σφαιροειδὲς σῶμα" τελειότερον γὰρ τῶν ἄλλων σχημά- 
τῶν ἣν τοῦτο. δηλόμενος av ἄριστον γένναμα ποιῆν, 
τοῦτον ἐποίη Sov γεννατόν, οὔ ποκα φϑαρησούμενον. 
wu ἄλλω αἰτίω ἔξω TO αὐτὸν συντδταγμένω ϑεῶ, εἴ 

ποκα δήλετο αὐτὸν διαλύεν. ! ἀλλ᾿ οὐ γὰρ τἀγαϑῶ 
ἐστὶν δρμὰ ἐπὶ φϑορὰν γεννάματος καλλίστω" διαμέ- 
ver ἄρα τοιόςδε ὧν ἀφϑαρτος καὶ ἀνώλεϑρος καὶ μα- 

κάριος. κράτιστος δ᾽ ἐστὶ γεννατῶν, ἐπεὶ ὑπὸ τῶ κρα- 
τίστω αἰτίω ἐγένετο, ἀφορῶντος οὐκ ἐς χειρόκματα 

παραδείγματα, ἀλλ᾽ ἐς τὰν ἰδέαν καὶ ἐς τὰν γοατὰν 

οὐσίαν, nod ἄνπερ τὸ * γεννώμενον ἀπακχριβωϑὲν 
κάλλιστόν TB καὶ ἀπαρεγχείρητον 7 Ano τέλειος δ᾽ 
ael κατὰ τὰ αἰσϑητά ἐστιν, ὅτι καὶ τὸ παράδειγμα 
τῆνο αὐτῷ περιέχον πάντα τὰ νοατὰ ζῶα ἐν αὑτῷ 
οὐδὲν ἐκτὸς ἀπέλιπιεν ἄλλο, ὅρος ὧν νοατῶν παντελής, 

ὡς ὅδε 0 κύσμος αἰσϑητῶν. HE. Στερεὸς δὲ ὧν ἁπτός 
18 καὶ ὁρατὸς γᾶς μεμόρακται πυρός τὸ καὶ τῶν με- 
ταξὺ ἀέρος καὶ ὕδατος. ἐκ παντελέων δὲ συνέσταχε ! 

σωμάτων, τάπερ ὅλα ἐν αὐτῷ ἐντί, ὡς μή ποκα μέρος 
ἀπολειφϑῆμεν ἐκτὸς αὐτῶ, ἵνα ἡ αὐταρκέστατον τὸ τῶ 
παντὸς σῶμα, ἀκήρατον τῶν ἐκτὸς κηρῶν, οὐ γάρ τι 
qv δίχα τουτέων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐντός. τὰ γὰρ καττὰν 

ἀρίσταν ἀναλογίαν συντεϑέντα ἐν ἰσοδυναμίᾳ ovre 
κρατεῖ ἀλλάλων ἐκ μέρεος ovre χρατέοται, ὡς τὰ μὲν 
αὔξαν, τὰ δὲ φϑίσιν λαμβάνεν, μένδι δ᾽ ἐν ξυναρμογᾷ 

ἀδιαλύτῳ κατὰ λόγον ἄριστον. τριῶν γὰρ ! ὡντινωνῶν 
ὅρων ὅταν. καὶ τὰ διαστάματα καττὸν αὐτὸν ἐστάϑη 
λόγον ποτ ἄλλαλα, 1018 δὴ τὸ μέσον ῥυσμῶ δίκαν 

ὁρήμεϑα ποττὸ πρᾶτον, 0 1l πδρ τὸ τρίτον ποτ QU- 
τό, κἂν πάλιν καὶ παραλλὰξ κατ᾽ ἐφάρμοσιν τόπων 

καὶ τάξιος. ταῦτα δ ἀριϑμήμεναι μὴ uer wrongarias 
ἀμάχανον παντί" εὖ δ᾽ ἔχει καὶ καττὸ σχῆμα καὶ κατ- 
τὰν ίνασιν, xo ὃ μὲν σφαῖρα ov, ὡς ὅμοιον αὐτὸ 
αὑτῷ παντᾷ εἶμεν καὶ πάντα τἄλλα ὁμογενέα σχήματα 

χωρῆν δύνασϑαι, xo ἂν δὲ ! ἐγκύκλιον μεταβολὰν 
ἀποδιδὸν δι αἰῶνος. μώνα δὲ & σφαῖρα ἐδύνατο καὶ 
ἀρεμέωσα xol χκινωμένα ἐν τᾷ αὐτᾷ συναρμόσεν χώρᾳ, 
ὡς μή ποκα ἀπολείπειν μήτ λαμβάνεν ἀλλον τύπον, 

τῷ ἐκ μέσου ἴσον εἶμεν παντᾷ. λειότατον δ᾽ ὃν ποτ᾽ 
uxplfeuxy καττὰν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν οὐ ποτιδέεται ϑνα- 
τῶν ὀργάνων, ἃ διὰ τὰς χρείας τοῖς ἄλλοις ζώοις πο- 

ταρτηταί T8 καὶ διᾶκται. τν. Τὰν δὲ τῷ κόσμω ψυ- 
χὰν μεσύϑεν ! ἐξάψας ἐπάγαγεν ἔξω, περικαλύψας 

αὐτὸν ὅλον αὐτῷ, κρᾶμα αὐτὰν κερασάμενος. ἔχ τα τᾶς 
ἀμερίστω μορφᾶς καὶ τᾶς μεριστᾶς οὐσίας, ὡς ἕν κρᾶ- 
μα ἐκ δύο τουτέων ̓  εἶμεν" * o TOTO δύο δυνάμεις 
RUE κινασίων, τὰς τε ταὐτῷ καὶ πᾶς τῶ ἑτέρω, ἃ 

i δύοςμικτος ἐᾶσα οὐκ ἐκ τῶ ῥῴστω συνεχίρνατο. 
ie δ᾽ οἵδε πάντες ἐντὲ κατ ἀριϑμὼς ἁρμονικὼς 
συγκεκραμένοι᾽ ὡς λόγως κατὰ “μοῖραν διαιρήκει nor 
ἐπιστάμαν, ὡς μὴ ἀγνοῆν ἐξ ὧν ἃ ψυχὰ καὶ Ó ὧν 
συνεστάχδι. ἂν οὐχ ὑστέραν τᾶς “σωματικᾶς οὐσίας 
συνετάξατο ὃ 0 ϑεός, ὥςπερ λέγομες ἁμές, πρότερον γὰρ 

! τὸ τιμιώτερον. καὶ δυνάμει καὶ χρόνῳ, ἀλλὰ πρεσβυ- 
Ἀ τέραν ἐποΐη, μίαν ᾿ἀφαιρέων τὰν πράταν μονάδων οὐ- 

σᾶν τοττόρων ποτὶ ὀκτὼ δεκάσι καὶ τρισὶν ἑκατοντά- 

σι. ταύτας δὲ τάν τὸ διπλασίαν καὶ τριπλασίαν ógov 
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πάντας σὺν τοῖς συμπληρώμασι καὶ τοῖς ἐπογδόοις 

ὅρους ἕξ xol τριάκοντα, τὸν δὲ σύμπαντα ἀριϑμὸν 
γενέσϑαι μυριάδας ἕνδεκα καὶ τεττόρων χιλιάδων ἑξα- 

κοσίων 95. ταὶ δὲ ! , διαιρέσιες αὗται ἐντὶ μυριάδες 

τὰ ὃ y $6. τὰν μὲν ὧν τῷ ὅλω ψυχὰν ταῦτά πὼς δι- 

εἴλθ..ΡὟ. Θεὸν δὲ τὸν μὲν αἰώνιον νόος ὁρῆ μόνος, 
τὸν πάντων ἀρχαγὸν καὶ γενέτορα τουτέων τὸν δὲ 
γεννατὸν ὄψι ὁρέομες, κόσμον τε τόνδε καὶ τὰ μέρδβα 

αὐτῶ ὁκόσα E ἐντί, τά περ αἰϑέρια, ὄντα διαι- 
φετὰ δίχα, ὡς τὰ μὲν τὰς ταὐτῷ φύσιος εἶμεν, τὰ δὲ 
τὰς τῶ ἑτέρω. ὧν τὰ μὲν ἔξωϑεν ἄγει πάντα ἐν αὖ- 

τοῖς τὰ ἐντὸς ' am ἀνατολᾶς ἐπὶ δύσιν τὰν καϑ' 

ἅπαν κίνασιν, τὰ δὲ τᾶς τῶ ἑτέρω ἐντὸς ἀπὸ ἑσπέρας 

τὰ ποϑ' ἕω μὲν ἐπαναφερόμενά 18 καὶ καϑ᾽ αὑτὰ n- 
νεόμενα,, συμπεριδινέεται δὲ κατὰ συμβεβηκὸς τᾷ ταὺ- 

τῷ φορᾷ, κράτος ἐχοΐσᾳ ἐν κόσμῳ κάῤῥον. ἁ δὲ τῷ 
τέρω φορὰ μεμερισμένα καϑ' ἁρμονικὼς λόγως ἐς 

ἕπτὰ κύκλως συντέτακται. ἃ μὲν ὧν σελάνα ποτιγξιο- 

τάτα ἐᾶσα ἔμμηνον τὰν περίοδον ' ἀποδίδωτι, ὃ δ᾽ 
ἅλιος μετὰ ταύταν ἐνιαυσίῳ χρόνῳ τὸν αὑτῶ κύχλον 
ἐκτϑλεῖ. δύο δ᾽ ἰσόδρομοι ἀδλίῳ ἐντὶ, Ἕρμᾶ τε καὶ 

Ἥρας, τὸν Ἡφροδίτας καὶ φωςφόρον τοὶ πολλοὶ κα- 
λέοντι. νομῆς γὰρ καὶ πᾶς ὅμιλος οὐ σοφὸς τὰ περὶ 
τὰν ἱερὰν ἀστρονομίαν ἐντὶ οὐδ᾽ ἐπιστάμων ἀνατολᾶν 
τὰν ἑσπερίαν καὶ ἑῴαν" 0 γὰρ αὐτὸς πόκα μὲν ἕσπε- 

gos γίγνεται, ἑπόμενος τῷ ἁλίῳ τοσοῦτον, ὁκόσον μὴ 
ὑπὸ τᾶς αὐγᾶς αὐτῷ ἀφανισϑῆμεν, πύκα δὲ égoc, * 

o κα προαγέηται TO ἁλίω καὶ προανατέλλῃ. ποτ ὅρ- 
ϑρον. φωςφύρος ὧν πολλάκις μὲν γίγνεται. ὁ τᾶς A- 

φροδίτας διὰ τὸ ὁμοδρομῆν ἁλίῳ, ovx αἰδὶ δέ, ἀλλὰ 
πολλοὶ μὲν τῶν ἀπλανέων, πολλοὶ δὲ τῶν πλαζομένων" 

πᾶς δὲ ἐν μεγέϑει ἀστὴρ ὑπὲρ τὸν ὁρίζοντα πρὸ ἁλίου 
προγενόμενος ἁμέραν ἀγγέλλει. τοὶ δ᾽ ἄλλοι τρεῖς, 

"Ape0c τ καὶ Διὸς καὶ Κρόνου, ἔχοντι ἴδια ! τάχεα 
καὶ ἐνιαυτὼς ἀνίσως, ἐχτελέοντι δὲ τὸν δρόμον περιὶ- 

καταλάμψιας ποιδύμϑνοι φασιάς T8 καὶ χκρύψιας καὶ 

ἐπλείψιας, γεννῶντες ἀτρεκέας tS ᾿ἀγατολὰς καὶ δύσιας" 
ἔτι δὲ φάσιας φανερὰς ἑῴας ἢ ἑσπερίας ἐκτελέοντι 

ποτὶ τὸν ἅλιον, ὃς ἁμέραν ἀποδίδωτι τὸν ἀπ᾽ ἀνατο- 
λᾶς ἐπὶ δύσιν αὑτῶ δρόμον, νύκτα δὲ τὰν ἀπὸ δύσιος 

ἐπ᾿ ἀνατολὰν κίνασιν κατ ἀλλο ποιέεται, ἀγόμενος 

ὑπὸ τᾶς ταὐτῶ φορᾶς, ἐνιαυτὸν δὲ ! καττὰν αὑτῶ 

xoc ἑαυτὸν κχίνασιν. ἐκ δὲ τουτέων τῶν κινασίων, δύο 

ἐσσᾶν, τὰν ἕλικα ἐχτυλίσσει, ποϑέρπων μὲν κατὰ μίαν 

μοῖραν ἐν ἁμερησίῳ χρόνῳ, περιδινεύμενος δὲ ὑπὸ τὰς 
τῶν ἁπλαγέων σφαίρας χαϑ' ἑκάσταν περίοδον ὁ ὀρφνὰς 
καὶ ἁμέρας. VI. Χρόνω δὲ τὰ μέρεα τάςδε τὰς πε- 

φιόδως λέγοντι, ὃν ἐκόσμησεν ὃ ϑεὸς σὺν κόσμῳ" 

γὰρ ἣν πρὸ κόσμω͵ ἄστρα, διόπερ οὐδ᾽ ἐνιαυτὸς οὐδ᾽ 

ὡρᾶν περίοδοι, ! αἷς ̓ “μετρέδται ὃ γεννατὸς χφόνος οὗ- 
τος. εἰκὼν δέ ἔστι τῷ ἀγεννάτω χρόνω, ὃν αἰῶνα πο- 
ταγορεύομες" ὡς γὰρ ποτ αἴδιον παράδειγμα, τὸν ἰδα- 
γικὸν κόσμον 00s ὃ ὠρανὸς ἐγεννάϑη, ὡς πρὸς παρά- 
δειγμα τὸν αἰῶνα ὅδε ὃ χρόνος σὺν κόσμῳ ἐδαμιουρ- 

γήϑη. VIL Γᾷ δ᾽ ἐν μέσῳ ἱδρυμένα ἑστία ϑεῶν ὅρος 

οὐ 

τε ὀρφνᾶς καὶ ἁμέρας 7ίνεται, δύσιάς τὸ καὶ ἀνατολὰς ᾿ 

γεννῶσα κατ᾽ ἀποτομὰς τῶν ὁριζόντων, ὡς Tà ὄψει 

καὶ τᾷ ἀποτομᾷ τᾶς 1 γᾶς περιγ, ραφόμενα. πρεσβίστα 

ξυλλογίξασϑαι ἐσταμένω τῶ πράτω. δεὶ δ᾽ εἶμέν πως | δ᾽ ἐντὶ τῶν ἐντὸς ὠρανῶ σωμάτων. οὐδὲ ποκα ὕδωρ 
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ἐγεννάϑη δίχα γᾶς, οὐδὲ an ἀὴρ χωρὶς ὑγρῶ, πῦρ τϑ 
ἔρημον ὑγρῶ χαὶ ὕλας ἃς ἐξάπτοι οὐ κα διαμένοι. ὧς- 
τε ῥίζα πάντων καὶ βάσις τῶν ἄλλων & ye ἐρήρεισται 

ἐπὲ τᾶς αὐτᾶς ῥοπᾶς. ἀρχαὶ μὲν ὧν τῶν γεννωμένων 
ὡς μὲν ὑποκείμενον ἁ ὕλα, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς τὸ 
εἶδος" ἀπογεννάματα δὲ τουτέων ἐστὶ τὰ σώματα, γᾶ 

τὸ καὶ ὕδωρ ἀήρ τε καὶ πῦρ, * ὧν & γένν ασις τοιαύ- 
τα. VIII. Ἅπαν σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τοῦτο δὲ ἐκ 

τριγώνων, ὧν τὸ μὲν ὀρϑογώνιον ἰσοσκελὲς ἡμιτετρά- 

γωνον, τὸ δὲ ἀνισόπλευρον, ἔχον τὰν μέζονα δυνάμει 
τριπλασίαν τᾶς ἐλάσσονος. ἁ δ᾽ ἐλαχίστα ἐν αὐτῷ 

γωνία τρίτον ὀρϑᾶς ἐστί, διπλασία δὲ ταύτας ἁ μέσα" 

δύο γὰρ τρίτων ἀδ᾽ ἐστίν" & δὲ μεγίστα ὀρϑά, ἁμιό- 

Auc μὲν τᾶς μέσας ἐᾶσα, τριπλασία δὲ τὰς ἐλαχίστας. 

τοῦτο Ü ὧν τὸ τρίγωνον ἁμιτρίγωνόν ἐστιν ἱσοπλεύ- 
go ! τριγώνω, δίχα τετμαμένω καϑέτῳ ἀπὸ τᾶς κορυ- 
φᾶς ἐς τὰν βάσιν ἐς ἴσα μέρεα δύο. ὀρϑογώνια μὲν 

ὧν ἐντὶ ἑχατέρω, ἀλλὰ ἐν ᾧ μὲν. ταὶ δύο πλευραὶ ταὶ 

περὶ τὰν ὀρϑὰν μόναι σαι, ἐν ᾧ δὲ ταὶ τρεῖς πᾶσαι 

ἄνισοι. σκαληνὸν δὲ τοῦτο “μὲν καλεέσϑω, χεῖνο δὲ 
ἁμιτετράγωνον, ἀρχὰ συστάσιος γᾶς. τὸ γὰρ τετρά- 
γῶνον ἐκ τουτέω, ἐκ τεττόρων ἡμιτετραγώνων συντι- 
ϑέμενον, ἐκ δὲ τῶ τετραγώνω ! γεννᾶσϑαι τὸν κύβον, 

ἑδραιότατον καὶ σταδαῖον παντᾷ σῶμα, ἕξ μὲν πλευ- 

ράς, ὀχτὼ δὲ γωνίας ἔχον. χαττοῦτο δὲ βαρύτατόν τε 

xoi δυρκίνατον ἁ γᾶ, ἀμετάβλητόν τὸ σῶμα ἐς ἀλλα 

διὰ τὸ ἀκοινώνατον εἶμεν τῶ ἄλλω yéveos τῷ τριγώνω. 

μόνα γὰρ & γᾶ ἴδιον στοιχεῖον ἔχει τὸ ἁμιτετράγωνον, 
τοῦτο δὲ στοιχεῖον τῶν ἄλλων σωμάτων ἐστέ, πυρός, 

ἀέρος, ὕδατος. ἑξάκις γὰρ συντεϑέντος τῷ ἁμιτριγώ- 
»o τρίγωνον ἐξ αὐτῶ ἰσόπλευρον ! γίνεται, ἐξ ὦ ἁ 

πυραμὶς τέττορας βάσιας καὶ τὰς ἴσας γωνίας ἔχοισα 

συντίϑεται, εἶδος πυρὸς εὐκινατότατον καὶ λεπτομερέ- 

στατον, μετὰ δὲ τοῦτο ὀκτάεδρον, ὀχτὼ μὲν βάσιας, 
Ἐξ δὲ γωνίας ἔχον, ἀέρος στοιχεῖον, τρίτον δὲ τὸ εἶχο- 

σίεδρον βασίων μὲν εἴκοσι, γωνιῶν δὲ δώδεκα, ὕδατος 

στοιχεῖον πολυμερέστατον καὶ βαρύτατον. ταῦτα δ᾽ 
ὧν ἀπὸ ταὐτῶ στοιχείω συγκείμενα εἰς ἄλλαλα τρέπε- 

ται: τὸ δὲ δωδεκάεδρον εἰκόνα τοῦ παντὸς ! ἐστάσα- 

το, ἔγγιστα σφαίρας ἐόν. πῦρ μὲν ὧν διὰ τὰν λεπτο- 
μερίαν διὰ πάντων der, ἀήρ τῷ διὰ τῶν ἄλλων ἕξω 

πυρός, ὕδωρ δὲ διὰ τᾶς γᾶς. ἅπαντα δ᾽ ὧν πλήρη 

ἐντί, οὐδὲν κενεὸν ἀπολείποντα. συνάγεται δὲ τᾷ πε- 
ριφορᾷ 1 παντός, καὶ ἠρεισμένα τρίβεται μὲν ἀμοι- 
βαδόν, ἀδιάλειπτον δὲ ἀλλοίωσιν ποτὲ γενέσιας καὶ 
φϑορὰς ἀποδίδωτι. ΙΧ. Τούτοις δὲ ποτιχρεύμενος ὦ 
ϑεὸς τόνδε τὸν κόσμον * κατεσχεύαξεν, ἁπτὸν μὲν διὰ 
τὰν γᾶν, ὁρατὸν δὲ διὰ τὸ πῦρ, ἅπερ δύο ἄκρα. δι 

ἀέρος δὲ καὶ ὕδατος συνεδήσατο δεσμῷ κρατίστῳ, 
ἀναλογίᾳ, ἃ καὶ αὑτὰν καὶ τὰ Ó αὑτᾶς κρατεύμενα 
συνέχεν δύναται. εἰ μὲν ὧν ἐπίπεδον εἴη τὸ συνδεό- 
μενον, μία μεσότας ἱκανά ἐστιν αἱ δὲ κα στερεόν, 

δύο χρήσει. δυσὶ δὴ μέσοις δύο ἄκρα ξυναρμόξατο, 

ὅχως εἴη ὡς πῦρ ποτ᾽ ἀέρα, ἀὴρ ποτὶ ὕδωρ καὶ ὕδωρ 
! ποτὶ γᾶν, καὶ κατ᾽ ἐναλλαγάν, ὡς πῦρ ποτὶ ὕδωρ, 

ἀὴρ ποτὶ γᾶν, καὶ ἀνάπαλιν, ὡς γᾶ ποτὶ ὕδωρ, ὕδωρ 

ποτ ἀέρα. καὶ ἀὴρ ποτὶ πῦρ, καὶ κατ᾽ ἐναλλαγάν, ὡς 
γᾶ ποτ᾽ ἀέρα, ὕδωρ ποτὶ πῦρ. καὶ ἐπεὶ δυνάμει i ἴσα 

ἐντὶ πάντα, τοὶ λόγοι αὐτῶν ἐν ἰσονομίᾳ ivrl. εἷς μὲν 

TIMAEI LOCRI 

ὧν ὅδε ὃ κόσμος δαιμονίῳ δεσμῷ τῷ ἀνὰ λόγον ἐστίν 
ἕκαστον δὲ τῶν τεττόρων σωμάτων πολλὰ εἴδεα ἴσχει, 
πῦρ μὲν φλόγα xai φῶς καὶ αὐγάν, διὰ τὰν ἀνισότα- 
τα τῶν ! ἐν ἑχάστῳ αὐτῶν τριγώνων" χατταῦτά τε καὶ 
ἀὴρ τὸ μὲν καϑαρὸν xai ovo», τὸ δὲ »οτερὸν καὶ 

ὁμιχλῶδες- ὕδωρ τε τὸ μὲν ῥέον, τὸ δὲ πακτόν, ὁκό- 
σον χιών τε καὶ πάχνα χάλαζά τε καὶ κρύσταλλος. 

ὑγρόν τε τὸ μὲν óvróv, ὡς μέλι, ἔλαιον, τὸ δὲ πα- 
κτόν, ὡς πίσσα, κηρός. πακτῶ δὲ εἴδεα τὸ μὲν χυτὸν 
χφυσύς, ἄργυρος, χαλκός, κασσίτερος, μόλυβδος, στα- | 

γῶν, τὸ δὲ ϑραυστὸν ϑεῖον, ἄσφαλτον, ! γίτρον, ἅλες, ' 

στυπτηρία, λίϑοι τοὶ ὁμογενέες. X. Μετὰ δὲ τὰν τῶ 
κόσμω σύστασιν ζώων ϑγνατῶν γέννασιν ἐμαχανάσατο, 

ἵν ἢ τέλεος ποτὶ τὰν εἰκόνα παντελῶς. ἀπειργασμένος. 
τὰν μὲν ὧν ἀνϑρωπίναν ψυχὰν ἐκ τῶν αὐτῶν λόγων 

xoi δυναμίων συγκερασάμενος καὶ μερίξας διένειμε τᾷ 
φύσει τᾷ ἀλλοιωτικᾷ παραδούς. διαδεξαμένα δ᾽ αὐτὸν 
ἐν τῷ ἀπεργάζεν ϑνατά re καὶ ἐφαμέρια ζῶα, ὧν τὰς 

ψυχὰς ἐπιβῥύτως ἐνάγαγε τὰς μὲν " ἀπὸ σελάνας, τὰς 

δ᾽ ἀπὸ ἁλίω, τὰς δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν πλαζομένων 

ἐν τᾷ TO ἑτέρω μοίρᾳ ἔξω, μιᾶς τᾶς ταὐτῷ δυνάμιος, 

ἂν ἐν τῷ λογικῷ μέρει 

μοιρατοῦσι. τᾶς μὲν γὰρ ἀνϑρωπίνας ψυχᾶς τὸ μὲν 
λογικόν ἐστι καὶ γ»οερόν, τὸ δ᾽ ἄλογον. καὶ ἄφρον. TO 

δὲ λογικῶ τὸ μὲν κρέσσον fx τᾶς ταὐτῷ φύσιος, τὸ 
δὲ χέρειον ἐκ τᾶς TO ἑτέρω. ἑκάτερον δὲ περὶ τὰν 

χκεφαλὰν ἵδρυται, ὡς TGÀÀe μέρεα τᾶς ψυχᾶς * καὶ 

10 σώματος ὑπηρετεῖν τούτῳ, χαϑάπερ ὑπάτῳ τῶ 
σκάνεος ἅπαντος. τῷ δ᾽ ἀλόγω μέρεος τὸ μὲν ϑυ- 
μοειδὲς περὶ τὰν καρδίαν, τὸ δ᾽ ἐπιϑυματικὸν περὶ 

τὸ ἧπαρ. τοῦ δὲ σώματος ἀρχὰν μὲν καὶ ῥίζαν μυε- 
λῶ εἶμεν ἐγκέφαλον, ἐν ᾧ ἁ ἀγεμονία: ἀπὸ δὲ τούτω 

οἷον ἀπόχυμα ῥεῖν διὰ τῶν νωτίων σπονδύλων τὸ 
λοιπόν, ἐξ ὦ εἰς σπέρμα καὶ γόνον ᾿μερίζεσϑαι. ! 

ὀστέα δὲ μυελῶν περιφράγματα. τουτέων δὲ σκέπαν 
μὲν τὰν σάρκα καὶ προκάλυμμα, συνδέσμοις δὲ ποτ- 
τὰν κίνασιν τοῖς γεύροις συνᾶψε τὰ ἄρϑρα. τῶν δ᾽ 

ἐντοσϑίων τὰ μὲν τροφὰς χάριν, τὰ δὲ σωτηρίας. 
ΧΙ. Κινασίων δὲ τῶν ἀπὸ τῶν ἐχτὸς τὰς μὲν ἀναδι- 

δομένας, εἰς τὸν φρονέοντα τόπον αἰσϑήσιας εἶμεν, 

τὰς δ᾽ vm ἀντίλαψιν μὴ πιπτοΐίσας ἀνεπαισϑήτως, ἢ 
τῷ τὰ πάσχοντα, σώματα γαιοειδέστερα εἶμεν, ἢ τῷ 
! τὰς κινάσιας ἀμενηνοτέρας γίγνεσϑαι. ὁκόσαι μὲν 
ὧν ἐξίσταντι τὰν φύσιν, ἀλγειναὶ ἐντί ὁκόσαι δὲ 

ἀποκαϑίσταντι ἐς αὐτάν, ἁδοναὶ ὀνυμαίνονται. τᾶν 
δ᾽ αἰσϑησίων τὰν μὲν ὄψιν ἁμῖν τὸν ϑεὸν ἀνάψαι 

εἰς ϑέαν τῶν ὡρανίων καὶ ἐπιστάμας ἀνάλαψιν, τὰν 

δ᾽ ἀκουὰν λόγων καὶ μελῶν ᾿ἀντιληπτικὰν ἔφυσεν, ἃς 
στερισκόμενος ἐκ γενέσιος ὁ ἄνθρωπος οὐδὲ λόγον 
ἔτι προέσϑαι δυνάσεται" διὸ καὶ συγγενεστάταν τῷ ! 
λόγῳ ταύταν αἴσϑασίν φαντι εἶμεν. ὁχόσα δὲ πάϑεα 

τῶν σωμάτων ὀνυμαίνεται, ποτὲ τὰν ay κληΐζεται, 
τὰ δὲ ῥοπᾷ ποτὶ τὰν χώραν. & μὲν γὰρ ἁφὰ κρίνει 
τὰς ζωτικὰς δυνάμιας, ϑερμότατα, ψυχρότατα, ξηρό- 

τατα, ὑγρότατα, λειότατα, τραχύτατα, εἴκοντα, ἀντί- 

τυπα, μαλακά, σκληρά" βαρὺ δὲ καὶ κοῦφον ἁφὰ μὲν 
προκρίνει, λόγος δ᾽ ὁρίζει τᾷ εἰς τὸ μέσον καὶ ἀπὸ 

τῶ we γεύσει. κάτω δὲ καὶ μέσον ταὐτὸν φαντί" τὸ 

γὰρ ' κέντρον τᾶς σφαΐρας, τοῦτό ἐστι τὸ χάτω, τὸ 

D 

ἔμιξεν, εἰκόνα σοφίας τοῖς εὑ- | 
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δ᾽ ὑπὲρ τούτω ἄχρι τᾶς περιφερείας ἄνω. TO uiv ὧν 
ϑερμὸν λεπτομερές τ καὶ διαστατιχὸν τῶν σωμάτων 
ÜDoxsi εἶμεν, τὸ δὲ ψυχρὸν παχυμερέστερον καὶ συμ- 

-| πιλατικὸν πόρων, ἐστί. Τὰ δὲ περὶ τὰν γεῦσιν fouxs 
τᾷ egg. συγκρίσει γὰρ καὶ διακρίσει, ἔτι δὲ τᾷ ἐς 

τὼς πόρως διαδύσει καὶ τοῖς σχημάτεσσιν ἢ στρυφνὰ 
ἢ λεῖα, ἀποτάκοντα μὲν καὶ ῥύπτοντα τὰν γλῶτταν 

|! στρυφνὰ φαίνεται, μετριάζοντα δὲ τᾷ ῥύψει ἁλμυρά, 

ἐχπυροῦντα δὲ καὶ διαιρέοντα τὰν σάρκα " δριμέα. 
τὰ δ᾽ ἐναντία λεῖά 18 καὶ γλυκέα κεχύλωται. Ὀσμᾶς 
δὲ εἴδεα μὲν οὐ διώρισται" διὰ γὰρ στενῶν πόρων 
διαϑεῖσϑαι, στεῤῥοτέρων ὄντων ἢ ὡς συνάγεσϑαι καὶ 
διίστασϑαι, σάψεσι δὲ καὶ πέψεσι γᾶς 18 καὶ γεοει- 

δέων εὐώδεά τὸ καὶ δυςώδεα εἶμεν. ΧΙΙ. Φωνὰ δ᾽ 
ἐστὲ μὲν πλάξις ἐν ἀέρι διικνουμένα ποτὶ τὰν ψυχὰν 

δί ὦτων, ὧν τοὶ πόροι διήκοντι ἄχρις ἥπατος χωρέον- 
τες. ἐν αὖ τούτοις πνεῦμα, οὗ ἃ κίνασις ἀκουά ἐστι. 

B φωνᾶς ! δὲ καὶ ἀκουᾶς « μὲν ταχεῖα ὀξεῖα, & δὲ βρα- 
δεῖα βαρεῖα, μέσα δ᾽ ἃ συμμετροτάτα᾽ καὶ ἁ μὲν 
πολλὰ καὶ κεχυμένα μεγάλα, & δὲ ὀλίγα καὶ συναγμέ- 
va μικρά" ἃ δὲ τεταγμένα ποτὶ λόγως μωσικὼς ἐμμε- 
λής, ἁ δὲ ἀτακτός 18 καὶ ἄλογος ἐκμελής τε καὶ 

ἀνάρμοστος. Τέταρτόν τὸ γένος αἰσϑητῶν πολυειδέ- 
στατον καὶ ποικιλώτατον, ὁρατὰ δὲ λέγεται, ἐν ᾧ 
χρώματά ve παντοῖα καὶ χεχρωσμένα μυρία, πρᾶτα 

σ δὲ τέττοφα, ! λευκόν, μέλαν, λαμπρόν, q οιγνικοῦν" ταλ- 

λα γὰρ ἐκ κιργαμένων. τούτων γεννᾶται. τὸ μὲν ὧν 
λευκὸν διακρίνει τὰν ὄψιν, τὸ δὲ μέλαν συγκρίνει, 
ὅκωςπερ τὸ ϑερμὸν διαχεῖ τὰν ἀφάν, τὸ δὲ ψυχρὸν 
συνάγεν δύναται, καὶ τὸ μὲν στρυφνὸν συνάγεν τὰν 
γεῦσιν, τὸ δὲ δριμὺ διαιρὴν mépvxe. ΧΠΙ. Τρέφε- 
σϑαι δὲ τὸ σκᾶνος τῶν ἐναδρίων ζώων καὶ συνέχε- 
σϑαι τᾶς μὲν τροφᾶς διαδιδομένας διὰ τῶν φλεβῶν 

D εἰς ὅλον τὸν ὄγκον κατ ἐπιῤῥοάν, οἷον δι ! ὀχετῶν 
ἀγομένας, καὶ ἀρδομένας ὑπὸ τῶ πνδύματος, ὃ διαχεῖ 
αὐτὰν ἐπὶ τὰ πέρατα φέρον. Ἡ δ᾽ ἀνάπνοια γίνεται 
μηδενὸς μὲν κενεῶ ἐν τᾷ φύσει ἐόντος, ἐπιῤῥέοντος δὲ 
καὶ ἑλκομένω τῶ ἀέρος ἀντὶ τῷ ἀποῤῥέοντος διὰ τῶν 
ἀοράτων στομίων, δι ὧν καὶ ἃ νοτὶς ἐπιφαίνεται, τι- 
γὸς δὲ καὶ ὑπὸ τᾶς φυσικᾶς ϑερμότατος ἀπαναλουμέ- 
γω. ἀνάγκα ὧν ἀντικαταχ ϑῆμεν τὸν ἴσον τῷ ἀναλω- 
ϑέντι, εἰ δὲ μή, κενώσιας εἶμεν, ὅπερ ἀμάχανον" οὐδὲ 

E γὰρ ἔτι εἴη ' χα σύῤῥοον καὶ ἕν τὸ ζῶον, ,διαιρωμένω 

[τῶ σκάνεως ὑπὸ τῷ κενῶ. ἁ δ᾽ ὁμοία ὀργανοποιΐα 
-ἰ γίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων καττὰν τὰς ἀναπνοΐας 
᾿ἀναλογίαν" ἃ γὰρ σικύα καὶ τὸ ἤλεκτρον εἰκόνες ἀνα- 

102 πγοίας ἐντὶ" ῥεῖ γὰρ διὰ * τῶ σώματος ἔξω ϑύραζο 

τὰ πνεύματα, ἀντεπιςάγεται δὲ διὰ τᾶς ἀναπνοΐας 

-4 τῷ τε στόματι καὶ ταῖς ῥισίν, εἶτα πάλιν οἷον εὑρι- 
; CAE Co Rit. d SED 

| τος ἀντεπιφέρδται εἰς τὸ σῶμα, τὸ δὲ ἀνατείνεται 

| καττὰς ἐκροᾶς. « δὲ σικύα ἀπαναλωϑέντος ὑπὸ τῶ 

πυρὸς τῷ ἀέρος ἐφέλκεται τὸ ὑγρόν᾽ τὸ δ᾽ ἤλεκτρον 
[épreterzos τῶ πνεύματος ἀναλαμβάνει τὸ ὅμοιον 
σῶμα. XIV. Τροφα δὲ πᾶσα ἀπὸ ῥίζας μὲν τὰς καρ- 

Β δίας, παγᾶς δὲ τᾶς κοιλίας ἐπάγεται τῷ σώματι, δ' 

] xdi Bk κα πλείω τᾶς ἀποῤῥεοίσας ἐπάρδοιτο, αὔξα As- 

qe, εἴ xc δὲ Tolo, φϑίσις" ὰ δ᾽ ἀκμὰ μεϑόριον 

τουτέων ἐστὶ καὶ ἐν ἰσότατι ἀποῤῥοᾶς καὶ ἐπιῤῥοᾶς 
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χα μηκέτι δίοδος ἢ πνεύματι ἢ vgoq μὴ διαδίδοται, 
ϑνάσκϑι τὸ ζῶον. πολλαὶ δὲ κᾶρες ζωᾶς καὶ ϑανάτου 

αἰτίαι, ἕν δ᾽ ὦν γένος γόσος ὀνυμαίνεται. γόσων δ᾽ 

ἀρχαὶ μὲν αἵ r&v πράτων δυναμίων ἀσυμμετρίαι, αἴ 
κα πλεονάζοιεν ἢ! ἐλλείποιεν ταὶ ἁπλαὶ δυνάμιες, 

ϑερμότας, ἢ ψυχρύτας ἢ ὑγρότας ἢ ξηρότας. μετὰ δὲ 

ταύτας αἵ τῶ αἵματος τροπαὶ καὶ αλλοιώσιες £x. δια- 
φϑορᾶς καὶ αἱ τᾶς σαρκὸς τακομένας κακώσιες, αἱ 
καττὰς μεταβολὰς ἐπὲ τὸ ὀξὺ ἢ ἁλμυρὸν ἢ δριμὺ 
τροπαὶ αἵματος ἢ σαρκὸς τακεδόνες γένοιντο. χολὰς 

γὰρ ταὶ χενέσιες καὶ φλέγματος ἐνθένδε, χυμοὶ νοσώ- 
δεες καὶ ὑγρῶν σάψιες, ᾿ἀφαυραὶ μὲν αἱ μὴ ἐν βάϑει, 
χαλεπαὶ δ᾽ ὧν ἀρχαὶ γεννῶνται ! ἐξ ὀστέων, ἀνιαραὶ 

δὲ ἐκ μυελοῦ ἐξαπτόμεναι. τελευταία δὲ νόσων ἐντὶ 

πνεῦμα, χολά, φλέγμα αὐξόμενα καὶ ῥέοντα ἐς χώρας 

ἀλλοτρίας ἢ τόπως ἐπικαιρίως. τύχα γὰρ ἀντικατα- 

λαμβάνοντα τὰν τῶν καῤῥόνων χώραν καὶ ἀπελάσαν- 

τα τὰ συγγενέα, ἱδρύεται κακοῦντα τὰ σώματα καὶ ἐς 
αὐτὰ ταῦτα ἀναλύοντα. XV. Καὶ σώματος μὲν πά- 
ϑεὰα τάδε, καὶ ἐκ τῶνδε ψυχᾶς νόσοι ἐντὲ πολλαΐ, ἀλ- 

λαι δ᾽ ἀλλῶν δυναμίων ἐντί, ! αἰσϑητικᾶς μὲν δυςαι- 
σϑησία, μναμονικᾶς δὲ λάϑα, ὁρμητικᾶς δὲ ἀνορεξία 

καὶ ἀπροπετία, παϑητικᾶς δὲ ἄγρια παάϑεά τε καὶ 

λύσσαι οἰστρώδεες, λογικᾶς δὲ ἀμαϑία καὶ ἐχφροσύ- 
να. ἀρχαὶ δὲ κακίας ἁδοναὶ καὶ λῦπαι ἐπιϑυμίαι τε 
καὶ φόβοι, ἐξαμμέναι μὲν ἐκ σώματος, ἀνακεχραμέναι 
δὲ τᾷ ψυχᾷ, καὶ ἐξαγγελλόμεναι ὀνόμασι ποικίλοις" 

ἔρωτες γὰρ καὶ πόϑοι ἵμεροΐ τὲ ἔκλυτοι ὀργαΐ τ 

σύντονοι καὶ ϑυμοὶ * βαρεῖς ἐπιϑυμίαι T8 ποικίλαι 

καὶ ἁδοναὶ ἄμετροι ἐντί. ἁπλῶς δὲ ἀτόπως ἔχεν πο- 
τὶ τὰ πάϑεα καὶ ἄρχεσϑαι πέρας ἀρετᾶς καὶ κα- 
κίας ἐστί" τὸ “γὰρ πλεονάζειν ἐν ταύταις ἢ κάρῥονα 
αὐτᾶν εἶμεν εὖ ἢ κακῶς ἀμὲ διατέϑητι. ποτὶ δὲ ταύ- 

τας τὰς ὁρμὰς μεγάλα μὲν συνεργὴν δύνανται αἵ τῶν 

σωμάτων κράσιες, ὀξεῖαι ἢ ϑερμαὶ ἢ €AÀor ἀλλοῖαι 

γιγνόμεναι, ἔς 18 μελαγχολίας καὶ λαγνείας λαβροτά- 

τας ἀγοισαι ἀμέ, καὶ ῥδυματιζόμενά τινα μέρεα ! δα- 
ξασμὼς ποιδῦντι καὶ μορφὰς ᾿φλεγμαινόντων σωμάτων 
μᾶλλον ἢ “ὑγιαινόντων, δὶ dw δυςϑυμίαι xoi λῆϑαι 
παραφροσύναι T8 καὶ πτοῖαι ἀπεργάζονται. XVI. Ἵκα- 

v& δὲ τὰ ἔϑεα, ἐν οἷς ἂν ἐντραφῶσι κατὰ πόλιν ἢ 
οἶκον, καὶ ἃ xc ἁμέραν δίαιτα, ϑρύπτοισα τὰν ψυ- 
χὰν ἢ ῥωννῦσα mor ἀλκάν. ταὶ γὰρ ϑυραυλίαι καὶ 

ἁπλαὶ τροφαὶ τά r8 γυμνάσια καὶ τὰ ἤϑεα τῶν συν- 
ὄντων τὰ μέγιστα δύνανται ποτὶ ἀρετὰν καὶ ποτὶ κα- 
κίαν. καὶ ταῦτα μὲν ! αἴτια ἐκ τῶν γενετόρων καὶ 

στοιχείων ἐπάγεται μᾶλλον ἢ ἐξ ἁμέων, 0 τι μὴ ἀρ- 
γία ἐστίν, ἀφισταμένων ἁμῶν τῶν ποϑακόντων ἔρ- 
yov. ποτὶ δὲ τὸ εὖ ἔχεν τὸ ζῶον δεῖ τὸ σῶμα ἔχεν 

τὰς ὑπ᾿ αὐτῷ ἀρετᾶς, ὑγείαν τε καὶ εὐαισϑησίαν 
ἰσχύν τὸ καὶ κάλλος. ἀρχαὶ δὲ κάλλους συμμετρία 

ποτὶ T αὐτῶ τὰ μέρεα καὶ ποτὶ τὰν ψυχάν" ἁ γὰρ 
φύσις οἷον ὄργανον ἁρμόξατο τὸ σχᾶνος, ὑπάχουόν 
rs εἶμεν καὶ ἐναρμόνιον ταῖς τῶν βίων ὑποϑέσεσι. δεῖ 
δὲ καὶ τὰν ψυχὰν ῥυϑμίζεσϑαι. ποτὶ τὰς ἀναλόγως 
ἀρετάς, ποτὲ μὲν σωφροσύναν οἷον ποτὶ ὑγίειαν τὸ 
σῶμα, ποτὶ δὲ φρόνασιν οἷον ποτὶ εὐαισϑησίαν, ποτὶ 
δὲ ἀνδρειότατα οἷον ποτὲ ῥώμαν καὶ ἰσχύν, ποτὲ δὲ 
δικαιοσύναν οἷον ποτὶ κάλλος τὸ σῶμα. τουτέων δὲ 

, 
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ἀρχαὶ μὲν ἐκ ἐκ φύσιος, μέσα δὲ καὶ πέρατα ἐξ ἐπιμε- 
λείας, σώματος μὲν διὰ γυμναστικᾶς zoli ἰατρικᾶς, ψυ- 

χᾶς δὲ διὰ παιδείας καὶ φιλοσοφίας" αὗται γὰρ δυ- 
γνάμιες τρέφοισαι καὶ τονοῖσαι καὶ τὰ σώματα ! καὶ 

τὰς ψυχὰς διὰ πόνων καὶ γυμνασίων καὶ διαίτας κα- 
ϑαρότατος, ταὶ μὲν διὰ φαρμακειᾶν, ταὶ δὲ παιδευτι- 

καὶ r&y ψυχᾶν διὰ κολασίων καὶ ἐπιπλαξίων. ῥωννύ- 

ovg: γὰρ διὰ προτροπᾶν ἐγείροισαι τὰν δρμὰν * καὶ 

ἐγ κπελευόμεν αι τὰ ποτίφορα ποττὰ ἔργα. ἀλειπτικὰ μὲν 

ὧν καὶ ἁ ταύτᾳ συγγενεστάτα ἰατρικά, σώματα τα- 

χϑεῖσα ϑεραπεῦεν, ἐς τὰν κρατίσταν ἁρμονίαν ἄγοι- 

σα τὰς δυνάμιας 10 t6 αἷμα καϑαρὸν 1 ταὶ τὸ πνεῦμα 

σύῤῥοον ἀπεργάζεται, Ὧν si καὶ τι νοσῶδες ὑπογένοι- 

το κράτος αὐτῶ ἔχοιεν ἐῤῥωμέναι καὶ δυγάμιες αἵμα- 

τος καὶ πνεύματος. XVII. Mocix& δὲ καὶ & ταύτας 

ἁγεμὼν φιλοσοφία, ἐπὶ τᾷ τᾶς ψυχᾶς ἐπανορϑώσει ! 
ταχϑεῖσαι ὑπὸ ϑεῶν τε καὶ νόμων, ἐϑίζοντι καὶ πεί- 

ϑόοντι, τὰ δὲ καὶ ποταναγκάξοντι, τὸ μὲν ἄλογον τῷ 

λογισμῷ πείϑεσϑαι, τὼ δ᾽ ἀλόγω ϑυμὸν μὲν πρᾶον 

εἶμεν» ἐπιϑυμίαν δὲ ἐν ἀρεμήσει, ὡς μὴ δίχα λόγω 

χινέεσϑαι;, μηδὲ μὰν ἀτρεμίζειν τῷ νῶ ἐκκαλεομένω ἢ 

ποτὶ ἔργα ἢ ποτὶ ἀπολαύσιας. οὗτος γάρ ἐστιν ὅρος 

σωφροσύνας, εὐπείϑειά τε καὶ καρτερία. καὶ σύνεσις, 

καὶ & πρεσβίττα φιλοσοφία, ἀποκαϑαράμεναι ψευδέας 
δόξας ἐνέϑηκαν ! τὰν ἐπιστάμαν, ἀνακαλεσάμεναι τὸν 

γόον ἐκ μεγάλας τὰς ἀγνοίας, χαλάσασαι ἐς ὄψιν τῶν 

ϑείων, τοῖς ἐνδιατρῖβεν σὺν αὐταρκίᾳ 18 ποττανϑρώ- 
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πεια καὶ σὺν εὐροΐᾳ ἐπὶ τὸν σύμμετρον βίω χρόνον | 
sUDuiu0» ἐστιν. ὅτῳ μὲν δὴ ὃ δαίμων μοΐρας τ 
ἔλαχε, δὲ ἀλαϑεστύταν δόξαν ἄγεται ἐπὶ τὸν εὐδαι- 
μονέστατον βίον: εἰ δὲ κά τις σχλαρὺς καὶ ἀπειϑής, 
τῷ δ᾽ ἑπέσϑω κόλασις à T ἐκ τῶν νόμων καὶ & ἐκ 
τῶν λόγων, σύντονα ἐπάγοισα δείματά ! τε ὑπουρά- D 

για καὶ τὰ καϑ' “Ἵιδεω, ὅϑι κολάσιες ἀπαραΐτητοι 

ἀπόκεινται δυοδαίμοσι νερτέροις, καὶ τἄλλα ὅσα ἐπαι- |- 
γέω τὸν Ἰωνικὸν ποιητὰν ἐκ παλαιᾶς ποιεῦντα τὼς | 
ἐναγέας" ὡς γὰρ τὰ σώματα νοσώδεσί ποκα ὑγιάζο- 
μες, αἴ κα μὴ εἴκῃ τοῖς ὑγιεινοτάτοις, οὕτω τὰς ψυ- 

gc ἀπείργομες “ψευδέσι, λόγοις, εἴ κα μὴ ἄγηται ἀλα-᾿ 
ϑέσι. λέγοιντο δ᾽ ἂν ἀναγκαίως xai τιμωρίαι ξέναι, [- 

ὡς μετενδυομέναν τᾶν ψυχᾶν τῶν μὲν δειλῶν ἐς yv- 
γαικέα σκάνεα ! ποϑ' ὕβριν ἐχδιδόμενα, τῶν δὲ μιαι- | E 
φόνων. ἐς ϑηρίων σώματα ποτὶ κόλασιν, λάγνων δ᾽ ἐς 
συῶν ἢ κάπρων μορφάς, κούφων δὲ καὶ μετεώρων ἐξ 
πτηνῶν ἀεροπόρων, ἀργῶν δὲ καὶ ἀπράκτων ἀμαϑῶν 
τὸ xoi ἀνοήτων ἐς τὰν τῶν ἐνύδρων ἰδέαν. ἅπαντα 
δὲ ταῦτα ἐν δευτέρᾳ περιόδῳ ἁ Νέμεσις συνδιέκρινε 
* σὺν δαίμοσι παλαμναίοις χϑονίοις τε, τοῖς ἐπό- 108 

πταις τῶν ἀνθρωπίνων, οἷς ὃ πάντων ἁγεμὼν ϑεὸς 
ἐπέτρεψε διοίκησιν κόσμω συμπεπληρωμένω ἐκ ϑεῶν 

τε καὶ ἀνϑρώπων τῶν τε ἄλλων ζώων, ὅσα δεδὰ- 

μιούργαται ποτ᾿ εἰχύνα τὰν ἀρίσταν εἴδεος ἀγεννάτω 
καὶ αἰωγίω καὶ νοατῶ. 

Kk. T À coats 

TA TOY ΔΙΑΛΟΓΟΥ IIPOXOIIA. 

TIMAIO£X, KPITIAZX ΣΩΚΡΑΤΗΣ, EPMOKPATHX. 

FE * TIM. Ὥς ἄσμενος, ὦ Σώκρατες, οἷον ἐκ 

μακρᾶς ἀναπεπαυμένος ὁδοῦ, γῦν οὕτως ἐκ τῆς τοῦ 
λόγου διαπορδίας, ἀγαπητῶς ἀπήλλαγμαι! τῷ δὲ πρὶν 
μὲν πάλαι ποτ ἔργῳ, »vy δὲ λόγοις ἄρτι ϑεῷ yeyo- 

γνότι προςεύχομαι, τῶν ῥηθέντων ὅσα μὲν ἐῤῥήϑη μὲ- 
τρίως, aec ἡμῖν. αὐτὸν αὐτῶν διδόναι, ! παρὰ μέ- 

λος δὲ εἴ τι περὶ αὐτῶν ἄκοντες εἴπομεν, δίκην τὴν 
πρέπουσαν ἐπιτυϑέναι. δίκη δὲ ὀρϑὴ τὸν πλημμελοῦν- 

τὰ ἐμμελὴ ποιεῖν" ἵν οὖν τὸ λοιπὸν τοὺς περὶ ϑεῶν 

γενέσεως ὀρϑῶς λέγωμεν λόγους, φάρμακον ἡμῖν αὖ- 
τὸν τελεώτατον καὶ ἄριστον φαρμάκων ἐπιστήμην εὐ- 
χόμεϑα διδόναι. προςευξάμενοι δὲ παραδίδομεν κατὰ 
τὰς ὁμολογίας Κριτίᾳ τὸν ἑξῆς λόγον. ΚΡΙ. ἄλλ, 
Τίμαιε, δέχομαι μέν, ᾧ δὲ καὶ σὺ κατ ἀρχὰς pui 
συγγνώμην ' αἰτούμενος, ὡς περὶ μεγάλων μέλλων λὲέ- 
γειν, ταὐτὸν καὶ νῦν ἐγὼ τοῦτο παραιτοῦμαι, μειζόνως 

δὲ αὐτοῦ τυχεῖν ἔτι μᾶλλον ἀξιῶ * περὶ τῶν μελλόν- 101 
τῶν ῥηϑήσεσϑαι. καϊΐτοι σχεδὸν μὲν οἶδα παραΐτησιν 
εὖ μάλα φιλότιμον καὶ τοῦ δέοντος ἀγροικοτέῤαν μὲέλ- 
λῶν παραιτεῖσθαι, ῥητέον δὲ ὅμως. ὡς μὲν γὰρ οὐκ 
εὖ τὰ παρὰ σοῦ λεχϑέντα εἴρηται, τίς ἂν ἐπιχειρή- 
σειεν ἔμφρων λέγειν; ὅτι δὲ τὰ ῥηϑησόμενα πιλείονος 
συγγνώμης δεῖται χαλεπώτερα ὄντα, τοῦτο πειρατέον 
πῃ διδάξαι. περὶ ϑεῶν γάρ, ὦ Τίμαιε, λέγοντά τὶ 

πρὸς ἀνθρώπους δοκεῖν ἱκανῶς λέγειν ὅᾷον ἢ πἰδρὶ 
ϑνητῶν πρὸς ! ἡμᾶς. D 7ὰ ἀπειρία καὶ σφόδρα 
ἄγνοια τῶν ἀκουόντων περὶ ὧν ἂν οὕτως ἔχωσι ποῖ- 
λὴν δὐπορίαν παρέχεσϑον τῷ μέλλοντι λέγειν τι περὶ 
αὐτῶν" περὶ δὲ δὴ ϑεῶν ἴσμεν ὡς ἔχομεν. ἵνα δὲ σα- 

φέστεῤρον ὃ λέγὼ δηλώσω, τῇδέ μοὶ συνεπίσπεσϑϑ. μὲ- 
uno μὲν γὰρ δὴ xal ἀπεικασίαν τὰ παρὰ πάντων 

ἡμῶν ῥηϑέντα yos» mov γενέσθαι" τὴν δὲ τῶν yga- 

go wd 
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ἱ πῶ τρόπαιον ἔστησαν, ὦ Κριτία" 

CRITIA S. 

φέων εἰδωλοποιΐαν negl τὰ ϑεῖα ve καὶ οὐκ ἀνϑρώπι- 
»o σώματα γιγνομένην ἴδωμεν ῥᾳστώνης τε πέρι καὶ ! 
χαλεπότητος πρὸς τὸ τοῖς ὁρῶσι δοκεῖν ἀποχρώντως 
μεμιμῆσϑαι, καὶ κατοψόμεϑα, ὅτι γῆν μὲν καὶ ὄρη καὶ 
ποταμοὺς καὶ ὕλην οὐρανόν TB ξύμπαντα καὶ τὰ περὶ 

αὐτὸν ὄντα καὶ ἰόντα πρῶτον μὲν ay απῶμεν, ἂν τίς 
τι χαὶ βραχὺ πρὸς ὁμοιότητα αὐτῶν ἀπομιμεῖσϑαι δυ- 
γνατὸς ἢ)» πρὸς δὲ τούτοις, ἅτε οὐδὲν εἰδότες ἀκριβὲς 

περὶ τῶν τοιούτων, οὔτ ἐξετάζομεν οὔτε ἐλέγχομεν 
τὰ γεγραμμένα, σκιαγφαφίᾳ δὲ ἀσαφεῖ xo ἀπατηλῷ 

χρώμεϑα ! περὶ αὐτά" τὰ δὲ ἡμέτερα ὁπόταν τις ἐπι- 
χειρῇ σώματα ἀπεικάζειν, ὀξέως αἰσϑανόμενοι τὸ πα- 
ραλειπόμεγον διὰ τὴν ἀεὶ ξύγοικον κατανόησιν χαλδποὶ 
κριταὶ γιγνόμεϑα τῷ μὴ πάσας πάντως τὸς ὁμοιότη- 

τας ἀποδιδόντι. ταὐτὸν δὴ καὶ κατὰ τοὺς λόγους ἰδεῖν 

δεῖ γιγνόμενον, ὅτι τὰ μὲν οὐράνια καὶ ϑεῖα ἀγαπῶ- 
uer xoi σμικρῶς εἰκότα λεγόμενα, τὰ δὲ EL xai 
ἀνϑρώπινα ἀκριβῶς, ἐξδτάζομεν. ! ἐκ δὴ τοῦ παραχρῆ- 
μα νῦν λεγόμενα, τὸ πρέπον ἄν μὴ δυνώμεϑα πάντως 
ἀποδιδόναι, συγγιγνώσκειν χρεών" οὐ χὰρ ὡς ῥάδια τὰ 
ϑνητά, ἀλλ᾿ ὡς χαλεπὰ πρὸς δόξαν ὄντα, ἀπεικάζειν 

δεῖ διανοεῖσθαι. ταῦτα δὴ βουλόμενος ὑμᾶς ὑπομνῆ- 
σαι, καὶ * τὸ τῆς συγγνώμης οὐκ ἔλαττον, ἀλλὰ μεῖ- 
ζον, αἰτῶν περὶ τῶν μελλόντων ῥηϑήσεσϑαι, πάντα 

ταῦτα εἴρηκα, a Σώκρατες. εἰ δὴ δικαίως αἰτεῖν φαί- 
γομαι τὴν δωρεάν, ἑκόντες δίδοτε. 11. ΣΩ. Ti δ᾽ οὐ 
μέλλομϑν, ὦ Κριτία, διδόναι; καὶ πρός ii ἔτι τρίτῳ 

δεδόσϑω ταὐτὸν τοῦτο, Ἑρμοκράτει, παρ ἡμῶν. δῆλον 

γάρ, ὡς ὀλίγον V ὕστερον, ὅταν αὐτὸν δέῃ λέγειν, πα- 

ραιτήσεται καϑάπερ ὑμεῖς" iy οὖν ἑτέραν ' ἀρχὴν ἐκ- 

πορίξηται καὶ μὴ τὴν αὐτὴν ἀναγκασϑῇ λέγειν, ὡς 

ὑπαρχούσης αὐτῷ συγγνώμης εἰς τότϑ οὕτω λεγέτω. 
προλέγω 15. μήν, ὦ φίλε Κριτία, σοὶ τὴν τοῦ ϑεάτρου 

διάνοιαν, ὅτι ϑαυμαστῶς ὃ πρότερος εὐδοκίμηκεν ἐν 
αὐτῷ ποιητής, ὥςτε τῆς συγγνώμης δεῆσδι τινὸς σοι 
παμπόλλης, δἰ μέλλεις αὐτὰ δυνατὸς γενέσϑαι παρα- 

λαβεῖν. EP. Ταὐτὸν μήν, ὦ “Σώχρατες, κἀμοὶ παραγ- 

γέλλεις onep τῷδε. ἀλλὰ “γὰρ ἀϑυμοῦντες ! ἄνδρες οὐ- 

προϊέναι τ οὖν ἐπὶ 
τὸν λόγον ἀνδρείως χρή; καὶ τὸν Παίωνα T8 καὶ τὰς 

Μούσας ἐπικαλούμενον τοὺς παλαιοὺς πολίτας ἀγα- 

KP. Ὦ φίλε 

Ἑρμόκρατες, τῆς ὑστέρας τοταγμόνος, ἐπίπροσϑεν ἔχων 

ἄλλον ἔτι ϑαῤῥοῖς. τοῦτο μὲν οὖν οἷόν ἐστιν, αὐτό 
σοι τύχα δηλώσει" παραμυϑουμένῳ δ᾽ οὖν καὶ παρα- 
ϑϑαῤῥύνοντί σοι 7IELOTB OY καὶ πρὸς οἷς ϑεοῖς εἶπες, 

τούς τὸ ἄλλους κλητέον καὶ δὴ καὶ τὰ μάλιστα Μμη- 
μοσύνην. σχεδὸν γὰρ τὰ μέγιστα ἡμῖν τῶν λόγων ἐν 
ταύτῃ τῇ ϑεῷ πάντ᾽ ἐστί" μνησϑέντες γὰρ ἱκαγῶς καὶ 
ἀπαγγείλαντες τὰ 7018 ῥηϑέντα ὑπὸ τῶν ἱερέων καὶ 
δεῦρο ὑπὸ Σόλωνος κομισϑέντα σχεδὸν οἶδ᾽ ὅτι τῷδε 
τῷ ϑεάτρῳ δόξομεν τὰ προζήκοντα μετρίως ἀποτετε- 
λοκέναι. τοῦτ οὖν αὐτὸ ἤδη δραστέον, καὶ μβλλητέον 
οὐδὲν ἔτι. ΠΙ. Πάντων δὴ ! πρῶτον μνησϑώμεν, ὅτι 
τὸ κεφάλαιον dy ἐνάκις χίλια ἔτη, cq οὗ γεγονὼς 
ἐμηνύϑη πόλεμος τοῖς ^ ὑπὲρ Ἡρακλείας στήλας ἔξω 

κατοικοῦσι καὶ τοῖς ἐντὸς πᾶσιν" ὃν δεῖ νῦν διαπεραί- 
v&w. τῶν μὲν οὖν ἥδε ἡ πόλις ἄρξασα καὶ πάντα τὸν 
πόλεμον διαπολεμήσασα ἐλόγετο, τῶν δ᾽ oi τῆς ᾿4τ- 

RM » ; ΜΕΥ ΤΥ 
ϑους οντας ἀναφαίνδιν T8 καὶ Δ μνεῖν. 
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λαντίδος νήσου βασιλεῖς, ἢ ἣν δὴ Διβύης καὶ “σίας uel- 

ζω νῆσον οὖσαν ἔφαμεν εἶναί ποτα, νῦν δὲ ὑπὸ σει- 
σμῶν δῦσαν ἄπορον πηλὸν τοῖς ἐνθένδε ἐχπλέουσιν 
ἐπὶ τὸ πᾶν πέλαγος, * ore μηκότι πορεύεσϑαι, κω- 

λυτὴν παρασχεῖν. τὰ μὲν δὴ πολλὰ ἔϑνη βάρβαρα, καὶ 
ὅσα Ἑλλήνων ἣν γδνη τότε, καϑ᾿ ἕχαστα ἡ τοῦ λόγου 

διέξοδος oiov ἀνειλλομένη, τὸ argocrvyóv. ἑκασταχοῦ 
δηλώσει" τὸ δὲ Ιϑηναίων τε τῶν τότε καὶ τῶν ἐναν- 

τίων, οἷς διεπολέμησαν, c 

πρῶτα, τήν τ δύναμιν ἑκατέρων καὶ τὰς πολιτείας. 

αὐτῶν δὲ τούτων τὰ τῇδε 
πεῖν. Θεοὶ γὰρ ἅπασαν pw ποτὲ κατὰ ! τοὺς TO- 
πους διολάγχανον, οὐ κατ᾽ ἔριν" οὐ γὰρ ἂν ὀρϑὸν i ἔχοι 
λόγον, ϑεοὺς ἀγνοεῖν τὰ πρέποντα ἑκάστοις αὐτῶν, 

ἀνάγκη κατ ἀρχὰς διελϑεῖν 

ἔμπροσϑεν προτιμητόον εἰ- 

οὐδ᾽ αὖ γιγνώσκοντας τὸ μᾶλλον ἄλλοις προςῆκον, 
τοῦτο ἑτέροις αὑτοῖς δὶ ἐρίδων ἐπιχειρεῖν κτᾶσϑαι. 
δίκης δὴ κλήροις τὸ φίλον λαγχάνοντες κατῴκιζον τὰς 
χώρας, καὶ κατοικίσαντες, οἷον »ομῆς ποίμνια, κτήμα- 
τα καὶ ϑρέμματα ἑαυτῶν ἡμᾶς ἔτρεφον, πλὴν οὐ σώ- 
μασι σώματα βιαζόμενοι, καϑιάπθρ ποιμένες κτήνη 
πληγῇ ! γέμοντες, ἀλλ᾿ 3 μάλιστα εὔστροφον ζῶον, ἐκ 
πρύμνης ἀπευϑύνοντες oiov οἵἴακι πιδιϑ οἵ ψυχῆς ἐφα- 
πτόμενοι κατὰ τὴν αὑτῶν διάνοιαν, οὕτως ἄγοντες τὸ 
ϑνητὸν πᾶν ἐχυβέρνων. ἄλλοι μὲν οὖν κατ᾽ ἄλλους τό- 

move κληρουχήσαντες ϑεῶν ἐκεῖνα ἐχόσμουν, Ἥφαιστος 
δὲ κοινὴν καὶ ϑηνᾶ φύσιν ἔχοντες, ἅμα μὲν ἀδελφὴν 
ἐκ ταὐτοῦ πατρός, ἅμα δὲ φιλοσοφίᾳ φιλοτεχνίᾳ 16 
ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἐλϑόντες, οὕτω μίαν ἄμφω λῆξιν τήνδε 
τὴν χώραν εἰλήχατον ὡς οἰκείαν καὶ πρόξφορον ἀρετῇ 
καὶ φρονήσει πεφυκυῖαν, ἄνδρας δὲ ἀγαϑοὺς ἐμποιης- 
σαντες ! αὐτόχϑονας ἐπὶ γοῦν ἔϑεσαν τὴν τῆς πολι- 
τείας τάξιν" ὧν τὰ μὲν ὀνόματα σέσωται, τὰ δὲ ἔργα 

διὰ τὰς τῶν παραλαμβανόντων φϑορὰς καὶ τὰ μήκη 
τῶν χρόνων ἠφανίσϑη. τὸ γὰρ περιλδιπόμενον ἀεὶ γέ- 
»ος, ὥρπερ καὶ πρόσϑεν ἐῤῥήϑη, κατελείπετο ὄρβιον 
καὶ ἀγράμματον, τῶν ἐν τῇ χώρᾳ δυναστῶν τὰ ὀνό- 
ματα ακηκοὸς μόνον καὶ βραχέα πρὸς αὐτοῖς τῶν ἔρ- 
yov. τὰ μὲν οὖν ὀνόματα τοῖς ἐκγόνοις ἐτίϑεντο ἀγα- 
πῶντες, τὰς δὲ ἀρετὰς καὶ τοὺς νόμους τῶν ἔμπρο- 
σϑεν οὐκ εἰδότες, εἰ μὴ σκοτεινὰς περὶ ἑκάστων τινὰς 
ἀκοάς, ἐν ἀπορίᾳ δὲ τῶν ἀναγκαίων ἐπὶ πολλὰς ye- 
νεὰς ὄντες καὶ αὐτοὶ καὶ παῖδες, πρὸς οἷς ἠπόρουν 
τὸν γοῦν ἔχοντες, τούτων * πέρι καὶ τοὺς λόγους ποι- 
οὔμενοι, τῶν ἐν τοῖς πρόσϑεν καὶ πάλαι ποτὲ  Yeyo- 

γότων ἠμέλουν" μυϑολαγία γὰρ ἀναζήτησίς τε τῶν πα- 
λαιῶν μετὰ σχολῆς ἅμ᾽ ἐπὶ τὰς πόλεις ἔρχεσϑον, ὅταν 

ἔδητόν τισιν ἤδη τοῦ βίου τἀναγκαῖα κατεσκευασμένα, 
πρὶν δὲ οὐ. ταύτῃ δὴ τὰ τῶν παλαιῶν ὀνόματα Gvev 
τῶν ἔργων διασέσωται. λέγω δὲ αὐτὰ τεκμαιρόμενος, 

ὅτι Κέκροπός τε" καὶ Ἐρεχϑέως καὶ Ἐριχϑονίου καὶ 
Ἐρυσίχϑονος τῶν τα ἄλλων τὰ πλεῖστα, ὅσαπερ ! καὶ 

Θησέως τῶν ἄγω περὶ τῶν ὀνομάτων ἑκάστων ἀπο- 
μνημονεύεται, τούτων ἐκδίνους τὰ πολλὰ ἐπονομάζον- 

τας τοὺς ἱερέας Σόλων i ἔφη τὸν τότ διηγεῖσϑαι πόλε- 
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M9y» κατα τῶν γυναικῶν κατὰ ταὐτά. καὶ δὴ καὶ τὸ j 

τῆς ϑεοῦ σχῆμα καὶ ἄγαλμα, ὡς κοινὰ TOT ἦν τὰ 

ἐπιτηδεύματα ταῖς x8 γυναιξὶ καὶ τοῖς ἀνδράσι τὰ πε- 
ρὲ τὸν πόλεμον, οὕτω κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν νόμον ὦπλι- 
σμένην τὴν ϑεὸν ἀνάϑημα βἶναι τοῖς τότε, ἔχδειγμα 
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ὅτι πάνϑ᾽ ὅσα ! ξύννομα ζῶα ϑήλεα καὶ ὅσα ἄῤῥενα, 
τὴν προςήκουσαν ἀρετὴν ἑκάστῳ γένει πᾶν κοινῇ δυ- 
γατὸν ἐπιτηδεύειν πέφυκεν.  1V. Ὥικει δὲ δὴ TOT ἐν 
τῇδε τῇ χώρᾳ τὰ μὲν ἄλλα ἔϑνη τῶν πολιτῶν πε- 
gi τὰς δημιουργίας ὄντα xot τὴν £x τῆς γῆς τροφήν, 

τὸ δὲ μάχιμον v ἀνδρῶν ϑείων κατ᾽ ἀρχὰς ἀφορι- 

σϑὲν ᾧκει χωρίς, πάντα εἰς τροφὴν καὶ παίδευσιν τὰ 
προφήκοντα ἔχον, ἴδιον μὲν αὐτῶν οὐδεὶς οὐδὲν κεκτημέ- 
γος, ἅπαντα δὲ πάντων κοινὰ ! νομίζοντες αὑτῶν, πέρα 

δὲ ἱκανῆς τροφῆς οὐδὲν ἀξιοῦντες παρὰ τῶν ἄλλων δέ- 

χεσϑαι πολιτῶν, καὶ πάντα δὴ τὰ χϑὲς λεχϑέντα ἐπι- 
τηδεύματα ἐπιτηδεύοντες, ὅσα περὶ τῶν ὑποτεϑέντων 
ἐρῥήϑη φυλάκων. καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τῆς χώρας ἡμῶν 
πιϑανὸν καὶ ἀληϑὲς ἐλέγετο, πρῶτον μὲν τοὺς ὅρους 

αὐτὴν ἐν τῷ τότ᾽ ἔχειν ἀφωρισμένους πρὸς τὸν ᾿Ισϑμὸν 
καὶ τὸ κατὰ τὴν ἄλλην ἤπειρον μέχρι τοῦ Κιϑαιρῶνος 
καὶ Πάρνηϑος τῶν ἄκρων, καταβαίνειν δὲ ! τοὺς ὅρους 

ἐν δεξιᾷ τὴν ᾿Ὡρωπίαν ἔχοντας, ἐν ἀριστερᾷ δὲ πρὸς 

ϑαλάττης ἀφορίζοντας τὸν Ἡσωπόν, ἀρετῇ δὲ πᾶσαν 
γὴν ὑπὸ τῆς ἐνθάδε ὑπερβάλλεσϑαι, διὸ καὶ δυνατὴν 
εἶναι τότε τρέφειν τὴν χώραν στρατόπεδον πολὺ τὸ 
τῶν περιοίκων». μέγα δὲ τεκμήριον ἀρετῆς" τὸ γὰρ γὺν 
αὐτῆς λείψανον ἐναάμιλλόν ἐστι πρὸς ἡντινοῦν τῷ πάμ- 
φόρον δὐκαρπον τε εἶναι καὶ τοῖς ζώοις * πᾶσιν &V- 
βοτον. τότε δὲ πρὸς τῷ κάλλει καὶ παμπλήϑη ταῦτα 
ἔφερε. πῶς οὖν δὴ τοῦτο πιστόν, καὶ κατὰ τί λεΐμα- 

vov τῆς τότε γῆς ὀρϑῶς ἂν λέγοιτο; πᾶσα ἀπὸ τῆς 

ἄλλης ἠπείρου μακρὰ προτείνουσα εἰς τὸ πέλαγος οἷον 
ἄκρα κεῖται" τὸ δὴ τῆς ϑαλάττης ἀγγεῖον περὶ αὐτὴν 
τυγχάνοι πᾶν αγχιβαϑὲς ὄν. πολλῶν οὖν γεγονότων 
καὶ μεγάλων κατακλυσμῶν ἐν τοῖς ἐνακιςχιλίοις ἔτεσι, 
τοσαῦτα γὰρ πρὸς τὸν γὺν ἀπ ἐχείνου τοῦ χρόνου 
γέγονδν ! ἔτη, τὸ τῆς γῆς ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις καὶ 
πάϑεσιν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ἀποῤρῥέον οὔτε χῶμα, ὡς ἐν 
ἄλλοις τόποις, προχοὶ λόγου ἄξιον ἀεΐ TE κύκλῳ 76- 

ριβῥέον εἰς βάϑος ἀφανίζεται" λέλειτιται δή, καϑάπερ 
ἐν ταῖς μικραῖς νήσοις, πρὸς τὰ τότε τὰ νῦν οἷον γνο- 
σήσαντος σώματος ὀστᾶ, περιεθῥυηκυΐας τῆς γῆς ὅση 
πίειρα καὶ μαλακή, τοῦ λεπτοῦ σώματος τῆς χώρας 

μόνου λειφϑέντος. τότε δὲ ἀκέραιος οὖσα τά τὸ ὄρη 
γηλόφους ὑψηλοὺς εἶχε, καὶ và Φελλέως νῦν ὀνομα- 

σϑέντα πεδία πλήρη γῆς πιείρας ἐκέκτητο, καὶ πολλὴν 

ἐν τοῖς ὄρεσιν ὕλην εἶχεν, ἧς καὶ νῦν ἔτι φανερὰ τε- 
quiu τῶν γὰρ ὀρῶν ἔστιν ἃ νῦν μὲν ἔχει μελίτταις 
μόναις τροφήν, χρόνος δ᾽ οὐ πάμπολυς, ὅτε δένδρων 

αὐτόϑεν εἰς οἰκοδομήσεις τὰς μεγίστας ἐρειψίμων τμη- 
ϑέντων στεγάσματ ἐστὶν ἔτι σᾶ. πολλὰ δ᾽ ἦν ἀλλ 
ἥμερα ὑψηλὰ δένδρα, νομὴν δὲ βοσκήμασιν ἀμήχανον 

ἔφερε. καὶ δὴ καὶ τὸ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὕδωρ ἐχαρποῦτο ! 
ἐκ Διός, οὐχ ὡς νῦν ἀπολλῦσα ῥέον ἀπὸ ψιλῆς τῆς 
γῆς εἰς ϑάλατταν, ἀλλὰ πολλὴν ἔχουσα καὶ εἰς αὑτὴν 

καταδεχομένη, τῇ χεραμέδι στεγούσῃ γῆ διαταμιευομέ- 
νὴ τὸ καταποϑὲν ἐκ τῶν ὑψηλῶν ὕδωρ εἰς τὰ κοῖλα 

ἀφιεῖσα, κατὰ πάντας τοὺς τόπους παρεΐχετο ἄφϑονα 
κρηνῶν καὶ ποταμῶν νάματα, ὧν καὶ νῦν ἔτι ἐπὶ ταῖς 
magis ταῖς πρότερον οὖσαις ἱερὰ λελειμμένα ἐστὶ ΩΝ 

μεῖα, ὅτι περὶ αὐτῆς ἀληϑῆ λέγεται τὰ νῦν. ΤᾺ 

μὲν ' ovy τῆς ἄλλης χώρας φύσει T8 οὕτως εἶχε, καὶ 

διεκεχόσμητο, ὡς εἰκός, ὑπὸ γεωργῶν μὲν ἀληϑινῶν 

PLATONIS 

καὶ πραττόντων αὐτὸ τοῦτο, φιλοκάλων δὲ καὶ εὐφυῶν, 
γὴν δὲ ἀρίστην καὶ ὕδωρ ἀφϑονώτατον ἐχόντων καὶ 

ὑπὲρ τῆς γῆς ὥρας μετριώτατα κεχραμένας" τὸ δ᾽ ἄστυ 
κατῳκισμένον ὧδ᾽ ἦν ἐν τῷ τότε χφόνῳ. πρῶτον μὲν 
τὸ τῆς ἀκροπόλδως εἶχε τότε οὐχ ὡς τὰ νῦν ἔχει. νῦν 
μὲν γὰρ μία γενομένη * νὺξ ὑγρὰ διαφερόντως γῆς 

αὐτὴν ψιλὴν περιτήξασα πεποΐηκδ, σεισμῶν ἅμα καὶ 
πρὸ τῆς ἐπὶ Δευκαλίωνος φϑορᾶς τρίτου πρότερον 

ὕδατος ἐξαισίου γενομένου" τὸ δὲ πρὶν ἐν ἑτέρῳ χρό- 
γῳ μέγεϑος μὲν ἣν πρὸς τὸν Ἤριδανὸν καὶ τὸν TA- 
σὸν ἀποβεβηκυῖα καὶ ,περιειληφυῖα ἐντὸς τὴν Πύκνα 
καὶ τὸν “υκαβηττὸν ὃ ὅρον ἐκ τοῦ καταντικρὺ τῆς Πυ- 
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κνὸς ἔχουσα, γεώδης, δ᾽ ἦν πᾶσα καὶ πλὴν ὀλίγων 

ἐπίπεδος ἀνωϑεν. κεῖτο δὲ τὰ μὲν ἔξωϑεν, vm ! αὐ- 
τὰ τὰ πλάγια αὐτῆς, ὑπὸ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν 
γεωργῶν ὅσοι πλησίον ἐγεώργουν" τὰ δ᾽ ἐπάνω τὸ 
μάχιμον αὐτὸ xo αὑτὸ “μόνον γένος περὶ τὸ τῆς A- 
avc Ἡφαίστου τὸ ἵερὸν κατῳκήκειν, οἷον μιᾶς οἰ- 
κίας κῆπον ἑνὶ περιβόλῳ προςπεριβεβλημένοι. τὰ γὰρ 
πρὸς βοῤῥᾶν αὐτῆς ᾧκουν οἰκίας κοινὰς καὶ ξυσσίτια 
χειμορινὰ κατασκευασάμενοι καὶ πάντα, ὅσα πρέποντα 
ἣν τῇ ποινῇ πολίτοίᾳ δι οἰκοδομήσεων ὑπάρχειν αὖ- 

τῶν καὶ ! τῶν ἱερῶν, ἄνευ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου" τού- 
τοις γὰρ οὐδὲν οὐδαμόσε προςεχρῶντο, ἀλλὰ τὸ μέσον 
ὑπερηφανίας xai ἀνελευϑερίας μεταδιώκοντες κοσμίας 

φχοδομοῦντο οἰκήσεις, ἐν αἷς αὐτοὶ ve καὶ ἐκγόνων ἔκ- 
7γονοι καταγηρῶντες ἄλλοις ὁμοίοις τὰς αὐτὰς ἀδὲ πα- 
φεδίδοσαν" τὰ δὲ πρὸς νότου κήπους καὶ γυμνάσια 

συσσίτιά τὸ ἀνέντες οἷα ϑέρους “κατεχρῶντο ἐπὶ ταῦτα 
αὐτοῖς. κρήνη δ᾽ ἣν μία κατὰ τὸν τῆς γῦν ἀκροπόλεως 
τόπον, ἧς ἀποσβεσϑείσης ! ὑπὸ τῶν σεισμῶν. τὰ νῦν 
γάματα σμικρὰ κύκλῳ καταλέλειπται, τοῖς δὲ τότε πᾶ- 

σι παρεῖχεν ἄφϑονον ῥεῦμα, εὐχρὰς οὖσα πρὸς χει- 

μῶνά τὸ καὶ ϑέρος. τούτῳ δὴ κατῴκουν τῷ σχήματι, 
τῶν μὲν αὑτῶν πολιτῶν φύλακες, τῶν δὲ ἄλλων EAÀMj- 

vov ἡβεμόνες ἑκόντων, πλῆϑος δὲ διαφυλάττοντες 0 τι 
μάλιστα ταὐτὸν ἑαυτὼν εἶναι πρὸς τὸν ἀδὶ χρόνον d»- 

δρῶν καὶ γυναικῶν, τὸ δυνατὸν πολεμεῖν ἤδη καὶ τὸ 
ἔτι, περὶ δύο μάλιστα ὄντες ' μυριάδας. VI. Οὗτοι 

μὲν οὖν δὴ τοιοῦτοἑ τε ὄντες αὐτοὶ καὶ τινα τοιοῦτον 
ἀεὶ τρόπον τήν τε ἑαυτῶν καὶ τὴν Ἑλλάδα δίκῃ διοι- 
κοῦντες, ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ Ἡσίαν κατά T8 σω- 
μάτων καλλη καὶ κατὰ τὴν τῶν ψυχῶν παντοίαν ἀρε- 

τὴν Sy quot T8 ἦσαν καὶ ὀνομαστότατοι, πάντων τῶν 

τότε" τὰ δὲ δὴ τῶν ἀντιπολεμησάντων αὐτοῖς οἷα ἦν 

ὥς τε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐγένετο, μνήμης ἂν μὴ στερηϑῶμεν 
ὧν ἔτι παῖδες ὁ ὄντες ἠχούσαμεν, εἰς τὸ μέσον αὐτὰ yvy 
ἀποδώσομεν ὑμῖν τοῖς φίλοις εἶναι κοινά. Τὸ δ᾽ £r 
βραχὺ πρὸ τοῦ * λόγου δεῖ δηλῶσαι, E πολλάκις ἀ- 
κούοντες Ἑλληνικὰ βαρβάρων ἀνδρῶν ὀνόματα ϑαυμά- 
ζητε᾿ Σόλων ἅτ᾽ 

ἐπινοῶν εἰς τὴν αὑτοῦ ποίησιν καταχρήσασϑαι τῷ λό- 
T0» διαπυνϑανόμενος τὴν τῶν ὀνομάτων δύναμι», δὺρε 
τούς 18 Aiyviiiove τοὺς πρώτους ἐκείνους αὐτὰ γ9α- 
ψαμένους εἰς τὴν αὑτῶν φωνὴν μετενηνοχότας, αὐτός 
τὸ αὖ πάλιν ἑκάστου τὴν διάνοιαν ὀνόματος ἀναλαμ- 
βάνων E τὴν ἡμετέραν ! ἄγων φωνὴν ἀπεγφάφετο. 
καὶ ταῦτά 78 δὴ τὰ γράμματα παρὰ τῷ πάππῳ Tow 
xol £p ἐστὶ παρ᾽ ἐμοὶ νῦν διαμεμελέτηταὶ v8 Vm ἐμοῦ 

τὸ “γὰρ αἴτιον αὐτῶν πεύσεσϑε. 
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παιδὸς ὄντος. ἂν οὖν ἀκούητε τοιαῦτα, οἷα καὶ τῇδε, 

ὀνόματα, μηδὲν ὑμῖν ἔστω ϑαῦμα: τὸ γὰρ αἴτιον αὐ- 
τῶν ἔχετβ. μακροῦ δὲ δὴ λόγου τοιάδε τις ἦν ἀρχὴ 
τότε. VM. Καϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέχϑη περὶ 

τῆς τῶν ϑεῶν λήξεως, ὅτι κατενείμαντο γῆν πᾶσαν ἔν- 
ϑα μὲν μείζους λήξεις, ἔνϑα δὲ καὶ ἐλάττους, ἱερὰ 

ϑυσίας τε αὑτοῖς ! κατασχευάζοντες, οὕτω δὴ καὶ τὴν 

γῆσον Ποσειδῶν τὴν Ἡτλαντίδα λαχὼν ἐκγόνους ἑαυ- 
τοῦ κατῴκισεν ἐκ Sog χυναιχὸς γεννήσας ἔν τινι 
τόπῳ xoujde τῆς νήσου. πρὸς ϑαλάττης μέν, κατὰ δὲ 

μέσον πάσης πεδίον ἣν, ὃ δὴ πάντων πεδίων κάλλι- 

στον ἀρετῇ 18 ἱκανὸν γεγέσϑαι λέγεται. πρὸς τῷ πε- 
δίῳ δὲ αὖ κατὰ μέσον σταδίους ὡς πεντήκοντα age- 
στὸς ἦν ὅρος βραχὺ πάντῃ. τούτῳ δ᾽ ἦν ἔνοικος τῶν 
ἐχεῖ κατὰ ἀρχὰς ἐχ γῆς ἀνδρῶν γεγονότων Εὐήνωρ 
μὲν ὄνομα, ! γυναικὶ δὲ συνοικῶν Δευκίππῃη" Κλειτὰ 
δὲ μονογενῆ ϑυγατέρα ἐγεννησάσϑην. ἤδη δ᾽ εἰς av- 
δρὸς ὥραν ἡκούσης τῆς κόρης ἢ τε μήτηρ τελευτᾷ καὶ 

ὁ πατήρ, αὐτῆς δὲ εἰς ἐπιϑυμίαν Ποσειδῶν ἐλϑὼν ξυμ- 
μίγνυται, PT τὸν γήλοφον, ἐν ᾧ κατῴκιστο, ποιῶν εὐ- 

ερκῆ περιῤῥήγνυσι κύχλῳ, gU γῆς 18 ἐναλλὰξ 

ἐλάττους μείζους τε περὶ ἀλλήλους ποιῶν τροχούς, δύο 

μὲν γῆς; ϑαλάττης δὲ τρεῖς οἷον τορνεύων ἐκ μέσης 

τῆς νήσου, πάντη ἴσον ἀφεστῶτας, ὥςτε ἄβατον ! ev- 
ϑρώποις εἶναι" πλοῖα γὰρ καὶ τὸ πλεῖν οὕπω τότ᾽ ἦν. 
αὐτὸς δὲ τήν τε ἐν μέσῳ νῆσον οἷα δὴ ϑεὸς εὐμαρῶς 
διεκόσμησεν, ὕδατα μὲν διττὰ ὑπὸ γῆς ἄνω πηγαῖα 
κομίσας, τὸ μὲν ϑερμόν, ψυχρὸν δὲ ἐκ χρήνης ἀποῤ- 
δέον ἕτερον, τροφὴν δὲ παντοΐαν καὶ ἱκανὴν fx τῆς 
γῆς ἀναδιδούς. παίδων δὲ ἀῤῥένων πέντε γενέσεις δι- 
δύμους χεννησάμενος ἐθρέψατο, χαὶ τὴν »ῆσον τὴν 
ιτλαντίδα πᾶσαν δέκα μέρη κατανεΐμας τῶν μὲν πρε- 
σβυτάτων τῷ προτέρῳ γενομένῳ * τήν τὲ μητρῴαν oi- 
κησιν καὶ τὴν κύκλῳ λήξιν, πλείστην καὶ ἀρίστην ov- 

σαν, ἀπένειμε, βασιλέα τε τῶν ἄλλων κατέστησε, τοὺς 
δὲ ἄλλους ἄρχοντας, ἑκάστῳ δὲ ἀρχὴν πολλῶν ἀνϑρώ- 
Gv καὶ τόπον πολλῆς χώρας ἔδωκεν. ὀνόματα δὲ πᾶ- 
σιν ἔϑετο, τῷ μὲν πρεσβυτάτῳ καὶ βασιλεῖ τοῦτο, οὗ 

δὴ καὶ πᾶσα ἢ νῆσος TO 18 πέλαγος i ἔσχεν ἐπωνυμίαν, 

οἸτλαντικὸν λεχϑέν, ὅτι τοὔνομ᾽ ἣν τῷ πρώτῳ βασι- 
λεύσαντε τότε ᾿Ατλας᾽ τῷ δὲ διδύμῳ ! uer ἐχεῖνόν τὸ 

: Í UM Ξι Y LE: , 
γενομένῳ, An&w δὲ ἄκρας τῆς νήσου πρὸς Ηραχλείων 

στηλῶν εἰληχότι ἐπὶ τὸ τῆς Γαδειρικῆς νῦν χώρας κατ᾽ 
ἐχεῖνον τὸν τόπον ὀνομαζομένης, Ἑλληνιστὶ μὲν Εὐμη- 
λον, τὸ δ᾽ ἐπιχώριον Τάδειρον, ὅπερ τ΄ ἣν ἐπίκλην, 
ταύτῃ ὄνομα παράσχοι. τοῖν δὲ δευτέροιν γενομένοιν 
τὸν μὲν ?tugrign, τὸν δὲ Εὐαΐμονα ἐχάλεσε᾽ τρίτοις δὲ, 

Μνησέα μὲν τῷ προτέρῳ γενομένῳ, τῷ δὲ μετὰ τοῦ- 
τον Αὐτόχϑονα" τῶν δὲ ! τετάρτων "Eldotnnov μὲν 
τὸν πρότερον, Μήστορα δὲ τὸν ὕστερον" ἐπὶ δὲ τοῖς 
πέμπτοις τῷ μὲν ἔμπροσϑεν Ἄἴζαης ὄνομα ἐτέϑη, τῷ 

δ᾽ ὑστέρῳ “ιαπρεπής. οὗτοι δὴ πάντες αὐτοΐ T8 καὶ 
ἔχγονοι τούτων ἐπὶ γενεὰς πολλὰς ᾧκουν ἄρχοντες μὲν 
πολλῶν ἄλλων κατὰ τὸ πέλαγος νήσων, ἔτι δέ, ὥςπερ 
χαὶ πρότερον ἐῤῥήϑη, μέχρι τ Αἰγύπτου καὶ Τυῤῥη- 
γίας τῶν ἐντὸς δεῦρο ἐπάρχοντες. Ἄτλαντος δὴ πολὺ 

μὲν ἄλλο καὶ , τίμιον γίγνεται γένος, ' βασιλεὺς δὲ ὃ 
πρεσβύτατος, ἀεὶ τῷ πρεσβυτάτῳ τῶν ἐχγόνων παρα- 
διδοὺς ἐπὶ γενεὰς πολλὰς τὴν βασιλείαν διέσωζον, 
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πλοῦτον μὲν χεχτημένοι πλήϑει τοσοῦτον, ὅσος οὔτε 
πῶ πρόσϑεν ἐν δυναστείαις τισὶ βασιλέων γέγονεν ov- 
τε ποτὲ ὕστερον γενέσϑαι ῥάδιος, κατεσκευασμένα δὲ 
πάντα ἦν αὐτοῖς, ὅσα ἐν πόλει καὶ ὅσα κατὰ τὴν ἄλ- 
Ànv χώραν ἢν ἔργον κατασχευάσασϑαι. πολλὰ μὲν γὰρ 

διὰ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς προς gne ἔξωϑεν, πλεῖστα δὲ ἢ 

νῆσος ! αὐτὴ παρείχετο εἰς τὰς τοῦ βίου κατασκευάς, 
πρῶτον μὲν ὅσα ὑπὸ μεταλλείας ὀρυττόμενα στερεὰ 
καὶ ὅσα τηκτὰ γέγονε: καὶ τὸ νῦν ὀνομαζόμενον μό- 
γον, τότε δὲ πλέον ὀνόματος ἣν τὸ γένος ἐκ γῆς ópvr- 
τόμενον ὀρειχάλχου κατὰ τόπους πολλοὺς τῆς νήσου, 
πλὴν χρυσοῦ τιμιώτατον ἐν τοῖς τότε ὄν" καὶ ὅσα ὕλη 

| πρὸς τὰ τεκτόνων διαπονήματα πεαρέχϑεαις πάντα φέ- 

pond ἄφϑονα, τά T8 αὖ περὶ τὰ ζῶα ἱκανῶς ἥμερα | 

xci ἄγρια τρέφουσα. καὶ δὴ καὶ ἐλεφάντων ἣν ἐν αὐὖ- 
τῇ γένος πλεῖστον" vou γὰρ τοῖς τε ἄλλοις ζώοις, 

ὅσα xc ἕλη καὶ λίμνας καὶ ποταμούς, ὅσα T αὐ 

κατ᾽ ὄρη * xai ὅσα ἐν τοῖς πεδίοις γέμεται, ξύμπασι 

παρῆν ἅδην, καὶ τούτῳ κατὰ ταὐτὰ τῷ ζώῳ, μεγίστῳ 
πεφυχότι καὶ πολυβορωτάτῳ. πρὸς δὴ τούτοις, ὅσα 
εὐώδη τρέφει που γῆ τὰ νῦν, διζῶν ἢ χλόης ἢ ξύλων 

ἢ χυλῶν στακτῶν εἴτε ἀνϑῶν ἢ καρπῶν, ἔφερέ τε ταῦ- 
τα καὶ ἔτρεφεν εὖ. ἔτι δὲ τὸν ἥμερον καρπόν, τὸν τε 
ξηρόν, ὃς ἡμῖν τροφῆς ἕνεκά ἐστι, καὶ ὅσοις χάριν τοῦ 
σίτου προςχρώμεϑα — καλοῦμεν δὲ αὐτοῦ τὰ μέρη 
! ὄσπρια --- καὶ τὸν ὅσος ξύλινος, πώματα καὶ βρώ- 
ματα xai ἀλείμματα φέρων, παιδιᾶς τε ὃς ἕνεκα ἧδο- 
γῆς t6 γέγονε δυςϑησαύριστος ἀκροδρύων. καρπός, ὅσα 
τε παραμύϑια πλησμονῆς μεταδόρπια ἀγαπητὰ κα- 

μνοντι τίϑεμεν, ἅπαντα ταῦτα 7 TOTE ποτὲ οὖσα vp 

ἡλίῳ »ῆσος ἱερὰ καλά τε καὶ ϑαυμαστὰ καὶ πλήϑεσιν 

ἄπειρα ἔφερε. ταῦτα οὖν λαμβάνοντὸς πάντα παρὰ 
τῆς γῆς κατεσκευάζοντο τά τε ἱερὰ καὶ τὰς βασιλικὰς 
! οἰχήσεις καὶ τοὺς λιμένας καὶ τὰ νεώρια καὶ ξύμ- 
πασαν τὴν ἀλλὴν χώραν, τοιᾷδε ἐν τάξει διακο- 
σμοῦντες. VIL Τοὺς τῆς ϑαλάττης τροχούς, οἵ 
περὶ τὴν ἀρχαΐαν ἦσαν μητρόπολιν, πρῶτον μὲν 

ἐγεφύρωσαν, ὁδὸν ἔξω καὶ ἐπὶ τὰ βασίλεια ποιού- 

μένοι. τὰ δὲ βασίλεια ἐν ταύτῃ τῇ τοῦ ϑεοῦ καὶ 
τῶν προγόνων κατοικήσει καὶ ἀρχὰς ἐποιήσαντο &v- 
Suc, ἕτερος δὲ παρ᾽ ἑτέρου δεχόμενος, κεκοσμημένα 
κοσμῶν, ὑπερεβάλλετο εἰς δύναμιν ! ἀεὶ τὸν ἔμπρο- 
σϑεν, ἕως εἰς ἔχπληξιν μεγέϑεσι καλλεσὲ 18 ἔργων ἰδεῖν 
τὴν οἴκησιν ἀπειργάσαντο. διώψυψα μὲν γὰρ ἐκ τῆς 
ϑαλάττης ἀρχόμενοι τρίπλεϑρον τὸ πλάτος, ἑκατὸν δὲ 
ποδῶν βάϑος, μῆκος δὲ πεντήκοντα σταδίων, ἐπὶ τὸν 

ἐξωτάτω τροχὸν συνέτρησαν, καὶ τὸν ἀνάπλουν ἐκ 
ι τῆς ϑαλάττης ταύτῃ πρὸς ἐχεῖνον ὡς εἰς λιμένα 
ἐποιήσαντο, διελόντες στόμα ναυσὶ ταῖς μεγίσταις 
ἱκανὸν εἰςπλεῖν. καὶ δὴ καὶ τοὺς τῆς γῆς τροχούς, οἵ 

τοὺς τῆς ϑαλάττης διεῖργον, κατὰ τὰς γεφύρας. διεῖ- 

λον ὅσον μιᾷ τριήρει διέκπλουν εἰς ἀλλήλους, καὶ κα- 

τεστέγασαν. ἄνωϑεν, ὥςτε τὸν ὑπόπλουν κάτωϑεν εἷ- 

ve τὰ γὰρ τῶν τῆς γῆς τροχῶν χείλη βάϑος εἶχεν 
ἱχανὸν ὑπερέχον τῆς ϑαλάττης. ἦν δὲ 0 μὲν μέγιστος 
τῶν τροχῶν, εἰς ὃν T ϑάλαττα συνετέτρητο, τριστά- 
διος τὸ πλάτος, ὁ 9 ἑξῆς τῆς γῆς ἴσος ἐκείνῳ" τοῖν 

δὲ δευτέροιν ὁ 0 μὲν ὑγρὸς δυοῖν σταδίοιν πλάτος, ὃ δὲ 
ξηρὸς ἴσος αὖ πάλιν τῷ πρύόσϑεν ὑγρῷ σταδίου δὲ 
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ὃ περὶ αὐτὴν τὴν ἐν μέσῳ νῆσον περιϑέων. ἡ δὲ νῆ- 
τὰ βασίλδια qv, πέντε σταδίων τὴν διά- 

μδερον εἶχε. ταύτην δὴ κύκλῳ καὶ τοὺς τροχοὺς καὶ 
τὴν γέφυραν πλεϑριαίαν τὸ πλάτος οὖσαν ἔνϑεν καὶ 
ἔνϑεν λιϑίνῳ περιεβάλλοντο τεΐχει, πύργους xol πύ- 

λας ἐπὶ τῶν γεφυρῶν κατὰ τὰς τῆς ϑαλάττης διαβά- 
ἑκασταχόσε ἐπιστήσαντες. τὸν δὲ λέϑον ἔτεμνον 
τῆς νήσου κύκλῳ τῆς ἐν μέσῳ καὶ ὑπὸ τῶν τρο- 

χῶν ἔξωϑεν καὶ ἐντός, τὸν μὲν λευκόν, τὸν δὲ μέλανα, 

τὸν δὲ ἐρυϑρὸν ὄντα᾽ τέμνοντες ' δὲ ἅμα ἀπειργά- 
ζοντο νεωςοίκους κοίλους διπλοῦς ἐντός, κατηρεφεῖς 

αὐτῇ τῇ πέτρᾳ. καὶ τῶν οἰκοδομημάτων τὰ μὲν ἁπλᾶ, 
τὰ δὲ μιγνύντες τοὺς λίϑους ποικίλα ὕφαινον παιδιᾶς 

χάριν, ἡδονὴν αὐτοῖς ξύμφυτον ἀπονέμοντες" καὶ τοῦ 
μὲν περὶ τὸν ἐξωτάτω τροχὸν τείχους χαλκῷ περιελάμ- 
βανον πάντα τὸν περίδρομον, οἷον ἀλοιφῇ προςχρώ- 
μενοι, τοῦ Ó ἐντὸς καττιτέρῳ περιἕτηκον;, τὸν δὲ πε- 

gl αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν ὀρβιχάλκῳ ! μαρμαρυγὰς ἔχον- 
τι πυρώδεις. ΙΧ. Τὰ δὲ E πῆς ἀκροπόλεως ἐντὸς 

βασίλεια κατεσκδουασμένα ὧδ᾽ ἦν. ἐν μέσῳ μὲν ἱερὸν 

ἅγιον αὐτόϑι τῆς τϑ Κλειτοῦς καὶ τοῦ “Ποσειδῶνος 
ἄβατον ἀφεῖτο, περιβόλῳ χφυσῷ περιβεβλημένον, TOUT 
ἐν Q κατ ἀρχὰς ἐφίτυσαν καὶ ᾿ἐγώνησαν τὸ τῶν δὲ- 
χὰ βασιλειδῶν γένος" ἔνϑα καὶ κατ᾽ ἐγιαυτὸν ἐκ πα- 
σῶν τῶν δέκα λήξεων ὡραῖα αὐτόσε ἀπετέλουν ἱερὰ 
ἐχείνων ἑκάστῳ. τοῦ δὲ Ποσδιδῶνος αὐτοῦ νεὼς ἦν, 

σταδίου μὲν μῆκος, ! εὖρος δὲ τρισὶ πλέϑροις, ὕψος 
δ᾽ ἐπὶ τούτοις σύμμετρον ἰδεῖν, εἶδος δέ τι βαρβαρι- 
κὸν ἔχοντος. πάντα δὲ ἔξωϑεν περιήλδαψαν τὸν Y&OY 
ἀργύρῳ, πλὴν τῶν ἀκρωτηρίων, τὰ δὲ ἀκρωτήρια y 
σῷ. τὰ δὲ ἐντός, τὴν μὲν ὀροφὴν ἐλεφαντίνην *av* 
ἰδεῖν πᾶσαν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ ὀρειχάλκῳ πεποι- 
παμένην; τὰ δὲ ἄλλα πάντα τῶν τοίχων T8 καὶ κιόνων 
καὶ ἐδάφους ὀρειχάλκῳ περιέλαβον. χρυσᾶ δὲ ἀγαλ- 
ματα ἐνέστησαν, τὸν μὲν ϑεὸν ἐφ᾽ “ἅρματος ἑστῶτα 
ἕξ ὑποπτέρων ! ἵππων ἡνίοχον, αὐτόν 18 ὑπὸ μεγέ- 
ϑους τῇ κορυφῇ τῆς ὑροφῆς ἐφαπτόμενον, ἹΝηρῇδας 
δὲ ἐπὶ δελφίνων ἑκατὸν κύκλῳ τοσαύτας γὰρ ἐνόμι- 
Cov αὐτὰς οἱ τότε εἶναι. πολλὰ δ᾽ ἀλλα “ἀγάλματα 
ἰδιωτῶν ἀναϑήματα ἐνῆν. περὶ δὲ τὸν νεὼν ἔξωϑεν 

εἰκόνες ἁπάντων ἕστασαν ἐκ χρυσοῦ, τῶν γυναικῶν 
χαὶ αὐτῶν, ὅσοι τῶν δέκα ἐγεγόνεσαν βασιλέων καὶ 

πολλὰ ἕτερα ἀναϑήματα μεγάλα τῶν τε βασιλέων 
καὶ ἰδιωτῶν ἐξ αὐτῆς τε τῆς πύλεως καὶ τῶν ἔξωϑεν 

ὅσων ἐπῆρχον. βωμός 18 δὴ ξυνεπόμενος ἣν τὸ μέγε- 
ϑὸος καὶ * τὸ τῆς ἐργασίας ταύτῃ τῇ κατασκευῇ, καὶ 

τὰ βασίλεια κατὰ τὰ αὐτὰ πρέποντα μὲν τῷ τῆς ἀρ- 
χῆς μεγέϑει, πρέποντα δὲ τῷ περὶ τὰ ἱερὰ κόσμῳ. 
ταῖς δὲ δὴ κρήναις, τῇ τοῦ ψυχροῦ καὶ τῇ τοῦ ϑερ- 
μοῦ »άματος, πλῆϑος μὲν ἄφϑονον ἐχούσαις, ἡδονῇ 
δὲ καὶ ἀρετῇ τῶν ὑδάτων πρὸς ἑκατέρου τὴν χρῆσιν 
ϑαυμαστοῦ ποφυκότος, ἐχρῶντο περιστήσαντες 0ix0- 

soc, * ἐν ἡ 

σεις 
c 
zo 

δομήσεις xai δένδρων φυτεύσεις πρεπούσας ὕδασι, δε- 
ξαμενάς τε αὖ τὰς μὲν ! ὑπαιϑρίους, τὰς δὲ χειμερι- 

veg τοῖς ϑερμοῖς λουτροῖς ὑποστέγους περιτιϑέντες, 

χωρὶς μὲν βασιλικάς, χωρὶς δὲ ἰδιωτικάς, ἔτι δὲ γυ- 

γαιξὶν ἄλλας, καὶ ἑτέρας ἵπποις καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπο- 

ζυγίοις, τὸ πρόφφορον τῆς “κοσμήσεως ἑκάστοις ἀπο- 

γέμοντες. τὸ δὲ ἀποῤῥέον ἦγον ἐπὶ τὸ τοῦ Ποσειδῶ- 

ΡΝ ΑΥΤΟΝ ΕΒ 

τ τ 
γος ἄλσος, “δένδρα παντοδαπὰ κάλλος ὕψος τὸ δαιμο-! B 

TLOV ὑπὸ ἀρετῆς τῆς γῆς ἔχοντα , καὶ ἐπὶ τοὺς ἕξω 

κύκλους óc ὀχοιῶν κατὰ τὰς γεφύρας ἐπωχέτευον. ! C 

ov δὴ πολλὰ μὲν ἱερὰ καὶ πολλῶν ϑεῶν, πολλοὶ δὲ 
κῆποι καὶ γυμνάσια ἐκοχειρούργητο, τὰ μὲν ἀνδρῶν, 
τὰ δὲ ἵππων χωρὶς ἐν ἑκατέρᾳ τῇ τῶν τροχῶν γήσῳ, 

ἄλλα καὶ κατὰ μέσην τὴν μείζω τῶν νήσων ἐξ- 
ῃρημένος ἱππόδρομος ἣν αὐτοῖς, σταδίου τὸ πλάτος 

ἔχων, τὸ δὲ μῆκος περὶ τὸν xvxÀov ὅλον ἀφεῖτο εἰς 
ἅμιλλαν τοῖς ἵπποις. δορυφορικαὶ δὲ περὶ αὐτὸν ἔν- 
ϑὲν τὸ xol ἔνϑεν οἰκήσεις ἦσαν τῷ πλήϑει τῶν δο- 

τά τὸ 

φυφύρων" τοῖς δὲ 1 πιστοτέροις ἐν τῷ σμικροτέρῳ τρο- D 

χῷ καὶ πρὸς τῆς ἀκροπόλεως ΠΣ ὄντι διετέτακτο 

5 φρουρά, τοῖς δὲ πάντων διαφέρουσι πρὸς. πίστιν ἐν- 
τὸς τῆς ἀκροπόλεως περὶ τοὺς βασιλέας αὐτοὺς ἤσαν 
οἰκήσεις δεδομέναι. τὰ δὲ γ»εώρια τριήρων μεστὰ ἣν 
καὶ σκδυῶν, ὅσα τριήρεσι προφήκδι, πάντα δὲ ἐξηρτυ- 

μένα ἱκανῶς. Καὶ τὰ μὲν δὴ περὶ τὴν τῶν βασιλέων 
οἴκησιν οὕτω x«regxsvogro' διαβάντι δὲ τοὺς λιμένας 

ἔξω τρεῖς ὄντας ἀρξάμενον ἀπὸ ! τῆς ϑαλάττης ἤἥειν Ἐ 
ἐν κύκλῳ τεῖχος, πεντήκοντα σταδίους τοῦ μεγίστου 
τροχοῦ τὸ καὶ λιμένος ἀπέχον πανταχῇ, καὶ συνέκλειεν 
εἰς ταὐτὸν πρὸς τὸ τῆς διώρυχος στόμα τὸ πρὸς ϑα- 
λάττης. τοῦτο δὴ πᾶν συνῳκεῖτο μὲν ὑπὸ πολλῶν καὶ 
πυχνῶν οἰκήσεων, 0 δὲ ἀνάπλους καὶ ὃ μέγιστος λιμὴν 
ἔγεμε πλοίων καὶ ἐμπόρων ἀφιχνουμένων πάντοϑεν, 
φωνὴν καὶ ϑόρυβον παντοδαπὸν κτύπον r8 ue ἡμέ- 
pav καὶ διὰ νυχτὸς ὑπὸ πλήϑους TOOL OHNE X. ΤῸ 

μὲν οὖν ἄστυ καὶ τὸ περὶ τὴν ἀρχαίαν οἴκησιν σχεδὸν 
ὡς Tor ἐλέχϑε, νῦν διεμνημόνευται" τῆς δ᾽ ἄλλης χώ- 
gas ὡς ἢ φύσις εἶχε καὶ τὸ * τῆς διακοσμήσεως εἶδος 
ἀπομνημονεῦσαι πειρατέον. πρῶτον μὲν οὖν ὃ τόπος 
ἅπας ἐλέγετο σφόδρα τε ὑψηλὸς καὶ ἀπότομος ἐκ Sa- 
λάττης, τὸ δὲ περὶ τὴν πόλιν πᾶν σιδδίον, ἐκείνην μὲν 
περιέχον, αὐτὸ δὲ κύκλῳ περιοχόμδνον. ὄρεσι μέχοι πρὸς 
τὴν ϑάλατταν καϑειμένοις, λεῖον καὶ ὁμαλές, πρόμη- 

κες δὲ πᾶν, ἐπὶ μὲν ϑάτερα τριςχιλίων σταδίων, κατὰ 
δὲ μέσον ἀπὸ ϑαλάττης ἄνω διςχιλίων. ὃ δὲ τόπος οὗ- 

τος ὅλης τῆς νήσου πρὸς ! νότον ἐτέτραπτο, ἀπὸ τῶν B 
, 3 ᾿ ΕΣ , E 
ἄρκτων κατάβοῤῥος. τὰ δὲ περὶ αὐτὸν ὄρη τότε ὑμνεῖ- r2 

TO *10* πλῆϑος καὶ μέγεϑος καὶ κάλλος. παρὰ πάντα 

τὰ νῦν ὄντα γεγονέναι, πολλὰς μὲν κώμας καὶ πλουσίας 
περιοίκων ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα, ποταμοὺς δὲ καὶ λιμνὰς καὶ 
λειμῶνας τροφὴν τοῖς πᾶσιν ἡμέροις καὶ ἀγρίοις ἵκα- 
γὴν ϑρέμμασιν, ὕλην δὲ καὶ πλήϑει καὶ γένεσι ποικέ- 
Av ξύμπασί 18 τοῖς ἔργοις καὶ πρὸς ἕκαστα ἀφϑονον. I 

ὧδε οὖν τὸ πεδίον φύσϑι xal ὑπὸ βασιλέων ! πολλῶν C 
ἐν πολλῷ χρόνῳ διεποπόνητο. τετράγωνον μὲν αὐϑ' 

ὑπῆρχε τὰ πλεῖστ᾽ ὀρϑὸν καὶ πρόμηκες" ὃ τι δ᾽ ἐνέ- 
λειπβ, κατεύϑυντο τάφρου κύχλῳ περιορυχϑείσης. TO TES 

δὲ βάϑος καὶ πλάτος τό 18 μῆκος αὐτῆς ἄπιστον μὲν 
τὸ λεχϑέν, ὡς χειροποΐητον ἔργον, πρὸς τοῖς ἄλλοις 

διαπονήμασι τοσοῦτον εἶναι, ῥητέον δὲ ὃ 78 ἠκούσα- 
μεν" πλέϑρου μὲν γὰρ βάϑος ὁ ὀρώρυκτο, τὸ δὲ πλάτος 
ἁπάντῃ σταδίου, περὶ δὲ πᾶν τὸ πεδίον ὀρυχϑεῖσα 
συνέβαινδν ' εἶναι τὸ μῆκος σταδίων μυρίων. τὰ δ᾽ ἐκ D 
τῶν ὁρῶν καταβαίνοντα ὑποδεχομένη ῥὁδύματα καὶ πε- 
ρὲ τὸ πεδίον κυκλωθεῖσα, πρὸς τὴν πόλιν ἔνϑεν 15 

Mx » ' , ' , E 
καὶ ἔνϑεν ἀφικομένη, ταύτῃ πρὸς ϑάλατταν u8Osiro io 
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ἐχρεῖν. ἄνωϑεν δὲ am αὐτῆς τὸ πλάτος μάλιστα ἑκα- 
τὸν ποδῶν διώρυχες εὐϑεῖαι τετμημέναι κατὰ τὸ πε- 
δίον πόλιν εἰς τὴν τάφρον τὴν πρὸς ϑαλάττης ἀφεῖν- 
το, ὁτέρα δὲ ἀφ᾽ ἑτέρας αὐτῶν σταδίους ἑχατὸν ἀπεῖ- 
aer ἡ δὴ τήν τ᾽ ἐκ τῶν ὀρῶν ὕλην κατῆγον εἰς τὸ 
ἄστυ xoi τάλλα ! δὲ ὡραῖα. πλοίοις κατεκομίζοντο, διά- 

πλους ἐκ τῶν διωρύχων εἰς ἀλλήλας τὸ πλαγίας 

πρὸς τὴν πόλιν τεμόντες. καὶ δὶς δὴ τοῦ ἐνιαυτοῦ 
γῆν ἐκαρποῦντο, χειμῶνος μὲν τοῖς ἐκ Διὸς ὕδασι 
χρώμενοι, ϑέρους δὲ ὅσα γῆ φέρει, τὰ fx τῶν διωρύ- 

χὼν ἐπάγοντες νάματα. Πλῆϑος δέ, τῶν μὲν ἐν τῷ 
πεδίῳ χρησίμων πρὸς πόλεμον ἀνδρῶν ἐτέτακτο τὸν 
κλῆρον ἕχαστον παρέχειν ἄνδρα ἡγεμόνα, τὸ * δὲ τοῦ 
κλήρου μέγεϑος εἰς δέκα δεκάκις ἣν στάδια, μυριάδες 
δὲ ξυμπάντων τῶν κλήρων ἦσαν t&: τῶν δὲ ἐκ τῶν 

ὀρῶν καὶ τῆς ἄλλης χώρας ἀπέραντος μὲν ἀριϑμὸς ἀν- 

ϑρώπων ἐλέγετο, κατὰ δὲ τόπους καὶ κώμας εἰς τού- 

τους τοὺς κλήρους πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἅπαντες διενε- 
γέμηντο. τὸν οὖν ἡγεμόνα ἣν τεταγμένον εἰς τὸν πό- | 
λεμον παρέχειν ἕχτον μὲν ἅρματος πολεμιστηρίου μό- 
gu» εἰς μύρια ἅρματα, ἵππους δὲ δύο καὶ ἀναβάτας, 

ἔτι ' δὲ ξυνωρίδα χωρὶς δίφρου καταβάτην τε σμι- 
κράσπιδα καὶ τὸν ἀμφοῖν uer ἐπιβάτην τοῖν ἵπποιν 
ἡνίοχον ἔχουσαν, ὁπλίτας δὲ δύο καὶ τοξότας σφεν- 
δονήτας τε ἑκατέρους δύο, γυμνῆτας δὲ λιϑοβόλους | 
καὶ ἀκοντιστὰς τρεῖς ἑκατέρους, ναύτας δὲ τέτταρας 
εἰς πλήρωμα διακοσίων καὶ χιλίων νεῶν. τὰ μὲν οὖν 
πολεμιστήρια οὕτω διδτέταχτο τῆς βασιλικῆς πόλεως, 

τῶν δὲ ἐννέα ἀλλα ἄλλως, ἃ μακρὸς ay ̓ χρόνος ἘΠ λέ- 
qoo. ΧΙ. Τὰ ! δὲ τῶν ἀρχῶν καὶ τιμῶν ὧδ᾽ εἶχεν ἐξ 

ἀρχῆς διακοσμηϑέντα. τῶν δέχα βασιλέων εἷς ἕκαστος 
ἐν μὲν τῷ xod αὑτὸν μέρει κατὰ τὴν. αὑτοῦ πόλιν 

τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν πλείστων γόμων 0076 χολάζων 

xoi ἀποκχτιννὺς ὅντιν ἐθελήσειεν. ἢ δὲ ἐν ἀλλήλοις 
ἀρχὴ καὶ κοινωνία κατὰ ἐπιστολὰς ἦν τὰς τοῦ Ποσει- 
δῶνος, ὡς ὃ “όμος αὐτοῖς παρέδωκε, χαὶ γράμματα 

ὑπὸ τῶν πρώτων £y στήλῃ γεγραμμένα ὀρειχαλκίνη, 

UL xar μέσην τὴν viov ἔχειτο ἐν ἱερῷ ! Ποσειδῶνος, 

oi δὴ δὶ ἐγιαυτοῦ πέμπτου, τοτὲ δὲ ἐναλλὰξ ἕχτου, 

συνελέγοντο, τῷ τε ἀρτίῳ καὶ τῷ περιττῷ μέρος ἴσον | 

ἀπονέμοντες, ξυλλεγόμενοι δὲ περὶ τε τῶν κοινῶν 

ἐβουλεύοντο καὶ ἐξήταζον εἴ τίς τι παραβαΐνοι, καὶ 
ἐδίκαζον. ὅτε δὲ δικάζειν μέλλοιεν, πίστεις ἀλλήλοις 

τοιάςδε ἐδίδοσαν πρότερον. ἀφέτων ὄντων ταύρων ἐν 
τῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερῷ μόνοι γιγνόμενοι δέκα 0y- 

TEC, ἐπευξάμενοι τῷ ϑεῷ τὸ κεχαρισμένον αὐτῷ ϑῦμα 
Ἴθι ! ἄγευ σιδήρου Eoi καὶ βρόχοις ἐθήρευον, 

v δὲ ἕλοιεν τῶν ταύρων, πρὸς τὴν στήλην προξαγα- 

ve κατὰ κορυφὴν αὐτῆς ἔσφαττον κατὰ τῶν γζραμ- | 

μάτων. ἐν δὲ τῇ στήλῃ πρὸς τοῖς νόμοις ὅρκος ἣν | 

μεγάλας, ἀρὰς ἐπευχόμενος τοῖς ἀπειϑοῦσιν. ὅτ οὖν 
χατὰ τοὺς αὑτῶν γόμους ϑύσαντες καϑαγίζοιεν πάντα | 

τοῦ * ταύρου τὰ μέλη, χρατῆρα κεράσαντες ὑπὲρ ἑχά- | 

στου ϑρύμβον ἐνέβαλλον αἵματος, τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ εἰς τὸ 

πῦρ ἔφερον, περικαϑήραντες τὴν στήλην" μετὰ δὲ 

τοῦτο χφυσαῖς φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι, | 

κατὰ TOU πυρὸς σπένδοντες ἐπώμνυσαν δικάσειν τε 

κατὰ τοὺς ἐν τῇ στήλῃ »όμους καὶ πολάσειν, εἴ τίς τι 

πρότερον παραβεβηκὼς εἴη, τό τὸ «v μετὰ τοῦτο μη- | 
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δὲν τῶν γραμμάτων ἑχόντες παραβήσεσϑαι, μηδὲ ἀρ- 

Sew μηδὲ ἄρχοντι ! σπείσεσϑαι πλὴν κατὰ τοὺς τοῦ 

πατρὸς ἐπιτάττοντι »όμους. ταῦτα ἐπευξάμενος ἕχα- 
στος αὐτῶν αὑτῷ καὶ τῷ ἀφ᾽ αὑτοῦ γένει, πιὼν καὶ 

ἀναϑεὶς τὴν φιάλην εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ, περὶ τὸ 

δεῖπνον καὶ τἀναγκαῖα διατρίψας, ἐπειδὴ γίγνοιτο 

σκότος καὶ τὸ πῦρ ἐψυγμένον τὸ περὶ τὰ ϑύματα εἴη, 

πάντες οὕτως ἐνδύντες 0 τι καλλίστην κυανῆν στολήν, 
ἐπὶ τὰ τῶν ὁρκωμοσίων καύματα χαμαὶ χαϑίζοντες, 
γύκτωρ, πᾶν τὸ περὶ τὸ ἱερὸν ἀποσβεννύντες πῦρ, ! 

ἐδικάζοντό τε καὶ ἐδίκαζον, εἰ τίς τι παραβαίνειν αὐ- 

τῶν αἰτιῷτό τινα᾿ δικάσαντες δὲ τὰ δικασϑέντα, ἐπει- 

δὴ φῶς γένοιτο, ἐν χρυσῷ πίνακι γράψαντες μετὰ τῶν 
στολῶν ur ἡμεῖα ἀνετέϑεσαν. »óuot δὲ πολλοὶ μὲν aÀ- 
λοι περὶ τὰ γέρα τῶν βασιλέων & ἑκάστων ἦσαν ἴδιοι, τὰ 
δὲ μέγιστα μήτε ποτὲ ὅπλα ἐπ᾽ ἀλλήλους οἴσειν βοη- 
ϑήσειν re πάντας, ἄν πού τις αὐτῶν ἔν τινι πόλει τὸ 
βασιλικὸν καταλύειν ἐπιχειρῇ γένος, κοινῇ δέ, καϑά- 
περ οἱ πρόσϑεν, ! βουλευόμενοι τὰ δόξαντα περὶ πο- 

ἡγεμονίαν ἀποδιδόντες 
τῷ Ἀτλαντικῷ γένει. ϑανάτου δὲ τὸν βασιλέα τῶν συγ- 
γενῶν μηδενὸς εἶναι κύριον, 

: ER - 
λέμου καὶ τῶν ἄλλων πράξεων, 

ὃν ἂν μὴ τῶν δέκα τοῖς 

ΧΗ. Ταύτην δὴ τοσαύτην καὶ τοι- 

αὐτὴν δύναμιν ἐν ἐκείνοις τότε οὖσαν τοῖς τόποις ὁ 
ϑεὸς ἐπὶ τούςδε αὐτοὺς τόπους ξυντάξας ἐχόμισεν ἔκ 

τινος τοιᾶςδε, ὡς λόγος, προφάσεως. ἐπὶ πολλὰς μὲν 
γενεάς, μέχριπερ ἢ τοῦ ϑεοῦ φύσις ! αὐτοῖς ἐξήρκει, 
κατήκοοΐ τι ἦσαν τῶν νόμων xai πρὸς τὸ ξυγγενὲς 

ϑεῖον φιλοφρόνως εἶχον" τὰ γὰρ φρονήματα, ἀληϑινὰ 

χαὶ πάν τῃ μεγάλα ἐκέκτηντο, πραότητι μετὰ φρονή- 

ὑπὲρ ἥμισυ δοχῇ. 

σεως πρός τε τὰς ἀεὶ ξυμβαινούσας τύχας καὶ πρὸς 
SEES χρώμενοι, διὸ πλὴν ἀρετῆς πάντα ὑπερορῶν- 

τες σμικρὰ ἡγοῦντο τὰ παρόντα καὶ ῥᾳδίως ἔφερον 
οἷον * ἄχϑος τὸν τοῦ χρυσοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων κτη- 

μάτων ὄγκον, ἀλλ οὐ μεϑύοντες ὑπὸ τρυφῆς διὰ 

πλοῦτον ἀχράτορες αὑτῶν ὄντες ἐσφάλλοντο, νήφοντες 
δὲ οξὺ καϑεώρων, ὅτι καὶ ταῦτα πάντα ἐκ φιλίας 

τῆς κοινῆς μετὰ ἀρετῆς αὐξάνεται, τῇ δὲ τούτων 
σπουδῇ καὶ τιμῇ φϑίνει ταῦτά τε αὐτὰ κἀκείνη Evy- 
ἀπόλλυται τούτοις. ἐκ δὴ λογισμοῦ τε τοιούτου καὶ 
φύσεως ϑείας παραμενούσης πάντ᾽ αὐτοῖς ηὐξήϑη, 
ἃ πρὶν διήλθομεν. ἐπεὶ δ᾽ ἢ τοῦ ϑεοῦ μὲν μοῖρα 
ἐξίτηλος ἐγίγνετο ἐν αὐτοῖς πολλῷ τῷ ϑνητῷ καὶ πολ- 

λάκις ἀνακεραννυμένη, τὸ δὲ ἀνθρώπινον ἦϑος ' ἐπε- 

κράτει, τότε ἤδη τὰ παρόντα φέρειν ἀδυνατοῦντες 

Ἰσχημόνουν, καὶ τῷ δυναμένῳ μὲν ὁρᾶν αἰσχροὶ κατε- 
φαΐνοντο, τὰ κάλλιστα ἀπὸ τῶν τιμιωτάτων ἀπολλύν- 

τες, τοῖς δὲ ἀδυνατοῦσιν ἀληϑινὸν πρὸς εὐδαιμονίαν 
βίον ὁρᾶν τότε δὴ μάλιστα πάγκαλοι μακάριοΐ τε ἐδο- 
ξάζοντο εἶναι, πλεονεξίας ἀδίκου καὶ δυνάμεως ἐμπιμ- 

πλάμενοι. ϑεὸς δὲ ὁ ϑεῶν Ζεὺς ἐν νόμοις βασιλεύων, 

ἅτε δυνάμενος καϑορᾶν τὰ τοιαῦτα, ἐννοήσας γένος 
ἐπιεικὲς ἀϑλίως διατιϑέμενον, δίκην αὐτοῖς ἐπιϑεῖναι 
βουληϑείς, i ἵνα γένοιντο ἐμμελέστεροι ! σωφρονισϑέντες, 

ξυνήγειρε ϑεοὺς πάντας ϑ8ὶς τὴν τιμιωτάτην αὐτῷ oi- 
κησιν, ἢ δὴ κατὰ μέσον παντὸς τοῦ κόσμου βεβηκυῖα 

καϑορᾷ πάντα, ὅσα γενέσεως μετείληφε. καὶ ξυναγ εἰ- 

ρας sine». . . . 
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IL A DMLEONDTTONMSE 

H 

II EPI IAEQOGN 

TA TOY AIAAOT OY ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΚΕΦΑΛΟΣ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ, ΑΝΤΙΦΩΝ, PAAYKON, ΠΥΘΟΔΩΡΟΣ 

ZHNOQN, ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 

Ἐπειδὴ Ἡϑήναζε οἴκοϑεν ἐκ Κλαζομενῶν 
ἀφικόμεϑα, κατ᾽ ἀγορὰν ἐνετύχομεν ᾿Ιδειμάντῳ T8 xol 
Τλαύκωνι" καί μου λαβόμενος τῆς χειρὸς ὃ ᾿Ιδείμαν- 
τος, “Χαῖρ, ἔφη, ὦ Κέφαλε᾽ 

φραζε. 
πάρειμὲ γε ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο, δεησόμενος ὑμῶν. 
ἄν, ἔφη, τὴν δέησιν. 

καὶ εἴ του δέδι τῶν τῇδε, 
ὧν ἡμεῖς δυνατοί, qp λλὰ μὲν δή, εἶπον ἐγώ, 

“Πέγοις 

Καὶ ἐγὼ εἶπον, Τῷ ἀδελφῷ ! 
ὑμῶν τῷ ὁμομητρίῳ τί ἦν ὄνομα; οὐ γὰρ μέμνημαι" 
παῖς δὲ που ἣν ὅτε τὸ πρότερον Seo δεῦρο ἐκ 
Κλαζομενῶν" πολὺς δὲ ἤδὴ χρόνος ἐξ ἐκείνου. τῷ μὲν 
γὰρ πατρὶ, δοκῶ, Πυριλάμπης ὄνομα. Πάνυ γε, 

ἔφη" αὐτῷ δέ ye Ἀντιφῶν. ἀλλὰ τὶ μάλιστα πυνϑά- 
yet; oi , δἶπον ἐγώ, πολῖταί μοί εἰσι, μάλα φιλόσο- 
φοι, ἀκηκόασί 18, ὅτι οὗτος ὃ ντιφῶν Πυϑοδώρῳ 

τινὶ Ζήνωνος ἑταίρῳ πολλὰ ἐντετύχηκε, καὶ ! τοὺς λό- 

γους, οὕς ποτ Σωκράτης καὶ Ζήνων καὶ Παρμενίδης 

διελέχϑησαν, πολλάκις ἀκούσας τοῦ Πυϑοδώρου ἀπο- 

μνημονεύει. Ἡληϑῆ, ἔφη, λέγεις. Τούτων τοίνυν, εἷ- 
πον, δεόμοϑα ἀκοῦσαι. MÀX οὐ χαλεπόν, ἕφη. μει- 
ράκιον γὰρ, ὧν αὐτοὺς εὖ μάλα διεμελέτησεν᾽" ἐπεὶ νῦν 
ye κατὰ TOY πάππον TE καὶ ὁμώνυμον πρὸς ἱππικῇ 
τὰ πολλὰ διατρίβει. ἀλλ᾿ εἰ δεῖ, ἴωμεν παρ αὐτόν. 
ἄρτι γὰρ ἐνθένδε οἴκαδε οἴχδεται" οἰκεῖ δὲ ἐγγὺς ἐν 

Μελίτῃ. Ταῦτα εἰπόντες ἐβαδίζομεν, * καὶ κατελά- 

βομεν τὸν Ἡντιφῶντα οἴκοι χαλινὸν τινα χαλκεῖ ἐκδι- 
δόντα σκϑυάσαι. ἐπειδὴ δὲ ἐχδίνου ἀπηλλάγη, οἵ TE 
ἀδελφοὶ ἔλεγον αὐτῷ ὧν ἕνεκα παρεῖμεν, ἀνεγνώρισέ 
TÉ μὲ ἐκ τὴς προτέρας ἐπιδημίας καὶ ἠσπάζετο. καὶ 
δεομένων ἡμῶν. διελϑεῖν τοὺς “λόγους, τὸ μὲν πρῶτον 
ὠκνει" πολὺ γὰρ ἔφη ἔργον εἶναι" ἔπειτα μέντοι διη- 
γεῖτο. (Ἔφη δὲ δὴ ὁ Ἀντιφῶν λέγ εἰν τὸν Πυϑόδωρον, 

ὅτι ἀφίκοιντό πότε εἰς Παναϑήναια, ι τὰ μεγάλα Ζή- 

vov τῷ καὶ Παρμενίδης. τὸν μὲν οὖν Παρμενίδην εὖ 
μάλα ἤδη πρεσβύτην εἶναι, σφόδρα πολιόν, καλὸν δὲ 

Ss : MEME vx ] : . 
καὶ ἀγαϑὸν τὴν OW, περὶ ἕτη ucAure πέντε καὶ 

; 
ἑξήκοντα" 

2 * ^ U 2 

εἶναι, εὐμήκη δὲ καὶ χαρίεντα ἰδεῖν" καὶ λέγεσϑαι αὐ- 

» ᾿ » . -᾿ , » 

Ζήνωνα δὲ ἐγγὺς ἐτῶν τετταράκοντα τότε 

τὸν παιδικὰ τοῦ Παρμενίδου γεγονέναι. καταλύειν δὲ 
» ' » UJ - , » , , » 

αὐτοὺς tgo παρὰ TQ Ππυϑοδώρῳ ἘκτῸς τείχους ἐν Κε- 

ραμεικῷ" ' οἱ δὴ καὶ ἀφικχέσϑαι τόν TE Σωκράτη, καὶ 
ἄλλους τινὰς uer αὐτοῦ πολλούς, ἐπιϑυμοῦντας ἀκοῦ- 

σαι τῶν τοῦ Ζήνωνος γραμμάτων" τότε γὰρ αὐτὰ 
πρῶτον ὑπ ἐκείνων ᾿πομισϑῆναι. Σωκράτη δὲ εἶναι 
τότδ σφόδρα νέον. ἀναγιγνώσχειν οὖν αὐτοῖς τὸν Ζή- 
voro αὐτόν, τὸν δὲ Παρμενίδην τυχεῖν ἔξω ὄντα, καὶ 

εἶναι πάνυ βραχὺ ἔτι λοιπὸν τῶν λόγων ἀναγιγνωσκο- 
μένων, ἡνίκα. αὐτός τε ἐπειςελϑεῖν ἔφη ! 0 Πυϑόδω- 
ρος ἔξωϑεν, καὶ τὸν “Παρμενίδην μετ αὐτοῦ καὶ «Ἄρι- 

στοτέλη, τὸν τῶν τριάκοντα γενόμενον" καὶ σμίκρ᾽ ἀτ- 
οὐ μὴν αὐτός γ8 

II. Tóv 

οὖν Σωκράτη ἀκούσαντα πάλιν T& κελεῦσαι τὴν πρώ- 

τα ἔτι ἐπακοῦσαι τῶν γφαμμάτων" 

ἀλλὰ καὶ πρότερον ἀκηκοέναι τοῦ Ζήνωνος. 

τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ πρώτου λόγου ἀναγνῶναι, καὶ 
ἀναγκωσϑείσης, Πῶς, φάναι, ὠ Ζήνων, τοῦτο ! λέ- 

ye εἰ πολλά ἐστι τὰ ὄντα, ὡς ἄρα δεῖ αὐτὰ ὅμοιά 

τε εἶναι καὶ ἀνόμοια; τοῦτο δὲ δὴ ἀδύνατον" οὔτε γὰρ 
τὰ ἀνόμοια ὅμοια οὔτε τὰ ὅμοια ἀνόμοια οἷόν τε εἷ- 
γαι. οὐχ οὕτω λέγεις; Οὕτω, φάναι τὸν Ζήνωνα. Οὐκ- 

οὖν, εἰ ἀδύνατον τά τε ἀνόμοια ὅμοια εἶναι καὶ τὰ 

πολλὰ [UP πάσχοι ἂν τὰ ἀδύνατα. ἄρα τοῦτό ἐστιν, 

0 βούλονταί σου οἱ λόγοι; οὐκ ἀλλο τι ἢ διαμάχε- 
σϑαι παρὰ πάντα τὰ λεγόμενα, ὡς οὐ πολλά ἐστι; 

καὶ τούτου αὐτοῦ ofer. σοι τεκμήριον εἶναι ἕκαστον 
τῶν λόγων, ὥςτε καὶ ἡγεῖ τοσαῦτα τεκμήρια παρέχε- 

σϑαι, ὅσουςπερ λόγους γέγραφας, ὡς οὐκ ἔστι πολλά; 

* οὕτως λέγεις, ἢ ἢ ἢ ἐγὼ οὐκ ὀρϑῶς καταμανϑάνω; Οὔκ, 

ἀλλά, φάναι τὸν Ζήνωνα, καλῶς συνῆκας ὅλον τὸ 

χφάμμα ὃ βούλεται. Μανϑάνω, εἰπεῖν τὸν Σωχράτη, 

ὦ Παρμενίδη, ὅτι Ζήνων 00e οὐ uovov τῇ ἀλλῃ σοὺ 

ὅμοια ὠνόμοια, ἀδύνατον δὴ καὶ πολλὰ εἶναι; εἰ γὰρ 
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| φιλίᾳ. βούλεται « φκειῶσϑαι, ἀλλὰ καὶ τῷ συγγφάμματι. 

ταὐτὸν γὰρ y5youge τρόπον τινά, ὅπερ σύ" μεταβάλ- 
λων δὲ ἡμᾶς πειρᾶται ἐξαπατᾶν ὡς ἕτερόν τι λέγων. 
σὺ μὲν. γὰρ ἐν τοῖς ποιήμασιν ἕν φὴς εἶναι τὸ σεᾶν, 

Β καὶ τούτων ! τεχμήρια παρέχει καλῶς T8 καὶ εὐ ὅδε 
δὲ αὖ οὐ πολλά φησιν εἶναι, τεκμήρια δὲ καὶ αὐτὸς 

πάμπολλα καὶ παμμεγέϑη παρέχοται. τὸ οὖν τὸν μὲν 

ἕν φάναι, τὸν δὲ μὴ πολλά, καὶ οὕτως ἑκάτερον λέ- 

yeu, ὥςτε μηδὲν τῶν αὐτῶν εἰρηκέναι δοκεῖν σχεδόν τι 
λέγοντας ταὐτά, ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους φαΐνεται ὑμῖν 

L2 εἰρημένα εἰρῆσϑαι. “Ναί, φάναι τὸν Ζήνωνα, à 

Σώκρατες. σὺ δ᾽ οὖν τὴν ἀλήϑειαν τοῦ γράμματος οὐ 
C πανταχοῦ ἠσϑησαι" ! καίτοι ὥςπερ γ8 αἵ Λάκαιναι 

σκύλακες εὖ μεταϑεῖς 18 καὶ ἰχνεύεις τὰ λεχϑέντα" 
ἀλλὰ πρῶτον μὲν σε τοῦτο λανϑάνει, ὅτι οὐ παντά- 

πασιν οὕτω σεμνύνεται τὸ γράμμα, ὥςτε ἅπερ σὺ λέ- 
γεις διανοηϑὲν γθαφῆναι, τοὺς ἀνθρώπους δὲ ἐπικρυ- 

πτόμενον ὥς τι μέγα διαπραττόμενον" ἀλλὰ σὺ μὲν 

εἶπες τῶν συμβεβηκότων τι, ἔστι δὲ τό γε ἀληϑὲς 
βοήϑειά τις ταῦτα τὰ γράμματα τῷ Παρμενίδου, λό- 

D re πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας αὐτὸν κωμῳδεῖν, ! ὡς εἰ 

ἕν ἐστι, πολλὰ καὶ γϑλοῖα συμβαίνει πάσχειν τῷ λόγῳ 
καὶ ἐναντία αὐτῷ. ἀντιλέγει δὴ ovy τοῦτο τὸ γράμμα 
πρὸς τοὺς τὰ πολλὰ λέγοντας, καὶ ἀνταποδίδωσι ταῦ- 

τα καὶ πλείω, τοῦτο βουλόμενον δηλοῦν, ὡς ἔτι γε- 

λοιότερα πάσχοι ἄν αὐτῶν ἡ ὑπόϑεσις, ἡ εἰ πολλά 
ἐστιν, ἢ ἢ τοῦ ἕν εἶναι, εἴ τις ἱκανῶς ἐπεξίοι. διὰ 
τοιαύτην δὴ φιλονεικίαν ὑπὸ νέου ὄντος ἐμοῦ ἐγράφη, 
καί τις αὐτὸ ἔκλεψε γραφέν, ὥςτε οὐδὲ ἐμὲ βουλεύσα- 

Ε σϑαι ἐξεγένετο, ι εἴτ᾽ ἐξοιστέον αὐτὸ εἰς τὸ φῶς εἴτε 
μή. ταύτῃ OV" σε hav avet, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐχ ὑπὸ 

γέου φιλονεικίας οἴει αὐτὸ γεγράφϑαι, ἀλλ᾿ ὑπὸ πρε- 

σβυτέρου φιλοτιμίας" ἐπεὶ ὅπερ γ᾽ εἶπον, οὐ κακῶς 
ἀπείκασας., “ὶ. AX ἀποδέχομαι, φάναι τὸν Σωκρά- 
τὴ; καὶ ἡγοῦμαι ὡς λέγεις ἔχειν. τόδε δὲ “μοι εἰπέ" οὐ 

[E] »ομίξεις εἶναι αὐτὸ xad αὑτὸ εἶδός τε ὁμοιότητος, x 

xci τῷ τοιούτῳ αὖ ἀλλο, τι ἐναντίον, ὃ ἐστιν ἀνό- 
μοιον, τούτοιν δι δυοῖν ὄντοιν, καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τὰ 
ἄλλα, ἃ δὴ πολλὰ καλοῦμεν, μεταλαμβάνειν; καὶ τὰ 
μὲν τῆς ὁμοιότητος μεταλαμβάνοντα ὅμοια γίγνεσϑαι 

ταύτῃ τε καὶ κατὰ τοσοῦτον, ὅσον ἂν μοταλαμβάνῃ, 
τὰ δὲ τῆς ἀνομοιότητος, ἀνόμοια, τὰ δὲ ἀμφοτέρων 

ἀμφύτερα; εἰ δὲ καὶ πάντα ἐναντίων ὄντων ἀμφοτέ- 
o» μεταλαμβάνει, καὶ ἔστε τῷ μετέχειν ἀμφοῖν ὅμοιά 

B τῷ καὶ ἀνόμοια. ! αὐτὰ αὑτοῖς, τί ϑαυμαστόν; εἰ μὲν 
χὰρ αὐτὰ τὰ ὅμοιά τις ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνόμενα, 
ἢ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἄν, οἶμαι, ἤν" εἰ δὲ τὰ 
τούτων μετέχοντα, ἀμφοτέρων ἀμφότερα ἀποφαΐνει πε- 

πονϑότα, οὐδὲν i ἔμοιγε, ὦ Ζήνων, ἄτοπον δοκεῖ, οὐδὲ 

ys εἰ ἕν ἅπαντα ἀποφαίνει τις τῷ: μετέχειν τοῦ ἑνὸς 
καὶ ταὐτὰ ταῦτα πολλὰ τῷ πλήϑους αὖ μετέχειν" αλλ 

εἰ ὃ ἔστιν ἕν, αὐτὸ τοῦτο CE ἀποδείξει, καὶ αὖ τὰ 

ὃ πολλὰ »& xd ! τοῦτο ἤδη ϑαυμάσομαι. καὶ περὶ τῶν 

ἄλλων ἁπάντων ὡραύτως" εἰ μὲν αὐτὰ τὰ γένη τε καὶ 
εἴδη ἐν αὑτοῖς ἀποφαΐνοι ταναντία ταῦτα πάϑη πά- 
σχοντα, ἄξιον ϑαυμαζοιν᾽ εἰ δὲ ἐμὲ ἕν τις ἀποδείξει 

ὄντα καὶ πολλά, τί ϑαυμαστόν, λέγων, ὅταν μὲν βού- 
ληται πολλὰ ἀποφαίνειν, ὡς ἕτερα μὲν τὰ ἐπὶ δεξικί 
μού ἐστιν, ἕτερα δὲ τὰ ἐπ᾿ ἀριστερά, καὶ ἕτερα μὲν 
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τὰ πρόσϑεν, ἕτερα δὲ τὰ ὄπισϑεν, καὶ ἄνω καὶ κάτω 
ὡρφαύτως" πλήϑους 7άρ, οἶμαι, μετέχω" 

ἐρεῖ | ὡς ἑπτὰ ἡμῶν ὄντων sic ἐγώ εἰμε ἄνϑρφωπος, 

μδτέχων καὶ τοῦ ἑνός" ὥςτε ἀληϑῆ ἀποφαίνει ἀμφό- 

TeQa. ἐὰν οὖν τις τοιαῦτα ἐπιχειρῆ πολλὰ καὶ ἕν ταὺ- 

τὰ ἀποφαΐνειν, λίϑους καὶ ξύλα καὶ τὰ τοιαῦτα, φή- 

ὅταν δὲ ἕν, 

vouEv αὐτὸν πολλὰ καὶ ἕν ἀποδεικνύναι, οὐ τὸ ἕν 

πολλά, οὐδὲ τὰ πολλὰ ἕν, οὐδέ τι ϑαυμαστὸν λέγειν, 

ἀλλ᾽ ἅπερ &y πάντες ὁμολογοῖμεν. ἐὰν δέ τις ὃ νῦν 
δὴ ἐγὼ ἔλεγον, πρῶτον μὲν διαιρῆται χωρὶς αὐτὰ xad 

αὑτὰ τὰ εἴδη, οἷον ὁμοιότητά τε καὶ ἀνομοιότητα ] 
xai πλῆϑος καὶ τὸ ἕν x«i στάσιν καὶ κίνησιν καὶ 
πάντα τὰ τοιαῦτα, Sita ἐν ἑαυτοῖς ταῦτα δυνάμενα 

συγκεράννυσϑαι καὶ διακρίνεσϑαι ἀποφαίνῃ, ἀγαΐμην 

ἂν ἔγωγ, ἔφη, ϑαυμαστῶς, ὦ Ζήνων. ταῦτα δὲ ἀν- 

δρείως μὲν πάνυ ἡγοῦμαι πεπραγματεῦσϑαι" πολὺ 
μέντ᾽ ἂν ὧδε μᾶλλον, ὡς λέγω, ἀγασϑεΐην, εἴ τις ἔχοι 

τὴν αὐτὴν ταύτην ἀπορίαν ἐν αὐτοῖς τοῖς εἴδεσι παν- 
τοδαπῶς πλεκομένην, * ὥςπερ ἐν τοῖς δρωμένοις διήλ- 
Sere, οὕτω καὶ ἐν τοῖς λογισμῷ λαμβανομένοις ἐπιδεῖ- 

ξαι. QV. Μέγοντος δή, ἔφη ὃ Πυϑόδωρος, τοῦ X 
κράτους ταῦτα αὐτὸς μὲν οἴεσϑαι ἐφ ἑκάστου ἄχϑε- 
σϑαι τὸν τε Παρμενίδην καὶ τὸν Ζήνωνα, τοὺς δὲ πά- 
γυ γε αὐτῷ προςέχειν τὸν νοῦν καὶ ϑαμὰ εἰς ἀλλή- 

“Σωκράτη. 
ὅπερ οὖν καὶ παυσαμένου αὐτοῦ εἰπεῖν τὸν Παρμενΐ- 
p, Ὦ “Σώκρατες, φάναι, ὡς ἄξιος εἰ yam τῆς ' 

ὁρμῆς τῆς ἐπὶ τοὺς λόγους. καὶ μοι εἰπέ, αὐτὸς σὺ 

λους βλέποντας μειδιᾶν ὡς ἀγαμένους τὸν 

οὕτω διήρησαι ὡς λέγεις, χωρὶς μὲν εἴδη αὐτὰ ἄττα, 
χωρὶς δὲ τὰ τούτων αὖ μετέχοντας καὶ τί σοι δοκεῖ 
εἶναι αὐτὴ ὁμοιότης χωρὶς ἧς ἡμεῖς ὁμοιότητος ἔχο- 
μεν, xai ἕν δὴ καὶ πολλὰ καὶ πάντα ὅσα νῦν δὴ Ζή- 

γωνος ἤκουες: Ἔμοιγε, φάναι τὸν Σωκράτη. Ἦ καὶ 

τὰ τοιάδε, εἰπεῖν τὸν Παρμενίδην, οἷον δικαίου τι εἷ- 
δὸς αὐτὸ καϑ' αὑτὸ καὶ καλοῦ καὶ ἀγαϑοῦ καὶ πάν- 
τῶν αὖ τῶν τοιούτων; Nal; φάναι. Τὶ δ᾽, ἀνϑρώπου 

' εἶδος χωρὶς ἡμῶν καὶ τῶν οἷοι ἡμεῖς ἐσμὲν πάντων, 
αὐτό τι εἶδος ἀνθρώπου ἢ πυρὸς ἢ καὶ ὕδατος; Ἐν 
ἀπορίᾳ, φάναι, πολλάκις δή, ὦ Παρμενίδη, πϑρὶ αὐ- 
τῶν γέγονα, πότερα χρὴ φάναι ὥςπερ περὲ ἐκείνων ἢ 
ἄλλως. Ἢ καὶ περὶ τῶνδε, ὦ Σώκρατες, ἃ καὶ γελοῖα 

δόξειεν &» εἶναι, οἷον ϑρὶξ καὶ πηλὸς καὶ ῥύπος ἢ 

ἄλλο τι ἀτιμύτατόν τε καὶ φαυλότατον, ἀπορεῖς, BirB 
χρὴ φάναι καὶ τούτων ἑχάστου εἶδος εἶναι χωρίς, ὃν 
ἄλλο αὐτῶν ὧν ἡμεῖς μεταχειριζόμεϑα, εἴτε καὶ μή; 

Οὐδαμῶς, φάναι τὸν “Σωκράτη, ἀλλὰ ταῦτα μέν rye 

ἅπερ ὁρῶμεν, ταῦτα καὶ εἶναι" εἶδος δὲ τι αὐτῶν οἰη- 
ϑῆναι εἶναι μὴ λίαν ἢ ἄτοπον. nn μέντοι ποτὲ μ8 
καὶ ἔϑραξε, μή τι ἡ περὶ πάντων ταὐτόν᾽ ἔπειτα ὅταν 
ταύτῃ στῶ, φεύγων οἴχομαι, δείσας, μήποτε εἴς τιν 
ador φλυαρίαν. ἐμπεσὼν διαφϑαρῶ: ἐκεῖσε δ᾽ οὖν 
ἀφικόμενος, εἰς ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εἴδη ἔχειν, περὶ 
ἐχεῖνα πραγματευόμενος διατρίβω. ^ νέος γὰρ si ἔτι, 
φάναι τὸν Παρμενίδην, ὦ Σώκρατες, 
ἀντείληστται φιλοσοφία ὡς ἔτι ἀντιλήψεται xar ἐμὴν 
δόξαν, ὅτε οὐδὲν αὐτῶν cruces νῦν δὲ ἔτι πρὸς 

ἀνϑρώπων ἀποβλέπεις δόξας διὰ τὴν ἡλικίαν. V. Τό- 

δὲ δ᾽ οὖν μοι eimi. δοκεῖ σοι, ὡς φής, εἶναι εἴδη ἄτ- 
τὰ, ὧν τάδε τὰ ἄλλα μεταλαμβάνοντα τὰς ἐπωνυμίας 

x 
καὶ οὕπω σου 
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αὐτῶν iuy&w, * oiov ὁμοιότητος μὲν μεταλαβόντα 
ὅμοια, μεγέϑους δὲ μεγάλα, κάλλους δὲ καὶ δικαιοσύ- 

γης δίκαια τε καὶ καλὰ γίγνεσϑαι. Πάνυ 78: φάναι 

τὸν Σωκράτη. Οὐκοῦν ἤτοι ὅλου τοῦ εἴδους ἢ ἢ μέρους 
ἕκαστον τὸ μεταλαμβάνον μεταλαμβάνει; ἢ ἄλλη τις 

ἂν μετάληψις χωρὶς τούτων γένοιτο; Καὶ πῶς ἂν; εἷ- 

πε. Πότερον οὖν δοκεῖ σοι ὅλον τὸ εἶδος ἐν ἑκάστῳ 

βἶναι τῶν πολλῶν, t ἕν ὃν; ἢ πῶς; Τί γὰρ κωλύει, φά- 

γαι τὸν Σωκράτη, à “Παρμενίδη, ἐνεῖναι; Ἕν ! ἄρα ὃν 

χαὶ ταὐτὸν ἐν πολλοῖς χωρὶς οὖσιν ὅλον ἅμα ἐνέσται, 

Οὐκ ἂν, εἴ 78, 

φάναι, οἷον ἡ ἡμέρα μία καὶ ἡ αὐτὴ οὖσα πολλαχοῦ 

ἅμα ἐστὶ καὶ οὐδὲν τι μᾶλλον αὐτὴ αὑτῆς χωρίς ἐστιν, 

A e 3014 C Med NA, » 
xat ovtac αὐτὸ αὐτου χῶριο uc SUE 

— δὲ οὕτω καὶ ἕκαστον τῶν εἰδῶν ἕν ἐν πᾶσιν ἅμα 
ταὐτὸν εἴη. Ἡδέως γε, φάναι, ὦ “Σώκρατες, ἕν ταὺ- 
τὸν ἅμα πολλαχοῦ ποιδῖς, οἷον εἰ ἱστίῳ καταπετάσας 

πολλοὺς ἀνϑρώπους φαΐης ἕν ἐπὶ πολλοῖς εἶναι ὅλον. 

Ἢ ovr 
" e quB UI (c cC Y S 
ὅλον ἐφ ἑκάστῳ τὸ ἱστίον δἴη ἂν, ἡ μέρος αὐτοῦ ἀλλο 
See , Ej 
ἐπ ἄλλῳ; Μέρος. 

ἢ οὐ τὸ τοιοῦτον ! ἡγεῖ À&yswv; Ἴσως, φάναι. 

Μεριστὰ ἄρα, φάναι, ὦ Σώκρα- 

τες, ἔστιν αὐτὰ τὰ εἴδη, καὶ τὰ μετέχοντα αὐτῶν μὲ- 
ρους ἂν μετέχοι, καὶ οὐκέτι ἐν ἑκάστῳ ὅλον, ἀλλὰ μὲ- 

ρος ἑκάστου ἂν εἴη. Φαίνεται οὕτω re- Ἢ οὖν ἐϑε- 

j τὸ tv εἶδος ἡμῖν τῇ ἀλη- 

ϑείᾳ μερίζεσϑαι; καὶ ἔτι ἕν ἔσται; Οὐδαμῶς, εἰπεῖν. 

Ὅρα γάρ, φάναι, εἰ αὐτὸ τὸ μέγεϑος μεριεῖς xai ἕκα- 

στον τῶν ! σεολλῶν μεγάλων μεγέϑους μέρει σμικροτέ- 
ρῳ αὐτοῦ τοῦ μεγέϑους μέγα ἔσται, ἄρα οὐκ ἄλογον 
φανεῖται; Πάνυ Y» ἔφη. T! δὲ; τοῦ ἴσου μέρος ἕχα- 

στον σμικρὸν ἀπολαβόν τι ἕξει ᾧ ἐλάττονι ὄντι αὖ- 

τοῦ τοῦ ἴσου τὸ ἔχον ἴσον τῳ ἔσται; Ἡδύνατον. MÀ- 

λὰ τοῦ σμικροῦ μέρος τις ἡμῶν ἕξει" τούτου δὲ αὐτὸ 

τὸ σμικρὸν μεῖζον ἔσται, ἅτε μέρους ἑαυτοῦ ὄντος. 
καὶ οὕτω δὴ αὐτὸ τὸ σμικρὸν μδῖζον ἔσται, ᾧ δ᾽ ἂν 

προςτοϑῇ τὸ ἀφαιρεϑέν, τοῦτο σμικρότερον ἔσται, ! 
ἀλλ᾽ οὐ μεῖξον ἢ πρίν. Οὐκ ἂν γένοιτο, φάναι, τοῦτο 

ye. Tiy ovv τρόπον, εἰπεῖν, [5] Σώκρατες, τῶν εἰδῶν 

σοι τἄλλα μεταλήψεται, μήτε κατὰ μέρη μήτϑ κατὰ 

ὅλα μεταλαμβάνειν δυνάμενα; Ov μὰ τὸν Δία, φάναι, 

οὐ μοι δοκεῖ εὔκολον εἶναι τὸ τοιοῦτον οὐδαμῶς διο- 
ρίσασϑαι. Ti δαὶ δή; πρὸς τόδε πῶς ἔχεις; Τὸ 
ποῖον; Οἷμαί g& ἐκ τοῦ τοιοῦδε fy ἕκαστον * εἶδος 
οἴεσϑαι εἶναι. ὅταν πόλλ᾽ ἄττα μεγάλα δόξῃ σοι εἷ- 

voi, μία τις ἴσως δοκεῖ ἰδέα ἢ αὐτὴ βἶναι ἐπὶ πάντα 
ἰδόντι, ὅϑεν ἕν τὸ μέγα ἡγεῖ εἶναι. ληϑῆ λέγεις, 

φάναι. Τί δ᾽ αὐτὸ τὸ poa xol τἄλλα τὰ μεγάλα, 
ἐὰν ὡφαύτως TZ ψυχῇ ἐπὶ πάντα ἴδῃς, ovyl ἕν τι αὖ 

μέγα φανεῖται, ᾧ ταῦτα πάντα ἀνάγκη μεγάλα φαίνε- 
σϑαι; Ἔοικεν. "Alo ἄρα εἶδος μεγέϑους ἀναφανή- 

GETGL, map αὐτό 18 τὸ μέγεϑος γεγονὸς καὶ τὰ μετέ- 
χοντὰα αὐτοῦ" καὶ ἐπὶ τούτοις αὖ πᾶσιν ! ἕτερον, ᾧ 
ταῦτα πάντα μεγάλα i ἔσται" καὶ οὐκέτι δὴ ἕν ἕκαστόν 
σοι τῶν εἰδῶν. ἔσται, αλλ ἄπειρα τὸ πλῆϑος. VI. 

ἀλλά, φᾶνγαι, a “Παρμενίδη, τὸν Σωχράτη, μὴ τῶν εἰ- 

δῶν ἕχαστον ἢ τούτων νόημα, καὶ οὐδαμοῦ αὐτῷ 

προςήκῃ ὙΠ ΤΌΣ ἀλλοϑι ἢ ἐν ψυχαῖς. οὕτω γὰρ 
ἂν ἕν ye ἕκαστον εἴη, καὶ οὐκ ἂν ἔτι πάσχοι & νῦν 

δὴ ἐλέγετο. Τί ovv; φάναι, ἕν ἕκαστόν ἐστι τῶν νοη- 
μάτων, γόημα δὲ οὐδενός; MAX ἀδύνατον, εἰπεῖν. MÀ- 

λήσεις, ὦ Σώκρατες, φάναι 
e 

P-H AUTO ΝΕΙ͂Ν 

λὰ τινός; INal. Ὄντος ἢ ovx ' ὄντος; Ὄντος. 

ἑνός τινος, ὃ ἐπὶ πᾶσιν ἐχεῖνο τὸ νόημα ἐπὸν νοεῖ, 

μίαν τινὰ οὖσαν ἰδέαν; Ναί. Εἶτα οὐκ εἶδος ἔσται 

τοῦτο τὸ νοούμενον ἕν εἶναι, ἀεὶ ὃν τὸ αὐτὸ ἐπὶ πᾶ- 

σιν; Ἀνάγκη αὖ “φαίνεται. Τί δὲ δή; εἰπεῖν τὸν Παρ- 
μενίδην, οὐκ ἀνάγκη, εἰ τἄλλα φὴς τῶν. εἰδῶν μετέχειν; 

ἢ δοκεῖν σοι ἐκ γοημάτων ἕκαστον εἶναι καὶ πάντα 
γοεῖν, ἢ γοήματα ὄντα ἀνόητα εἶναι; MÀX οὐδὲ τοῦτο, 

φάναι, ἔχει λόγον. ἀλλ᾽, ὦ Παρμενίδη, μάλιστα ἔμοιγ8 
καταφαίνεται " ὧδε £ ἔχϑιν. τὰ μὲν εἴδη ταῦτα ὥςπερ 
παραδείγματα ἑστάναι ἐν τῇ φύσει, τὰ δὲ ἀλλα τού- 
τοις ἐοικέναι καὶ εἶναι ὁμοιώματα" καὶ à μέϑεξις αὖὕ- 
τὴ τοῖς ἄλλοις γίγνεσϑαι τῶν εἰδῶν οὐκ ἄλλη τις ἢ 

εἰκασϑῆναι αὐτοῖς. Εἰ οὖν τι, ἔφη, ἔοικε τῷ εἴδει, 

οἷόν τῷ ἐκεῖνο τὸ εἶδος μὴ ὅμοιον εἶναι τῷ εἰκασϑέν- 
τι, xcd ὅσον αὐτῷ ἀφωμοιώϑη; ἢ ἔστι τις μηχανὴ τὸ 

ὅμοιον μὴ ὁμοίῳ ὅμοιον εἶναι; Οὐκ ἔστι. Τὸ δὲ ὁ ὅμοιον 

τῷ ὁμοίῳ Gg οὐ μεγάλη ἀνάγκη δνὸς τοῦ αὐτοῦ ! εἴ- 
δουι μετέχειν; ναγκη. Οὗ δ᾽ ἂν τὰ ὅμοια μετέχον- 

τα ὅμοια ἢ, οὐκ ἐκεῖνο ἔσται αὐτὸ τὸ εἶδος; Παντά- 
πασι μὲν ovy. Οὐκ ἄρα οἷόν τὲ τι τῷ εἴδει ὅμοιον 
εἶναι, οὐδὲ τὸ εἶδος ἄλλῳ εἰ δὲ μή, παρὰ τὸ εἶδος 

ἀεὶ ἄλλο ἀναφανήσεται εἶδος, καὶ ἂν ἐκεῖνό τῳ ὅμοιον 
ΠΩΣ ἕτερον αὖ, καὶ οὐδέποτε παύσεται ἀεὶ καινὸν εἷ- 
δὸς γιγνόμενον, ἐὰν τὸ εἶδος τῷ ἑαυτοῦ μετέχοντι 
ὅμοιον. γίγνηται. ληϑέστατα λέγεις. Οὐκ ἄρα ὁμοιό- 
UNT τἄλλα τῶν εἰδῶν μεταλαμβάνει, ἀλλά τι ἄλλο δεῖ 

ζητεῖν ᾧ μεταλαμβάνει. Ἔοικεν. Ὁρᾷς οὖν, φάναι, 

ὦ Σώκρατες, ὅση 5 ἀπορία, ἐάν τις ὡς εἴδη ὄντα αὐ- 
Καὶ μάλα. Εὐ τοίνυν 

ἴσϑι, φάναι, ὅτι ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδέπω ἅπτει αὐτῆς 

ὅση ἐστὶν ἡ ! ἀπορία, εἰ ἕν εἶδος ἕκαστον τῶν ὄντων 
ἀεὶ τι ἀφοριζόμενος ϑήσεις. Πῶς δή; εἰπεῖν. Πολλὰ 
μὲν καὶ ἄλλα, φάναι, μέγιστον δὲ τόδε. εἴ τις φαΐη 

μηδὲ mgocixeu αὐτὰ γιχγνώσκεσϑαι ὄντα τοιαῦτα οἷά 
φαμεν δεῖν εἶναι τὰ εἴδη, τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν 
ἔχοι τις ἐνδείξασϑαι, ὅτι ψεύδεται, εἰ μὴ πολλῶν τύ- 

xo. ἔμπειρος ὧν ὁ ἀμφιςβητῶν καὶ μὴ ἀφυής, ἐϑέλοι 
δὲ πάνυ πολλὰ καὶ πόῤῥωθεν πραγματευομένου τοῦ 
ἐνδεικνυμένου ἕπεσϑαι" 

τὰ καϑ' ἑαυτὰ διορίζηται; 

ἀλλ᾿ ἀπίϑανος ἂν εἴη 1 ὃ 

ἄγνωστα αὐτὰ ἀναγκάζων εἶναι. πῃ δή, ὦ Παρμενί- 

δη; φάναι τὸν Σωκράτη. Ὅτι, à Σώκρατες, οἶμαι ἂν 

καὶ σὲ καὶ ἄλλον ὅςτις αὐτήν τινα xc αὑτὴν αὐτοῦ 
ἑκάστου οὐσίαν τίϑεται εἶναι, ὁμολογῆσαι &v πρῶτον 
μὲν μηδεμίαν αὐτῶν εἶναι ἐν ἡμῖν. Πῶς γὰρ ἂν αὐτὴ 
xcÓ' αὑτὴν ἔτι εἴη; φάναι τὸν Σωκράτη. Καλῶς λέ- 
γεις, εἰπεῖν. οὐκοῦν καὶ ὅσαι τῶν ἰδεῶν πρὸς ἀλλήλας 
εἰσὶν αἵ εἰσιν, αὐταὶ πρὸς αὑτὰς τὴν οὐσίαν ἔχουσιν, 

ἀλλ᾽ οὐ ! πρὸς τὰ mag ἡμῖν. εἴτβ ὁμοιώματα εἴτε ὅπῃ 

δή τις αὐτὰ τέϑεται, ὧν ἡμεῖς μετέχοντες εἶναι ἕκαστα 
ἐπονομαζόμοϑα. τὰ δὲ mug ἡμῖν ταῦτα, ὁμώνυμα 
ὄντα ἐκείνοις, αὐτὰ αὖ πρὸς αὑτά ἐστιν ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 
τὰ εἴδη, καὶ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνων, ὅσα αὖ ὀνομά- 
ζεται οὕτω. Πῶς λέγεις; φάναι τὸν Σωκράτη. Οἷον, 
φάναι τὸν Παρμενίδην, εἴ τις ἡμῶν του δεσπότης ἢ 
δοῦλός ἐστιν, οὐκ αὐτοῦ δεσπότου δήπου, o ἔστι δὲ- 

—— 
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; ἃ z Gi S OBES a 
σπότης, éxelvov ' δοῦλός ἐστιν᾽ οὐδὲ αὐτοῦ δούλου, ὃ E 

: Ξ M: 5 ^ 
ἔστι δοῦλος, δεσπότης ὁ δεσπότης" ἀλλ ἀνϑρωπος ὧν 
ἀνϑρώπου ἀμφότερα ταῦτά ἐστιν. αὐτὴ δὲ δεσποτεία 

| 



, ^ 

gelo σάμενον. 

PARMENIDES. 5 

΄ € , εν ON x M à λ LJ c , 3 
cw. ουλείας ἐστὶν O ἐστι, καὶ δουλδία ὡςαύτως, αὐὖ- 

: T Ste MORES S A AP ORO : 
τὴ δουλεία αὐτῆς δεσποτείας. ἀλλ᾽ ov τὰ ἐν ἡμῖν πρὸς 
» ^ , » * - - 

ἐχεῖνα τὴν δύναμιν ἔχει οὐδὲ ἐκεῖνα πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ, 
a aU ire. ro κ᾿ ἢ NC EU "e 

134 ὁ λέγω, αὐτὰ αὐτῶν καὶ πρὸς αὐτὰ ἐκεῖνα * τὲ ἐστι, 
Eds X eri Gerd Y KM T ; 

καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν OccvrOG πρὸς ἑαυτά. ἢ ov μανϑά- 
γεις ὃ λέγω; VM. Πάνυ f» εἰπεῖν τὸν Σωχράτη, μαν- 

ϑάνω. Οὐκοῦν καὶ ἐπιστήμη, φάναι, αὐτὴ μὲν 0 ἔστιν 
ἐπιστήμη, τῆς 0 ἔστιν ἀλήϑεια, αὐτῆς ἂν ἐκείνης: εἴη 

ἐπιστήμη; Πάνυ 75. Ἑκάστη δὲ αὖ τῶν ἐπιστημῶν 3j n 

ἔστιν, ἑχάστου τῶν ὄντων, ὃ ἔστιν, εἴη ἂν ̓ ἐπιστήμη. 

ἢ οὔ; 
ἡμῖν ἄν ἀληϑείας εἴη; καὶ αὐ ἑκάστη 7 παρ ἡμῖν ἐπι- 

Nal. 'H δὲ παρ ἡμῖν ἐπιστήμη οὐ τῆς παρ᾽ 

Β στήμη τῶν παρ᾿ ἡμῖν ὄντων ἑκάστου ! ἄν ἐπιστήμη 

συμβαίνοι εἶναι; ᾿νάγκη. MÀ μὴν αὐτά ye τὰ εἴς- 

δη, ὡς ὁμολογεῖς, οὔτε ἔχομεν οὔτε παρ ἡμῖν οἷόν Té 

εἶναι. Οὐ γὰρ ovv. Τιγνώσκεται δὲ γέ που ὑπ αὐ- 

τοῦ τοῦ εἴδους τοῦ τῆς ἐπιστήμης αὐτὰ τὰ γένη, a 
ἔστιν ἕκαστα; Nai. Ὅ γε ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. Ov γάρ. 

Οὐκ ἄρα ὑπὸ γε ἡμῶν γιγνώσκεται τῶν εἰδῶν οὐδέν, 

ἐπειδὴ αὐτῆς ἐπιστήμης οὐ μετέχομεν. Οὐκ ἔοικεν. 

ἄγνωστον ἄρα ἡμῖν ἐστὶ καὶ αὐτὸ τὸ καλὸν 0 ἔστι 

D 

C xai τὸ ἀγαϑὸν καὶ ! πάντα, ἃ δὴ ὡς ἰδέας αὐτὰς οὔ- 
-ῇ σας ὑπολαμβάνομεν. Κινδυνεύει. Ὅρα δὴ € ἔτι τούτου 

δεινότερον. τόδε. Τὸ ποῖον; Φαίης ἂν, ἢ οὐ; εἴπερ 

ἔστιν αὐτό τι γένος ἐπιστήμης, πολὺ αὐτὸ ἀχριβέστε- 
ρον εἶναι ἢ τὴν παρ᾽ ἡμῖν ἐπιστήμην; καὶ κάλλος καὶ 
τάλλα πάντα οὕτω; ΙΥαί. Οὐκοῦν εἴπερ τι ἀλλο 

αὐτῆς ἐπιστήμης μετέχει, οὐκ ἂν τινα μᾶλλον ἢ ϑεὸν 
φαΐης ἔχειν τὴν. ἀκριβεστάτην ἐπιστήμην; Ινάγκη. E 

D οὖν οἷός τε αὖ ἔσται ὃ ϑεὸς ! τὰ mag ἡμῖν γχνώ- 

σχεῖν αὐτὴν ἐπιστήμην ἔχων; Τί γὰρ 0v; Ὅτι, ἔφη ὃ 
Παρμενίδης, ὡμολόγηται ἡμῖν, [5] Σώκρατες, μήτ᾽ ἐχδὶ- 

γα τὰ εἰδὴ πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν τὴν δύναμιν, ἔχειν ἣν 
ἔχει, urit τὰ παρ ἡμῖν πρὸς ἐκεῖνα, ἀλλ αὐτὰ πρὸς 

αὑτὰ ἑκάτερα. ἹὩμολόγηται γάρ. Οὐκοῦν εἰ παρὰ 

τῷ ϑεῷ αὕτη ἐστὶν ἢ ἀκριβεστάτη δεσποτεία καὶ αὕτη 
»2 

5 dxpianram ἐπιστήμη, ovr ἂν ἡ δεσποτεία ἡ ἐχεί- 
- ι Ἃ Ε 

Ε τος ἡμῶν ποτὲ ὧν δεσπόσειεν, ! οὔτ᾽ & T ἐπιστήμη 

ἡμᾶς gom οὐδὲ τι ἄλλο τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλὰ ὁμοίως 

ἡμεῖς T ἐκείνων ovx ἄρχομεν τῇ παρ᾿ ἡμῖν ἀρχῇ οὐδὲ 

γιγνώσκομεν τοῦ ϑείου οὐδὲν τῇ ἡμετέρᾳ ἐπιστήμη, 

ἐκεῖνοί T8 αὐ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὔτε δεσπόται 

ἡμῶν εἰσὶν οὔτε γιγνώσκουσι τὰ ἀνθρώπεια πράγματα 

ϑεοὶ ὄντες. λλὰ μὴ λίαν, ἔφη, ϑαυμαστὸς ὁ λόγος, 

εἴ τις τὸν ϑεὸν ἀποστερήσειε τοῦ εἰδέναι. Ταῦτα μέν- 
τοι, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὃ Παρμενίδης, καὶ ἔτι ἄλλα 

l5 πρὸς τούτοις * πάνυ πολλὰ ἀναγκαῖον ἔχειν τὰ εἴδη, 
εἰ εἰσὶν αὗται αἵ ἰδέαι τῶν ὄντων καὶ δριεῖταί τις αὐ- 
τό τι ἕκαστον εἶδος, ὥςτε ἀπορεῖν 18 τὸν ἀκούοντα 

καὶ ἀμφιςβητεῖν ὡς οὔτε ἔστι ταῦτα, εἴτε ὃ τι μάλιστα 

εἴη, πολλὴ ἀνάγκη αὐτὰ εἶναι τῇ ἀνϑρωπίνῃ φύσει 

ἄγνωστα" καὶ ταῦτα λέγοντα δοκεῖν τέ τι λέγειν καί, 

ὃ ἄρτι ἐλέγομεν, ϑαυμαστῶς ὡς δυςανάπειστον εἶναι" 

uei ἀνδρὸς πάνυ μὲν “εὐφυοῦς τοῦ δυνησομένου μαϑεῖν 

CB ως ἔστι γένος τι ἑκάστου καὶ οὐσία αὐτὴ xod ! cv- 

τήν, ἔτι δὲ ϑαυμαστοτέρου τοῦ  εὑρήσοντος καὶ ἄλλον 

δυνησομένου διδάξαι πάντα ταῦτα ἱκαγῶς διευχρινη- 

Συγχωρῶ σοι, ἔφη, à “Παρμενίδη, 0 Σω- 

χράτης" πάνυ γάρ μοι χατὰ γοῦν λέγεις. Ἀλλὰ μέν- 

3 

τοι, εἶπεν ὃ Παρμενίδης, εἴ γέ τις δή, ὦ Σώκρατες, 

αὐ μὴ ἐάσει εἴδη τῶν ὄντων εἶναι, εἰς πάντα τὰ νῦν 

δὴ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἀποβλέψας, 

δὸς ἑνὸς ἑκάστου, οὐδὲ ὁ ὅποι τρέψαι τὴν διάνοιαν ἕξει, 

μηδὲ τι δριεῖται 8ἷ- 

μὴ ἐῶν ἰδέαν τῶν ὄντων ! ἑκάστου τὴν αὐτὴν ἀεὶ εἷ- 
ναι, καὶ οὕτω Up TOU διαλέγεσϑαι δύναμιν παντάπα- 
σι διαφϑερεῖ. τοῦ τοιούτου μὲν οὖν μοι δοκεῖς καὶ 
μᾶλλον ἡσϑῆσϑαι. ληϑῆ λέγεις, φάναι. νι. Τί 
οὖν ποιήσεις φιλοσοφίας πέρι; ποῖ τρέψει ἀγνοουμέ- 
vor τούτων; Οὐ πάνυ μοι δοκῶ καϑορᾶν ἔν ys τῷ 

παρόντι. Πρὼ γάρ, εἰπεῖν, πρὶν γυμνασϑῆναι, 5 

Σώκρατες, ὁρίζεσϑαι ἐπιχειρεῖς καλόν το Ti ἐστὶ καὶ 

δίκαιον καὶ ἀγαϑὸν καὶ ἕν ἕκαστον τῶν εἰδῶν" ἐνενόη- 
σα γὰρ καὶ ! πρώην gov ἀκούων | διαλεγομένου ἐνθά- 

δὲ Ἡριστοτέλει τῷδε. καλὴ μὲν οὖν καὶ ϑεία, εὖ ἴσϑι, 

ἡ ὁρμή, ἣν Ogugs ἐπὶ τοὺς λόγους" 
τὸν καὶ γύμνασαι μᾶλλον διὰ τῆς δοκούσης ἀχρήστου 
εἶναι καὶ καλουμένης ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀδολεσχίας, ἕως 

ἔτι »éoc et εἰ δὲ μή, σὲ διαφεύξεται ἡ 7 ἀλήϑεια. Τίς 
οὖν ὃ τρόπος, φάναι, e Παρμενίδη, τῆς γυμνασίας; 
Οὗτος, εἰπεῖν, ὅνπερ ἤκουσας Ζήνωνος. πλὴν τοῦτό 
γὲ σου καὶ πρὸς τοῦτον ἡγάσϑην, ! εἶπόν τος ὅτι οὐκ 
εἴας ἐν τοῖς δρωμένοις οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην 
ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ περὶ ἐκεῖνα, ἃ μάλιστά τις ἂν λόγῳ 

λάβοι καὶ εἴδη ἄν ἡγήσαιτο εἶναι. Δοκεῖ γάρ μοι, 
ἔφη, ταύτῃ γ8 οὐδὲν χαλεπὸν εἶναι καὶ ὅμοια καὶ ἀνό- 
μοια καὶ ἄλλο ὅτιοῦν τὰ ὄντα πάσχοντα ἀποφαΐνειν. 
Καὶ καλῶς γ᾽, ἔφη. χρὴ δὲ καὶ τόδε ἔτι πρὸς τούτῳ 
ποιεῖν, μὴ μόνον εἰ ἔστιν ἕκαστον ὑποτιϑέμενον σκο- 
πεῖν τὰ ξυμβαίνοντα * ἐκ τῆς ὑποϑέσεως, ἀλλὰ καὶ εἰ 

μή ἐστι τὸ αὐτὸ τοῦτο ὑποτίϑεσϑαι, εἰ βούλει μᾶλλον 
γυμνασϑῆναι. πῶς λέγεις; φάναι. Οἷον, ἔφη, εἰ 
βούλει περὶ ταύτης τῆς ὑποϑέσεως, ἣν Ζήνων ὑπέϑετο, 

εἰ πολλά ἐστι, τί χρὴ ξυμβαίνειν καὶ αὐτοῖς τοῖς πολ- 

λοῖς πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς τὸ ἕν καὶ τῷ ἑνὶ πρός τα 
καὶ αὖ & μή ἐστι πολλά, 

ἕλκυσον δὲ σαυ- 

αὑτὸ καὶ πρὸς τὰ πολλά" 

πάλιν σκοπεῖν τί ξυμβήσεται καὶ τῷ ἑνὶ καὶ τοῖς πολ- 
λοῖς καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα" καὶ ! αὖϑις αὖ 

ἐὰν ὑποθῇ, εἰ ἔστιν ὁμοιότης ἢ 8ἰ μή ἐστι, τί ἐφ᾽ 
ἑκατέρας τῆς ὑποϑέσεως ξυμβήσεται καὶ αὐτοῖς τοῖς 
ὑποτεϑεῖσι καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς 

ἄλληλα. καὶ περὶ ἀνομοίου ὃ αὐτὸς λόγος, καὶ περὲ 
κινήσϑως, καὶ στάσεως, καὶ περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς, 
καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. καὶ LZ 
λόγῳ, περὶ ὅτου ἄν ἀεὶ ὑποϑῇ ὡς ὄντος καὶ ovx ὃν- 

τος καὶ ὁτιοῦν ἀλλο πάϑος πάσχοντος, δεῖ σκοπεῖν 

τὰ ξυμβαίνοντα, πρὸς αὑτὸ καὶ ! πρὸς ἕν ἕκαστον τῶν 
ἄλλων, 0 τι ἄν προέλῃ, καὶ πρὸς πλείω καὶ πρὸς 
ξύμπαντα ὡςαύτως" καὶ τἄλλα αὖ πρὸς αὗτά T8 καὶ 
πρὸς ἄλλο ὃ τι ἄν προαιρῇ ἀεί, ἐάν τε ὡς ὃν ὑποϑῇ 
ὃ ὑπετίϑεσο, ἐάν τε ὡς μὴ Ov, εἰ μέλλδις τολέως γυ- 
μνασάμενος κυρίως διόψεσϑαι τὸ ἀληϑές. ᾿ἰμήχανόν 
Y» ἔφη; λέγεις, ὦ Παρμενίδη, πραγματείαν, καὶ οὐ 

σφόδρα μανϑάνω. ἀλλά μοι τί οὐ διῆλϑες αὐτὸς ὑπο- 
ϑέμενός τι, ἵνα μᾶλλον καταμάϑω; ! Πολὺ ἔργον, 

φάναι, [2] Σώκρατες, προςτάττεις ὡς τηλικῷδϑ. Mia 

σύ, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, Ζήνων, τὶ οὐ διῆλθες ἡμῖν; 

Καὶ τὸν Ζήνωνα ἔφη γελάσαντα φάναι, Αὐτοῦ, ὦ 

Σώκρατες, δούμεϑα Παρμενίδου: μὴ γὰρ οὐ φαῦλον 

E 
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Pa 0 λέγει. ἢ οὐχ ὁρᾷς ὅσον ἔργον. προοτάττεις:, εἰ, μὲν 
οὖν Wee ἦμδν, οὐκ ἂν ἄξιον ἣν δεῖσϑαι" ἀπρεπῆ 
γὰρ τὰ τοιαῦτα πολλῶν ἐναντίον λέγειν ἄλλως T8 καὶ 

τηλικούτῳ" ἀγνοοῦσι γὰρ οἱ πολλοὶ ὅτι ἄνευ ταύτης ! 
τῆς διὰ πάντων διεξόδου TE καὶ πλάνης ἀδύνατον ἐν- 

τυχόντα τῷ ἀληϑεῖ γοῦν ἔχειν. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ΤΠαρ- 

μενίδη, Σωκράτει συνδέομαι, ἵνα καὶ αὐτὸς διακούσω 

διὰ χρόνου. ΙΧ. Ταῦτα δὴ εἰπύντος τοῦ Ζήνωνος, 
ἔφη ὁ Ἡντιφῶν φάναι τὸν Πυϑόδωρον, αὐτόν 18 δεῖ- 
σϑαι τοῦ Παρμενίδου καὶ τὸν Ἡριστοτέλη καὶ τοὺς 
ἄλλους, ἐνδείξασϑαι ὃ λέγοι καὶ μὴ ἄλλως ποιεῖν. Τὸν 

οὖν Παρμενίδην, Ἡνάγκη, φάναι, πείϑεσϑαι. καΐτοι 
δοκῶ μοι τὸ τοῦ Ιβυκείου * ἵππου πεπονϑέναι, c 
ἐκεῖνος αϑλητῇ ὄντι καὶ πρεσβυτέρῳ, ὑφ ἄρματι μέλ- 

λοντι ἀγωνιεῖσϑαι καὶ δὲ ἐμπειρίαν τρέμοντι τὸ μέλ- 
λον, ἑαυτὸν ἀπεικάζων ἄκων ἔφη καὶ αὐτὸς οὕτω 
πρεσβύτης Qv εἰς τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσϑαι ἰέναι. κά- 
γώ μοι δοκῶ μεμνημένος μάλα φοβεῖσϑαι, πῶς xen 
τηλικόνδε ὄντα διανοῦσαι τοιοῦτόν τε καὶ τοσοῦτον 
πλῆϑος λόγων. ὅμως δὲ — δεῖ γὰρ χαρίζεσϑαι, ἐπει- 

δὴ καὶ ὁ Ζήνων λέγει --- αὐτοὶ γάρ ἐσμεν. πόϑεν 
οὖν δὴ ἀρξόμεϑα, καὶ ' τί πρῶτον ὑποϑησόμεϑα; ἢ 

βούλευϑε, ἐπειδήπερ δοκεῖ πραγματειώδη παιδιὰν 
παίζειν, ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ἄρξωμαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ὑποϑέ- 
σεως, περὶ τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ὑποϑέμονος, eire ἕν ἐστιν 
εἴτδ μὴ ἕν, τί χρὴ ξυμβαίνειν; Πάνυ μὲν ovv, φάναι 
τὸν Ζήνωνα. Τΐς οὖν, εἰπεῖν, μοὶ ἀποκριναῖται; ἢ ὃ 

γεώτατος; ἥκιστα γὰρ ἂν πολυπουγβρ»οῖ; xoi ἃ οἷἶξ- 

ται μάλιστ᾽ ἂν ἀπθξρίνβεῦο) καὶ ἅμα ἐμοὶ ᾿ἀνάπαυλ 

! Ἕτοιμός σου o Παρμε- 

vin, φάναι τούτῳ τὸν Alpi rorélay: ἐμὲ γὰρ λέγεις τὸν 
νεώτατον λέγων. αλλ ἐρώτα ὡς ἀποκρινουμένου. Εἶεν 

δή, φάναι, εἰ ἕν ἐστιν, ἀλλο τι οὐκ ἂν εἴη πολλὰ τὸ 

ἕν; Πῶς γὰρ ἂν; Ovre ἄρα μέρος αὐτοῦ οὔτε ὅλον 

αὐτὸ δεῖ εἶναι. 
Nol. Ti δὲ τὸ ὅλον; οὐχὶ οὗ ἂν μέρος μηδὲν 

ἀπῇ, ὅλον ἂν εἴη; Πάνυ ys. Ἡμφοτέρως ἄρα τὸ ἕν 
ἐκ μερῶν ἂν εἴη, ὅλον τε ὃν καὶ μέρη ἔχον. 
μφοτέρως ! ἄν ἄρα οὕτω τὸ ἕν πολλὰ εἴη, ἀλλ᾽ ovy 

ἕν, Ἡληϑῆ. Δεῖ δὲ ys μὴ πολλὰ αλλ ἕν αὐτὸ εἶναι. 
εν: X. Ovi ἄρα ὅλον ἔσται ovre μέρη ther, si ἕν 
ἔσται 10 fy. Οὐ γάρ. Οὐκοῦν si μηδὲν ἔχει μέρος, 
οὐτ ἂν ἀρχὴν οὔτθ τελευτὴν ovre μέσον ἔχοι" μέρη 
γὰρ ἂν ἤδη αὐτοῦ τὰ τοιαῦτα εἴη. Ὀρϑῶς. Καὶ μὴν 
τελευτή y8 καὶ ἀρχὴ πέρας ἑκάστου. “Πῶς δ᾽ ov; "A- 
πειρον ἄρα TO ἕν, εἰ μήτε ἀρχὴν qure τελευτὴν i ie 
"Aneiugov. ἄνευ σχήματος ἄρα᾽ οὔτε γὰρ ! 
στρογγύλου οὔτ evó£oc μετέχοι. πῶς; τον ἢ 

γέ πού ἐστι τοῦτο, οὗ ἂν τὰ ἔσχατα πανταχῇ ἀπὸ 
τοῦ μέσου ἴσον ἀπέχῃ. Nol. Καὶ μὴν δυϑύ 78, οὗ 

ἂν τὸ μέσον ἀμφοῖν τοῖν ἐσχάτοιν ἐπίπροσϑεν ἢ. 
Οὕτως. Οὐκοῦν μέρη ἄν ἔχοι τὸ ἕν καὶ πολλ ἂν δἴην 

sir εὐϑέος σχήματος sire περιφδροῦς μετέχοι. Πάνυ 
μὲν οὖν.  Ovre ἄρα εὐϑὺ οὔτε περιφερές ἐστιν, * 

ἐπείπβρ οὐδὲ μέρη ἔχει. ᾿Ὀρϑὼῶς. Καὶ μὴν τοιοῦτον 

γε ὃν οὐδαμοῦ ἂν εἴη" οὔτε γὰρ ἐν ἄλλῳ οὔτε ἐν ἑαυ- 
τῷ εἴη. Πῶς δή; Ἐν ἄλλῳ μὲν ὃν χύχλῳ που ἂν m8- 
φιέχοιτο, ὑπ᾽ ἐχείνου, ἐν à ἂν εἴη, καὶ πολλαχοῦ ἄν 

ἂν εἴη " ἐκείνου ἀπόκρισις. 

Τί δή; Τὸ μέρος. που ὅλου μέρος: 

ἐστί. 

Ἀνάγκη. 

Καὶ 

αὐτοῦ ἅπτοιτο πολλοῖς" τοῦ δὲ ἑνός τε καὶ ἀμεροῦς 

PLATONES 

καὶ κύκλου μὴ uerfyovroc ἀδύνατον πολλαχῇ κύκλῳ 
ἅπτεσϑαι. Ἡδύνατον. Ἡλλὰ μὴν αὐτό ys ἐν ἑαυτῷ 
ὃν κἂν ἑαυτὸ Bim περιέχον, ὃν οὐκ ἄλλο ἢ αὐτό, εἴπερ 
καὶ ἐν ἑαυτῷ ! εἴη" ἔν τῳ γάρ τι εἶναι μὴ περιέχοντι 

ἀδύνατον. Ἀδύνατον γάρ. Οὐκοῦν ἕτερον μὲν ἂν τι 

εἴη αὐτὸ τὸ περιέχον, ἕτερον δὲ τὸ περιεχόμενον" οὐ 
γὰρ ὅλον γε ἄμφω ταὐτὸν ἅμα πείσεται καὶ ποιήσοι. 
καὶ οὕτω τὸ ἕν οὐκ ἂν εἴη ἔτι ἕν ἀλλὰ δύο. Οὐ γὰρ 

οὖν. Οὐκ ἄρα ἐστί πιου τὸ ad μήτε ἐν ἑαυτῷ μήτε 
ἐν ἄλλῳ ἐνόν. Οὐκ ἔστιν. Ὅρα δή, οὕτως ἔχον 

εἰ οἷόν τέ ἐστιν ἑστάναι ἢ DE. Ti δὴ γὰρ οὔ; 
Ὅτι κινούμενόν ys ἢ φέροιτο ἢ ἀλλοιοῖτο ἄν" ! αὗται 

γὰρ μόναι κινήσεις. ΝΝαΐ. ᾿Αλλοιούμενον δὲ τὸ ἕν 
ἑαυτοῦ ἀδύνατόν που ἕν ἔτι εἶναι. ᾿Αδύνατον. Οὐκ 

» 
ἄρα κατ᾽ ἀλλοίωσίν ys xuweitou. — Ov φαίνεται. AME 

aga τῷ φέρεσϑαι; Ἴσως. Καὶ μὴν ei φέροιτο τὸ ἕν, 

ἤτοι ἐν τῷ αὐτῷ ἂν περιφέροιτο κύκλῳ ἢ μδταλλάτ- 

τοι χώραν ἑτέραν ἐξ ἑτέρας. ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν κύ- 
χλῳ μὲν περιφερόμενον ἐπὶ μέσου βεβηκέναι. ἀνάγκη, 
καὶ τὰ περὶ τὸ μέσον φερόμενα ἄλλα | μέρη ἔχειν ἕαυ- 
τοῦ. ᾧ δὲ ! μήτϑ μέσου μήτε μερῶν προςήκϑι, τίς 
μηχανὴ τοῦτο κύκλῳ ποτὲ ἐπὶ τοῦ μέσου ἐνεχϑῆναι; 
Οὐδεμία. ᾿Αλλὰ δὴ χώραν ἀμεῖβον ἀλλοτ᾽ ἀλλοϑι 
γίγνεται καὶ οὕτω κινεῖται; Εἴπερ γε δή. Οὐκοῦν 

εἶναι μέν που ἔν τινι αὐτὸ ἀδύνατον ἐφάνη; INal. 

"4o οὖν γίγνεσθαι ἔτι ἀδυνατώτερον; Οὐκ ἐννοῶ ὅπῃ. 

Ei ἔν τῴ τι γίγνεται, οὐκ ἀνάγκη μήτβ πω ἐν ἐχδβίνῳ 

βἶναι ἔτι ἐγγιγνόμενον, μήτ᾽ ἔτι ἔξω ἐκδίνου παντά- 

πασιν, εἴπερ ἤδη ἐγγίγνεται; νάγκη. Εἰ ἄρα τι 
ἀλλο πείσεται τοῦτο, ! ἐκεῖνο ἂν μόνον πάσχοι οὗ μέ- 

Qn εἴη" τὸ μὲν γὰρ ἂν τι αὐτοῦ ἤδη ἐν ἐκείνῳ, τὸ δὲ 
ἔξω εἴη ἅμα. τὸ δὲ μὴ ἔχον μέρη οὐχ οἷόν τὸ που 

ἔσται τρόπῳ οὐδενὶ ὅλον ἅμα, μήτα ἐντὸς εἶναι τινὸς 

μήτϑ ἔξω. ᾿ληϑῆ. 

τυγχάνει, ὃν, οὐ πολὺ ἔτι ἀδυνατώτερον. ἐγγίνεσϑαὶ 

που, μήτε xor μέρη μήτε κατὰ ὅλον ἐγγιγνόμενον; 

Φαΐνεται Οὐτ' ἄρα ποι ἰὸν * καὶ ἔν τῳ ,7ιγνόμενον 

χώραν ἀλλάττει, OUT ἐν τῷ αὐτῷ περιφερόμενον ovra 

ἀλλοιούμενον. Οὐκ ἔοικε. 

τὸ ἕν ἀκίνητον. ἀκίνητον. 
Κατὰ πᾶσαν ἄρα κίνησιν 
λλὰ μὴν καὶ εἶναί γὲ 

ΚΑ 
φαμεν ἔν τινι αὐτὸ ἀδύνατον. Φαμὲν γάρ. Οὐδ 

Ἢ ^ 
ἄρα ποτὲ ἐν τῷ αὐτῷ ἐστί. Τί δή; Ὅτι ἤδη ἄν ἐν 

, 
ἐχείνῳ eh, ἐν ᾧ τῷ αὐτῷ ἐστί. Πάνυ “μὲν οὖν. Ἀλλ 
οὔτ ἐν ἑαυτῷ OUTE £y ἄλλῳ οἷόν T8 ἢν αὐτῷ ἐνεῖναι. 

Οὐ γὰρ οὖν. Οὐδέποτε ἄρα ἐστὶ τὸ ἕν ! ἐν τῷ αὖ- 
τῷ. Οὐκ ἔοικεν. Ἡλλὰ μὴν τό ye μηδέποτϑ ἐν τῷ 
αὐτῷ ὃν οὐϑ᾽ ἡσυχίαν ἄγει οὐϑ' ἕστηκεν. Οὐ γὰρ 

τὴν τ o D» c » »e e » 
oiov re. Τὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὐϑ' ἕστηκεν ovra 

3 x 
κινεῖται. — Ovxovy » φαίνεταί 78. Οὐδὲ μὴν ταὐτόν 

re ovó* ἑτέρῳ οὔτ ἑαυτῷ ἔσται, οὐδ᾽ αὐ ἕταρον ovre 
αὑτοῦ OUTE ἑτέρου ἂν sin. Im δή; "Ersoov μέν που 
ε - » 2 er » » ^ » » » er » 

ἑαυτοῦ Ov ἑνὸς ἕτερον «v si xal ovx ἂν δἴη ty. Màm- 
- , , » ^ " 2 

O4. Καὶ μὴν ταὐτὸν ys ἑτέρῳ ὃν ἐκεῖνο ἂν εἴη, αὐ- 
SERONESS A ar z ARE n EEUU 

TO Ó ovx ἂν δἴη" ! ὥςτϑ οὐδ᾽ ἂν οὕτως εἴη ὅπερ ἔστιν, 
er 3 » ct PN; , * * » * » 

ἕν, αλλ ἕτερον évoc. Οὐ γὰρ ovv. Τὰαυτὸν μὲν «ga 
€ rn » ct € - J ΕΣ 2 , e, 

ἑτέρῳ ἢ ἕτδρον ἑαυτοῦ ovx ἔσται. Ov yag. Ἕτερον 

δὲ ys ὅτέρου οὐκ ἔσται, ἕως ἂν ἢ ἕν. οὐ γὰρ ἑνὶ προς- 
, 2$... , - icy T ^ , ey ULT χλλω 

apu ἑτέρῳ τινὸς εἶναι, ἀλλὰ μόνῳ ἑτέρῳ ἑτέρου, ἄλλῳ 
᾿ ΕΣ 3 - » » 2 

[. ὥς. €) μὲν ἀρα ἕν elvat οὐκ ! ἔσται δὲ οὐδενί. Ορϑῶς. Τῷ μ n] 

Οὗ δὲ wjre μέρη εἰσὶ μήϑ᾽ ὅλον ἐ 
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x 3 e c M P A 
I ἔσται, οὐχ t» ξαῦτῷ) ἑσται" 

B ἄλλῳ, ! εἴπερ τὸ ταὐτὸν πεπονϑὸς ὅμοιον. 

ς — 

€ δρῶν " 

Lese ἢ οἴξι; Ov δῆτα. Mà μὴν si μὴ τούτῳ, 

οὐχ ἑαυτῷ ἔσται" εἰ δὲ μὴ αὑτῷ, οὐδὲ αὐτό. αὐτὸ δὲ 
μηδαμῇ ὃν ἕτερον οὐδενὸς ἔσται ἕτερον. Ὀρϑῶς. 
Οὐδὲ μὴν ταὐτὸν ἑαυτῷ ἔσται. Πῶς P ov; Οὐχ ἥ- 
περ τοῦ ἑνὸς φύσις, αὕτη δήπου καὶ τοῦ ταὐτοῦ; Τὶ 

δή; Ὅτι οὐκ ἐπειδὰν ταὐτὸν γένηταί τῴ τι, ἕν γίγνε- 

ται. Hà τί μήν; Τοῖς πολλοῖς ταὐτὸν γενόμενον 

πολλὰ ἀνάγκη γίγνεσϑαι, ἀλλ οὐχ ἕν. Hio. Ἀλλ 
εἰ τὸ fy xai τὸ ταὐτὸν μηδαμῇ διαφέρει, ὁπότε τι 
ταὐτὸν ἐγίγνετο, ἀεὶ ἄν ἕν ἐγίγνετο, καὶ ὁπότε ἕν, 

me ΄ -— ι - Ὑ τ 
E ταῦυτὸν. Πάνυ γε. Εἰ ἄρα τὸ ! ἕν ἑαυτῷ ταὐτὸν 

^ o e » 2 e 

x«i ovrQc ἕν OY οὐχ ἕν 
τ-- τ — ; , » 

ἔσται. λλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. Ἡδύνατον ἄρα 
- z Ü a - 3 

xal τῷ ἑνὶ ἢ ἑτέρου ἕτερον εἶναι ἢ ἑαυτῷ ταὐτόν. A- 
δύνατον.. Οὕτω δὴ ἕ ἕτερόν γε ἢ ταὐτὸν τὸ ἕν ovr ἂν 

αὑτῷ οὔτ ἂν ἑτέρῳ εἴη. Ov γὰρ οὖν. Οὐδὲ μὴν 

ὅμοιόν τινι ἔσται οὐδ᾽ ἀνόμοιον οὔϑ᾽ ἑαυτῷ ovS ἑτέ- 
Due dg : ru Mes 

Τί δή; Ὅτι τὸ ταὐτόν που πεπονϑὸς ὅμοιον. ρῳ. 
Ναί. Τοῦ δὲ ys ἑνὸς χωρὶς ἐφάνη τὴν φύσιν τὸ ταὺὐ- 

140 τόν. Ἐφάνη γάρ. * Ἡλλὰ μὴν εἴ τι πέπονθε χωρὶς 
τοῦ ἕν εἶναι τὸ ἕν, πλείω &v εἶναι πεπόνϑοι ἢ ἕν. τοῦ- 
το δὲ ἀδύνατον. INat. Οὐδαμῶς & ἔστιν ἄρα ταὐτὸν 

πεπονϑὸς εἶναι τὸ ἕν οὔτε ἄλλῳ ov ἑαυτῷ. Ov 

φαίνεται. Οὐδὲ ὅμοιον ἄρα δυνατὸν αὐτὸ εἶναι οὔτε 
ἄλλῳ ov ἑαυτῷ. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδὲ μὴν ἕτερόν re 
πέπονϑεν εἶναι τὸ ἕν" καὶ γὰρ οὕτω πλείω ἄν πεπόν- 
ϑοι εἶναι. ἢ ἕν. Icio γάρ. Τό 7ε μὴν ἕτερον πε- 
πονϑὸς ἢ ἑαυτοῦ ἢ ἄλλου ἀνόμοιον ἄν εἴη ἢ ἑαυτῷ ἢ 

'0o3à«. 

Τὸ δὲ re 22 ὡς ἔοικεν, οὐδαμῶς ἕτερον πεπονϑὺς ov- 
δαμῶς ἀνόμοιόν ἔστιν ovd ἑαυτῷ ovd ἑτέρῳ. 

γὰρ ovy. Οὔτε ἄρα ὅμοιον οὔτε ἀνόμοιον οὔϑ᾽ ἑἐτέ- 
ρῳ οὔτε ἑαυτῷ ἂν εἴη τὸ ἕν. Οὐ φαΐνεται. Καὶ μὴν 

τοιοῦτόν γε ὃν οὔτε ἴσον οὔτε ἄνισον ἔσται οὔτε ἕαυ- 
τῷ οὔτε ἄλλῳ.  II5 δή; Ἴσον μὲν ὃν τῶν αὐτῶν μέ- 

TUA ἔσται ἐκείνῳ, ᾧ ἄν ἴσον ῆ. Ιγαί. Μεῖζον δὲ 

€ zov ἢ ἔλαττον Ov, οἷς μὲν ἂν ξύμμετρον ἡ, τῶν ! μὲν 
ἐλαττόνων πλείω μέτρα ἕξει, τῶν δὲ μειζόνων ἐλάττω. 

Ἰγαί. Οἷς δ᾽ ἂν μὴ ξύμμετρον, τῶν μὲν σμικροτέρων, 

τῶν δὲ μειζόνων μέτρων ἔσται. Πῶς γὰρ 0v; Ovz- 

οὖν ἀδύνατον. τὸ μὴ μετέχον τοῦ αὐτοῦ ἢ μέτρων τῶν 

αὐτῶν εἶναι ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν τῶν αὐτῶν; ἠδύνα- 

τον. Ἴσον μὲν ἄρα οὔτ᾽ ἄν ἑαυτῷ οὔτε ἄλλῳ εἴη, μὴ 
τῶν αὐτῶν μέτρων ὃν. Οὔκουν φαίνεταί re Ἀλλὰ 
μὴν πλειόνων E μέτρων ὃν ἢ ἐλαττόνων, ὅσωνπερ 

D μέτρων, τοσούτων ! καὶ μερῶν ἄν εἴη" καὶ οὕτως αὖ 

οὐχέτι ἕν ἔσται, ἀλλὰ τοσαῦτα, ὅσαπερ καὶ τὰ μέτρα. 

Ὀρϑῶς. Εἰ δὲ γε ἑνὸς μέτρου εἴη, ἴσον ἂν γίγνοιτο 

τῷ μέτρῳ. τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἐφάνη, ἔσον τῳ αὐτὸ 

εἶναι. Ἐφάνη 7άρ. Οὔτε ἄρα ἑνὸς μέτρου μετέχον 

οὔτε πολλῶν οὔτε ὀλίγων, οὔτε τὸ παράπαν τοῦ «v- 

τοῦ μετέχον, οὔτε ἑαυτῷ ποτε, ὡς ἔοικεν, ἔσται ἴσον 

οὔτε ἄλλῳ οὐδ᾽ αὐ μεῖζον οὐδὲ ἔλαττον οὔτε ἑαυτοῦ 

οὐὔϑ᾽ ἑτέρου. Παντάπασι μὲν ov» οὕτως. ΧΙΙ. Τὶ 
; ADR A GGNR NR ET 

E δέ; πρεσβύτερον ἢ νεώτερον ! ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἔχειν 
τὸ ἕν δοκεῖ τῳ δυνατὸν εἶναι; Ti δὴ χὰρ οὔ; Ὅτι που 

ἡλικίαν μὲν τὴν αὐτὴν ἔχον ἢ ἑαυτῷ ἢ ἀλλῳ i ἰσότητος 

χρόνου καὶ ὁμοιότητος μεϑέξει, ὧν ἐλέγομεν οὐ με- 

τεῖναι τῷ él, ovS" ὁμοιότητος οὔτϑ ἰσότητος. Ἐλέ- 
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your γὰρ οὖν. Καὶ μὴν καὶ ὅτι ἀνομοιότητός τε 
καὶ ἀγισύτητος οὐ μετέχει, καὶ τοῦτο ἐλέγομεν. πά. 

γυ μὲν οὐν. πῶς οὖν οἷόν T6 ἔσται τινὸς ἢ * πρε- 
σβύτερον ἢ ἢ γεώτερον εἶναι ἢ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν 8 ἔχειν 
τῳ, τοιοῦτον ὃν; Οὐδαμῶς. Οὐκ ἀρ ἄν εἴη γεώτε- 

gov οὐδὲ πρεσβύτερον οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν i ἔχον τὸ 
ἕν οὔτε αὑτῷ οὔτε ἄλλῳ. Οὐ “φαίνεται. "do οὖν οὐδὲ ἐν 
χρόνῳ τὸ παράπαν dvor? ἂν εἶναι τὸ ἕν, εἰ τοιοῦτον 
εἴη; ἢ οὐκ ἀνάγκη, ἐάν τι ài iv xoóvo, ἀεὶ αὐτὸ αὑτοῦ 
πρεσβύτερον γίγνεσϑαι; ναγκη. Οὐκοῦν τό γε πρεσβύ- 
τερον ἀεὶ »εωτέρου πρεσβύτερον; Ti μήν; To! πρεσβύ- 
τερον ἄρα ἑαυτοῦ γιγνόμενον καὶ νεώτερον ἑαυτοῦ ἅμα 
γίγνεται, εἴπερ μέλλει ἔχειν ὅτου πρεσβύτερον γίγνε- 
ται. Πῶς “έγεις: Ὧδε: διάφορον ἕ ἕτερον ἑτέρου οὐ- 
δὲν δεῖ γίγνεσθαι ἤδη ὄντος διαφόρου, ἀλλὰ τοῦ μὲν 
ἤδη ὄντος ἤδη εἶναι, τοῦ δὲ γεγονότος γεγονέναι, τοῦ 
δὲ μέλλοντος μέλλειν, τοῦ δὲ γιγνομένου ovre γεγονέ- 
γαι οὔτε μέλλειν οὔτε εἶναί πω διάφορον, ἀλλὰ γίγνε- 
σϑαι καὶ ἄλλως οὐκ εἶναι. Ἠνάγκη γάρ. Ἀλλὰ! μὴν 

τό γε πρεσβύτερον διάφορόν τι γεωτέρου ἐστὲ καὶ οὐ- 
δενὸς ἄλλους Ἔστι γάρ. Τὸ ἄρα πρεσβύτερον ἕαυ- 
τοῦ γιγνόμενον ἀνάγκη καὶ νεώτερον ἅμα ἑαυτοῦ γί- 
γνεσϑαι. Ἔοικεν. Ἀλλὰ υὴν καὶ μήτε πλείω ἑαυτοῦ 
γίγνεσθαι χρόνον μήτ᾽ ἐλάττω, ἀλλὰ τὸν ἴσον χρόνον 
καὶ γίγνεσϑαι ἑαυτῷ καὶ εἶναι καὶ γεγονέναι καὶ μὲλ- 
λειν ἔσεσϑαι. ἀνάγκη γὰρ οὖν καὶ ταῦτα. Atyay- 

x » , πη ἄρα ἐστίν, ὡς ἔοικεν, ὅσα γε ἐν χφόνῳ ἐστὶ καὶ 
μετέχει ! τοῦ τοιούτου, ἕκαστον αὐτῶν τὴν αὐτήν τ8 
αὐτὸ αὑτῷ ἡλικίαν ἔχειν καὶ πρεσβύτερόν τὸ αὑτοῦ 
ἅμα καὶ νεώτερον γίγνεσϑαι. Κινδυνεύει. Ἡλλὰ μὴν 
τῷ ye Év τῶν τοιούτων παϑημάτων οὐδὲν μετῆν. Οὐ 
γὰρ μετῆν. Οὐδὲ ἄρα χρόνου αὐτῷ μέτεστιν, οὐδ᾽ 
ἔστιν ἔν TO χφόνῳ. Ούὔχουν δή, ὡς re ὃ λόγος ci- 

ρεῖ. Τί οὖν; τὸ ἣν καὶ τὸ γέγονε καὶ τὸ ἐγίγνετο οὐ 
χρόνου μέϑεξιν δοκεῖ σημαΐνειν τοῦ ποτὲ γεγονότος; 

Καὶ μάλα. Τί δαί; τὸ ἔσται ! καὶ τὸ γενήσεται καὶ 
τὸ γενηϑήσεται οὐ τοῦ ἔπειτα, τοῦ μέλλοντος; ναί. 

Τὸ δὲ δὴ ἔστι καὶ τὸ γίγνεται οὐ τοῦ νῦν παρόντος; 

Πάνυ μὲν ovy. Ei ἄρα τὸ ἕν μηδαμῇ μηδενὸς μετέ- 
ζει χφόνου, οὔτε ποτὲ γέγονεν ovr ἐγίγνετο οὔτ᾽ 
ποτέ, ovre »vv γέγονεν οὔτε γίγνεται, οὔτ᾽ ἔστιν, οὔτ᾽ 
ἔπειτα γενήσεται οὔτε γενηϑήσεται ovr ἔσται. Ἄλη- 
ϑέστατα. Ἔστιν οὖν οὐσίας ὅπως ἂν τι μετάσχοι 
ἄλλως ἢ κατὰ τούτων τι; Οὐκ ἔστιν. Οὐδαμῶς ἄρα 
τὸ ἕν οὐσίας μετέχει. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδαμῶς ἄρα ἔστι 
τὸ ἕν. Οὐ φαίνεται. Οὐδ᾽ ἄρα οὕτως ἔστιν ὥςτε ἕν 
εἶναι" εἴη γὰρ ἂν ἤδη ὃν καὶ οὐσίας μετέχον. ἀλλ᾽ ὡς 

ἔοικε, τὸ ἕν οὔτε ἕν ἐστιν οὔτε ἔστιν, εἰ δεῖ τῷ τοιῷ- 

δὲ λόγῳ πιστεύειν. Κινδυνεύει. * Ὃ δὲ μὴ ἔστι, τού- 
τῳ τῷ μὴ ὄντι εἴη ἂν τι, ἢ αὐτῷ 7| αὐτοῦ; Καὶ πῶς; 
Οὐδ᾽ ἄρα ὄνομα ἔστιν αὐτῷ οὐδὲ λόγος οὐδὲ τις ἐπι- 
στήμη οὐδὲ αἴσϑησις οὐδὲ δόξα. Οὐ φαίνεται. Οὐδ᾽ 
ὀνομάζεται ἄρα οὐδὲ λέγεται οὐδὲ δοξάζεται οὐδὲ γι- 

γνώσκεται, οὐδέ τι τῶν ὄντων αὐτοῦ αἰσϑάνεται. Οὐκ 
ἔοικεν. Ἢ δυνατὸν οὖν περὶ τὸ ἕν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν; 
Οὔχουν & ἔμοιγε δοκεῖ. XIII. ! Βούλει ovy ἐπὶ τὴν ὑπό- 
ϑεσιν πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἐπανέλϑωμεν, ἐάν τι ἡμῖν ἐπα- 

γιοῦσιν ἀλλοῖον φανῇ; Πάνυ μὲν ovv βούλομαι. Qvx- 
oU» ἕν si ἔστι, φαμέν, τὰ συμβαίνοντα περὶ avrov, 
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ποῖα ποτὲ τυγχάνοι ὄντα, διομολογητέα ταῦτα. οὐχ 
οὕτω; INol. Ὅρα δὴ ἐξ ἀρχῆς. "Ev si ἔστιν, ἄρα 

οἷόν r8 αὐτὸ εἶναι μέν, οὐσίας δὲ μὴ μετέχειν; Οὐχ 
Οὐκοῦν καὶ A οὐσία τοῦ ἑνὸς εἴη ἂν, οὐ 

ταὐτὸν οὖσα τῷ ἑνί. οὐ γὰρ ἂν ἐκείνη ἣν ἐιδίνου οὐ- 
σία, οὐδ᾽ ἄν ἐκεῖνο τὸ ἕν ἐκδίνης μετεῖχεν, ἀλλ ὅμοιον 
"ey ἦν λέγειν ἕν τ εἶναι καὶ ἕν ἕν. νῦν δὲ οὐχ αὕτη 
ἐστὶν 7 ὑπόϑεσις, εἰ ἕν ἕν, τὶ xen ξυμβαίνειν, ἀλλ᾿ εἰ 

ἕν ἔστιν. οὐχ οὕτω; Πάνυ μὲν οὐν. Οὐκοῦν ὡς ἀλλο 

τι σημαῖνον τὸ ἔστι τοῦ ἕν. *Ap ovr ἀλλο 

ἢ ὅτι οὐσίας μετέχει τὸ ἕν, τοῦτ᾽ ἄν εἴη τὸ λεγόμενον, 
ἐπειδάν τις συλλήβδην εἴπῃ ὅτι ἕν ἔστι; Πάνυ 75. 
Πάλιν δὴ λέγωμεν, fy εἰ ἔστι, τὲ συμβήσεται. σκόπει 

οὖν, 8L οὐκ ἀνάγκη ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν τοιοῦτον ὃν 
τὸ ἕν σημαΐνειν, οἷον μέρη ἔχειν; Πῶς; Ὧδε. ! εἰ τὸ 

ἔστι τοῦ ἑνὸς ὄντος λέγϑται καὶ τὸ ἕν τοῦ ὄντος ἑνός, 
ἔστι δὲ οὐ τὸ αὐτὸ jp τὸ οὐσία καὶ τὸ ἕν, τοῦ αὐτοῦ 
δὲ ἐκθίνου οὗ ὑπεϑέμεϑα τοῦ ἑνὸς ὄντος, ἄρα οὐκ 
ἀνάγκη τὸ “μὲν ὅλον ἕν ὃν εἶναι αὐτό, τούτου δὲ γί- 
γρεσϑαι: μόρια TO T8 & καὶ τὸ εἶναι; My, IIó- 

τερον OU» ἑκάτερον. τῶν μορίων τούτων μόριον μόνον 
προςεροῦμεν, ἢ τοῦ ὅλου μόριον, τό γε μόριον προς- 
ρητέον; Tov 0Àov. Καὶ ὅλον ἄρα ἐστὶν ὃ ἂν ἕν Un 

καὶ μόριον ἔχει. Πάνυ 78. Τί οὔν; τῶν μορίων ἑχά- 
τερον τούτων τοῦ ἑνὸς ὄντος, τό T8 ἕν ! xoi τὸ 0», 
apo ἀπολείποσϑον ἢ τὸ ἕν τοῦ ὄντος εἶναι μορίου ἢ 

τὸ ὃν τοῦ ἑγὸς μορίου; Οὐκ ἂν εἴη. Πάλιν ἄρα καὶ 
τῶν μορίων ὁκάτερον τὸ 18 ἕν ἴσχει καὶ τὸ ὃν, καὶ 
γίγνοται. τὸ ἐλάχιστον ἐκ δυεῖν αὐ μορίοιν τὸ μόριον. 
καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἀεί, ὃ τί περ ἂν 

μόριον γένηται, τούτω τὼ μορίω ἀδὶ ἴσχει" τό T8 γὰρ 
ἕν 10 ὃν ἀδὶ ἴσχϑι καὶ τὸ ὃν τὸ ἕν᾽ ὥςτε ἀνάγκη δύ᾽ 
ἀεὶ * γιγνόμενον μηδέποτε ἕν εἶναι. Παντάπασι μὲν 
οὖν. Οὐκοῦν ἀπειρον ἂν τὸ πλῆϑος οὕτω τὸ ἕν ὃν 
εἴη; "Eowt ys. Ἴϑι δὴ καὶ τῇδε ἔτι. Πῇ; Οὐσίας 
φαμὲν μετέχειν τὸ ἕν, διὸ ἔστι; Ναί. Καὶ διὰ ταῦτα 

δὴ τὸ ἕν ὃν πολλὰ ἐφάνη. Οὕτω. Ti δέ; αὐτὸ τὸ 
ἕν, ὃ δή φαμεν οὐσίας μετέχϑιν, ἐὰν αὐτὸ τῇ διανοίᾳ 

μόνον xod" αὑτὸ λάβωμεν ἄνβυ τούτου οὗ φαμὲν μ8- 
τέχειν, ἀρά 78 ἕν μόνον Dior ἢ xoi πολλὰ TO 

αὐτὸ τοῦτο; Ἕν, οἶμαι ἔγωγϑ. ! Ἴδωμεν δή" ἄλλο τι 

ἕτερον μὲν ἀνάγκη τὴν οὐσίαν αὐτοῦ εἶναι, ἕτερον δὲ 
αὐτό, εἴπερ μὴ οὐσία τὸ ἕν, ἀλλ ὡς ἕν οὐσίας μετέ- 

σχεν. Ἀνάγκη. Οὐκοῦν εἰ ἕτερον μὲν ἡ οὐσία, ἕτε- 
ρον δὲ τὸ ἕν, ovre τῷ ἕν εἶναι τὸ ἕν τῆς οὐσίας ἕτε- 

οἷον T8. 

Ἀινάγκη. 

gov ovre τῷ οὐσία εἶναι ἢ οὐσία τοῦ ἑνὸς ἄλλο, ἀλλὰ 

τῷ ἑτέρῳ τὸ καὶ ἄλλῳ ὃ ἕτερα ἀλλήλων. Πάνυ μὲν οὖν. 
Ὥρτε οὐ ταὐτόν ἐστιν οὔτε τῷ ἑνὶ οὔτε τῇ οὐσίᾳ τὸ 
ἕτερον. Πῶς γάρ; Τὶ οὖν; ἐὰν προδλώμεϑα αὐτῶν 

εἴτε βούλει τὴν ' οὐσίαν καὶ τὸ ἕτερον εἴτα τὴν οὐ- 
clay καὶ τὸ ἕν εἴτε τὸ ἕν καὶ τὸ ἕτδρον, ἀρ οὐκ ἐν 
ἑκάστῃ τῇ προαιρέσει προαιρούμοϑά TUYB ὦ ὀρϑῶς 
ἔχει καἀλεῖσϑαι ἀμφοτέρω; Πῶς; (2s: ἔστιν οὐσίαν 
εἰπεῖν; Ἔστι. Καὶ αὖϑις εἰπεῖν ἕν; Καὶ τοῦτο. "Ag 

οὖν οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν εἴρηται; Nol. Ti δ᾽ ὅταν 
εἴπω οὐσία τὸ καὶ ἕν, ἀρὰ οὐκ ἀμφοτέρω; Πάνυ 7 

Οὐκοῦν xol ἐὰν οὐσία τὸ καὶ ἕτερον ἢ ἕτερόν v8 καὶ 
ἕν, καὶ οὕτω πανταχῶς &p ἑκάστου ἄμφω λέγω; Nal. 
CQ δ᾽ ἄν ἄμφω ὀρϑῶς προςαγορδύησϑον, ἄρα oiov 
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78 ἄμφω μὲν αὐτὼ εἶναι, δύο δὲ μή; Οὐχ οἷόν t8. n 

δ᾽ ἂν δύο. ἤτον, ἔστι τις μηχανὴ μὴ οὐχ ἑκάτερον αὖ- 
τοῖν ἕν εἶναι; Οὐδὲ μία. Τούτων ἄρα ἐπείπερ ξύν- 
δυο ἕχαστα ξυμβαΐνει εἶναι, καὶ ἕν ἂν εἴη ἕκαστον. 

' » IE -J er 3 ὃ B Li LU 

Φαΐνεται. Εἰ δὲ ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐστί, συντεϑέντος 
ε NE d : 

ἑνὸς ὁποιουοῦν ἡτινιοῦν συζυγίᾳ οὐ ud γίγνεται τὰ 

πάντα; Nal. Τρία δὲ ov περιττά, καὶ δύο ἄρτια; 

πὼς δ᾽ οὔ; Τί δαί; δυοῖν ὄντοιν οὐκ ἀνάγκη ! εἶναι 

καὶ δίς, καὶ τριῶν ὄντων τρὶς, simeg ὑπάρχϑι τῷ 16 δύο 
. Ac ^ € ' ᾿ Noe » , ᾿ - * 

10 δὶς ἕν καὶ τῷ τρία TO τρὶς ἕν; Ἄναγκη. Δυοῖν δὲ 

ὄντοιν καὶ δὶς οὐκ ἀνάγκη δύο δὶς εἶναι; καὶ τριῶν 

καὶ τρὶς οὐκ ἀνάγκη αὖ τρία τρὶς εἶναι; Πῶς δ᾽ ov; 
Τί δαΐ; τριῶν ὄντων καὶ δὶς ὄντων, καὶ δυοῖν ὄντοιν 

» X 4: Ἣν z 
καὶ τρὶς ὄντοιν, οὐκ ἀνάγκη τρία τε δὶς εἶναι καὶ δύο 

4 ; » / "e ER WE 
τρίς; Πολλὴ ye. τοῦ τὸ ἄρα ἀρτιάκις ἂν εἴη καὶ 

περιττὰ περιττάκις xoi * ἄρτια περιττάκις καὶ περιττὰ 
ἀρτιάκις. Ἔστιν οὕτως. Ei οὖν ταῦτα οὕτως ἔχοι, 

» A A ΕΣ ΕΣ) 

οἴξι τινὰ ἀριϑμὸν ὑπολείπεσϑαι, ὃν οὐκ ἀνάγκη εἷ- 
᾽ - 20» » er ἈΠ NE 

γαι; Οὐδαμῶς ys. Εἰ ἀρὰ ἔστιν ἕν, aria] παν op 
- ; 

ϑμὸν εἶναι. m A μὴν ἀριϑμοῦ γ8 ὄντος 
πόλλ ἂν εἴη καὶ πλῆϑος ἄπειρον τῶν ὄντων. ἢ οὐκ 

ἄπειρος ἀριϑμὸς πλήϑει καὶ μετέχων οὐσίας γίγνδται; 
EU E 

Καὶ πάνυ ys. Οὐκοῦν εἰ πᾶς ἀριϑμὸς οὐσίας μετέ- 
ir SES pepe 

χει, καὶ τὸ μόριον ἕκαστον τοῦ ἀριϑμοῦ μετέχοι ἂν av- 
τῆς; Ναί. Χιν. Ἐπὶ πάντα ἄρα πολλὰ ὄντα ἡ 
οὐσία νενέμηται καὶ οὐδενὸς ἀποστατεῖ τῶν ὄντων, 

E E ; x 2 
οὔτϑ TOU σμικροτάτου οὔτε TOU μεγίστου. ἢ τοῦτο μὲν 

» Ξ 
καὶ ἄλογον ἐρέσϑαι; πῶς γὰρ ἄν δὴ οὐσία ys τῶν 

: 5 ND νον τ μεν 
ὄντων του ἀποστατοῖ; Οὐδαμῶς. Κατακεκερμάτισται 

1 c ras , 

ἄρα ὡς οἷόν τ8 σμικρότατα καὶ μέγιστα καὶ παντα- 
MES à ; 

χῶς ὄντα, καὶ μεμέρισται πάντων μάλιστα, καὶ ἔστι 
nec à qu " : 

μέρη ἀπέραντα τῆς ' οὐσίας. Ἔχει οὕτω. Πλεῖστα 
ἄρα ἐστὶ τὰ μέρη αὐτῆς. “Πλεῖστα μέντοι. Τί ovv; 
ἔστι τι αὐτῶν, O ἔστι μὲν μέρος τῆς οὐσίας, οὐδὲν 
μέντοι μέρος; Καὶ πῶς ἂν τοι τοῦτο γένοιτο; ny 
εἴπερ γ8, οἶμαι, ἔστιν, ἀνάγκη αὐτὸ cl, ἕωςπαρ ἄν ἢ, 
ἕν γὲ τι εἶναι, μηδὲν δὲ ἀδύνατον. Ἀνάγκη. Πρὸς 

ἅπαντι ἄρα ἑκάστῳ τῷ τῆς οὐσίας μέρει πρόςεστι τὸ 
ἕν, οὐκ ἀπολειπόμενον οὔτε giugovégov. ovra μείζονος 
μέρους οὔτε ἄλλου οὐδενός. Οὕτως. "pa οὖν ! ἕν 

ὃν πολλαχοῦ ἅμα ὅλον ἐστί; τοῦτο ἄϑρδι. ᾿Αλλ 
ἀϑρῶ, καὶ ὁρῶ ὅτι ἀδύνατον. “Μεμερισμένον ἄρα, εἴ- 

πδρ μὴ 0Àov: ἄλλως γάρ mov οὐδαμῶς ἅμα ἅπασι 

τοῖς τῆς οὐσίας μέρϑσι παρέσται, ἢ μεμερισμένον. Nai. 
Koi μὴν τό ys μεριστὸν πολλὴ ἀνάγκη εἶναι τοσαῦτα 

ὅσαπερ μέρη. ᾿Ανάγκη. Οὐκ dp ἀληϑῆ ἄρτι nip: 

μεν, λέγοντες ὡς πλεῖστα μέρη ἡ οὐσία »βγϑμημένη eli. 
οὐδὲ γὰρ πλείω TOU ἑνὸς γενέμηται, ! ἀλλ ἴσα, ὡς 

fous, τῷ ἑνί" οὔτε γὰρ τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς ἀπολείπϑται 

οὔτα τὸ ἕν τοῦ ὄντος, ἀλλ᾿ ἐξισοῦσϑον δύ᾽ ὄντε aei 

παρὰ πάντα. Παντάπασιν οὕτω φαΐνεται. Τὸ ἕν ἀρ 
αὐτὸ κεχερματισμένον ὑπὸ τῆς οὐσίας πολλά TB xod 
ἄπειρα, 10 πλῆϑός ἐστι. Φαίνεται. οὐ μόνον ἄρα 
τὸ ὃν ἕν πολλά ἐστιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἕν ὑπὸ τοῦ 

ὄντος διανονεμημένον πολλὰ ἀνάγκη εἶναι. Παντά- 
πασι μὲν ovy. XV. Καὶ μὴν ὅτι 79 ὅλου τὰ μόρια 

μόρια, πεπδρασμένον ἂν εἴη κατὰ τὸ ὅλον τὸ ἕν. ἢ οὐ 
περιέχεται ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ t μόρια Due ᾿Ανάγκη. ᾿Αλλὰ 

μὴν τό γ8 περιέχον πέρας ἂν εἴη. Πῶς δ᾽ οὔ; Τὸ 
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fy ἄρα ὃν ἕν τὲ ἐστὶ mov καὶ πολλά, xol ὅλον καὶ 

μόρια, καὶ πεπερασμένον καὶ ἄπειρον πλήϑει. Φαί- 
γδται. Ag οὖν οὐχ, ἐπείπερ πεπερασμένον, καὶ ἔσχα- 
τα ἔχον; :Ἵνάγκη. Ti δ᾽; εἰ ὅλον, οὐ καὶ ἀρχὴν͵ ἄν 
ἔχοι καὶ μέσον χαὶ τελευτήν; ἢ οἷόν τὲ τι ὅλον εἶναι 
ἄνευ τριῶν τούτων; κἂν του ἕν ὁτιοῦν αὐτῶν ἀπο- 
στατῇ, ἐϑελήσει ἔτι ὅλον εἶναι; Οὐκ ἐθελήσει. Καὶ 
ἀρχὴν δή, ὡς ἔοικε, καὶ τελευτὴν i xol μέσον. ἔχοι ἂν 
τὸ ἕν. ἔχοι. ᾿Αλλὰ μὴν τὸ ye μέσον ἴσον τῶν ἐσχά- 

τῶν ἀπέχει. οὐ γὰρ ἂν ἄλλως μέσον εἴη. Οὐ γάρ. 

Kai σχήματος δή τινος, ὡς ἔοιχδ, τοιοῦτον ὃν μετέχοι 
ἂν τὸ ἕν, ἤτοι εὐϑέος ἢ στρογχύλου 5 τινος μικτοῦ 
ἐξ ἀμφοῖν. Μετέχοι γὰρ ἄν. ᾿Αρ᾽ οὖν οὕτως ἔχον 
οὐκ αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ ἔσται καὶ ἐν ἄλλῳ; Πῶς; Τῶν 
μερῶν zov ἕκαστον ἐν τῷ ὅλῳ ἐστὶ καὶ οὐδὲν ἐχτὸς 

rcr - ; lcgit acido doa 
τοῦ 0Àov. Οὕτω. Πάντα δὲ τὰ μέρη ὑπὸ τοῦ ὅλου 

: ; ; ; 
περιέχεται; INal. Καὶ μὴν ! τά ys πᾶντα μέρη τὰ 

ἘΞῚ ἴσον - » , » ^ » 
αὑτοῦ τὸ ἕν ἐστι, καὶ οὔτε TL πλέον οὔτε ἔλαττον ἢ 

; aud "NS Sa X eX 
TIVI. Ov eo. Qvxovy xai τὸ ὅλον τὸ ἕν ἐστι; 

Πῶς δ᾽ οὔ; Εἰ ἄρα πάντα τὰ μέρη ἐν ὅλῳ τυγχάνει 
ὄντα, ἔστι δὲ τά τε πάντα τὸ ἕν καὶ αὐτὸ τὸ ὅλον, 
περιέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ πάγτα, ὑπὸ τοῦ ἑνὸς 
ἂν περιέχοιτο τὸ ἕν, καὶ οὕτως ἄν ἤδη τὸ ἕν αὐτὸ ἐν 
ἑαυτῷ εἴη. Φαίνεται. ᾿Αλλὰ μέντοι τό γε ὅλον αὐ 
οὐκ ἐν τοῖς μέρεσίν ἐστιν, οὔτε ἐν πᾶσιν οὔτε ἕν τισι. 
εἰ γὰρ ἐν πᾶσιν, ἀνάγκη ! καὶ ἐν ἑνί. ἔν τινι γὰρ ἑνὶ 
μὴ ὃν οὐκ ἂν ἔτι που δύναιτο ἔν γε ἅπασιν εἶναι" εἰ 
δὲ τοῦτο μὲν τὸ ἕν τῶν ἁπάντων ἐστί, τὸ δὲ ὅλον ἐν 

τούτῳ μὴ ἔνι, πῶς ἔτι ἔν γε τοῖς πᾶσιν ἐνέσται; Οὐ- 

δαμῶς. Οὐδὲ μὴν ἔν τισι τῶν μερῶν. εἰ γὰρ ἔν τισι 
τὸ ὅλον εἴη, τὸ πλέον ἄν ἐν τῷ ἐλάττονι εἴη, ὅ ἐστιν 

ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. Μὴ ὃν δ᾽ ἐν πλείοσι 
μηδ᾽ ἐν ἑνὶ μηδ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς μέρεσι τὸ ὅλον οὐκ 
ἀνάγκη ἐν ἑτέρῳ τινὶ εἶναι, ἢ μηδαμοῦ ἔτι εἶναι; 4- 
γάγκη. ' Οὐκοῦν μηδαμοῦ μὲν ὃν οὐδὲν ἄν εἴη, ὅλον 
δὲ ὃν, ἐπειδὴ οὐκ ἐν αὑτῷ ἐστίν, ἀνάγκη ἐν ἄλλῳ εἰ- 
γαι; Πάνυ 7ε. Ἧι μὲν ἄρα, τὸ ἕν ὅλον, ἐν ἄλλῳ 

ἐστίν: ἡ δὲ τὰ πάντα μέρη ὄντα τυγχάνει, αὐτὸ ἐν 
ἑαυτῷ. καὶ οὕτω τὸ ἕν ἀνάγκη αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ εἶναι 
καὶ ἐν ἑτέρῳ. ᾿Ανάγκη. Οὕτω δὴ πεφυκὸς τὸ ἕν ag 
οὐκ ἀνάγκη καὶ κινεῖσϑαι καὶ ἑστάναι; Πῇ; Wu 
μέν που, εἴπερ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ἐστίν. ἐν γὰρ! ἑνὶ ὃν καὶ 
ἐκ τούτου " μὴ μεταβαῖνον ἐν τῷ αὐτῷ ἂν εἴη, ἐν 

ἑαυτῷ. Ἔστι 7άρ. Τὸ δὲ γε ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ ὃν 
ἑστὸς δήπου ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι. Πάνυ γε. Τί δέ; 
τὸ ἐν ἑτέρῳ ἀεὶ οὐ τὸ ἐναντίον ἀνάγκη μηδέποτ᾽ ἐν 
τῷ αὐτῷ εἶναι, μηδέποτε δὲ ὃν ἐν τῷ αὐτῷ μηδὲ ἑστά- 
ναι, μὴ ἑστὸς δὲ κινεῖσϑαι; Οὕτως. ᾿Ανάγκη ἄρα τὸ 

ἕν, αὐτό τε ἐν ἑαυτῷ ἀεὶ Oy καὶ ἑτέρῳ, ἀεὶ κινεῖσϑαὶ 

τὸ καὶ ἑστάναι. Φαίνεται. Καὶ μὴν ταὐτόν γε δεῖ 
εἶναι αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ ἕτερον ἑαυτοῦ, καὶ ! τοῖς ἄλλοις 

ὡςαύτως ταῦτόν τε καὶ ἕτερον εἶναι, εἴπερ χαὶ τὰ ngó- 
σϑεν πέπονϑε. Πῶς; Πᾶν που πρὸς ἅπαν ὧδε i ἔχει" 

ἢ ταὐτόν ἐστιν ἢ ἕτερον" ἢ ἐὰν μὴ ταὐτὸν ü μηδ᾽ ἕτε- 
gov, μέρος ἄν ein τούτου πρὸς ὃ οὕτως ἔχει, ἢ ὡς 
πρὸς μέρος. ὅλον ἂν εἴη: Φαίνεται. "Ag. οὖν τὸ ἕν 
αὐτὸ αὑτοῦ μέρος ἐστίν; Οὐδαμῶς. Οὐδ᾽ ἄρα ὡς 
πρὸς μέρος αὐτὸ αὑτοῦ ὅλον ἂν εἴη, πρὸς ἑαυτὸ μέ- 
ρος 0». Οὐ γὰρ οἷόν τε. ᾿Αλλ ἀρα ἕτερόν ἐστιν 

IDE S. δε 

ἑνὸς τὸ ἕν; Οὐ δῆτα. ! Οὐδ᾽ “ἄρα ἑαυτοῦ 7ε ἕτερον ἄν 
Οὐ μέντοι. Εἰ οὖν μήτε ἕτερον. uio ὅλον μή- 

τε μέρος αὐτὸ πρὸς ἑαυτό ἐστιν, οὐκ ἀνάγκη ἤδη ταὺ-: 
τὸν εἶναι αὐτὸ ἑαυτῷ; ᾿Ανάγκη. Tí δαΐ; τὸ ἑτέρωϑι 
ὃν αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ ὄντος ἑαυτῷ οὐκ ἀνάγκη 
αὐτὸ δαυτοῦ ἕτερον εἶναι, εἴπερ καὶ ἐτίρωϑι ἔσται; 
Ἔμοιγε δοκεῖ. Οὕτω μὴν ἐφάνη ἔχον τὸ ἕν, αὐτό τὸ 

ἐν ἑαυτῷ ὃν ἅμα καὶ ἐν ἑτέρῳ. ᾿Ἐφάγη γάρ. Ἕτερον 

ἄρα, ὡς ἔοικεν, εἴη ταύτῃ ἄν ἑαυτοῦ τὸ ἕν. Ἔοικε. ! 
Τὶ ovv; εἴ τού τι ἕτερόν ἐστιν, οὐχ ἑτέρου ὄντος ἕτε- 
ρον ἔσται; ᾿Ανάγκη. XVI. Οὐκοῦν ὅσα “μὴ ἕν ἐστιν, 

ἅπανϑ᾽ ἕτερα τοῦ ἑνός, καὶ τὸ ἕν τῶν μὴ ἕν; Πῶς δ᾽ 
οὔ; Ἕτερον ig ἂν εἴη τὸ ἕν τῶν ἄλλων. ,Ἕτερον. 

Ὅρα δή. αὐτό τε ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον ag οὐκ ἐναν- 
τία ἀλλήλοις; Πῶς δ᾽ οὔ; Ἦ oU» ἐθελήσει ταὐτὸν ἐν 

τῷ ὅτέρῳ ἢ τὸ ἕτερον ἐν ταὐτῷ ποτὲ εἶναι; Ovx ἐϑε- 
λήσει. Εἰ ἄρα τὸ ἕτερον ἐν ταὐτῷ μηδέποτ᾽ ἔσται, 
οὐδὲν ἔστι τῶν ὄντων ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ ἕτερον ! φόνον 
οὐδένα. εἰ “γὰρ ὁντινοῦν εἴη ἔν τῳ, ἐχεῖνον ἄν τὸν χρό- 
yov ἐν ταὐτῷ εἴη τὸ ἕτερον. οὐχ οὕτως; Οὕτως. Ἐ- 

πειδὴ δ᾽ οὐδέποτε ἐν τῷ αὐτῷ ἐστίν, οὐδέποτε ἔν τινι 
τῶν ὄντων ἂν εἴη τὸ ἕτερον. ᾿᾿ληϑῆ. Ovr ἄρα ἐν 
τοῖς μὴ ἕν οὔτε ἐν τῷ ἑνὶ ἐνείη ἄν τὸ ἕτερον. Οὐ 
γὰρ οὖν. Οὐκ ἄρα τῷ ἑτέρῳ y ἂν εἴη τὸ ἕν τῶν μὴ 
ἕν οὐδὲ τὰ μὴ ἕν τοῦ ἑνὸς ἕτερα. Ov γάρ. Οὐδὲ 
μὴν ἑαυτοῖς γε ἕτερ᾽ ἂν εἴη ἀλλήλων, μὴ μετέχοντα 

τοῦ ἑτέρου. Πῶς γάρ; * Ei δὲ μήτε ἑαυτοῖς ἕτερά 
ἐστι paire τῷ ἑτέρῳ, ov πάντῃ ἤδη ἂν ἐκφύγοι τὸ μὴ 
ἕτερα εἶναι ἀλλήλων; ᾿ἘἘκφύχοι. ᾿Δἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ 
ἑνός γε μετέχει τὰ μὴ ἕν" οὐ γὰρ ἄν μὴ ἕν ἦν, ἀλλά 
πῃ ἂν ἕν ἦν. ᾿4ληϑη. Οὐδ᾽ ἂν ἀριϑμὸς εἴη ἄρα τὰ 
μὴ ἕν: οὐδὲ γὰρ ἄν οὕτω μὴ ἕν ἣν παντάπασιν, ἀρι- 
ϑμόν Fa ἔχοντα. οὐ γὰρ ovy. Τὶ δέ; τὰ μὴ ἕν τοῦ 

ἑνὸς ἄρα μόριά ἐστιν; 5 κἂν οὕτω μετεῖχε τοῦ ἑνὸς τὰ 
μὴ ἕν; Μετεῖχεν. Εἰ ἄρα πάντῃ τὸ μὲν ἕν ἐστι, τὰ 
! δὲ μὴ ἕν, ovr ἄν μόριον τῶν μὴ ἕν τὸ ἕν εἴη οὔϑ᾽ 
ὅλον ὡς μορίων" οὔτε αὖ τὰ μὴ ἕν τοῦ ἑνὸς μόρια, 
οὐϑ᾽ ὅλα ὡς μορίῳ τῷ ἑνί. Οὐ γάρ. ᾿Αλλὰ μὴν 

ἔφαμεν τὰ μήτε μόρια μήϑ᾽ ὅλα μήϑ᾽ ἕτερα ἀλλήλων 
ταὐτὰ ἔσεσϑαι αλλήλοις. Ἔφαμεν. γάρ. Φῶμεν ἄρα 
καὶ τὸ ἕν πρὸς τὰ μὴ ἕν οὕτως ἔχον τὸ αὐτὸ εἶναι 
αὐτοῖς; Φῶμεν. Τὸ ἕν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τε τῶν 
ἄλλων ἐστὶ καὶ ἑαυτοῦ καὶ ταὐτὸν ἐκείνοις 18 καὶ ἕαυ- 

9. Κινδυνεύει φαίνεσθαι ἔκ γε ! τοῦ λόγου. Ag 
οὖν καὶ ὅμοιόν τε καὶ ἀνόμοιον ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἀλ- 
λοις; Ἴσως. ᾿Επειδὴ γοῦν ἕτερον τῶν ἄλλων ἐφάνη, 
καὶ ταλλά που ἕτερ᾽ ἄν ἐκείνου εἴη. Τί μήν; Οὐκοῦν 
οὕτως ἕτερον τῶν ἄλλων, ὥςπερ καὶ τἄλλα ἐκείνου, 

καὶ οὔτε μᾶλλον ov ἧττον; Τί γὰρ ἄν; Εἰ ἄρα μή- 
16 μᾶλλον uns ἧττον, ὁμοίως. Nai. Οὐκοῦν ἡ ἕτε- 

gov εἶναι πέπονθε τῶν ἄλλων, καὶ τάλλα ἐχείνου ὡς- 

αὕτως, ταύτῃ ταὐτὸν ἄν πεπονϑότα εἶεν τό τε ἕν τοῖς 

ἄλλοις καὶ τάλλα ! τῷ ἑνί. Πῶς λέγεις: Ὧδε: ἕκα- 
στον τῶν ὀνομάτων οὐκ ἐπί τινι καλεῖς; Eyoye. τί 

οὖν; τὸ αὐτὸ ὄνομα εἴποις ἄν πλεονάκις ἢ ἅπαξ; 'E- 
7ωγε. Πότερον οὐ» ἐὰν μὲν ἅπαξ, εἴπῃς, ἐκεῖνο προς- 
ἀγορεύεις οὗπέρ ἐστι τοὔνομα, ἐὰν δὲ πολλάκις, οὐκ 

ἐχεῖνο; ἢ ἐᾶν τε ! ἅπαξ ἐάν τε πολλάκις τὸ αὐτὸ ὄνο- 

μα φϑέγξῃ, πολλὴ ἀνάγκη σε τὸ αὐτὸ καὶ λέγειν ael; 
69 * 
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Τί μήν; Οὐκοῦν καὶ τὸ ἕτερον ὄνομά ἐστιν ἐπὶ τινι; 
Πάνυ Te. Ὅταν ἄρα αὐτὸ φϑεέγγῃ: ἐάν τε ἅπαξ ἐάν 

18 πολλάκις, οὐκ ἐπὶ ἄλλῳ οὐδὲ ἀλλο τι ὀνομάζεις ἢ 

ἐχεῖνο ᾿ οὗπερ aiv ὄνομα. ἀνάγκη. Ὅταν δὴ λέγω- 
μεν, ὅτι ἕτερον μὲν τἄλλα τοῦ ἑνός, ἕτερον δὲ τὸ ἕν 

τῶν ἄλλων, δὶς τὸ ἕτερον εἰπόντες οὐδὲν τι μᾶλλον ἐπὶ 

ἄλλῃ ἀλλ ἐπ ἐχείνῃ τῇ φύσει αὐτὸ ἀεὶ λέγομεν, ἧς- 

περ ἦν τοὔνομα. Πάνυ μὲν ovr. ἯΙι ἄρα ἕτερον 

τῶν ἄλλων τὸ ἕν καὶ τάλλα * τοῦ ἑνός, χατ αὐτὸ τὸ 

ἕτερον πεπονϑέναι ovx ἀλλο ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἂν πεπον- 

ϑὸς εἴη τὸ ἕν τοῖς ἄλλοις. τὸ δέ που ταὐτὸν πεπον- 
Sóc ὅμοιον. οὐχί; NNal. Ἧι δὴ τὸ ἕν ἕτερον τῶν ἀλ- 
λων πέπονθεν εἶναι, κατ αὐτὸ τοῦτο ἅπαν ἅπασιν 

ὅμοιον ἄν εἴη" ἅπαν “γὰρ ἁπάντων ἕτερόν ἐστιν. Ἔοι- 
xtv. ΧΥΠ. 2AÀa μὴν τό γε ὅμοιον τῷ ἀνομοίῳ éyav- 

τίον. Na. Οὐκοῦν καὶ τὸ ἕτερον τῷ ταὐτῷ. Kai 

τοῦτο. λλὰ μὴν καὶ τοῦτό y ἐφάνη, ὡς ἄρα TO EY 
τοῖς ἄλλοις ταὐτόν. ' Ἐφάνη γάρ. Τοὐναντίον δέ ys 
πάϑος ἐστὶ τὸ εἶναι ταὐτὸ τοῖς ἄλλοις τῷ ἕτερον ei- 

γαι τῶν ἄλλων. "Hn .7ε μὴν ἕτερον, ὅμοι- 
ον ἐφάνη.  Nal. "Hi ἄρα παῦτόν, ἀνόμοιον ἔσται 
κατὰ τοὐναντίον πάϑος τῷ ὁμοιοῦντι πάϑει. ὡμοίου 

δέ που τὸ ἕτερον; Na. -νομοιώσει ἄρα 10 ταὐτόν, 

ἢ οὐκ ἐναντίον ἔσται τῷ ἑτέρῳ. Ἔοικεν. Ὅμοιον ἄρα 
xal ἀνόμοιον ! ἔσται τὸ ἕν τοῖς ἄλλοις, à μὲν ἕτερον, 
ὅμοιον, 2 δὲ ταὐτόν, ἀνόμοιον. Ere γὰρ οὖν o5 ὡς 
ἔοικε, καὶ τοιοῦτον λύγον. Καὶ γὰρ τόνδε & ἔχει. Τί- 

γα; "Hi ταὐτὸν πέπονϑε, μὴ ἀλλοῖον πεπονϑέναι; μὴ 

ἀλλοῖον δὲ πεπονϑὸς μὴ ἀνόμοιον, μὴ ἀνόμοιον δὲ 

ὅμοιον εἶναι" à δ᾽ ἀλλο πέπονθεν, ἀλλοῖον, ἀλλοῖον 

δὲ ὃν ἀνόμοιον εἶνα. Ἡληϑὴ λέγεις. Ταὐτόν τε 
ἄρα ὃν τὸ ὃν τοῖς ἄλλοις, καὶ ὅτι ἕτερόν ἐστι, κατ᾽ 

ἀμφότερα καὶ xad ἑκάτερον, ὅμοιόν τε ἂν εἴη καὶ 

ἀνόμοιον τοῖς ἄλλοις. ! Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ἑαυτῷ 
ὡρφαύτως, ἐπείπερ ἕτερόν τε ἑαυτοῦ καὶ ταὐτὸν ἑαυτῷ 

ἐφάνη, zT ἀμφότερα καὶ καϑ' ἑκάτερον ὅμοιόν τϑ 
καὶ ἀνόμοιον φανήσεται; Ἀνάγκη. Τί δὲ δὴ περὶ τοῦ 
ἅπτεσϑαι τὸ ἕν αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦ μὴ 
ἅπτεσϑαι πέρι, πῶς ἔχει; σκόπει. Σκοπῶ. Αὐτὸ 

γάρ που ἐν ἑαυτῷ ὅλῳ τὸ ἕν ἐφάνη Ov. Ὀρϑῶς. 

Οὐχοῦν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἕν; Nai. δι μὲν ἄρα 
ἐν τοῖς ἄλλοις, | τῶν ἄλλων ἅπτοιτ ἂν" ἧ δὲ αὐτὸ ἐν 

ἑαυτῷ, τῶν μὲν ἄλλων ἀπείργοιτο ἅπτεσϑαι, αὐτὸ δὲ 

αὑτοῦ ἅπτοιτ᾽ ἂν ἐν ἑαυτῷ Ov. Φαΐνεται. Οὕτω μὲν 
δὴ ἅπτοιτ ἂν τὸ ἕν αὑτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων. Ἅ- 
πτοιτο. Ti δὲ τῇδε; dg οὐ πᾶν τὸ μέλλον ἅψεσϑαι 
τινος ἐφεξῆς δεῖ κεῖσϑαι ἐκείνῳ, οὗ μέλλει ἅπτεσϑαι, 

ταύτην τὴν ἕδραν κατέχον, ἢ ἄν μετ ἐκείνην ῇ ἕδραν; 
ἡ ἂν κέηται, ἅπτεται; νάγκη. Καὶ τὸ ἕν ἄρα εἰ 
μέλλει αὐτὸ αὑτοῦ ἅψεσϑαι, ἐφεξῆς δεῖ εὐθὺς μεϑ' 
ἑαυτὸ κεῖσϑαι, τὴν ἐχομένην χώραν κατέχον ἐκείνης, ἐν 
ü αὑτό ἐστι. 4si γὰρ οὐν. Οὐκοῦν δύο μὲν ὃν τὸ 

ἕν ποιήσειεν * ἄν ταῦτα καὶ ἐν δυοῖν χώραιν ἅμα γέ- 
γοιτο. ἕως δ᾽ ἂν 5n ἕν, οὐκ ἐϑελήσει; Οὐ γὰρ οὐν. 'H 

αὐτὴ ἄρα ἀνάγκη TQ ἑνὶ μήτε δύο εἶναι μήϑ᾽ ἅπτε- 
σϑαι αὐτῷ αὑτοῦ. Ἢ αὐτή. MÀ οὐδὲ μὴν τῶν ἄλ- 
λων ἅψεται. Τὶ δή; Ὅτι, φαμέν, τὸ μέλλον ἅψεσϑαι 
χωρὶς ὃν ἐφεξῆς δεῖ ἐχείνῳ εἶναι, οὗ μέλλει ἅψεσϑαι, 
τρίτον δὲ αὐτῶν ἐν μέσῳ μηδὲν εἶναι. ἩἨληϑῆ. Δύο 

Πάνυ Jes 

PLATONIS 

ΕΝ - 2 - ᾿ * 
ἄρα δεῖ τὸ ὀλίγιστον εἶναι, εἰ μέλλει ἅψις εἶναι. Δεῖ. 
EE TUS AU eL - 
Ἐὰν δὲ roiv δυοῖν [ὅροιν) τρίτον προςγένηται ἕξης, ! 

2 . L ΄ » [9ow] τρί ensi Eon 

αὐτὰ μὲν τρία ἔσται, αἵ δὲ ἅψεις δύο. Ναί. Καὶ 
: : . 

οὕτω δὴ ἀεὶ ἑνὸς προςγιγνομένου μία καὶ ἅψις προς- 
γίγνεται, καὶ συμβαίνει τὰς ἅψεις τοῦ πλήϑους τῶν 

ἀριϑμῶν μιᾷ ἐλάττους εἶναι. ᾧ γὰρ τὰ πρῶτα δύο 

ἐπλεονέχτησε τῶν ἅψεων εἰς τὸ πλείω εἶναι τὸν ἀρι- 

ϑμὸν ἢ τὰς ἅψεις, τῷ ἴσῳ τούτῳ καὶ ὃ ἔπειτα ἀρι- 

ϑμὸς πᾶς πασῶν τῶν ἅψεων πλεονεκτεῖ. ἤδη γὰρ 10, 
λοιπὸν ! ἅμα 5 ἕν τε TO ἀριϑμῷ προςγίγνεται xoi nin 

ἅψις ταῖς ἅψεσιν. Ὀρϑῶς. Ὅσα ἄρα ἐστὶ τὰ ὃ ὄντα 

τὸν ἀριϑμόν, ἀεὶ μιᾷ αἵ ἅψεις ἐλάττους εἰσὶν αὐτῶν. 
1 : mU AR 

᾿ληϑῆ. Ei δὲ ys ἕν μόνον ἐστὶ, δυὰς δὲ μὴ ἔστιν, 
e B » E - ΄ NS ^ τς 80 
ἅψις οὐκ ἄν εἴη. Πῶς γάρ; Ovxov» φαμέν, τὰ ἀλλα 

S CLUK UA x ire : - es ; 
τοῦ ἑνὸς ovre ἕν ἐστιν οὔτε μετέχει αὐτοῦ, εἴπερ ἀλ- 

δός 3 , 5» » » B ὶ - 
λα ἐστίν. Ov yag. Οὐκ aga ἔνεστιν ἀριϑμὸς ἐν 

muris Cic cce Das Ca ed a MUR 
τοῖς αλλοῖς;, epos um ἔνοντος ἐν αὐτοῖς. πῶς γὰρ; 
OUS 

Ovr ἀρὰ ἕν Toni OH ovre δύο οὔτε ἄλλου ἀρι- 

ϑμοῦ ! ἔχοντα ὄνομα οὐδέν. Οὔ. Τὸ ὃν ἄρα μόνον 
CENT b D 2 » » » ' e 
ἐστιν E καὶ δυὰς ovx ἂν "Bt Ov φαίνεται. Auc 

2 
Ovx ἔστιν. Οὔτ ἄρα οὐκ ἔστι, δυοῖν μὴ ὄντοιν. 

ἄρα τὸ ἕν TOY ἄλλων ἅπτεται οὔτε τἄλλα τοῦ ἕνός, 
ἐπείπερ ἅψις οὐκ ἔστιν. Οὐ γὰρ ovv. Οὕτω δὴ κα- 

τὰ πάντα ταῦτα τὸ ἕν τῶν τε ἄλλων καὶ ἑαυτοῦ ἅπτε- 
ταί T8 καὶ οὐχ ἅπτεται. Ἔοικεν. XVIII. "Ao οὖν καὶ 

ἴσον ἐστὲ καὶ ἄνισον αὑτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις; πῶς; 

Εἰ ̓ μεῖξον τίη τὸ ἕν ἢ τἄλλα ἢ ΠΝ ἔλαττον, ἢ αὖ τἄλλα 
τοῦ ἑνὸς μείζω ἢ ἐλάττω, ἀρ οὐχ ἂν τῷ μὲν ὃν εἶναι 
τὸ ἕν καὶ τάλλα ἄλλα τοῦ ἑνὸς οὔτε τι μείζω οὔτε τι 
ἐλάττω ἂν εἴη ἀλλήλων αὐταῖς γε ταύταις ταῖς οὐσίαις, 

ἀλλ᾽ εἰ μὲ πρὸς τῷ τοιαῦτ᾽ εἶναι ἑκάτερα ἰσότητα 

ἔχοιεν, ἴσα ἄν εἴη πρὸς ἄλληλα" εἰ δὲ τὰ μὲν μέγε- 
ϑος, τὸ δὲ σμικρότητα, ἢ καὶ μέγεϑος μὲν τὸ ἕν, σμι- 
agora δὲ τἄλλα, ὃ ὁποτέρῳ μὲν τῷ εἴδει μέγεϑος προς- 

eim, μεῖζον ἂν εἴη, ᾧ δὲ σμικρότης, ἔλαττον; Ἀνάγκη. 

Οὐκοῦν ἐστόν γέ τιν τούτω εἴδη, τό τὸ μέγεϑος xad 
5 σμικρότης; οὐ γὰρ ἄν ποὺ μὴ ὄντε γ8 ἐναντίω τα 
ἀλλήλοιν εἰἴτὴν καὶ ἐν τοῖς οὖσιν ἐγγιγνοίσϑην. Πῶς 

γὰρ ἂν; * Εἰ ἄρα ἐν τῷ δὶ σμικρότης ἐγγίγνεται, ἤτοι 

ἐν ὅλῳ ἂν ἢ ἐν μέρει αὐτοῦ ἐνείη. Ἀνάγκη. Ti δ᾽ 

εἰ ἐν ὅλῳ γίγνοιτο, οὐχὶ ἢ ἐξ ἴσου ἂν τῷ ἑνὶ δὶ 

ὅλου αὐτοῦ τεταμένη εἴη ἢ περιέχουσα αὐτό; “ἤλον 
δή. 4g οὖν οὐκ ἐξ ἴσου μὲν οὖσα 7 σμικρότης τῷ 

δὶ ἔση ἂν αὐτῷ, 8n, περιέχουσα δὲ μείζων; πῶς δ᾽ 
οὔ; Δυνατὸν οὖν σμικρότητα ἴσην τῷ εἶναι 5 μείζω 
τινός, καὶ πράττειν γ8 τὰ μεγέϑους τε καὶ ἰσότητος, 
ἀλλὰ μὴ. τὰ ἑαυτῆς; Ἡδύνατον. ! Ἐν μὲν ὅλῳ ἄρα τῷ 
ἑνὶ οὐκ ἄν εἴη σμικρότης, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν μέρει. Nat. 
Ovi γε ἐν παντὲ αὖ τῷ μέρει. εἰ δὲ μή, ταὐτὰ ποιήσει 

ἅπερ πρὸς τὸ ὅλον" ἴση ἔσται ἢ μείζων τοῦ μέρους, 
ἐν ᾧ ἂν ἀεὶ ἐνῇ. Ἡνάγκη. Οὐδενί ποτε ἄρα ἐνέσται 
τῶν ὄντων σμικρότης, μήτ᾽ ἐν “μέρει μήτ᾽ ἐν ὅλῳ aye 

γνομένη" οὐδὲ τι ἔσται σμικρὸν πλὴν αὐτῆς σμικρότη- 
τος. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδ᾽ ἄρα μέγοϑος ἐνέσται ἐν αὐ- 
τῷ. μεῖζον γὰρ ἂν. τι εἴη ES καὶ " πλὴν αὐτοῦ με- 
γέϑους, ἐκεῖνο ἐν ᾧ τὸ μέγεϑος ἐνείη, καὶ ταῦτα, σμι- 
χροῦ αὐτοῦ οὐκ ὄντος, οὗ ἀνάγκη ὑπερέχειν, ἐάνπερ ἢ 
μέγα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἐπειδὴ σμικρότης οὐδαμοῦ 
ἔνι. Ἠληϑῆ. Ἡλλὰ μὴν αὐτὸ μέγεϑος ovx ἄλλου μεῖ- 
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ζον ἢ αὐτῆς σμικρότητος, οὐδὲ σμικρότης ἄλλου ἔλατ- 
τὸν ἢ αὐτοῦ μεγέϑους. Οὐ γάρ. Οὔτε ἄρα τἄλλα 

μείζω τοῦ ἑνὸς οὐδὲ ἐλάττω, μήτε μέγ εϑὸος μήτε, σμι- 
κρότητα ἔχοντα, οὔτε αὐτὼ τούτω πρὸς ! τὸ By ἔχετον 
τὴν δύναμιν τὴν τοῦ ὑπερέχειν τε καὶ ὑπερέχεσϑαι ἀλ- 

λὰ πρὸς ἀλλήλω, oUr8 αὖ τὸ ἕν τούτοιν οὐδὲ τῶν ἀλ- 
λων μεῖζον ἄν οὐδ᾽ ἔλαττον Spp nire μέγεϑος μήτε 

σμικρότητα ἔχον. Οὔκουν φαίνεταί 78. 4e οὖν εἰ 
μήτε μεῖδον μήτε ἔλαττον τὸ ὃν τῶν ἄλλων, ἀνάγκη αὐ- 

τὸ ἐχείνων μήτε ὑπερέχειν μήϑ' ὑπερέχεσϑαι; ᾿Ανάγκη. 
Οὐκοῦν τό 7: μήτο v ὑπερέχον μήϑ᾽ ̓ ὑπερεχόμενον πολλὴ 
ἀνάγκη ἐξ ἴσου εἶναι, ἐξ ἴσου δὲ ὃν ἴσον δῖναι. Πῶς 

γὰρ ov; ! Καὶ μὴν καὶ αὐτό γ8 τὸ ὃν πρὸς ἑαυτὸ οὗ- 
τως ἂν ἔχοι" μήτε μέγεϑος ἐν ἑαυτῷ μήτε σμικρότητα 

2 » 
ἔχον ovr ἂν ὑπερέχοιτο οὔτ᾽ ἂν ὑπερέχοι ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ 

ἐξ ἴσου ὃν ἴσον ἂν εἴη ἑαυτῷ. Πάνυ μὲν οὖν. Τὸ 
e E € - ^ - EÀ » » 2» , 

ὃν ἄρα ἑαυτῷ τ καὶ τοῖς ἄλλοις ἴσον ἂν etj. Φαί- 
SA MERE NEC eS. τ Shseteim 

γδται. Καὶ μὴν αὐτό γ8 ἐν ἑαυτᾷ ὃν καὶ περὶ ἑαυτὸ 

ἂν slim ἔξωϑεν, καὶ περιέχον μὲν μεῖζον ἂν ἑαυτοῦ εἴη, 

περιεχόμενον δὲ ἔλαττον. * καὶ οὕτω μεῖζον ἂν καὶ 
E AA NS E E NEAL : 
ἔλαττον εἴη αὐτὸ ἑαυτοῦ τὸ ἕν. Εἴη γὰρ cv.  Ovx- 

τόδε ἀνάγκη, μηδὲν εἶναι ἐκτὸς τοῦ ἑνός τε 
- - [ » E 

καὶ τῶν ἄλλων. Πῶς γὰρ ov; Ἀλλὰ μὴν καὶ εἶναί 
- , » 2, , 2 € , » » 

zov δεῖ τό ys Ov ael. INol. Οὐκοῦν tO ys ἕν τῳ Ov 
: : x - z RC ES e 
ἐν μείζονι ἔσται ἕλαττον Oy; οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἕτερον 

DAD. : S. AT 
ἐν ἑτέρῳ εἴη. Οὐ γάρ. ᾿Επειδὴ δὲ οὐδὲν ἕτερον ἐστι 
χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ τοῦ ἑνός, δεῖ δὲ αὐτὰ ἔν τῳ εἷ- 

y eA DIA CERE z ἢ j ἢ 
yat, οὐκ ἀνάγκη ἤδη ἐν ἀλλήλοις εἶναι, τὰ τε ἀλλα ἕν 

m" XN ^ * ev » —- E » - *5 

τῷ ἑνὶ καὶ τὸ ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις, ' ἢ μηδαμοῦ εἶναι; 
SOS : PAS GE : 

Φαίνεται. Ὅτι μὲν ἄρα τὸ ἕν ἐν τοῖς ἄλλοις ἔνεστι, 
μείξω ἂν εἴη τἄλλα τοῦ ἑνός, περιέχοντα αὐτό, τὸ δὲ 

ἕν ἔλαττον τῶν ἄλλων, περιεχόμενον" ὅτι δὲ τἄλλα ἐν 

τῷ ἑνί, 10 ἕν τῶν ἄλλων κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μεῖζον 
ΕἾ 
Ἔοικβ. Τὸ ἕν 

Ed » ^ ^ VY Eu , 3 2 ^ € 

ἄρα ἴσον T8 καὶ μεῖζον καὶ ἔλαττον ἔστιν αὑτὸ τὸ αὖ- 

τοῦ καὶ τῶν ἄλλων. Φαΐνεται. — Kol μὴν εἴπερ μεῖ- 
Z 7 7 » ") 

Lov καὶ ἔλαττον xoi ἴσον, ἴσων ἂν εἴη μέτρων καὶ 
7 3 r ἜΡΙΝ ΠΝ d 

πλεβιόνων xoi ἐλαττόνων αὑτῷ ! καὶ τοῖς ἄλλοις, énai- 

δὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. Πῶς δ᾽ οὔ; Ἴσων μὲν ἄρα 

μέτρων ὄν καὶ πλϑιόνων καὶ ἐλαττόνων, καὶ ἀριϑμῷ 

ἔλαττον ἂν καὶ πλέον εἴη αὐτό τὲ αὑτοῦ καὶ TOY ἀλ- 
: d A ensi 

λων, καὶ ἴσον αὑτῷ T8 xoi τοῖς ἄλλοις κατὰ ταῦτα. 
- m E) » " 

Πῶς; Wflymeo μεῖζον ἐστι, πλειόνων ποὺ καὶ μέτρων 
es 2 z i - z 

ἂν εἴη αὐτῶν: ὅσων δὲ μέτρων, καὶ μερῶν. καὶ ὧν 
^ c τ D ^ 2 , 

ἔλαττον, ὡςαύτως" καὶ oig ἴσον, κατὰ ταῦτά. Οὕτως. 
3 - - ^ 1 U U 

Οὐκοῦν ἑαυτοῦ μεῖζον καὶ ἔλαττον Ov καὶ ἴσον ἴσων 
: En 

ἄν εἴη μέτρων καὶ ! πλειόγων καὶ ἐλαττόνων αὑτῷ; 
à B Y D ^ - - oar. τ 
ἐπειδὴ δὲ μέτρων, καὶ μερῶν; Πῶς δ᾽ ov; Ἴσων μὲν 
x - MU RI YT, EU 
ἄρα μερῶν ὃν αὑτῷ ἴσον ἂν τὸ πλῆϑος αὑτᾷ εἴη, 

πλειόνων δὲ πλέον, dMcrrdyoy δὲ ἔλαττον τὸν ἀριϑμὸν 

αὑτοῦ. Φαίνεται. Οὐκοῦν καὶ πρὸς τάλλα ὡρφαύτως 
ἕξει τὸ ἕν; ὅτι μὲν μεῖζον αὐτῶν φαίνεται, ἀνάγκη 

* LJ] -" .“ Ἢ , 

πλέον εἶναι xoi τὸν ἀριϑμὸν «vr»: ὅτι δὲ σμιχρότε- 

ρον, ἔλαττον" ὅτι δὲ ἴσον μεγέϑει, ἴσον καὶ τὸ πλῆ- 
- "a « S ilc 

ϑὸς εἶναι τοῖς ἄλλοις; ἠνάγκη. Οὕτω δὴ ov, ὡς 
ἔοικθ, τὸ ἕν ! καὶ ἴσον καὶ πλέον καὶ ἔλαττον τὸν 

ἀριϑμὸν αὐτό τ αὑτοῦ ἔσται καὶ τῶν ἄλλων. 

ΧΙΧ. Ag οὖν xol χρόνου μδτέχοι τὸ ἕν, καὶ ἐστί τε 

καὶ γίγνεται νεώτερόν r8 καὶ πρεσβύτϑθρον αὐτό T8 αὑ- 

- ' 
ουν καὲ 

EE ci ; EE IE 
ἄν εἴη, τὰ δὲ ἀλλα τοῦ ἑνὸς ἐλάττω. 

5 
Ἔσται. 

ὅ49 

- E - o» N » , » , 
TOU καὶ τῶν ἄλλων, καὶ OUIE VE(TEOOY οὔτξ πρεσβυ- 

» dE ES ; 
τδρον οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τῶν ἄλλων, χρύνου μετέχον; 

- T 3 - , S. e 
Πῶς; Εἶναι μέν που αὐτῷ ὑπάρχει, εἴπερ tv ἔστι. 

Y» ; 
Ναί. Τὸ δὲ εἶναι ἄλλο ii ἐστιν ἢ μέϑεξις οὐσίας 

μετὰ χρόνου τοῦ παρόντος, ὥςπερ τὸ ἦν * μετὰ τοῦ 
παρεληλυϑότος χαὶ αὖ τὸ ἔσται μετὰ τοῦ μέλλοντος 

Μετέχει μὲν ἄρα 

χρόνου, εἴπερ καὶ τοῦ εἶνα. Πάνυ 78. Οὐκοῦν πο- 
ρευομένου τοῦ χρόνου; Ἰγαί. MeL ἀρα πρεσβύτερον 
γίγνεται ἑαυτοῦ, εἴπερ προέρχεται κατὰ χρόνον. Hyay- 
κη. 4o ovr μεμνήμεϑα, ὅτι νεωτέρου γιγνομένου τὸ 
πρεσβύτερον πρεσβύτερον γίγνεται; Μεμνήμεϑα. Οὐκ- 

οὔν ἐπειδὴ πρεσβύτερον. ! ἑαυτοῦ γίγνεται τὸ ἕν, vea- 

τέρου ἂν γιγνομένου ἑαυτοῦ πρεσβύτερον γίγνοιτο; 
riy. οΤίγνεται μὲν δὴ γϑώτερόν ve καὶ πρεσβύτε- 
gov αὑτοῦ οὕτω. Neal Ἔσει δὲ πρεσβύτερον dp. 
οὐχ ὅταν κατὰ τὸν νῦν χρόνον n γιγνόμενον, τὸν με- 
ταξὺ τοῦ ἣν 18 καὶ ἔσται; οὐ γάρ που πορδυόμενόν 
78. ἐκ τοῦ ποτὲ εἰς τὸ imer ὑπερβήσεται τὸ νῦν. Οὐ 
γάρ. Ag οὖν ovx ἐπίσχϑοι τότα τοῦ γίγνεσϑαι πρϑ8- 
σβύτερον, ' ἐπειδὰν τῷ νῦν ἐντύχῃ, καὶ οὐ γίγνεται 
3 »»ν 32 2» , E J 2 » 

αλλ ἔστι τότ ἤδη πρεσβύτερον; προϊὸν γὰρ ovx ἂν 
more ληφϑείη ὑπὸ τοῦ νῦν. τὸ γὰρ προϊὸν οὕτως ἔχϑι 
ὡς ἀμφοτέρων. ἐφάπτεσϑαι, τοῦ T8 νὺν καὶ τοῦ ἔπϑι- 
τα, τοῦ μὲν νῦν ἀφιέμενον, τοῦ δ᾽ ἔπϑιτα ἐπιλαμβανό- 
μενον, μεταξὺ ἀμφοτέρων γιγνόμενον, τοῦ T8 ἔπειτα 
καὶ τοῦ νῦν. ᾿ληϑῆ. Εἰ δέ ye ἀνάγκη μὴ παρελϑεῖν 

3 , » Ἂν , 5f, , 

οὐσίας ἐστὲ κοινωνία; ἔστι γαφ. 

' - - ] , » D D - 5 
TO νυν Ei TO y'yvouevo», ἐπειδὰν / κατα UID. 7» 
3, N S Mx - 
UAE «Et TOU γίγνεσϑαι καὶ ἔστι TOTB DU ! o TL 

ἂν τύχῃ γιγνόμενον. Φαΐνεται. Καὶ τὸ ἕν ἄρα, ὅταν 
πρεσβύτερον γιγνόμενον ἐντύχη τῷ νῦν, ἐπέσχϑ τοῦ 
γίγνεσϑαι καὶ ἔστι τότϑ πρεσβύτερον. Πάνυ μὲν οὖν. 
Οὐκοῦν οὗπερ ἐγίγνετο πρεσβύτερον, τούτου καὶ 
ἔστιν; ἐγίγνετο δὲ αὑτοῦ; INol. Ἔστι δὲ τὸ πρεσβύ- 

TEQOY γεωτέρου πρεσβύτερον; Ἔστι. Καὶ »ϑώτερον 
ἄρα τότε αὑτοὺ ἐστὶ τὸ ἕν, ὅταν πρεσβύτερον γιχνό- 
μδνον ἐντύχῃ τῷ νῦν. νάγκη. ! TÓ 78 μὴν vir ἀεὶ 
πάρεστι τῷ ἑνὶ διὰ παντὸς τοῦ εἶναι" ἔστι γὰρ ab νῦν 
ὅτανπερ ἢ. Πῶς γὰρ οὔ; Ἀεὶ ἄρα ἐστί τϑ καὶ γί- 
γνεται πρεσβύτερον. ἑαυτοῦ καὶ γϑώτορον τὸ ἕν. "Eowc. 
“Πλείω δὲ χρόνον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἔστιν ἢ Ug LLLA ἢ τὸν 

ἴσον; Τὸν ἴσον. Ἀλλὰ μὴν τόν ye ἴσον xgóvoy E 

γιγνόμενον ἢ ὃν τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐ ἔχει. Πῶς δ᾽ ot; 
To δὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν i ἔχον οὔτε πρεσβύτερον οὔτϑ 
γεώτερόν ἐστιν. Οὐ γάρ. Τὸ ἕν ἄρα τὸν ἴσον χρό- 
voy αὐτὸ ἑαυτῷ καὶ γιγνόμενον καὶ ὃν οὔτδ νεώτερον 
οὔτ πρεσβύτερον ἑαυτοῦ ἐστὶν οὐδὲ 7ίγνϑται. Qv μοι 
δοκεῖ. Τί δαί; τῶν ἄλλων; * Ovx ἔχω Aya. Toe 
ys μὴν ἔχεις λέγειν, ὅτι τἄλλα τοῦ ἑνός, BEESQ ἕτερά 

ἐστιν ἀλλὰ μὴ ἕτερον, πλείω ἐστὶν ἑνός" ἕτερον μὲν 

γὰρ ὃν ἕν ἂν ἦν, ἕτερα δὲ ὄντα πλείω ἑνὸς ἐστὶ καὶ 
σλῆϑος ἂν ἔχοι. Ἔχοι γὰρ ἂν. Πλῆϑος δὲ ὃν ἀρι- 
pov πλείονος ἂν μετέχοι ἢ τοῦ ἑνός. Πῶς δ᾽ ov; 
Τί ow; ἀριϑμοῦ φήσομεν τὰ πλείω χίγνεσϑαὶ 18 καὶ 

γεγονέναι πρότερον, ἢ τὰ ἐλάττω; Τὰ ἐλάττω. Τὸ 

ὀλίγιστον ἄρα πρῶτον. τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ἕν. 7 γάρ; 
Ναί. Πάντων ! ἄρα τὸ ἕν πρῶτον ysyove τῶν ἀρι- 

ϑμὸν ἐχόντων. ἔχοι δὲ καὶ τἄλλα πάντα ἀριϑμόν, εἰἴ- 

zég ἀλλα καὶ μὴ ἀλλο ἐστίν. Ἔχει γάρ. Πρῶτον δὲ 
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78, οἶμαι, γεγ ονὸς πρότερον γέγονε, τὰ δὲ ἄλλα ὕστε- 
ρον. τὰ δ᾽ ὕστερον γεγονότα γεώτερα, τοῦ πρότερον 
γεγονότος. καὶ οὕτως ἂν εἴη τἄλλα »ϑώτερα τοῦ ἕνος, 

τὸ δὲ ἕν πρεσβύτερον τῶν ἄλλων. Εἴη γὰρ ἂν. xx. 
Tí δὲ πόδε; ἀρ ἄν εἴη τὸ ἕν παρὰ φύσιν τὴν αὑτοῦ 
γεγονός, ἢ ἀδύνατον; δύνατον. “ἀλλὰ μὴν ! μέρη 

78 ἔχον ἐφάνη τὸ ἕν. εἰ δὲ μέρη, καὶ ἀρχὴν καὶ 1&- 
λευτὴν καὶ μέσον. Ναί. Οὐκοῦν πάντων πρῶτον ἀρχὴ 
rir γται, καὶ αὐτοῦ τοῦ ἑνὸς καὶ ἑκάστου τῶν ἄλλων, 

καὶ μετὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τάλλα πάντα μέχρι τοῦ τέ- 

λους; Τί μήν; Καὶ μὴν μόριά re φήσομεν ταῦτ εἶναι 
πάντα τάλλα τοῦ ὅλου τε καὶ ὅνός, αὐτὸ δὲ ἐκεῖνο 

ἅμα τῇ τελδυτῇ γεγονέναι fy τῷ καὶ ὅλον. Φήσομεν 

γάρ. Τολουτὴ δέ ye, οἶμαι, ὕστατον γίγνεται. τούτῳ 
δ᾽ ἅμα τὸ ἕν πέφυχϑ γίγνεσϑαι. ! oer εἴπερ ἀνάγκη 
αὐτὸ τὸ ἕν μὴ παρὰ φύσιν γίγρεσϑαι, ἅμα τῇ τδλευ- 

τῇ ἂν γεγονὸς ὕστατον ἂν τῶν ἄλλων πεφυκὸς δἴη γί- 

γγεσϑαι. Φαίνεται. Νεώτερον ἄρα τῶν ἄλλων τὸ 

ἕν ἐστι, τὰ δ᾽ ἀλλα τοῦ ἑνὸς πρεσβυτερα. Οὕτως αὖ 

μοι φαίνεται. Τί δὲ δή; ἀρχὴν ἢ ἄλλο μέρος ὁτιοῦν 

τοῦ ἑνὸς ἢ ἄλλου ὁτουοῦν, ἐάνπερ μέρος, ἢ ἀλλὰ μὴ 
μέρη, οὐκ ἀναγκαῖον ἕν εἶναι, “μέρος γε ὃν; riy. 
Οὐκοῦν τὸ ἕν ἅμα τε τῷ πρώτῳ γιγνομένῳ γίγνοιτ᾽ ! 
ἂν χαὶ ἅμα τῷ δευτέρῳ, καὶ οὐδενὸς ἀπολείπδται τῶν 

ἀλλὼν γιγνομένων, ὅ τί περ ἂν προογίγνηται ὁτῳοῦν, 

ἕως ἂν πρὸς τὸ ἔσχατον διελϑὸν ὅλον ἕν γένηται, οὐ- 

τ μέσου οὔτε πρώτου οὔτε ἐσχάτου οὔτε ἄλλου οὐδε- 
vog ἀπολειφϑὲν ἐν τῇ γενέσε. ληϑῆ. Πᾶσιν ἄρα 
τοῖς ἄλλοις τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἴσχει τὸ ἕν. Or εἰ μὴ 
παρὰ φύσιν πέφυκεν αὐτὸ τὸ ἕν, οὔτε πρότερον ovd 

ὕστερον τῶν ἄλλων γεγονὸς ἂν εἴη, ἀλλ᾽ ἅμα. καὶ * 

κατὰ τοῦτον τὸν λόγον τὸ fy τῶν ἄλλων ovre "ge 

σβύτερον οὔτα γεώτερον ἂν εἴη, οὐδὲ τάλλα τοῦ ἑνός" 

κατὰ δὲ τὸν πρόσϑεν πρεσβύτερόν 18 καὶ “γεώτερον, 
Πάνυ μὲν οὐν. Ἔστι 

μὲν δὴ οὕτως ἔχον τε xal γεγονός. ἀλλὰ τὶ αὖ περὶ 

τοῦ γίγνεσϑαι αὐτὸ πρεσβύτερόν T8 καὶ »εώτερον τῶν 
ἄλλων καὶ τάλλα τοῦ ἑνός, καὶ μήτε »εώτερον μήτε 

πρεσβύτερον γίγνεσϑαι; ἄρα ὥςπερ, περὶ τοῦ εἶναι, 
οὕτω καὶ περὶ τοῦ γίγνεσθαι ἔχει, ἢ ἑτέρως; ' Οὐκ 
ἔχω λέγειν. Ἀλλ᾽ ἐγὼ τοσόνδθ γ8, ὅτι &L καὶ ἔστι 
πρεσβύτερον ἕτερον ἑτέρου, γίγνεσϑαὶ ys αὐτὸ πρε- 
σβύτερον ἔτι ἢ ὡς τὸ πρῶτον εὐϑὺς γενόμενον διή- 
»8yu& τῇ ἡλικίᾳ, ovx ἂν ἔτι δύναιτο, οὐδ᾽ αὖ τὸ νεώ- 
τορον ὃν ἔτι γνβώτερον γίγνεσθαι" ἀνίσοις γὰρ ἴσα 
προςτιϑέμενα, χρόνῳ τὸ καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν, ἴσῳ ποιεῖ 

διαφέρειν ἀεὶ ὅσῳπερ ἂν τὸ πρῶτον διενέγκῃ. Πῶς 
χὰρ ov; Οὐκ ἄρα τό γε ὃν τοῦ [ἑνὸς] ὄντος γίγνοιτ᾽ 
ἂν ποτε ! πρεσβύτερον οὐδὲ νεώτερον, εἴπερ ἴσῳ δια- 
φέρει ἀεὶ τὴν ἡλικίαν" ἀλλ᾽ ἔστι καὶ γέγονε πρεσβύτε- 
gor, τὸ δὲ “νεώτερον, γίγνεται δ᾽ ov. Ἀληϑῆ. Καὶ 
τὸ ἕν ἄρα ὃν τῶν ἄλλων ὄντων οὔτε πρεσβύτερόν πο- 

τε QUTE νεώτερον γίγνεται. Οὐ γὰρ οὗν. Ὅρα ᾿ εἰ 
τῇδε πρεσβύτερα καὶ »εώτερα γίγνεται. πῇ oy 
τὸ τὸ ἕν τῶν ἄλλων ἐφάνη πρεσβύτερον καὶ eu TOU 
évoc. Τί οὖν; Ὅταν τὸ ἕν τῶν ἄλλων πρεσβύτερον d» 

πλείῳ που χρόνον ! γέγονεν ἢ τἄλλα. Ναί. Πάλιν 

δὴ σκόπει" ἐὰν πλέονι καὶ ἐλάττονι χρόνῳ προςτιϑῶ- 

μδν τὸν ἴσον χρόνον, ἄρα τῷ ἴσῳ μορίῳ διοίσθι τὸ 

καὶ τάλλα ἐκείνου ὡφαύτως. 

PLATONIS 

πλέον τοῦ ἐλάττονος ἢ ἢ σμικροτέρῳ; Σμικροτέρῳ. Οὐκ 
ἄρα ἔσται ὃ τὶ nep 10 πρῶτον ur πρὸς τάλλα ἡλικίᾳ 

διαφέρον τὸ ἕν, τοῦτο καὶ εἰς τὸ ἔπειτα, ἀλλὰ ἴσον 
λαμβάνον χρόνον τοῖς ἄλλοις ἔλαττον ἀεὶ τῇ ἡλικίᾳ 
διοίσει αὐτῶν ἢ πρότερον. ἢ ov; Ιγαί Οὐκοῦν 10 γ8 
ἔλαττον διαφέρον ! ἡλικίᾳ πρός τι ἢ πρότερον γεώτε- 
ρον γίγνοιτ᾽ ἂν ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν πρὸς ἐχεῖνα, πρὸς ἃ 

ἣν πρεσβύτερον πρότερον; INeor&go». Εἰ δὲ ἐκεῖνο 
γειύτερον, οὐκ ἐχεῖν αὖ τάλλα πρὸς τὸ Ey πρεσβύτερα 
ἢ πρότερον; Πάνυ ye Τὸ μὲν »εώτερον ἄρα yeyo- 

voc πρεσβύτερον γίγνεται πρὸς τὸ πρότερον γεγονός 
T8 καὶ πρεσβύτερον ὁ 0», ἔστι δὲ οὐδέποτε πρεσβύτερον, 
ἀλλὰ γίγνεται ἀεὶ ἐκείνου πρεσβύτερον" ἐκεῖνο μὲν γὰρ 
ἐπὶ τὸ γβώτερον ἐπιδίδωσι, τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸ πρεσβύτερον. 

Ἐτὸ δ᾽ αὖ πρεσβύτερον τοῦ εωτέρου νεώτερον rirve- 
ται ὡςφαύτως. ἰόντε γὰρ αὐτοῖν Big τὸ ἐναντίον τὸ 
ἐναντίον ἀλλήλοιν γίγνεσϑον, τὸ μὲν γβώτερον πρεσβύ- 

τορον τοῦ πρεσβυτέρου, τὸ δὲ πρεσβύτερον »εώτερον 
τοῦ γϑωτέρου. γενέσθαι δὲ οὐκ ἂν οἵω τὸ εἴτην. εἰ 
γὰρ γένοιντο, οὐκ ἂν ἔτι γίγνοιντο ἀλλ εἷεν ἀν. νῦν 

δὲ γίγνονται μὲν πιρεσβύτερα ἀλλήλων καὶ νεώτερα᾽ τὸ 
μὲν Ey τῶν ἄλλων νεώτερον γίγνεται, ὅτι πρεσβύτερον 
ἐφάνη ὃν καὶ πρότερον γεγονός, τὰ δὲ ' ἄλλα τοῦ ἑνὸς 
πρεσβύτερα, ὅτι ὕστερα γέγονε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν 
λόγον καὶ τἄλλα οὕτω πρὸς τὸ ὃν ἴσχει, ἐπειδήπερ αὖὐ- 
τοῦ πρεσβύτερα ἐφάνη καὶ πρότερα γεγονότα. Φαί- 
γεται γὰρ οὖν οὕτως. Οὐκοῦν ἡ μὲν οὐδὲν & ἕτερον ἑτέ- 
ρου πρεσβύτερον γίγνεται οὐδὲ νεώτερον, κατὰ τὸ ἴσῳ 
ἀριϑμῷ ἀλλήλων ἀεὶ διαφέρειν, OUT TO ἕν τῶν ἄλλων 
πρεσβύτερον γίγνοιτ᾽ ἂν οὐδὲ γεώτερον, οὔτε τἄλλα 
τοῦ ἕνός" à δὲ ἄλλῳ ἀεὶ μορίῳ διαφέρειν ἀνάγκῃ τὰ 
πρότερα τῶν ! ὑστέρων γενόμενα καὶ τὰ ὕστερα τῶν 
προτέρων, ταύτῃ δὴ ἀγάγκη πρεσβύτερά τε καὶ »eGre- 
ρα ἀλλήλων γίγνεσϑαι τά 18 ἄλλα τοῦ ἑνὸς καὶ τὸ &» 

τῶν ἄλλων; Πάνυ μὲν οὖν. Κατὰ δὴ πάντα ταῦτα 

τὸ ὃν αὐτό τὸ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων πρεσβύτερον καὶ 
νεώτερον ἔστι 18 καὶ γίγνεται, καὶ οὔτα πρεσβύτερον 
οὔτε γεώτερον ovr ἔστιν οὔτε γίγνεται οὔτϑ αὑτοῦ 
οὔτε τῶν ἄλλων. Παντελῶς μὲν ovv. ᾿Επειδὴ δὲ χρό- 

YOU μετέχβι TO ὃν καὶ τοῦ πρεσβύτερόν τὸ καὶ ! γεώ- 
τερον γίγνεσϑαι, «Q9 οὐκ ἀγάγκη καὶ τοῦ ποτὲ μετέ- 
sw καὶ τοῦ ἔπειτα καὶ τοῦ νῦν, εἴπερ χφόνου μοτέ- 
ζει; "Ἀνάγκη. Ἦν ἄρα τὸ ὃν καὶ ἔστι καὶ ἔσται καὶ 
ἐγίγνετο καὶ γίγνεται καὶ γενήσεται. Τί μήν; Καὶ 
εἴη ἂν τι ἐκείνῳ καὶ ἐκδίνου, καὶ ἣν καὶ ἔστι καὶ ἔσται. 
Πάνυ ye. Καὶ ἐπιστήμη δὴ εἴη ἄν αὐτοῦ καὶ δόξα 
καὶ αἴσϑησις, εἴπερ καὶ νῦν ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ πάντα 
ταῦτα πράττομεν. ᾿Ὀρϑῶς λέγεις. Καὶ ὄνομα δὴ 
καὶ λόγος ἐστὶν αὐτῷ, καὶ ὀνομάζεται καὶ λέγεται" καὶ 

ὅσαπερ ! καὶ πορὶ τἄλλα τῶν τοιούτων τυγχάνει ὄντα, 
χαὶ περὶ τὸ ἕν ἐστι. Παντελῶς μὲν οὖν ἔχει οὕτως. 
XXI. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον λέγωμεν. τὸ ὃν εἰ ἔστιν οἷον 
διεληλύϑαμεν, ἀρ οὐκ ἀνάγκη αὐτό, ἕν τὸ ὃν καὶ πολ- 
λὰ καὶ μήτε ὃν μήτε πολλά, καὶ μετέχον χρόνου, ὅτι 
μὲν ἔστιν ἕν, οὐσίας μετέχειν ποτὲ, ὅτι δ᾽ οὐκ ἔστι, 
μὴ μετέχειν αὖ ποτὲ οὐσίας; ᾿Ανάγκη. E οὖν O18 

μετέχει, οἷόν 18 ἔσται τότ μὴ μετέχειν, ἢ ὅτε μὴ με- 
τέχϑι, μετέχειν; Οὐχ οἷόν ze. Ἔν ἄλλῳ ἄρα χρόνῳ 
μετέχϑι καὶ ἐν ἄλλῳ οὐ μετέχει" οὕτω γὰρ ἄν μόνως 
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PARMENIDES. 

TOU αὐτοῦ μετέχοι τὸ καὶ οὐ μετέχοι. ᾿Ὀρϑῶς. " Ovx- 

οὖν ἔστι xai οὗτος χρόνος ὅτε μεταλαμβάνει τοῦ εἷ- 
yai καὶ ὅτε ἀπαλλάττεται αὐτοῦ; ἢ πῶς οἷόν τε ἔσται 
τοτὲ μὲν ἔχειν τὸ αὐτό, τοτὲ δὲ μὴ ἔχειν, ἐὰν μήποτε 
καὶ λαμβάνῃ αὐτὸ καὶ ἀφίῃ; ; Οὐδαμῶς. Τὸ δὴ οὐ- 

σίας μεταλαμβάνειν ἀρά γε οὐ γίγνεσϑαι καλεῖς; Ἔ- 
γῶγε. Τὸ δὲ ἀπαλλάττεσϑαι οὐσίας dg οὐκ ἀπόλ- 
λυσϑαι; Καὶ πάνυ γε. Τὸ ὃν δή, ὡς ἔοικε, λαμβά- 
yov τε καὶ ἀφιὲν οὐσίαν γίγνεταί T8 καὶ ἀπόλλυται. 

᾿ἄνάγκη. Ἕν δὲ καὶ πολλὰ ' ὄν, καὶ γιγνόμενον καὶ 
ἀπολλύμενον, ag οὐχ ὅταν μὲν γίγνηται ἕν, τὸ πολλὰ 
εἶναι ἀπόλλυται, ὅταν δὲ πολλά, τὸ ὃν εἶναι ἀπόλλυ- 

ται; Πάνυ ye. Ἕν δὲ γιγνόμενον καὶ πολλὰ ag 
οὐκ ἀγάγκη διακρίνεσϑαΐ τὸ καὶ συγκρίνεσθαι; Hoà- 

λή ys. Καὶ μὴν ἀνόμοιόν γε καὶ ὅμοιον ὅταν γίγνη- 
ται, ὁμοιοῦσϑαί τε καὶ ἀνομοιοῦσϑαι; Ναί. Καὶ 

ὅταν μεῖζον καὶ ἔλαττον καὶ ἔσον, αὐξάνεσϑαΐ t8 καὶ 

φϑίνειν καὶ ἰσοῦσϑαι; ! Οὕτως. Ὅταν δὲ κινούμενόν 
τε ἵστηται καὶ ὅταν ἑστὸς ἐπὶ τὸ κινεῖσϑαι μεταβάλ- 
Àg, δεὲ δήπου αὐτό γε μηδ᾽ ἐν évi χρόνῳ εἶναι. Πῶς 
δή; Ἕστός τϑ πρότερον ὕστερον κινεῖσϑαι καὶ πρό- 
τερον κινούμενον ὕστερον ἑστάναι, ἄνευ μὲν τοῦ μετα- 
βάλλειν οὐχ οἷόν τε ἔσται ταῦτα πάσχειν. Πῶς γάρ; 
Χρόνος δὲ γε οὐδεὶς & ἔστιν, ἐν ᾧ τι οἷόν r8 ἅμα μήτε 
κινεῖσϑαι μήϑ᾽ ἑστάναι. Ov γὰρ οὖν. ᾿Α4λλ οὐδὲ 
μὴν μεταβάλλει ἄνευ τοῦ μεταβάλλειν. Οὐχ εἰκός. 
Πότ ov» μεταβάλλει; ! οὔτε γὰρ ἑστὸς ἄν οὔτε κι- 
γούμενον μεταβάλλοι ovr ἐν ᾿ χρόνῳ ὃν. Ov γὰρ οὖν. 
TJAg οὖν ἐστὲ τὸ ἄτοπον τοῦτο, ἐν ᾧ τότ ἂν εἴη, ὅτβ 
μεταβάλλει; Τὸ ποῖον δή; Τὸ ἐξαίφνης. τὸ γὰρ 
ἐξαίφνης τοιόνδε τι ἔοιχδ σημαίνειν, ὡς ἐξ ἐχείνου με- 
ταβάλλον εἰς ἑκάτερον. οὐ γὰρ ἔκ γε τοῦ ἑστάναι 
ἑστῶτος ἔτι μεταβάλλει, οὐδ᾽ ἐκ τῆς κινήσεως κινουμέ- 
νης ἔτι μεταβάλλει" ἀλλ ἡ ἐξαίφνης αὕτη φύσις &ro- 
706 τις ἐγκάϑηται μεταξὺ τῆς κινήσδώς τε καὶ στά- 
σεως, ! ἐν χρόνῳ οὐδενὲ οὖσα, καὶ εἰς ταύτην δὴ καὶ 
ἐκ ταύτης τό τε κινούμενον μεταβάλλει ἐπὲ τὸ ἑστάναι 

καὶ τὸ ἑστὸς imi τὸ κινεῖσϑαι. Κινδυνεύε. Καὶ τὸ 
ἕν δὴ εἴπερ. ἕστηκέ το καὶ κινεῖται; μεταβάλλοι à ἄν ἐφ᾽ 
Dist μόνως γὰρ ἂν οὕτως ἀμφότερα πριοῖ μετα- 
βάλλον δ᾽ ἐξαίφνης μδταβάλλει, καὶ ὅτε μεταβάλλει, ἐν 
οὐδενὶ χρόνῳ ἂν sin, οὐδὲ κιγοῖτ ἂν τότε, οὐδ᾽ ἂν 

σταίη. Οὐ γάρ. 4g οὖν οὕτω xai πρὸς τὰς ἄλλας 
μεταβολὰς 8 ἔχει" ὅταν ἐκ τοῦ εἶναι εἰς τὸ ἀπόλλυσϑαι 
μεταβάλλῃ * ἢ ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ γίγνεσϑαι, μ8- 
ταξύ quo» τότε γίγνδται κινήσεών τε καὶ στάσεων, 
καὶ οὔτε ἔστι τότε οὔτε οὐχ ἔστι, οὔτε γίγνεται οὔτε 
ἀπόλλυται; Ἔοικε γοῦν. Κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν λόγον 
xci ἐξ ἑνὸς ἐπὶ πολλὰ ἰὸν καὶ ἐκ πολλῶν ἐφ᾿ ὃν ovre 

ἕν ἐστιν οὔτε πολλά, οὔτε διακρίνεται ovre συγκχρίνε- 

ται καὶ ἐξ ὁμοίου ἐπὶ ἀνόμοιον καὶ ἐξ ἀνομοίου ἐπὶ 

ὅμοιον ἰὸν οὔτε ὅμοιον οὔτε ἀνόμοιον, οὔτε ὁμοιού- 
μδνὸν οὔτε ἀνομοιούμενον ν᾽ καὶ ἐκ σμικροῦ ἐπὶ μέγα 
! xod ἐπὶ igo» καὶ εἰς τἀναντία ἰὸν οὔτε σμικρὸν οὔτε 
μέγα οὔτε ἴσον, οὔτε αὐξανόμενον οὔτε φϑῖνον ovre 
ἰσούμενον sim ἄν. Οὐκ ἔοικε. Ταῦτα δὴ τὰ παϑή- 
ματα πάντ ἂν πάσχοι τὸ ἕν, εἰ ἔστι. ἩΗῶς δ᾽ 

XXH. Τί δὲ τοῖς ἄλλοις προςήκοι ἂν πάσχειν, ἕν & 
ἔστιν, ἄρα οὐ σκεπτέον;  Zxemitow. “έγωμεν δή, 
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EY EL ἔστι, τάλλα τοῦ ἑνὸς τί χρὴ πεπονϑέναι; Μέ- 
Bu ἡ » DR IMS » : 

yeusv.  Ovxov» ἐπείπερ ἄλλα τοῦ ἑνός ἐστιν, οὔτε TO 

ἕν ἐστι τάἀλλα- οὐ γὰρ ἄν ἄλλα τοῦ ἑνὸς ἥν. '0e- 
z ESSA 

ϑῶς. Οὐδὲ μὴν ! crégeral γε παντάπασι τοῦ ἑνὸς 

Ὅτι που τἄλλα 

εἰ γὰρ μόρια μὴ 
τάλλα, ἀλλὰ μετέχει πῃ. Πῇ δή; 
τοῦ ἑνὸς μόρια ἔχοντα ἄλλα ἐστίν" 
ἔχοι, παντελῶς ἄν ὃν εἴη. Ὀρϑῶς. Μόρια δέ γε, 

φαμέν, τούτου ἐστὶν ὃ &v ὅλον 3 Φαμὲν γάρ. ᾿4.- 

λὰ μὴν τό γ8 ὅλον ἕν ἐκ πολλῶν ἀνάγκη εἶναι, οὗ 
ἔσται μόρια τὰ μόρια. ἕκαστον roe τῶν μορίων οὐ 
πολλῶν μόριον χρὴ εἶναι, ἀλλὰ ὅλου. Πῶς τοῦτο; 
Εἴ τι πολλῶν μόριον εἴη, ἐν οἷς αὐτὸ εἴη, ἑαυτοῦ 16 
δήπου ! μόριον ἔσται, 0 ἐστιν ἀδύνατον, καὶ τῶν GÀ- 

λων δὴ ἑνὸς ἑκάστου, εἴπερ καὶ πάντων. ἑνὸς γὰρ μὴ 
ὃν μόριον, πλὴν τούτου τῶν ἄλλων ἔσται, καὶ οὕτως 

ἑνὸς ἑκάστου οὐκ ἔσται μόριον, μὴ ὃν δὲ μόριον ἑκά- 
στου οὐδενὸς τῶν πολλῶν ἔσται" μηδενὸς δὲ ὃν πάν- 
τῶν τούτων τι εἶναι, ὧν οὐδενὸς οὐδέν ἐστι, καὶ μό- 

ριον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν, ἀδύνατον [sivo]. Φαίνεται ys 

δή. Οὐκ ἄρα τῶν πολλῶν οὐδὲ πάντων τὸ μόριον 
μόριον, ἀλλὰ μιᾶς τινὸς ἰδέας καὶ ἑνός τινος, 0 κα- 
λοῦμεν ' ὅλον, ἐξ ἁπάντων ἕν τέλδιον γεγονός, τούτου 

μόριον. ἄν τὸ μόριον εἴη. Παντάπασι μὲν οὖν. Εἰ 
ἄρα τἄλλα μόρια ἔχει, κἂν TOU ὅλου τὸ καὶ ἑνὸς us- 
τέχοι. Πάνυ χε. Ἕν ἃ ἄρα ὅλον τέλειον μόρια ἔχον 

ἀνάγκη εἶναι τάλλα τοῦ ἑνός. ᾿Ανάγκη. 

περὲ τοῦ μορίου Te ἑχάστου ὃ αὐτὸς λόγος. καὶ γὰρ 
τοῦτο ἀνάγκη μετέχειν τοῦ ἑνός. εἰ γὰρ ἕκαστον αὖ- 
τῶν μόριόν ἐστι, * 10 γε ἕχαστον εἶναι ἕν δήπου ση- 
μαΐνει, ἀφωρισμένον μὲν τῶν ἄλλων, x«9^ αὐτὸ δὲ ὃν, 

εἴπερ. ἕκαστον ἔσται. Ὀρϑῶς. Μετέχοι. δέ γε ἂν 
τοῦ ἑνὸς δῆλον $ ὅτι ἄλλο ὃν ἢ ἕν. οὐ γὰρ ἂν μετεῖχεν, 
ἀλλ ἢν ἄν αὐτὸ ἕν. νῦν δὲ ἑνὶ μὲν εἶναι πλὴν αὐτῷ 

τῷ ἑνὶ ἀδύνατόν που. ᾿Αδύνατον. Μετέχειν δὲ τοῦ 
ἑνὸς ἀνάγκη τῷ T6 ὅλῳ καὶ τῷ μορίῳ. τὸ μὲν γὰρ ἕν 
ὅλον i ἔσται, οὗ μόρια τὰ μόρια, τὸ δ᾽ αὖ ἕχαστον ἕν 
μόριον τοῦ ὅλου, ὃ ἂν ἢ μορίου ὅλον. Οὕτως. Ovx- 

οὖν ἕτερα ! ὄντα τοῦ ἑνὸς μεϑέξει τὰ μετέχοντα αὐ- 

τοῦ; Πῶς δ᾽ οὔ; Τὰ δ᾽ ἕτερα τοῦ ἑνὸς πολλά που 

ἂν ein. εἰ γὰρ wid ἕν uio ἑνὸς πλείω εἴη τάλλα τοῦ 

ἑνός, οὐδὲν ἃ ἂν εἴη. Οὐ χὰρ οὖν. Ἐπεὶ δέ rs πλείω 
ἑνός ἐστι τά τε τοῦ ἑνὸς μορίου καὶ τὰ τοῦ ἑνὸς 
ὅλου μετέχοντα, οὐκ ἀνάγκη ἤδη πλήϑει ἄπειρα εἶναι 
αὐτά γε ἐχεῖνα τὰ μεταλαμβάνοντα τοῦ voc; Πῶς; 

Καὶ μὴν καὶ 

*20s ἴδωμεν». ἄλλο τι οὐχ ἕν ὄντα οὐδὲ μετέχοντα τοῦ 
ἑνὸς 1018, Or8 μεταλαμβάνει αὐτοῦ, μεταλαμβάνει. ' 
Δῆλα δή. Οὐκοῦν πλήϑη ὄντα, ἐν οἷς τὸ ἕν οὐκ 
“Πλήϑη μέντοι. Τί ovv; εἰ ἐθέλοιμεν τῇ διανοίᾳ 
τοιούτων ἀφελεῖν ὡς οἷοί τέ ἐσμεν ὅτι ὀλίγιστον, 
ἀγάγκη καὶ τὸ ἀφαιρεϑὲν ἐκεῖνο, εἴπερ τοῦ ἑνὸς μὴ 
μετέχοι, πλῆϑος δῖναι καὶ οὐχ ἕν; ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν 

οὕτως ἀεὶ σκοποῦντι αὐτὴν καϑ' αὐτὴν τὴν ἑτέραν 
φύσιν τοῦ εἴδους, ὅσον ἂν αὐτῆς ἀεὶ ὁρῶμεν, ἄπειρον 
ἔσται πλήϑει; Παντάπασι μὲν οὖν. Καὶ μὴν ἐπει- 
δάν γ8 ἕν ἕκαστον μόριον μόριον ! γένηται, πέρας ἤδη 

ἔχει πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ ὅλον, καὶ τὸ ὅλον ̂ πρὸς 
τὰ μόρια. Κομιδῇ μὲν οὖν. Τοῖς ἄλλοις δὴ τοῦ ἑνὸς 
ξυμβαΐνει ἐχ μὲν τοῦ ἑνὸς nud ποιγωνησάν- 
TOY, ὡς ἔοικεν, ἕτερόν τε γὲ 

ἕνι; ; 

τῷ » 
2 

ουκ 
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πέρας παρέσχϑ πρὸς ἀλληλα" ἡ δὲ αὑτῶν φύσις, xad 

ἑαυτὰ ἀπειρίαν. Φαίνεται. Οὕτω δὴ τάλλα τοῦ ἑνὸς 

καὶ ὅλα καὶ κατὰ μόρια ἀπειρά τέ ἐστι καὶ πέρατος 
μετέχει. Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ ὅμοιά τε ! καὶ ἀνό- 
μοια ἀλλήλοις T8 καὶ ἑαυτοῖς; πῇ δή; "Hu u£v που 
ἀπειρά ἐστι κατὰ up ἑαυτῶν φύσιν, πάντα ταὐτὸν 
πεπονϑότα ἂν εἴη ταύτῃ. Πάνυ γε. Καὶ μὴν ἡ je 
ἅπαντα πέρατος μετέχει, καὶ ταύτῃ πάντ ἂν εἴη ταὺ- 
τὸν ποπονϑότα. Πῶς δ᾽ οὔ; ἯΙ δέ fe πεπερασμέ- 

γα τῷ εἶναι καὶ ἄπειρα πέπονϑεν, ἐναντία πάϑη ἀλ- 
λήλοις ὄντα ταῦτα τὰ πάϑη πέπονϑε. * Nol. Τὰ δ᾽ 

Ti μήν; Κατὰ 

μὲν ἄρα ἑκάτερον τὸ πάϑος ὅμοια, ἂν eli; αὐτά TE 
ἐναντία 78 ὡς οἷόν 18 ἀνομοιότατα. 

αὑτοῖς καὶ ἀλλήλοις, κατὰ δ᾽ ἀμφότερα ἀμφοτέρως 

ἐναντιώτατα T8 καὶ ἀνομοιότατα. Κινδυνεύει. Οὕ- 

τω δὴ τἄλλα αὐτά τ αὑτοῖς καὶ ἀλλήλοις ὅμοιά τὸ 
καὶ ἀνόμοια ἄν εἴη. Οὕτω. Καὶ ταὐτὰ δὴ καὶ ἕτε- 
ρα ἀλλήλων, καὶ κινούμενα καὶ ἑστῶτα, καὶ πάντα τὰ 

ἐναντία πάϑη οὐκέτι χαλεπῶς εὑρήσομεν πεπονϑότα 

τάλλα τοῦ ! ἑνός, ἐπείπερ καὶ ταῦτα ἐφάνη πεπονϑό- 

᾿Ορϑῶς λέγεις. XXII Οὐκοῦν ταῦτα μὲν ἤδη 

ἐῶμεν ὡς φανερά, ἐπισκοπῶμεν δὲ πάλιν, ἕν εἰ ἔστιν, 
ἄρα καὶ οὐχ οὕτως, ἔχει τάλλα τοῦ ἑνὸς ἢ οὕτω  uó- 

vor; Πάνυ μὲν ovy. , Asyousy δὴ ἐξ ἀρχῆς, ἕν εἰ 
ἔστι, al χρὴ. ταλλα τοῦ ἑνὸς πεπονϑέναι. ““ἔγωμεν 
γάρ. 74g οὖν οὐ χωρὶς μὲν τὸ ἕν τῶν ἄλλων, χωρὶς 
δὲ τάλλα τοῦ ἑνός; Τί δή; Ὅτι που οὐκ ἔστι παρὰ 

ταῦτα ἕτερον, ὃ ἄλλο m ἐστι τοῦ ÉvOG, ἄλλο δὲ τῶν 

ἄλλων. ! πάντα γὰρ εἴρηται , ὅταν ῥηϑῇ τό T8 ἕν καὶ 

τάλλα. Πάντα γάρ. Οὐκ ἄρα ἔτ ἔστιν ἕτερον τού- 
τῶν, ἐν ᾧ 10 τῷ ἕν ἄν εἴη τῷ αὐτῷ, καὶ τάλλα. Οὐ 

γάρ. Ovüénoze ἄρα ἐν ταὐτῷ ἐστὶ τὸ ὃν καὶ τἄλλα: 
Οὐκ ἔοικε. Χωρὶς ἄρα; Nol. Οὐδὲ “μὴν μόριά 78 
ἔχειν φαμὲν τὸ ὡς ἀληϑῶς ἕν. Πῶς γάρ; Ovr ET 
ὅλον εἴη ἄν τὸ ὃν ἐν τοῖς ἄλλοις, οὔτϑ μόρια αὐτοῦ, 
εἰ “χωρίς τὲ ἐστι τῶν ἄλλων καὶ μόρια μὴ ἔχει. πῶς 
γάρ; Οὐδενὶ ἄρα τρόπῳ μετέχοι ! &y τάλλα τοῦ ἑνός, 

μήτε κατὰ μόριόν τι αὐτοῦ μήτε κατὰ ὅλον μετέχον- 
τα. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδαμῇ ἄρα ὃν τἀλλά ἐστιν, οὐδ᾽ 
ἔχει iv δαυτοῖς ἕν οὐδέν. Ov γὰρ οὖν. Οὐδ᾽ LL 
πολλά ἐστι rGÀÀo. Ev qoe ἄν ἦν ἕκαστον αὐτῶν μόριον 

τοῦ ὅλου, εἰ πολλὰ v. νῦν δὲ οὐϑ᾽ ὃν ovre πολλὰ 

οὔὐϑ᾽ ὅλον ovre μόριά ἐστι τἄλλα τοῦ ἑνός, ἐπειδὴ 
αὐτοῦ οὐδαμῇ μετέχει. ᾿Ὀρϑῶς. Οὐδ᾽ ἄρα δύο οὐδὲ 
τρία οὔτε αὐτά ἐστι τὰ ἄλλα, οὔτε ἔνεστιν ἐν αὐτοῖς, 

NN TOU ἑνὸς πανταχῇ στέρεται. Οὕτως. Οὐδὲ 

ὅμοια ἄρα καὶ ἀνόμοια. οὔτε αὐτά ἐστι τῷ δὶ τὰ ἀλ- 
λα, ovre ἔνεστιν ἐν αὐτοῖς ὁμοιότης. καὶ ἀνομοιότης. 
si γὰρ ὅμοια καὶ ἀνόμοια αὐτὰ εἴη ἢ ἔχοι ἐν ἑαυτοῖς 
ὁμοιότητα xal ἀνομοιότητα, δύο που εἴδη ἐναντία αλ- 
λήλοις 8 ἔχοι ἂν ἐν ἑαυτοῖς τάλλα τοῦ ἑνός. Φαίνεται. 

Ἦν δέ ys ἀδύνατον δυοῖν τινοῖν μετέχειν. ἃ μηδενὸς 
μετέχοι. ᾿Αδύνατον. Ovr ἄρα ὅμοια οὔτ᾽ ἀνόμοιά 
ἐστιν oUr ἀμφότερα, τἄλλα. ὅμοια μὲν * γὰρ ὄντα ἢ 
ἀνόμοια ἑνὸς ἂν τοῦ ἑτέρου εἴδους μετέχοι, ἀμφότερα 
δὲ ὄντα δυοῖν τοῖν ἐναντίοιν" ταῦτα δὲ ἀδύνατον ἐφά- 
vp. Αληϑῆ. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ αὐτὰ οὐδ᾽ ἕτερα, οὐδὲ 
κινούμβνα οὐδὲ ἑστῶτα, οὐδὲ γιγνόμενα οὐδὲ ἀπολλύ- 
μενα, οὐδὲ μείζω οὐδὲ ἐλάττω οὐδὲ ἴσα: οὐδὲ ἀλλο 

τα. 

ῬΑ ΓΤ ΟΥΝΕΙ͂ΥΘ 
ESI 

οὐδὲν πέπονϑε τῶν τοιούτων. εἶ γάρ τι τοιοῦτο. ie 
πονϑέναι ὑπομένει τὰ ἄλλα, xai ἑνὸς καὶ δυοῖν καὶ 
τριῶν καὶ περιττοῦ καὶ ἀρτίου μεϑέξει, ὧν αὐτοῖς 
ἀδύνατον ! ἐφάνη μετέχειν, τοῦ ἕνός γε πάντῃ πάν- 
Toc στερομένοις.  Αληϑέστατα. Οὕτω δὴ ὃν εἰ ἔστι, 
πάντα τὲ ἐστι τὸ ὃν καὶ οὐδὲ ἕν ἐστι καὶ πρὸς ἑαυτὸ 
καὶ πρὸς τὰ ἀλλα ὡραύτως. “Παντελῶς μὲν ov. Fi- 
sv. εἰ δὲ δὴ μὴ ἔστι τὸ ἕν, τί χρὴ συμβαίνειν, ag οὐ 
σχεπιτέον μετὰ ταῦτα; «Σχεπτέον γάρ. Τίς οὖν ἂν 
εἴη αὕτη 5 ὑπόϑεσις, εἰ 8» μὴ ἔστιν; ἀρά τι διαφέρει 
τῆςδε, εἰ μὴ ὃν μὴ ἔστι; “:αφέρει μέντοι. “Διαφέρει 
μόνον, ἢ καὶ πᾶν τοὐναντίον ἐστὲν εἰπεῖν, εἰ μὴ ! ἕν 
μὴ ἔστι, τοῦ εἰ ὃν μὴ ἔστι; Πᾶν τοὐναντίον. Τί δ᾽ 
εἴ τις λέγοι, εἰ μέγεϑος μὴ ἔστιν ἢ σμικρότης μὴ ἔστιν 

q τι ἄλλο τῶν τοιούτων, ἄρα ἐφ᾽ ἑκάστου ἄν δηλοῖ à ὅτε 
ἕτερόν τι λέγει τὸ μὴ ὃν; Πανυ γε. Οὐχοῦν καὶ νῦν 

δηλοῖ ὅτι ἕτερον λέγει τῶν ἄλλων τὸ μὴ ὃν, ὅταν εἴπῃ 
ἕν δἰ μὴ ἔστι; καὶ igusv O λέγει; Ἴσμεν. Πρῶτον 

μὲν ἄρα γνωστόν τι λέγει, ἔπειτα ἕτερον τῶν ἄλλων, 

ὅταν εἴπῃ ἕν, eiue τὸ εἶναι αὐτῷ προςϑεὶς εἴτε τὸ μὴ 
εἶναι. οὐδὲν “γὰρ ἧττον γιγνώσκεταί "τὶ τὸ λεγόμενον 
μὴ εἶναι, καὶ ὅτι διάφορον τῶν ἄλλων. ἢ οὐ; Ay. 
Ὧδε ἄρα λεχτέον ἐξ ἀρχῆς, ἕν εἰ μὴ ἔστι, τὶ ! χρὴ si- 

yet. πρῶτον uiv οὖν αὐτῷ τοῦτο ὑπάρχειν δεῖ, ὡς 
ἔοικεν, εἶναι αὐτοῦ ἐπιστήμην, ἢ μηδὲ ὅ ὃ τι λέγεται γι: 
γγώσκεσϑαι, ὅταν τις εἴπῃ ὃν εἰ μὴ ἔστιν. ᾿λληϑῆ. 

Οὐκοῦν καὶ τἄλλα ἕτερ᾽ αὐτοῦ εἶναι, ἢ μηδὲ ἐκεῖνο 
ἕτερον τῶν ἄλλων λέγεσϑαι; Πάνυ γε. XXIV. Kai 

ἑτεροιότης ἄρα ἐστὶν αὐτῷ πρὸς τῇ ἐπιστήμῃ. oV γὰρ 
τὴν τῶν ἄλλων ἑτεροιότητα ! λέγει, ὅταν τὸ ὃν ἕτερον 
τῶν ἄλλων λέγῃ, ἀλλὰ τὴν ἐχείνου. Φαίνεται. Καὶ μὴν 
τοῦ ys ἐκείνου καὶ τοῦ τινὸς καὶ τούτου καὶ τούτῳ καὶ 
τούτων καὶ πάντων τῶν τοιούτων μετέχει τὸ μὴ ὃν ἕν. 
οὐ γὰρ ἂν τὸ ὃν ἐλέγοτο οὐδ᾽ ἂν τοῦ ἑνὸς ἕτερα, οὐδ᾽ 
ἐκεένῳ ἂν τι ἦν οὐδ᾽ ἐκείνου, οὐδ᾽ ἂν τι ἐλέγετο, εἰ 
μήτε τοῦ τινὸς αὐτῷ μετῆν μήτε τῶν ἄλλων τούτων. 
᾿Ὀρϑῶς. Εἶναι μὲν δὴ τῷ ἑνὶ οὐχ οἷόν re, εἴπερ γ8 
μὴ ἔστι, μετέχειν δὲ πολλῶν οὐδὲν κωλύει, * ἀλλὰ καὶ 
ἀνάγκη, εἴπερ τό γ8 ὃν ἐκεῖνο καὶ μὴ ἄλλο μὴ ἔστιν. 
εἰ μέντοι μήτε τὸ Ev μήτ᾽ ἐχεῖνο μὴ ἔσται, ἀλλὰ περὶ 
ἄλλου του ὃ λόγος, οὐδὲ φϑέγγεσϑαι δεῖ οὐδέν" si δὲ 
τὸ ἕν ἐχεῖνο καὶ μὴ ἄλλο ὑπόκειται μὴ εἶναι, καὶ τοῦ 
ἐχείνου καὶ ἄλλων πολλῶν ἀνάγκη. αὐτῷ μετεῖναι. Καὶ 

στάνυ 75. Καὶ ἀνομοιότης, ag ἔστιν αὐτῷ πρὸς τὰ 
ἄλλα. τὰ γὰρ ἄλλα, τοῦ ἑνὸς ἕτερα ὄντα, ἑτεροῖα καὶ 

εἴη ἄν. INal. Τὰ δ᾽ ἑτεροῖα οὐκ ἀλλοῖα; Πῶς δ᾽ 
E 1 WS A ied 5 Shy c ; * 

ov; Τὰ δ᾽ ἀλλοῖα ovx ἀνόμοια; ᾿Ανόμοια ! μὲν ovy. 
Οὐκοῦν εἴπερ τῷ ἑνὶ ἀνόμοιά ἐστι, δῆλον ὅτι  ἀνομοίῳ 
τά ye ἀνόμοια ἀνόμοια ἂν εἴ. 4ijov. Εἴη δὴ ὦ &y καὶ τῷ 
ἑνὶ ἀνομοιότης, πρὸς ἣν τὰ ἀλλα ἀνόμοια αὐτῷ ἐστέν. 
Ἔοικεν. Εἰ δὲ δὴ τῶν ἄλλων. ἀνομοιότης ἔστιν αὐτῷ, 
ἀρ οὐκ ἀνάγκη ἑαυτοῦ ὁμοιότητα αὐτῷ εἶναι; Πῶς; 
Εἰ ἑνὸς ἀνομοιότης ἔστι τῷ ἑνί, οὐκ ἂν που περὶ τοῦ 

τοιούτου ὃ λόγος εἴη οἵου τοῦ ἑνός, οὐδ᾽ ἂν m ὑπό- 
ϑεσις εἴη πρὶ ἑνός, ἀλλὰ περὶ ἄλλου ἢ ἑνός. Πάνυ 
78. Οὐ δεῖ δὲ ye! Οὐ δῆτα. Δεῖ ἀρ ὁμοιότητα τῷ 
ἑνὶ αὐτοῦ ἑαυτῷ εἶναι. Δεῖ. Καὶ μὴν οὐδ᾽ αὐ ἴσον r 

ἐστὶ τοῖς ἄλλοις. 8i γὰρ εἴη ἴσον, εἴη τ ἄν ἤδη καὶ 
ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοῖς κατὰ τὴν ἰσότητα. ταῦτα δ᾽ ἀμ- 
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Ων Εν πα 
D avro ! ἔστιν ἀνισα; 

Ei 

- ὃν ἔχειν μὴ εἶναι, ἵνα τελέως αὖ εἶναι ἢ. 

PARMENIDE S. 

φότερα ἀδύνατα, εἴπερ μὴ ἔστιν ἕν. ᾿Αδύνατα. Ἐπειδὴ 
δὲ οὐκ ἔστι τοῖς ἄλλοις ἴσον, ἀρ οὐκ ἀνάγκη καὶ τάλλ 

ἐχείνῳ μὴ ἴσα εἶναι; ᾿Ανάγκη. Τὰ δὲ μὴ ἴσα οὐκ GYL- 

σα; Ναί. Τὰ δὲ ἄνισα οὐ τῷ ἀνίσῳ ἄνισα; Πῶς δ᾽ 
LÀ ^2 , 1 , ' oct " e 344 

ov; Kal ἀνισότητος δὴ μετέχει τὸ ἕν, πρὸς ἣν ταλλ 

Μετέχει. ᾿Αλλὰ μέντοι ἀνισότη- 
τός 5 ἐστὶ μέγεϑός T8 καὶ σμικρότης. 
στιν ἄρα καὶ μέγεϑος τε καὶ σμικρότης τῷ τοιούτῳ 
ἑνί; Κινδυνεύει. Μέγεϑος μὴν καὶ σμικρότης ἀεὶ ἀ- 
φέστατον ἀλλήλοιν. “Πάνυ re Μεταξὺ ἄρα τι αὐτοῖν 

ἀεὶ ἐστιν. Ἔστιν. Ἔχεις οὖν τι ἄλλο εἰπεῖν μεταξὺ αὖ- 
τοῖν ἢ ἰσότητα; Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. Ὅτῳ ἄρα ἔστι μέ- 

γεϑος καὶ σμικρότης, ἔστι καὶ ἰσότης αὐτῷ, μεταξὺ 
τούτοιν οὖσα. Φαΐνεται. Τῷ δὴ ! ἑνὶ μὴ ὄντι, ὡς 
ἔοικε, καὶ ἰσότητος ἄν μετείη καὶ μεγέϑους καὶ σμικρό- 
τητος. Eoixe. Καὶ μὴν καὶ οὐσίας γε δεῖ αὐτὸ μετέχειν 

πῃ. πῶς δή; Ἔχειν. αὐτὸ δεῖ οὕτως ὡς λέγομεν. εἰ 
γὰρ μὴ οὕτως ἔχοι, ovx ἂν ἀληϑὴ λέγοιμεν ἡμεῖς λέ- 

γοντας τὸ ἕν μὴ εἶναι" εἰ δὲ aiio, δῆλον à ὅτι ὄντα 
αὐτὰ λέγομεν. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτω μὲν οὐν. Ἐπειδὴ δὲ 
φαμεν ἀληϑῆ λέγειν», ἀνάγκη ἡμῖν φάναι καὶ ὄντα λὲ- 
γειν. * ᾿Ανάγκη. Ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικ, τὸ ὃν οὐκ ὃν. 
εἰ γὰρ μὴ ἔσται μὴ ὃν, ἀλλά τι τοῦ εἶναι ἀνήσει πρὸς 
τὸ μὴ εἶναι, ευϑὺς ἔσται ὃν. “Παντάπασι μὲν οὐν. 
4εῖ ἄρα αὐτὸ δεσμὸν ἐ ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι τὸ εἶναι μὴ 
ov, εἰ μέλλει μὴ εἶναι, ὁμοίως ὥςπερ τὸ ὃν τὸ μὴ 

οὕτως “γὰρ 

ἂν TO τε ὃν μάλιστ᾽ ἂν ein xol τὸ μὴ ὃν οὐκ ἄν eh, 
B μετέχοντα τὸ μὲν ὃν οὐσίας τοῦ εἶναι ὃν, μὴ! οὐσίας 

δὲ τοῦ εἶναι μὴ Ov, εἰ μέλλει τελέως εἶναι, τὸ δὲ μὴ 

ὄν μὴ οὐσίας μὲν τοῦ μὴ εἶναι μὴ ὃν, οὐσίας δὲ τοῦ 
εἶναι μὴ ὃν, δἰ καὶ τὸ μὴ ὃν αὖ τελέως μὴ ἔσται. 
᾿!ληϑέστατα. Οὐκοῦν ἐπείπιβῳ τῷ τε OvTL TOU μὴ ei- 

γαι καὶ τῷ μὴ ὄντι καὶ τῷ ἑνί, 
ἐπειδὴ οὐκ ἔστι, τοῦ εἶναι ἀνάγκη μετεῖναι εἰς τὸ μὴ 

Ἔστι γάρ. "E- 

TOU εἶναι μέτεστι, 

E Ξ x 
εἶναι. Ἀνάγκη. Καὶ οὐσία δὴ φαίνεται τῷ ἑνί, εἰ 
μὴ ἔστιν. Φαίνεται. Καὶ μὴ οὐσία ἄρα, εἴπερ μὴ 

ἔστι. Πῶς δ᾽ οὔ; Οἷόν τε ovy τὸ ἔχον πως μὴ ἔχειν 

οὕτω, μὴ μεταβάλλον ἐκ ταύτης τῆς ἕξεως; Οὐχ οἷόν 
Πᾶν ἄρα τὸ τοιοῦτον μεταβολὴν σημαΐνει, ὃ ἂν 

Πῶς δ᾽ οὔ; Μεταβολὴ 

τε. 
Ο! οὕτω τε καὶ μὴ οὕτως ἔχη. 

à ; TE : 
δὲ χίνησις, ἢ τί φήσομεν; Κίνησις. Οὐκοῦν τὸ ἕν 
3 ESTY M) 
ὃν τε καὶ ovx ὃν ἐφάνη; Nol. Οὕτως ἄρα καὶ οὐχ 

: » 
οὕτως ἔχον φαίνεται. "Eouxs. Καὶ κινούμενον ἄρα τὸ 
ovx ὃν ἕν πέφανται, ἐπείπερ καὶ μεταβολὴν ἐκ τοῦ εἷ- 

Ξ: ONT 
γαι ἐπὶ τὸ μὴ εἶναι ἔχον. Κινδυνεύει. — MÀÀe μὴν εἰ 

NE EE: ; ἢ 
μηδαμοῦ γέ ἐστι τῶν ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν, εἴπϑερ μὴ 
ἐν NR , f f SES, 
ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν μεϑίσταιτο ποϑέν ποι. Πῶς γάρ; 

Οὐκ ἄρα τῷ 78 μεταβαίνειν κινοῖτ ἄν. οὐ γάρ. Οὐ- 

D δὲ μὴν ' ἐν τῷ αὐτῷ ἂν στρέφοιτο. ταὐτοῦ γὰρ οὐ- 

δαμοῦ ἅπτεται. ὃν γάρ ἐστι τὸ ταὐτόν: τὸ δὲ μὴ ὃν 
ἕν τῳ τῶν ὄντων ἀδύνατον εἶναι. Ἡδύνατον γάρ. Οὐκ 
ἄρα τὸ ἕν 758 μὴ ὃν στρέφεσϑαι ἄν δύναιτο ἐν ἐκείνῳ, 

ἐν ᾧ ui ἔστιν. Οὐ γὰρ ov». Οὐδὲ μὴν ἀλλοιοῦταί 
mov τὸ ἕν ἑαυτοῦ, οὔτ τὸ ὃν OUTB τὸ μὴ ὃν. οὐ γὰρ 
ἂν ἦν ὃ λόγος ἐ ἔτι περὶ τοῦ ἑνός, εἴπερ ἠλλοιοῦτο αὐ- 
τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ περὶ ἄλλου τινός. Ὀρϑῶς. Εἰ δὲ 

μήτ᾽ ἀλλοιοῦται μήτ ἐν ταὐτῷ στρέφεται μήτε μδτα- 
E βαίνει, ! dg ἂν πῃ ἔτι κινοῖτο; Πῶς γάρ; Τό 78 μὴν ᾿ 
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ἀκίνητον ἀνάγκη ἡσυχίαν ἄγειν, τὸ δὲ ἡσυχάζον ἑστά- 
Ἀνάγκη. Τὸ ἕν ἀρ, ὡς ἔοικεν, οὐκ ὃν ἕστηκέ 

Ἔοικε. 
μεγ oda] ἀνάγκη αὐτῷ ἀλλοιοῦσϑαι. ὅπῃ γὰρ ἂν τι κι- 

γὴ 197, * χατὰ τοσοῦτον οὐκέϑ᾽ ὡςαύτως ἔχει ὡς εἶχεν, 

ἀλλ ἑτέρως. Οὕτω. Κινούμενον 0j τὸ ἕν καὶ ἀλλοι- 

οὔται. Nol. Koi μὴν μηδαμῇ 78 Do uy οὐδαμῇ 

ἂν ἀλλοιοῖτο. Οὐ γάρ. 'Hi μὲν ἄρα κινεῖται τὸ οὐχ 

ὃν ἕν, ἀλλοιοῦται" E] δὲ μὴ κινεῖται, οὐκ ἀλλοιοῦται. 
Οὐ γάρ. Τὸ ἕν ἄρα μὴ ὃν ἀλλοιοῦταί τε καὶ οὐκ 

αλλοιοῦται.. Φαίνεται. Τὸ δ᾽ ἀλλοιούμενον ἀρ οὐκ 
ἀνάγκη χίγνεσϑαι μὲν ἕτερον ἢ πρότερον, ἀπόλλυσϑαι 

δὲ ἐκ τῆς προτέρας ! ἕξεως; τὸ δὲ μὴ ἀλλοιούμενον 
μήτε γίγνεσϑαι μήτε ἀπόλλυσϑαι: ἨἩνάγκη. Καὶ τὸ 
ἕν ἄρα μὴ ὃν ἀλλοιούμενον μὲν γίγνοταὶ τε καὶ ἀπόλ- 
λυται, μὴ ἀλλοιούμενον, δὲ οὔτϑ 7ίγρϑται οὔτε ἀπόλλυ- 

καὶ οὕτω τὸ ἕν μὴ ὃν yiyverol 18 καὶ ἀπόλλυται, 
Οὐ γὰρ οὔν. Χχν. 

ES δὴ ἐπὲ τὴν ἀρχὴν ἴωμεν “πάλιν, ὀψόμενοι εἰ 

ἢ ἕτερα. λλὰ 

γ}αι. 

T8 καὶ κινεῖται. Καὶ μὴν εἴπερ 78 κινεῖται, 

ται. 

καὶ οὔτε 7ίγνοται ovt ἀπόλλυται. 

τουτὰ ἡμῖν puso ἅπερ χαὶ γῦν, 

χρή. Οὐκοῦν ἕν & μὴ ἔστι, φαμέν, ! zi χρὴ περὶ αὖ- 
τοῦ ξυμβαίνειν: Ἱναί. Τὸ δὲ μὴ ἔστιν ὅταν λέγωμεν, 

age μή τι ἄλλο σημαίνει ἢ οὐσίας ἀπουσίαν τούτῳ ᾧ 
ἂν φῶμεν μὴ εἶναι; Οὐδὲν ἄλλο. Πότερον DUI, 

φῶμεν μὴ εἶναί τι, πῶς οὐκ εἶναί φαμεν αὐτό, πῶς δὲ 
εἶναι; ἢ τοῦτο τὸ μὴ ἔστι λεγόμενον ἁπλῶς σημαίνει, 
ὅτι οὐδαμῶς οὐδαμῇ ἔστιν οὐδέ πῇ μετέχει οὐσίας τὸ 
78 μὴ ὃν; “ἁπλούστατα μὲν οὖν. Οὐὔτϑ ἄρα εἶναι 
δύναιτο ἂν τὸ μὴ ὃν οὔτε ἀλλως οὐδαμῶς οὐσίας με- 
τέχειν. ! Οὐ γάρ. Τὸ δὲ γίγνεσθαι καὶ τὸ ἀπόλλυ- 

σϑαι μή τι ἀλλο "n ἢ τὸ μὲν οὐσίας μεταλαμβάνειν, 
τὸ δ᾽ ἀπολλύναι οὐσίαν; Οὐδὲν ἄλλο. Qu δὲ 78 μη- 
δὲν τούτου μέτεστιν, οὔτ ἂν λαμβάνοι οὔτ᾽ ἀπολλύοι 
αὐτό. Πῶς γάρ; Τῷ ἑνὶ ἄρα, ἐπειδὴ οὐδαμῇ ἔστιν, 
οὐϑ᾽ ἑκτέον οὔτε ἀπαλλακτέον οὔτε μοταληπτέον οὐ- 
σίας οὐδαμῶς. Εἰκός. Ovr ἀρ ἀπόλλυται τὸ μὴ ὃν 
ἕν ovra γίγνδται, ἐπιδέπιϑρ ΝΣ μδτέχϑι οὐσίας. 0v 
φαίνεται. Οὐδ᾽ dp ἀλλοιοῦται οὐδαμῇ. ἤδη ! γὰρ ἂν 
γίγνοιτό τὸ καὶ ἀπολλύοιτο τοῦτο πάσχον. Ἡληϑῆ. 
Εἰ δὲ μὴ ἀλλοιοῦται, οὐκ ἀνάγκη μηδὲ κινεῖσθαι; 

riy. Οὐδὲ μὴν ἑστάναι φήσομεν τὸ μηδαμοῦ ὁ ov. 

τὸ γὰρ ἑστὸς ἐν τῷ αὐτῷ τινὶ δεῖ ἀεὶ εἶναι. Τῷ αὐ- 
τῷ" πῶς γὰρ οὔ; Οὕτω δὴ αὐ τὸ μὴ ὃν μήτε ποϑ' 
ἑστάναι rite κινϑῖσϑαι λέγωμεν. Μὴ γὰρ ovr. MA 

μὴν οὐδ᾽ ἔστι γ8 αὐτῷ τι τῶν ὄντων. ἤδη γὰρ ἂν 
τούτου μετέχον τοῦ ὄντος οὐσίας μετέχοι. S 4ηλον. 
Οὔτε ἄρα μέγεϑος UTE σμικρότης UTE ἰσότης αὐτῷ 
ἔστιν. Οὐ γάρ. Οὐδὲ μὴν ὁμοιότης 78 οὐδὲ ὅτεροιό- 
της οὔτ πρὸς αὑτὸ ovrs πρὸς τάλλα εἴη ἄν αὐτῷ. 
Οὐ φαΐίνδται. Τί δέ; τἄλλα wd ὅπως ἂν δἴη αὐτῷ, 

εἰ μηδὲν αὐτῷ δεῖ εἶναι; Οὐκ ἔστιν.  Ovr ἀφ᾽ ὅμοια 
OUTB ἀνόμοια, οὔτε ταὐτὰ OUO- ἕτερά ἐστιν αὐτῷ τὰ 

ἄλλα. Οὐ γάρ. Ti δέ; τὸ ἐκείνου ἢ τὸ éxelvo, ἢ τὸ 
τί, ἢ τὸ τοῦτο ἢ τὸ τούτου, ἢ ἄλλου ἢ ἄλλῳ, ἢ ποτὲ 
ἢ ἔπειτα ἢ γῦν, ἢ ! ἐπιστήμη ἢ δόξα ἢ αἴσϑησις ἢ 
λόγος ἢ ὄνομα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν ὄντων περὶ τὸ μὴ 

ὃν ἔσται; Οὐκ ἔσται. Οὕτω δὴ ἕν οὐκ ὃν οὐκ ἔχϑι 

πὼς οὐδαμῇ. Οὔκουν δὴ ἔοικέ ys οὐδαμῇ ἔχειν. XXVI. 

ὅταν 

Ἔτι δὴ λέγωμεν, ἕν εἰ μὴ ἔστι, τὰ ἄλλα τί χρὴ me- 
το 

163 

E 

164 

—— 



165 

τιν 

554 

πονϑέναι: «“ἔγωμεν γάρ. ᾿Αλλὰ μὲν που δεῖ αὐτὰ 
δῖναι" εἰ γὰρ μηδὲ ἄλλα ἐστίν, οὐκ ἂν περὶ τῶν ἄλλων 

λέγοιτο. Οὕτως. Εἰ δὲ περὶ τῶν ἄλλων ὃ λόγος, τά 

γε ἄλλα frega ἐστιν. ἢ οὐκ ἐπὶ τῷ αὐτῷ καλεῖς τό τε 
ἄλλο καὶ τὸ ! ἕτερον; "Eyoys. Ἕτερον δὲ γέ πού 

φαμεν τὸ ἕτερον εἶναι ἑτέρου, καὶ τὸ ἄλλο δὴ ἄλλο 
Ναί. Καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρα, εἰ μέλλει 

ἄλλα εἶναι, ἔστι τι οὗ ἄλλα ἔστα. Ἀνάγκη. Τί δὴ 
οὖν ἂν εἴη; τοῦ μὲν γὰρ ἑνὸς οὐκ ἔσται ἄλλα, μὴ ὃν- 

3 » 
εἶναι ἀλλου; 

τος 78. Οὐ γάρ. ᾿Ιλλήλων ἄρα ἐστί. τοῦτο yàg αὐ- 

τοῖς ἔτι λείπιεται, ἢ μηδενὸς εἶναι ἄλλοις. Ὀρϑῶς. 
Κατὰ maion ἄρ᾽ ἕκαστα ἀλλήλων ἀλλα ἐστί. xa" ἕν 

vo» ἘΌΝ paa Uer 
19e οὐκ ἂν οἷά T8 εἴη, “μὴ ovrog ἕνος ἀλλ ἕκαστος, 

ὡς ἔοικεν, ὃ ὄγκος αὐτῶν ! ἀπειρός ἐστι πλήϑει, xy 

' τὸ σμικρότατον δοκοῦν εἶναι λάβῃ τις, ὥςπερ ὄναρ ἐν 

ὕπνῳ φαίνεται ἐξαίφνης ἀνϑ᾽ ἑνὸς δόξαντος εἶναι πολ- 

λὰ καὶ ἀντὶ σμικροτάτου παμμέγεϑες πρὸς τὰ κερμα- 
τιζόμενα ἐξ αὐτοῦ. Ὀρϑύτατα. Τοιούτων δὴ ὄγχων 

ἄλλα ἀλλήλων ἄν εἴη πάλλα, εἰ ἑνὸς μὴ ὄντος ἄλλα 

ἐστίν. Κομιδῇ μὲν οὖν. Οὐκοῦν πολλοὶ ὄγκοι ἔσον- 

ται, εἷς ἕκαστος φαινόμενος, ὧν δὲ ov, εἴπερ tv μὴ 

ἔσται; Οὕτω. Καὶ ἀριϑμὸς δὲ εἶναι αὐτῶν δόξει, ! 
εἴπερ xal ἕν ἕκαστον, πολλῶν ὄντων. Πάνυ γε: Καὶ 

τὰ μὲν δὴ ἄρτια, τὰ δὲ περιττὰ ἐν αὐτοῖς ὄντα οὐκ 

ἀληϑῶς φαίνεται, εἴπερ ἕν μὴ ἔσται. Οὐ γὰρ. οὐν. 
Koi μὴν καὶ σμικρότατον γ8, φαμέν, δόξει ἐν αὐτοῖς 

ἐνεῖναι. φαΐνδται δὲ τοῦτο πολλὰ καὶ μεγάλα πρὸς 

ἕκαστον τῶν πολλῶν ὡς σμικρῶν ὄντων. * Πῶς δ᾽ ov; 
Koi ἴσος μὴν τοῖς πολλοῖς καὶ σμικροῖς ἕχαστος ὁγ- 
χος δοξασϑήσεται εἶναι. οὐ γὰρ ἂν μετέβαυεν £x. μεῖ- 
ζονος εἰς ἔλαττον φαινόμενος, πρὶν εἰς τὸ μεταξὺ δό- 
Se ἐλϑεῖν. τοῦτο δ᾽ εἴη ἂν φάντασμα ἰσότητος. Εἰ- 

xoc. Οὐκοῦν καὶ πρὸς ἄλλον ὄγκον πέρας ἔχων αὐτὸς 

τε πρὸς αὑτόν, οὔτε ἀρχὴν ovre πέρας οὔτε μέσο» 

ἔχων; Πῇ δή; Ὅτι ἀεὶ αὐτῶν ὅταν τίς τι λάβῃ τῇ 
διανοίᾳ ὡς τι τούτων ὃν, πρό t8 τῆς ἀρχῆς ἄλλη ἀεὶ 
φαΐνεται ! ἀρχή, μετά T8 τὴν τϑλευτὴν ἑτέρα ὑπολει- 
πομένη τελευτή, ἔν ve τῷ μέσῳ ἄλλα μεσαΐτερα τοῦ 
μέσου, σμικρότερα δὲ διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἑνὸς αὐτῶν 
ἑκάστου λαμβάνεσϑαι, ἅτε οὐκ ὄντος τοῦ ἑνός. Ἄλη- 

Θρύπτεσϑαι δὲ, οἶμαι, κερματιζόμενον ἀ- 

γάγκη πᾶν τὸ ὃν, 0 ἂν τις λάβῃ τῇ διανοίᾳ. ὄγκος 
γάρ που ἄνευ ἑνὸς λαμβανοιτ' ἂν. Πάνυ μὲν ovr. 

Οὐχοῦν τό γε τοιοῦτον πρῤῥωοϑεν μὲν ὁρῶντι καὶ ἀμ- 

βλὺ fy φαίνεσϑαι ἀνάγκη, ! ἐγγύθεν. δὲ καὶ ὀξὺ νο- 

οὔντι πλήϑει ἄπειρον ἕν ἕκαστον φανῆναι, εἴπερ στέ- 

ϑέστατα. 

PLATONIS PARMENIDES. 

geret τοῦ ἑνὸς μὴ ὄντος; ᾿ναγκαιότατον μὲν οὖν. 
Οὕτω δὴ ἀπειρά τε καὶ πέρας ἔχοντα καὶ ἕν καὶ πολ- 
λὰ ἕκαστα τὰ ἀλλα δεῖ φαίνεσϑαι, ἕν εἰ μὴ ἔστι, 1aÀ- 

λα δὲ τοῦ ἑνός. Δεῖ yag. Οὐκοῦν καὶ ὅμοιά τε καὶ 
ἀνόμοια δόξει εἶναι; Πῆ δή; Οἷον ἐσκιαγραφημένα 
ἀποστάντι μὲν ἕν πάντα φαινόμενα ταὐτὸν φαίνεσϑαι 
πεπονϑέναι καὶ ὅμοια εἶναι. Πάνυ ye. Προςελϑόν- 

τι ' δὲ ye πολλὰ καὶ ἕτερα καὶ τῷ τοῦ ἑτέρου φαντά- 
σματι ἑτεροῖα καὶ ἀνόμοια ἑαυτοῖς. Οὕτω. Καὶ 
ὁμοίους δὴ καὶ ἀνομοίους τοὺς ὄγκους αὐτούς τε ἕαυ- 
τοῖς ἀνάγκη φαίνοσϑαι καὶ ἀλλήλοις. Πάνυ μὲν οὐν. 

Οὐκοῦν καὶ τοὺς αὐτοὺς καὶ ἑτέρους ἀλλήλων, καὶ 
ἁπτομένους. καὶ χωρὶς ἑαυτῶν, καὶ κινουμένους πάσας 
κινήσεις καὶ ὁστῶτας πανταχῇ, καὶ γιγνομένους καὶ 
ἀπολλυμένους καὶ μηδέτερα, καὶ πάντα ποῦ τὰ τοιαῦ- 

τα, ἃ διελϑεῖν ! εὐπετὲς ἤδη ἡμῖν, εἰ ἑνὸς μὴ ὄντος 
πολλὰ ἔστιν. ᾿Ἀληϑέστατα μὲν οὖν. Ἔτι δὴ ἅπαξ 
ἐλϑόντες πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν δἴπωμεν, ἕν εἰ μὴ ἔστι, 

τἄλλα δὲ τοῦ ἑνός, τὶ χρὴ εἶναι. Εἴπωμεν. γὰρ οὖν. 

Οὐκοῦν. ἕν μὲν οὐκ ἔσται τἄλλα. Πῶς γάρ; Οὐδὲ 

μὴν πολλά γ8. ἐν γὰρ πολλοῖς οὖσιν ἐνείη ἂν καὶ ἕν. 

εἰ γὰρ μηδὲν αὐτῶν ἐστὶν ἕν, ἅπαντα οὐδὲν ἐστιν, ὡς- 
τε οὐδ᾽ ἂν πολλὰ εἴη. Ἀληϑη. Μὴ ἐνόντος δὲ ἑνὸς 
ἐν τοῖς ἄλλοις, οὔτε πολλὰ οὐϑ᾽ ἕν ἐστι τάλλα. ei 

yao. * Οὐδὲ re φαίνεται ἕν οὐδὲ πολλά. Τί δή; Ἵ 
τἄλλα τῶν μὴ ὄντων οὐδενὶ οὐδαμῇ οὐδαμῶς μι τς 
κοινωνίαν ἔχει, οὐδέ τι τῶν μὴ ὄντων παρὰ τῶν ἄλλων 

τῷ ἐστιν" οὐδὲ γὰρ μέρος ἐστὶ τοῖς μὴ οὖσιν. Ἄλη- 
ϑῆ. Οὐδ᾽ ἄρα δόξα τοῦ μὴ ὄντος παρὰ τοῖς ἄλλοις 
ἐστὶν οὐδὲ τι φάντασμα, οὐδὲ δοξάζεται οὐδαμῇ οὐ- 
δαμῶς τὸ μὴ ὃν ἐπὶ τῶν ἄλλων. Οὐ 90 οὖν. Ἕν 
ἄρα εἰ μὴ ἔστιν, οὐδὲ δοξαάζεταί τι ! τῶν ἄλλων ἕν εἷ- 

γαι οὐδὲ πολλά" ἄνευ γὰρ ἑνὸς πολλὰ δοξάσαι ἀδύνα- 
Tov. δύνατον γάρ. "Ev ἄρα εἰ μὴ ἔστι, τἄλλα οὐ- 
τ ἔστιν ovre δοξάζεται ἕν οὐδὲ πολλά. Οὐκ ἔοικεν. 

Οὐδ᾽ ἄρα ὅμοια οὐδὲ ἀνόμοια. Οὐ γάρ. Οὐδὲ μὴν 
τὰ αὐτὰ ye οὐδ᾽ ἕτερα, οὐδὲ ἁπτόμενα οὐδὲ χωρίς, 

οὐδὲ ἀλλ ὅσα ἐν τοῖς πρόσϑεν διήλϑομεν ὡς φαινό- 
μενα αὐτά, τούτων OUTE τι ἔστιν OUTS φαίνεται τάλλα, 
ἕν ei μὴ ἔστιν. ἀληϑῆ. Οὐκοῦν καὶ συλλήβδην. ! εἰ 
εἴποιμεν, ἕν εἰ μὴ ἔστι», οὐδέν ἐστιν, ὀρϑῶς ἃ ἂν εἴποι- 
μεν; Παντάπασι μὲν οὗ». Εἰρήσϑω τοίνυν τοῦτό T8 

καὶ ὅτι, ὡς ἔοικεν, ἕν sir ἔστιν εἴτε μὴ ἔστιν, αὐτὸ τε 

καὶ τἄλλα καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πάντα 

πάντως ἐστὶ τὸ καὶ ovx ἔστι καὶ, φαίνδταί T8 καὶ οὐ 
φαΐνεται. ληϑέστατα. 
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118 λέγῃ ἢ πράττῃ, οὐδέπω τρία ἔτη ἐστίν. πρὸ τοῦ δὲ 

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

I ORA HINT 

H 

E ER ὩΣ ΤΠ Θὲ .X 

HO0IKoO ox. 

TA TOY AIAAOTLOY IIPOXOIIA. 

AIIOAAOAQPO?, 

MOX, ΣΩΚΡΆΤΗΣ 

APIXTO9ANHY, 

L. " Ζοκῶ μοι περὶ ὧν πυνϑάνεσϑε οὐκ ἀμελέ- 
τητος εἶναι. καὶ γὰρ ἐτύγχανον πρῴην» εἰς ἄστυ OiXO- 
Oe» ἀνιὼν Φαληρύϑεν. τῶν ovy γνωρίμων τις ὄπισϑεν 
κατιδών us πόῤῥωθεν ἐκάλεσε, καὶ παίζων ἅμα τῇ 

κλήσει, Ὦ Φαληρεύς, ἔφη, οὗτος ᾿Δἀπολλύδωρος, ov 
περιμένεις; Καγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα. Καὶ ὃς, "A- 

πολλόδωρε, ἔφη, xal μὴν καὶ ἔναγχός σε ἐζήτουν, Bov- 
λόμενος διαπυϑέσϑαι τὴν ᾿4γάϑωνος ! ξυνουσίαν καὶ 

Σωκράτους καὶ ᾿Αλκιβιάδου καὶ τῶν ἀλλων τῶν τότε 

ἐν τῷ συνδείπνῳ παραγενομένων περὶ τῶν ἐρωτικῶν 
λόγων, τίνες ἤσαν. ἄλλος γάρ τίς μοι διηγεῖτο axm- 

χοὼς Φοίνικος rov Φιλίππου, ἔφη δὲ xoi σὲ εἰδέναι. 
δ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς λέγειν. σὺ οὖν μοι διήγη. 

᾿ δικαιότατος γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἑταίρου λόγους ἀ- 
παγλελλονς πρότερον δέ μοι, 5 δ᾽ ὁ ὅς, εἶπέ, σὺ αὐτὸς 

παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ ἢ οὔ; Κἀγὼ εἶπον, 

ὅτι ! Παντάπασιν ἔοικέ σοι οὐδὲν διηγεῖσθαι σα- 
φὲς ὁ διηγούμενος, εἰ νεωστὶ ἡγεῖ τὴν συνουσίαν 

γεγονέναι ταύτην, ἣν ἐρωτᾷς, ὧςτε κἀμὲ παραγενέ- 
σϑαι. "Eyoye δή. Ió9ev, ἦν δ᾽ ἐγώ, à Γλαύκων; 

οὐχ oigo, ὅτι, πολλῶν ἐτῶν ᾿ἡγάϑω» ἐνθάδε E 

,ἐτιδεδήμηκεν; ag οὗ δ᾽ ἐγὼ Σωκράτει συνδιατρίβω 
καὶ ἐπιμελὲς πεποίημαι ἑχάστης ἡμέρας εἰδέναι ὃ τι ἂν 

* 

“περιτρέχων ὅπῃ τύχοιμι. καὶ οἰόμενός τι ποιεῖν αϑλιώ- 
16906 ἢ ὁτουοῦν, οὐχ ἧττον ἢ σὺ "vil, οἰόμενος δεῖν 
πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ φιλοσοφεῖν. Καὶ ὅς, Mn, 
σχῶπτ, ἔφη, ἀλλ sins μοι, πότε ἐγένετο 7, συνουσία 

αὕτη. Key εἶπον, ὅτι Παίδων ὄντων ἡμῶν ἔτι, ὅτε 

τῇ πρώτῃ τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν yd, τῇ ὑστεραίᾳ ἢ 
Jj τὰ ἐπινίχια ἔϑυεν αὐτός τα καὶ oi χορευταί. Πάνυ, 

ΕΤΑΤΙΡΟΣ AIIOAAOAQPOY, ΓΛΑΥΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΔΗ- 

ATAOQN, ΦΑΊΔΡΟΣ, ΠΑΥΣΑΝΙΑ͂Σ, 

AIOTIMA, A^AKIBIAAHX. 

EPYZIMAXOZ, 

ἔφη, ἄρα πάλαι, ὡς ἔοικθν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο; ἢ 7 
αὐτὸς Σωκράτης; Οὐ μὰ τὸν 4ἴα, qw δ᾽ ἐγώ. ἀλλ 

ὅςπερ Φοίνικι" ᾿Αφιστόδημος ἣν τις,. Κυδαϑηναιεύς, 
σμικρός, ἀνυπόδητος ἀεί" παραγεγόνει δ᾽ ἐν τῇ συν- 
ουσίᾳ Σωκράτους ἐραστὴς ὦν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τό- 
τε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ Σωκράτη γε ἔνια 
ἤδη ἀνηρόμην ὧν ἐχείγου ἤκουσα, καὶ μοι ὡμολόγει 
καϑάπερ ἐχεῖνος διηγεῖτο. Τί οὖν, ἔφη, οὐ διηγήσω 
μοι; πάντως ἡ ὁδὸς ἡ εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία πορευομέ- 
γοις καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν. Οὕτω δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς 
λόγους περὶ αὐτῶν ἐποιούμεϑα, ! ὥςτε, ὅπερ ̓ ἀρχόμε- 
γος εἶπον, οὐκ ἀμελετήτως i ἔχω. εἰ οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διη- 
γήσασϑαι, ταῦτα χρὴ ποιεῖν. καὶ γὰρ ἔγωγϑβ καὶ ἄλλως, 

ὅταν μέν τινας περὶ φιλοσοφίας λόγους ἢ αὐτὸς ποιῶ- 

μαι ἢ ἄλλων ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴεσϑαι ὠφελεῖσϑαι 
c ESe- ? o v» Po» N 
ὑπερφυῶς ὡς χαίρω" ὅταν δὲ ἀλλοὺυς τινας, ἄλλως τε καὶ 
τοὺς ὑμετέρους τοὺς τῶν, πλουσίων καὶ χφηματιστικῶν, 
αὐτός τὸ ἄχϑομαι ὑμᾶς τὸ τοὺς ὁταίρους ἐλεῶ, ὅτι 
οἴεσϑὲ τι ποιεῖν οὐδὲν ποιοῦντες. καὶ ἴσως αὖ ὑμεῖς ' 
ἐμὲ ἡγεῖσϑε “κακοδαίμονα εἶναι, καὶ οἴομαι ὑμᾶς ἀλη- 
$7 οἴεσϑαι" ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς οὐκ οἴομαι, ἀλλ᾿ εὖ oi- 
δα. IL ETAL 48 ὅμοιος εἶ, ὦ ᾿Απολλόδωρε" 
γὰρ σαυτόν T8 κακὴ ορεῖς χαὶ τοὺς ἄλλους, καὶ δοκεῖς 

μοι ἀτεχνῶς πάντας ἀϑλίους ἡγεῖσϑαι πλὴν Σωκρά- 
τους ἀπὸ σαυτοῦ ἀρξάμενος. καὶ ὁπόϑεν ποτὲ ταύτην 

τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβες, τὸ μανικὸς χαλεῖσϑαι, οὐκ οἷ- 

δὰ ἔγωγ᾽ ἐν μὲν γὰρ τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἶ" 

σαυτῷ τὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν Σωκράτους 
! ATIOA. o φίλτατε, καὶ δῆλόν. γε δή, ὅτι οὕτω δια- 
»οούμενος καὶ περὲ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ ὑμῶν “μαίνομαι 
καὶ παραπαΐω. ETAI. Ovx ἄξιον περὶ τούτων, ᾿4- 
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"δὲ αὐτίχα, ὡς 

ὅδ0 

πολλόδωρε, vv ἐρίζειν. ἀλλ᾽ ὅπερ ἐδεόμεϑά σου, μὴ 

ἄλλως ποιήσῃς» ἀλλὰ διήγησαι, τίνες ἤσαν οἵ λόγοι. 

ΑΠΟΛ. Ἦσαν τοίνυν ἐχεῖνοι τοιοΐδε τινές. μᾶλλον δ᾽ 
ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν, ὡς ἐκεῖνος διηγεῖτο, * καὶ ἐγὼ πειρά- 
σομαι διηγήσασϑαι. Ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν 

λελουμένον τε καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον, ἃ ἐχεῖ- 
γος ὀλιγάκις ἐποΐδι, καὶ ἐρέσθαι αὐτόν, ὅποι ἴοι οὕτω 

καλὸς γεγενημένος. καὶ τὸν εἰπεῖν, ὅτι Ἐπὶ δεῖπνον εἰς 

᾿γάϑωνος. χϑὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, 

φοβηϑεὶς τὸν ὄχλον" ὡμολόγησα δ᾽ εἰς τήμερον παρέ- 
σεσϑαι. ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην, ἵνα καλὸς παρὰ κα- 
λὸν ἴω. ἀλλὰ σύ, ἡ δ᾽ Oc, [[ἀριστόδημε,] πῶς ἔχεις 

πρὸς τὸ ! ἐθέλειν ἂν ἰέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον; Ka- 
, E ^ LJ e e » * , «n 

γώ, ἔφη, ero», ὅτι Οὕτως, ὅπως ἂν σὺ χκελεύης.  E- 

που τοΐνυν, ἔφη, ἵνα καὶ τὴν παροιμίαν διαφϑείρωμεν 
μεταβάλλοντες, ὡς ἄρα xai ἀγαϑῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν 
αὐτόματοι ἀγαϑοί. Ὅμηρος px γὰρ κινδυνεύει οὐ 
μόνον διαφϑεῖραι, ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς. ταύτην τὴν 

παροιμίαν. ποιήσας γὰρ τὸν Ayautuvoya διαφερόντως 
! ἀγαϑὸν ἄνδρα τὰ πολεμικά, τὸν δὲ Μενέλεων μαλ- 
ϑακὸν αἰχμητήν, ϑυσίαν ποιουμένου καὶ ἑστιῶντος 

τοῦ yausuvovoc ἄκλητον ἐποίησεν ἐλϑόντα τὸν ε- 
γέλεων ἐπὶ τὴν ϑοίνην, χείρω ὄντα ἐπὶ τὴν τοῦ ἀμεῖ- 
γονος. Ταῦτ ἀκούσας εἰπεῖν ἔφη, Ἴσως μέντοι κιν- 
δυνεύσω καὶ ἐγὼ οὐχ ὡς σὺ Aye, à Σώκρατες, ἀλλὰ 

xcd Ὅμηρον φαῦλος ὧν ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς i ἱέναι ϑοί- 

γὴν ἄκλητος. dg οὖν ἀγὼν μὲ τι ! ἀπολογήσει; ὡς 

ἐγὼ μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος ἥκειν, ἀλλ ὑπὸ σοῦ 

κεκλημένος. zo τε δύ᾽, ἔφη, ἐρχομένω πρὸ ὃ τοῦ 
βουλευσόμεϑα 0 τι ἐροῦμεν. ἀλλ ἴωμεν. Τοιαῦτ᾽ ἂτ- 
τα σφᾶς ἔφη διαλεχϑέντας ἰέναι. τὸν οὖν “Σωκράτη 
ἑαυτῷ πῶς προςέχοντα τὸν νοῦν κατὰ τὴν ὁδὸν πο- 
ρεύεσϑαι ὑπολειπόμενον, καὶ περιμένοντος οὗ κελεύειν 

προϊέναι εἰς τὸ πρόσϑεν. ἐπειδὴ δὲ γενέσϑαι ἐπὶ τῇ 
οἰκίᾳ τῇ AyáSovos, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν ! τὴν 
ϑύραν, καὶ τι ἔφη αὐτόϑι γελοῖον παϑεῖν. οἱ μὲν γὰρ 

εὐθὺς παῖδα τινα ἔνδοϑεν ἀπαντήσαντα ἄγειν οὗ κα- 

τέκειντο OL ἄλλοι, καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας 
δειπνεῖν. εὐθὺς δ᾽ οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν Aya aya, 70, 

φάναι, ᾿Αριστόδημε, εἰς καλὸν ἥκεις" ὅπως συνδειπινή- 
cei; εἰ δ᾽ ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἤλϑες, εἰςαῦϑις ἀναβα- 

λοῦ, ὡς καὶ χϑὲς ζητῶν σε, ἵνα καλέσαιμι, οὐχ οἷός 

T ἢ ἰδεῖν. ἀλλὰ Σωχράτη 3, ἡμῖν πῶς οὐκ ἄγεις; Καὶ 
ἐχώ, ἔφη», μεταστρεφόμενος οὐδαμοῦ δρῶ Σωκράτη 
ἑπόμενον. εἶπον οὖν, ὅτι xci αὐτὸς μετὰ “Σωκράτους 
ἥκοιμι, κληϑεὶς vm ἐχείνου δεῦρ ἐπὶ δεῖπνον. Κα- 

λῶς y, ἔφη, ποιῶν gv: ἀλλὰ ποῦ ἔστιν οὗτος; Ὅπι- 

σϑεν ἐμοῦ agri * εἰςήει" ἀλλὰ ϑαυμάζω χαὶ αὐτός, 

Οὐ σκέψει, ἔφη, παῖ, φάναι τὸν Aya- 

Save, καὶ εἰςάξεις Σωκράτη; σὺ δ᾽, ἡ δ᾽ ὅς, ᾿Αριστό- 

δημε, παρ᾽ ᾿Ερυξίμαχον xr ΔΌΡ ΟΝ Ill. Καὶ & μὲν 

fn ἀπονίξειν τὸν παῖδα, ἵνα κατακέοιτο᾽ ἄλλον δὲ τι- 

γα τῶν παίδων 7, ἥκειν ἀγγέλλοντα, ὅτι “Σωκράτης οὗτος 

ἀναχωρήσας ἐν τῷ τῶν γειτόνων προϑύρῳ ὃ ἕστηκε, κά- 

μοῦ καλοῦντος οὐκ ἐϑέλει εἰςιέναι. "Aromo» y, ἔφη, 
οὔχουν καλεῖς αὐτὸν καὶ μὴ ἀφήσεις; ;' Καὶ ὃς 

a c. 
7IOU ἂν εἴη. 

λέγεις" 

ἔφη εἰπεῖν Μηδαμῶς, ἀλλ ἐᾶτε αὐτόν. ἔϑος γάρ τι 
τοῦτ᾽ ἔχει" ἐνίοτε ἀποστὰς ὅποι ἄν τύχῃ ἕστηκεν. vet 

ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν κινεῖτε, ἀλλ᾽ ἐᾶτε. 

PLATONIS 

"AM. οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ, φάναι τὸν ᾿4γά- 
Sorva. αλλ ἡμᾶς, e παῖδες, τοὺς ἄλλους ἑστιᾶτε: 

πάντως παρατίϑετε 0 τι &v βούλησϑε, ἐπειδάν τις 

ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ᾽ ὃ ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα. νῦν 
οὖν νομίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ᾽ ὑμῶν κεκλῆσϑαι ἐπὶ δεῖ- 
πον xoi τούςδε ! τοὺς ἄλλους, ϑεραπεύετε, ἵνα ὑμᾶς 
ἐπαινῶμεν. Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν 
δὲ Σωκράτη ovx εἰςιέναι. τὸν οὖν ᾿ἀγάϑωνα πολλάκις 

κελεύει». μεταπέμψασϑαι τὸν Σωκράτη, & δὲ οὐκ ἐᾶν. 
ἥκειν οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν ̓ χρόνον, ὡς εἰώϑει, διατρί- 
Ψαντα, ἀλλὰ μάλιστα σφᾶς μεσοῦν δειπινοῦντας. τὸν 
οὖν ίγάϑωνα, τυγχάνειν γὰρ ἔσχατον κατακείμενον μό- 
γον, 4εῦρ, ἔφη φάναι, Σώκρατες, mag ἐμὲ κατάκεισο, 
ἵνα καὶ τοῦ σοφοῦ ἁπτόμενός ! σου ἀπολαύσω, ὃ σοι 
προςέστη ἐν τοῖς προϑύροις. δῆλον γάρ, ὅτι εὗρες αὐ- 
τὸ καὶ ἔχεις" οὐ γὰρ ἄν προαπέστης. Καὶ τὸν Σω- 

κράτη καϑίξεσϑαι καὶ εἰπεῖν, ὅτι Εὐ ἂν ἔχοι, φάναι, 
ὦ ᾿ἀγάϑων, εἰ τοιοῦτον εἴη ἡ σοφία, dier ἐχ τοῦ 
πληρεστέρου εἰς τὸν κενώτερον ῥεῖν ἡμῶν, ἐὰν ἁπτώ- 
μεϑα ἀλλήλων, ὥςπερ τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ τὸ διὰ 

τοῦ ἐρίου δέον ἐκ τῆς πληρεστέρας εἰς τὴν κενωτέραν. 
εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καὶ ἡ σοφία, πολλοῦ τιμῶμαι τὴν 
παρὰ ! gol κατάκλισιν" οἶμαι γάρ μὲ παρὰ σοῦ πολ- 
λῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωϑήσεσϑαι. ἢ μὲν γὰρ ἐμὴ 
φαύλη τις ἂν εἴη καὶ ἀμφιςβητήσιμος, ὥςπερ ὄναρ οὐ- 
σα, ἡ δὲ σὴ λαμπρά τε καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔ; ἔχουσα, 
1 γε παρὰ σοῦ νέου ὄντος οὕτω σφόδρα ἐξέλαμψε καὶ 
ἐκφανὴς ΣΎ ΞΊΕτΟ πρῴην ἐν μάρτυσι τῶν Ἑλλήνων πλέον 
ἢ τριςμυρίοις. ὙὙβριστὴς εἶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 0 A- 

γάϑων. καὶ ταῦτα μὲν καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασό- 
μεϑα ἐγώ τε καὶ σύ, περὶ τῆς σοφίας, δικαστῇ χφώ- 
μενοι τῷ Διονύσῳ" vuv δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα 
τρέπου. IV. * Μετὰ ταῦτα, ἔφη, καταχλινέντος τοῦ 
Σωχράτους καὶ δειπνήσαντος καὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς 
τὸ σφᾶς ποιήσασϑαι καὶ ᾷἄσαντας τὸν ϑεὸν καὶ ταλ- 
λὰ τὰ νομιζόμενα τρέπεσϑαι πρὸς τὸν πότον. τὸν οὖν 
Παυσανίαν ἔφη λόγου τοιούτου τινὸς κατάρχειν. Εἶεν, 
ἄνδρες, φάναι, τίνα τρόπον ὅᾷστα πιόμεϑα; ἐγὼ μὲν 
οὖν λέγω ἡμῖν, ὅτι τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ 
τοῦ χϑὲς πότου καὶ δέομαι ἀναψυχῆς τινος, οἶμαι δὲ 
καὶ ὑμῶν τοὺς πολλούς" παρῆτε rap ' χϑὲς. σκοπεῖ- 
σϑε ov», τίνι τρόπῳ ἄν ὡς ῥᾷστα πίνοιμεν. Τὸν οὖν 
᾿Αριστοφάνη εἰπεῖν" Τοῦτο μέντοι BU λέγεις, ὦ Παυ- 

gavía, τὸ παντὶ τρόπῳ παρασκευάζεσϑαι ῥᾳστώνην 

τινὰ τῆς πόσεως" καὶ γὰρ αὐτός εἶμι τῶν χϑὲς βεβα- 
πτισμένων. ᾿Ακούσαντα ovv αὐτῶν ἔφη Ἐρυξίμαχον 
τὸν ᾿Ακουμενοῦ, Ἢ καλῶς, φάναι, λέγετε. καὶ ἔτι ἑνὸς 
δέομαι ὑμῶν ἀκοῦσαι, πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐῤῥῶσϑαι πί- 

γεν ᾿ἡγάϑων. Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔῤῥωμαι. 
Ἕρμαιον ἄν εἴη. ἡμῖν, ! ἡ δ᾽ ὅς, ὡς ἔοικεν, ἐμοί τε καὶ 
᾿Αριστοδήμῳ καὶ Φαίδρῳ καὶ τοῖςδε, εἰ ἐμεῖς oi δυνα- 
τώτατοι πένειν Yr Pads ἡμεῖς μὲν γὰρ aei 
ἀδύνατοι. COPI δ᾽ ἐξαιρῶ "λόγου" ἱκανὸς γὰρ καὶ 
ἀμφότερα, Ocr ἐξαρκέσει αὐτῷ ὁπότερ᾽ ἄν ποιῶμεν. 
ἐπειδὴ οὖν μοι δοκεὶ οὐδεὶς τῶν παρόντων προϑύμως 
ἔχειν πρὸς τὸ πολὺν πίνειν οἶνον, ἴσως ἂν ἐγὼ περὲ 
τοῦ μεϑύσχεσϑαι, οἷόν ἐστι, τἀληϑῆ λέγων ἧττον ἂν 
εἴην ἀηδής. ἐμοὶ γὰρ δὴ τοῦτό ys ' οἶμαι κατάδηλον 
γεγονέναι ἐκ τῆς ἰατρικῆς, ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνϑρώ- 
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SYMPOSIUM. 

ποις 7| μέϑη igi καὶ οὔτε αὐτὸς ἑχὼν εἶναι πόῤῥω 
ἐϑελήσαιμι ἂν πιεῖν, οὔτε ἄλλῳ συμβουλεύσαιμι, ἀλ- 
Àoc ve καὶ κραιπαλῶντα ἔτι ἐκ τῆς προτεραΐας. "Al- 

λὰ μήν, ἔφη φάναι ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν Μυῤῥι- 
γούσιον, ἔγωγέ σοι εἴωϑα πείϑεσθϑαι, ἄλλως T8 καὶ 

ἅττ᾽ ἂν περὶ ἰατρικῆς λέγῃς» νῦν δ᾽, ἂν εὖ βουλεύων- 
ται, καὶ οἱ λοιποί. Ταῦτα δὴ ἀκούσαντας ! cvy yo- 

ρεῖν πάντας μὴ διὰ μέϑης ποιήσασϑαι τὴν ἐν τῷ πα- 

ρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾿ οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν. V. 
Ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν "EovEluoyov, τοῦτο μὲν δέ- 
δοκται, πίνειν ὅσον ἂν ἕκαστος βούληται, ἐπάναγκες 

δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ μετὰ τοῦτο εἰφηγοῦμαι. τὴν μὲν ἂρ- 

τι εἰςελϑοῦσαν αὐλητρίδα χαΐρειν ἐᾶν, αὐλοῦσαν ἕαυ- 
τῇ» ἢ», &v βούληται, ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ 

διὰ λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ τήμερον. καὶ δι οἵων 

λόγων, εἰ ,βούλεσϑε, ἐθέλω ὑμῖν εἰςηγήσασϑαι. * Φά- 
γαι δὴ πάντας καὶ βούλεσϑαι, καὶ κελεύδιν αὐτὸν εἰς- 
ηγεῖσϑαι. Εἰπεῖν ovv τὸν ᾿Βρυξίμαχον, ὅτι Ἡ μέν μοι 

ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπίδου “ΜἝελανΐπ- 

Tt: ov γὰρ ἐμὸς ὃ μῦϑος, ἀλλὰ Φαίδρου τοῦδε, ὃν 
μέλλω λέγειν. Φαῖδρος γὰρ ἑκάστοτε πρός μ8 ἀγα- 
γακτῶν λέγει" Οὐ δεινόν, φησίν, e Ἐρυξίμαχε, ἄλλοις 

μέν τισι ϑεὼν ὕμνους καὶ παιῶνας εἶναι ὑπὸ τῶν ποι- 
av πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι, T τηλικούτῳ ὁ ὄντι καὶ 
τοσούτῳ ϑεῷ, μηδὲ ἕνα ! πώποτε τοσούτων γεγονότων 
ποιητῶν πεποιηκέναι μηδὲν ἐγκώμιον; εἰ δὲ βούλει αὐ 
αὐ σθαι τοὺς χρηστοὺς σοφιστᾶς, Ἡρακλέους μὲν 

χαὶ ἀλλὼν ἐπαίνους καταλογάδην συχγφάφειν, ὥςπερ ὃ 
βέλτιστος Πρόδικος. καὶ τοῦτο μὲν ἧττον καὶ ϑαυμα- 
στόν, ἀλλ᾿ ἔγωγδ ἤδη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σο- 
φοῦ, ἐν ᾧ ἐνῆσαν ἅλες ἔπαινον ϑαυμάσιον ἔχοντες 
πρὸς ὠφέλειαν" καὶ ἀλλα ! τοιαῦτα συχνὰ ἴδοις ἂν 

ἐγχεκωμιασμένα. 

σπουδὴν ποιήσασϑαι, Ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνϑρώ- 
πῶὼν τετολμηκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆ- 
σαι! ἀλλ᾽ οὕτως ἡμέληται τοσοῦτος sóc! ταῦτα δή 
μοι δοκεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος. ἐγὼ οὖν ἐπιϑυμῶ ἅμα 
μὲν τούτῳ ἔρανον eiceveyxely καὶ χαρίσασϑαι, ἅμα δ᾽ 
ἐν τῷ παρόντι πρέπον μοι δοκεῖ εἶναι ἡμῖν τοῖς πα- 
φοῦσι “κοσμῆσαι τὸν ϑεόν. εἰ ov» ξυνδοχεῖ καὶ ὑμῖν, ! 
γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις ἱκανὴ διατριβή: δοκεῖ γάρ 

μοι χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρω- 
τος ἐπὶ δεξιά, ὡς ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρχειν δὲ Φαῖ- 

δρον πρῶτον, ἐπειδὴ καὶ πρῶτος κατάκειται καὶ ἔστιν 
ἅμα πατὴρ τοῦ λόγου. Οὐδείς σοι, ὦ Ἐρυξίμαχε, φά- 
γαι τὸν Σωκράτη, ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτϑ γὰρ ἂν που 
ἐγὼ ἀποφήσαιμι, ὃς οὐδὲν φημι ἀλλο ἐπίστασϑαι ἢ 

τὰ ! ἐρωτυιά, OVTE που yao καὶ Παυσανίας, οὐ- 

δὲ μὴν ἰαφιστοφάνης, ᾧ περὶ Διόνυσον καὶ ᾿Ἀφροδίτην 
πᾶσα ἢ διατριβή, cS ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ ὧν ἐγὼ 

ὁρῶ. καΐτοι οὐκ ἐξ ἴσου ᾿ γίγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις 
κατακειμένοις" ἀλλ᾽ ἐὰν οἵ πρόσϑεν ἱκανῶς καὶ καλῶς 

εἴπωσιν, ἐξαρκέσει ἡμῖν. ἀλλὰ τύχῃ ἀγαϑῇ καταρχέτω 

Φαῖδρος καὶ ἐγκωμιαζέτω τὸν Ἔρωτα. Ταῦτα δὴ καὶ 

oi ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφασάν τε καὶ ἐκέλδυον ἅπερ 

ὃ * Σωκράτης. πάντων μὲν οὖν, ἃ ἕκαστος εἶπεν, οὐ- 
τὸ πάνυ ὃ ̓ Αριστόδημος ἐμέμνητο οὐτ αὖ ἐγὼ ἃ ἐκεῖ- 
voc ἔλεγε πάντα᾽ ἃ δὲ μάλιστα xai ὧν ἔδοξέ μοι ἀξιο- 

μνημόνευτον [εἶναι], τούτων ὑμῖν ἐρῶ ἑκάστου τὸν λό- 

τὸ ovv τοιούτων μὲν πέρι πολλὴν 

b5T 

yov. VI. Πρῶτον μὲν γάρ, ὥςπερ λέγω, ἔφη Φαῖδρον, 

ἀρξάμενον ἐνθένδε ποϑέν, λέγειν, ὅτι μέγας ϑεὸς εἴη ὃ 

Ἔρως καὶ ϑαυμαστὸς ἐν ἀνθρώποις ve καὶ ϑεοῖς, πολ- 

λαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ, οὐχ ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν. 
Τὸ 7ὰρ ἐν! τοῖς πρεσβύτατον εἶναι τῶν ϑεῶν τίμιον, 7j 7 
δ᾽ ὅς" τοχμήριον δὲ τούτου" γονῆς γὰρ Ἔρωτος οὔτ εἰ- 
σὶν ovra λέγονται vn οὐδενὸς ovre ἰδιώτου οὔτα ποιη- 

τοῦ, ἀλλ Ἡσίοδος πρῶτον μὲν χάος φησὶ γενέσϑαι, 

αὐτὰρ ἔπειτα 
ya εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσῳ αλὲς᾿ αἰεί, 
ἠδ᾽ Ἔρος. 

φησὶ μετὰ τὸ χάος δύο τούτω γεονέσϑαι, γῆν τὸ καὶ 
Ἔρωτα. Παρμενίδης δὲ τὴν Τένεσιν λέγει, "ὅτι" 

πρώτιστον μὲν Ἔρωτα ϑεῶν μητίσωτο πάντων. 

Li LJ 

Ἡσιόδῳ δὲ xoi ᾿Ακουσίλεως ὁμολογεῖ. οὕτω πολλα- 
, € - €» D - , 5 

χόϑεν ὁμολογεῖται ὁ Ἔρως ἐν τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. 
, τ᾿ Ἢ » - CES » f 

Πρεσβύτατος δὲ ὧν μεγίστων ,“ἀγαϑὼν ἡμῖν ains 
ἐστιν. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὃ τι μεῖζόν ἐστιν ἀγα- 
ϑὸν εὐϑὺς γέῳ ὄντι ἢ ἐραστὴς χρηστὸς καὶ ἐραστῇ 

παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνϑρώποις ἡγϑῖσϑαι παντὸς τοῦ 

βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσϑαι, τοῦτο ovre ξυγ- 

γένεια οἵα x8 ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς οὔτε τιμαὶ oUTB 
- 2 32e , ^ 

πλοῦτος ! ovr ἄλλο οὐδὲν ὡς ἔρως. λέγω δὲ δὴ τὶ 
- UJ » - - » H ^ 

τοῦτο; τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ τοῖς 
καλοῖς φιλοτιμίαν" οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ τούτων OUTS 

, » i$ , ΄ M LUE) 2 [4 
πόλιν ovre i6 Ἰώτὴν μεγάλα καὶ καλὰ τς ἐξδργαξε- 
σϑαι. φημὶ τοίνυν ἐγὼ ἄνδρα ὁ ὅςτις ἐρᾷ, εἴ qt αἰσχρὸν 
ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο ἢ πάσχων ὑπό του, δὲ 
ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ ἂν ὑπὸ πατρὸς ὀφϑὲν- 
τα οὕτως ἀλγῆσαι OUTB ὑπὸ ἑταίρων οὐτ ὑπ᾿ ἄλλου 

ὡς ! ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν 
ἐρώμενον ὁρῶμεν. ὅτι διαφερόντως τοὺς ἐραστὰς oi- 
οὐδενός, 

σχύνεται;, ὅταν ὀφϑῇ ἐν αἰσχρῷ τινι ὧν. εἰ οὖν μη- 
χανή τις γένοιτο, ὧςτε πόλιν γενέσϑαι ἢ στρατόπε- 
δὸν ἐραστῶν τε καὶ παιδικῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν 

ἄμεινον οἰχήσδιαν τὴν ἑαυτῶν ἢ ἀπεχόμενοι πάντων 
τῶν αἰσχρῶν καὶ φιλοτιμούμβνοι πρὸς ἀλλήλους. καὶ 
μαχόμενοϊ * y ἂν uer ἀλλήλων οἱ τοιοῦτοι vixQev ἂν 

ὀλίγοι ὄντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πάντας, ἀνϑρώπους. 

ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ παιδικῶν ὀφϑῆναι ἢ λιπὼν τάξιν 

ἢ ὅπλα ἀποβαλὼν ἧττον ἂν δήπου δέξαιτο E ὑπὸ 
πάντων τῶν ἄλλων, καὶ πρὸ τούτου τεϑνάναι ἂν πολ- 

λάκις ἕλοιτο. καὶ μὴν ἐγκαταλιπεῖν, 78 τὰ παιδικὰ ἢ 

μὴ βοηϑῆσαι κιδυνεύοντι οὐδεὶς οὕτω κακός, ὅντινα 
οὐκ ἄν αὐτὸς ὃ Ἔρως ἔνϑεον ποιήσει πρὸς aperi, 

ὥς ϑ᾽ ὅμοιον εἶναι τῷ " ἀρίστῳ φύσει. καὲ ἀτεχνῶς, ὃ 
ἔφη Ὅμηρος, μένος ἐμπγεῦσαι ἐγίοις τῶν ἡρώων τὸν 
ϑεόν, τοῦτο ὃ Ἔρως τοῖς ἐρῶσι παρέχϑι γιγνόμενον 
παρ᾿ αὑτοῦ. VIL. Καὶ μὴν ὑπεραπο ϑνήσκειν 78 μόνοι 

ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες, οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ 

αἵ γυναῖκες. τούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου ϑυγάτηρ Alxn- 

στις ἱκανὴν μαρτυρίαν παρέχεται ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λό- 
yov εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἐθελήσασα μόνη ὑπὲρ τοῦ «v- 
τῆς ἀνδρὸς ἀποϑανεῖν, ὄντων αὐτῷ πατρός r8 καὶ μη- 
τρός" οὖς ! ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ διὰ 
τὸν ἔρωτα, Ocr& ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας 

καὶ ὀνόματι μόνον προςήκοντας. καὶ τοῦτ᾽ τῷ υἱδὶ 
» , νυ e ^ ΕΝ 3 , 

| ἐργασαμένη τὸ ἔργον οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασϑαι 
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οὐ μόνον. ἀνϑρώποις ἀλλὰ καὶ ϑεοῖς, ὥςτε πολλῶν 

πολλὰ καὶ καλὰ ἐργασαμένων οὐαριϑμήτοις δή τισιν 
ἔδοσαν τοῦτο, γέρας oi eol, ἐξ "Ai0ov ἀνεῖναι πάλιν 

τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τὴν ἐκείνης. ἀνεῖσαν ἀγασϑέντες τῷ 
ἔργῳ: οὕτω καὶ ϑεοὶ ! τὴν negl τὸν ἔρωτα σπουδήν 
τε xod asi μάλιστα τιμῶσιν. Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰά- 
γθου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ. Ἅιδου, φάσμα δείξαντες τῆς 
γυναικὸς ἐφ᾿ ἣν ἧκον, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλϑα- 
χίζεσϑαι ἐδόκει ἅτε ὧν κιϑαρῳδύς, καὶ οὐ τολμᾶν 

ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποϑνήσκειν, ὥςπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ 

διαμηχανᾶσϑαι ζῶν εἰςιέναι εἰς Ἅιδου. τοιγάρτοι διὰ 
ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπέϑεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸν ϑάνα- 
τον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν ! γενέσϑαι, οὐχ ὥςπερ ᾿Αχιλ- 

λέα τὸν τῆς Θέτιδος υἱὸν ἐτίμησαν καὶ εἰς μακάρων 
γήσους ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρός, 
ὡς ἀποϑανοῖτο ἀποκτείνας Ἕκτορα, μὴ ἀποκτείνας δὲ 
τοῦτον οἴκαδ᾽ ἐλϑὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν 

ὁλέσϑαι βοηϑήσας τῷ ἐραστῇ" Πατρόκλῳ καὶ τιμωρή- 
σας οὐ * μόνον ὑπεραποϑανεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπαποϑα- 

γεῖν τετελευτηκύτι. ὅϑεν δὴ καὶ ὑπεραγασϑέντες ol 
ϑεοὶ διαφερόντως αὐτὸν ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν 

«Αἰσχύλος, δὲ φλυαρεῖ 
φάσχων Ἀχιλλέα “Πατρόκλου ἐρᾶν, ὃς ἤν καλλίων οὐ 

οὕτω περὶ πολλοῦ ἐποιϑῖτο. 

μόνον Πατρόκλου ἀλλὰ καὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων, καὶ 

ἔτε ἀγένειος, ἔπϑιτα νδώτερος πολύ, ὡς φησιν Ὅμηρος. 

ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι μάλιστα μὲν ταύτην τὴν ἀρετὴν οἱ 
ϑεοὶ τιμῶσι τὴ», ! περὶ τὸν , ἔρωτα, μᾶλλον μέντοι 

ϑαυμάζουσι καὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιοῦσιν, ὅταν ὁ ἐρώ- 
μενος τὸν ἐραστὴν. ἀγαπᾷ ἢ ὅταν ὁ ἐραστὴς τὰ παι- 
δικά. ϑειότερον γὰρ ἐραστὴς παιδικῶν" ἔνϑεος γάρ 

ἐστι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν Ἀχιλλέα τῆς Ἡλκήστιδος 
μᾶλλον ἐτίμησαν εἰς μακάρων γήσους ἀποπέμψαντες. 

Οὕτω δὴ “ἔγωγέ φημι Ἔρωτα ϑεῶν καὶ πρεσβύτατον 
καὶ τιμιώτατον. καὶ κυριώτατον εἶναι εἰς ἀρετῆς καὶ 
εὐδαιμονίας κτῆσιν ἀνϑρώποις καὶ ζῶσι καὶ τελευτή- 

σασιν: — VI. ! Φαῖδρον μὲν τοιοῦτον τινα λόγον € ἔφη 

εἰπεῖν, μετὰ. δὲ Φαῖδρον ἄλλους τινὰς εἶναι, ὧν οὐ 

πάνυ διεμνημόνευεν" ovo παρεὶς τὸν Παυσανίου λόγον 
διηγεῖτο. εἰπεῖν δ᾽ αὐτὸν ὅτι Οὐ καλῶς μοι δοκεῖ, [5] 

Φαῖδρε, προβεβλῆσϑαι 7, ἡμῖν ὃ λόγος, τὸ ἁπλῶς οὕτως 
παρηγγένϑαι ἐγκωμιάζειν Ἔρωτα. εἰ μὲν γὰρ εἷς ἣν ὃ 
Ἔρως, καλῶς ἂν siye" νῦν δὲ — οὐ γὰρ ἔστιν εἷς. μὴ 
ὄντος δὲ ἑνὸς ὀρϑύτερόν ἐστι πρότερον προῤῥηθῆναι 
! ὁποῖον δεῖ ἐπαινεῖν. ἐγὼ οὖν πειράσομαι. τοῦτο ἐπα- 
γορϑώσασϑαι, πρῶτον μὲν Ἔρωτα φράσαι ὃν δεῖ ἐπαι- 
γεῖν, ἔπειτα ἐπαινέσαι ἀξίως τοῦ ϑεοῦ. Πάντες γὰρ 

ἴσμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος ̓ ἀφροδίτη: μιᾶς μὲν 
οὖν οὔσης, εἷς ἂν ἢν Ἔρως" ἐπεὶ δὲ δὴ δύο ἐστόν, δύο 
ἀνάγκη καὶ Ἔρωτε εἶναι. πῶς δ᾽ οὐ δύο τὼ ϑεά; ἢ μέν 
γέ που πρεσβυτέρα καὶ ἀμήτωρ, Οὐρανοῦ ϑυχάτηρ, ἣν 
δὴ καὶ οὐρανίαν ἐπονομάζομεν" ἡ δὲ νεωτέρα Διὸς καὶ 
Aum, ἣν δὴ! πάνδημον καλοῦμεν" ἀναγκαῖον δὴ καὶ 
Ἔρωτα τὸν μὲν τῇ ἑτέρᾳ συνεργὸν πάνδημον ὀρϑῶς 
καλεῖσϑαι; τὸν δὲ οὐράνιον. ἐπαινεῖν. μὲν ovy δεῖ τεὰν- 

τας ϑεούς. ἃ δ᾽ ovv ἑκάτερος εἴληχϑ “πειρατέον εἰπεῖν. 
πᾶσα us] πρᾶξις ὧδ᾽ ἔχει" αὐτὴ. ἐφ᾿ ἑαυτῆς πραττο- 
μένη * οὔτε καλὴ οὔτε αἰσχρά. οἷον ὃ »ῦν ἡμεῖς ποι- 
οὔμεν, ἢ πίνειν ἢ ἄδειν ἢ 7 διαλέγεσϑαι, οὐκ ἔστι τού- 
τῶν αὐτὸ χκαϑ' αὑτὸ καλὸν οὐδέν, ἀλλ ἐν τῇ πράξει, 

PLATONIS 

ὡς ἄν πραχϑῇ, τοιοῦτον ἀπέβη" καλῶς μὲν γὰρ πρατ-, 
τόμενον καὶ ὀρϑῶς καλὸν γίγνεται, μὴ ὀρϑῶς δὲ αἱ- 
cygov. οὕτω δὴ καὶ τὸ ἐρᾶν καὶ ὁ Ἔρως οὐ πᾶς ἐστι 
καλὸς οὐδὲ ἄξιος ἐγκωμιάξεσϑαι, ἀλλ᾿ ὁ καλῶς προ- 
τρέπων ἐρᾶν. IX. Ὁ μὲν οὖν τῆς πανδήμου Ἀφροδί- 
της ὡς ἀληϑῶς ̓ πάνδημός ἐστι ! καὶ ἐξεργάζεται ὃ τι 

ἂν τύχῃ" καὶ οὗτός ἐστιν, ὃν oi φαῦλοι, τῶν ἀνϑρώ- 
zy ἐρῶσιν: ἐρῶσι δὲ oi τοιοῦτοι, πρῶτον μὲν οὐχ 
ἧττον γυναικῶν ἢ “παίδων, ἔπειτα ὧν καὶ ἐρῶσι, τῶν 
σωμάτων μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν, ἔπειτα ὡς ἂν δύνων- 

ται ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ διαπράξασϑαι μόνον βλέ- 
ποντες, ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς ἢ μή. ὅϑεν δὴ ξυμ- 
βαίνει αὐτοῖς, 0 τι ἂν τύχωσι, τοῦτο πράττειν, ὁμοίως 
μὲν ἀγαϑόν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. ἔστε γὰρ καὶ ἀπὸ 

τῆς ϑεοῦ ! εωτέρας T8 οὔσης πολὺ ἢ τῆς ἑτέρας, καὶ 
μετεχούσης ἐν τῇ γενέσει καὶ ϑήλεος, καὶ ἄῤῥενος. ὃ δὲ 
τῆς οὐρανίας πρῶτον μὲν οὐ μετεχούσης ϑήλεος, ἀλλ᾽ 

ἄῤῥενος μόνον --- καὶ ἔστιν οὗτος ὃ τῶν παίδων & ἔρως 
— ἔπειτα πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίρου. ὅϑεν δὴ ἐπὶ 
τὸ ἀῤῥεν τρέπονται οἱ ἐκ τούτου τοῦ ἔρωτος ἔπιπνοι, 
τὸ φύσει ἐῤῥωμενέστερον καὶ νοῦν μᾶλλον ἔχον ἀγα- 
πῶντες. καὶ τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ 

τοὺς εἰλικρινῶς ὑπὸ τούτου τοῦ ! ἔρωτος ὡρμημένους. 

οὐ γὰρ ἐρῶσι παίδων, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν zy) ἄρχωνται νοῦν 
ἴσχειν" τοῦτο δὲ στλησιάζει τῷ γενειάσκειν: παρδσκευα- 

σμένοι γάρ, οἶμαι, εἰσὶν oi ἐντεῦϑεν ἀρχόμενοι ἐρᾶν 
ὡς τὸν βίον ἅπαντα ξυνεσόμενοι καὶ κοινῇ συμβιωσό- 

pev; ἀλλ οὐκ ἐξαπατήσαντες ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες 

ὡς νέον καταγελάσωντες οἰχήσεσϑαι ἐπὶ ἄλλον ἀπο- 

τρέχοντες. χρῆν δὲ καὶ νόμον εἶναι μὴ ἐρᾶν παίδων, 
ἵνα μὴ εἰς ἄδηλον πολλὴ σπουδὴ ! avijMowero τὸ γὰρ 

τῶν παΐδων τέλος ἄδηλον oi τελευτᾷ κακίας καὶ ἀρε- 

τῆς ψυχῆς τὸ πέρι καὶ σώματος. οἵ μὲν οὖν ἀγαϑοὶ 
τὸν »óuov τοῦτον αὐτοὶ αὑτοῖς ἑκόντες τίϑενται, χρῆν 
δὲ καὶ τούτους τοὺς πανδήμους ἐραστὰς προςαναγκά- 

ζειν τὸ τοιοῦτον, ὥςπερ καὶ τῶν ἐλουϑέρων γυναικῶν 

προζαγαγκάζομεν αὐτοὺς * γχκαϑ' ὅσον δυνάμεϑα μὴ 

ἐρᾶν. οὗτοι γάρ εἰσιν oi καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκχότες, 
ὥςτε τινὰς τολμᾶν λέγειν; ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσϑαι ἐρα- 

σταῖς. λέγουσι δὲ εἰς τούτους ἀποβλέποντες, ὁρῶντες 
αὐτῶν τὴν ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν" ἐπεὶ οὐ δήπου κο- 
σμίως ye καὶ »ομίμως ὁτιοῦν [πρᾶγμα] πραττόμενον 
ψόγον ἂν δικαίως φέροι. Καὶ δὴ καὶ ὁ περὶ τὸν 
ἔρωτα »όμος ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι γοῆσαι ῥᾷδιος" 
ἁπλῶς γὰρ ὥρισται" ὃ δ᾽ ἐνθάδε καὶ ὃ ἐν «Δακεδαί- 
μονι ' ποικίλος. ἐν Ἤλιδι μὲν γὰρ καὶ ἐν Βοιωτοῖς 
καὶ οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν ἁπλῶς dp diii καλὸν 
τὸ χαρίξεσϑαι ἐρασταῖς, καὶ οὐκ ἂν τις εἴποι οὔτε 
νέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρύν, ἵνα, οἶμαι, μὴ πρά- 
yuor ἔχωσι λόγῳ πειρώμενοι πείϑειν τοὺς νέους, cre 

ἀδύνατοι λέγειν" τῆς δὲ Ἰωνίας καὶ ἀλλοϑι πολλαχοῦ 

αἰσχρὸν γενόμισται, ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις οἰκοῦσι. τοῖς 
γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς wo αἰσχρὸν τοῦτό re 

καὶ ἢ γε φιλοσοφία καὶ η' φιλογυμναστία. οὐ γάρ, 
οἶμαι, συμφέρει τοῖς ἄρχουσι φρονήματα μεγάλα ̓ ἐγγί- 
dades τῶν ἀρχομένων, οὐδὲ φιλίας i ἰσχυρὰς καὶ κοι- 

γωνίας, 0 δὴ μάλιστα φιλεῖ τά τε ἀλλὰ πάντα καὶ ὃ 

ἔρως ἐμποιεῖν: ἔργῳ δὲ τοῦτο ἔμαϑον καὶ οἱ ἐνθάδὲ 
τύραννοι" ὃ γὰρ Ἡριστογείτονος ἔρως καὶ ἡ Ἡρμοδίου 
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φιλία βέβαιος γενομένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν. 
οὕτως οὗ μὲν αἰσχρὸν ἐτέϑη χαρίξεσϑαι ἐρασταῖς, 

κακίᾳ τῶν ϑεμένων κεῖται, τῶν μὲν ἀρχόντων πλεονε- 
D ξίᾳ, ' τῶν δὲ ἀρχομένων ἀνανδρίᾳ" οὗ. δὲ καλὸν ἁπλῶς 

ἐνομίσϑη, διὰ τὴν τῶν ϑεμένων τῆς ψυχῆς ἀργίαν. 
ἐνθάδε δὲ πολὺ τούτων κάλλιον γενομοϑέτηται xal, 

ὅπερ εἶπον, οὐ ῥάδιον κατανοῆσαι. Xe Ἐνϑυμηϑέντι 

| γάρ, ὅτι λέγϑται κάλλιον τὸ φανερῶς, ἐρᾶν τοῦ λά- 

| See. καὶ «μάλιστα. τῶν γενναιοτάτων καὶ ἀρίστων, κἂν ES 
l^ αἰσχίους ἄλλων ὦσι, καὶ ὅτι αὖ ἢ "παρακέλευσις τῷ 

ἐρῶντι παρὰ πάντων ϑαυμαστή, οὐχ ὥς τι αἰσχρὸν 
- ^ € , LU - "e ^ * 

E ποιοῦντι, καὶ ἕλοντι 18 καλὸν Ooxst ! εἶναι xol μὴ 
E SET  abicR vat: A. Gy qute ἑλόντι αἰσχρόν, xal πρὸς τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν ἐξουσίαν 
E : - - 3e 
ὁ νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ ϑαυμαστὰ ἔργα ἐργαζομέ- 

» ^ e u , -—— W 2 € - 

γῳ ἐπαινεῖσϑαι, ἃ εἴ τις τολμῴη ποιεῖν ἀλλ᾿ ὁτιοῦν 
88 διώχων καὶ βουλόμενος διαπράξασϑαι * πλὴν τοῦτο, 

wi 

ES παρὰ ϑεῶν ἐκβάντι τὸν ὅρκον" 

φιλοσοφίας τὰ μέγιστα καρποῖτ᾽ ἄν ὀνείδη" εἰ γὰρ ἢ 
χφήματα βουλόμενος παρά του λαβεῖν ἢ ἀρχὴν ἄρξαι 
ἢ τιν ἄλλην δύναμιν ἐθέλοι ποιεῖν οἵάπερ oi ἐρασταὶ 

πρὸς τὰ παιδικά, ἱκδτείας, τε καὶ ἀντιβολήσεις ἐν ταῖς 
- δεήσεσι ποιούμενοι, καὶ ὅρκους ὀμνύντες, καὶ κοιμή- 
^. σεις ἐπὶ ϑύραις, καὶ ἐθέλοντες δουλείας δουλεύειν οἵας 

οὐδ᾽ ἂν δοῦλος οὐδείς, ἐμποδίζοιτο ἄν μὴ πράττειν 
Β οὕτω τὴν πρᾶξιν καὶ ὑπὸ φίλων καὶ ὑπὸ ! ἐχϑρῶν, 

τῶν μὲν ὀνειδιζόντων. κολακείας καὶ ἀνελευϑερίας, τῶν 

δὲ »ουϑετούντων καὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτῶν" τῷ 
δ᾽ ἐρῶντι πάντα ταῦτα ποιοῦντι χάρις ἔπεστι, xai. δέ 

δοται ὑπὸ τοῦ νόμου ἄνευ ὀνείδους πράττει», ὡς πιάγ- 
καλόν τι πρᾶγμα διαπραττομένου" ὃ δὲ δεινότατον, ὥς 
ye λέγουσιν οἱ πολλοὶ, ὅτι καὶ ὀμνύντι μόνῳ συγγνώ- 

ἀφροδίσιον γὰρ 
ὅρκον οὐ φασιν εἶναι" οὕτω καὶ oí ϑεοὶ καὶ οἱ ἂν- 

C ϑφωποι πᾶσαν ! ἐξουσίαν πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι, ὡς 
ὃ νόμος φησὶν 0 ἐνθάδε: ταύτῃ μὲν οὖν οἰηϑοίη ἂν 

τις πάγκαλον γομίζεσϑαι ἐν τῇδε τῇ πόλει καὶ τὸ ἐρᾶν 

καὶ τὸ φίλους γίγνεσϑαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν δὲ 
παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες οἵ πατέρες τοῖς ἐρωμένοις 
μὴ ἐῶσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς, καὶ τῷ παιδαγω- 

γῷ ταῦτα προςτεταγμένα ἢ» οἵ ἡλικιῶται 01 val τα, 
got ὀνειδίζωσιν, ἐάν τι δρῶσι τοιοῦτο γιγνόμενον, καὶ 

D τοὺς ὀνειδίζοντας αὖ οἱ ! πρεσβύτεροι μὴ διακωλύωσι 

EI μηδὲ λοιδορῶσιν ὡς οὐκ ὀρϑῶς λέγοντας, εἰς δὲ ταῦ- 
τά τις αὖ βλέψας ἡγήσαιτ᾽ ἄν πάλιν αἴσχιστον τὸ 

τοιοῦτον ἐνθάδε »ομίζεσϑαι. τὸ δέ, οἶμαι, ὧδ᾽ ἔχει" 
οὐχ ἁπλοῦν ἐστιν, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐλέχϑη, οὔτε καλὸν 

| εἶναι αὐτὸ καϑ' αὑτὸ οὔτε αἰσχρόν" ἀλλὰ καλῶς μὲν 
πραττόμενον καλόν, αἰσχρῶς δὲ αἰσχρόν». αἰσχρῶς μὲν 

οὖν ἐστι πονηρῷ 18 καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι, καλῶς 
E δὲ χρηστῷ τε καὶ καλῶς. πονηρὸς δ᾽ ἔστιν ἐκεῖνος ! ὁ 

ἐραστὴς ὃ πάνδημος, ὃ τοῦ σώματος μᾶλλον ἢ τῆς 
ψυχῆς ἐρῶν. καὶ ,γὰρ οὐδὲ novios ἐστιν, ἅτε οὐδὲ 
μονίμου ἐρῶν πράγματος" ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώματος 

ES] ἄνϑει λήγοντι, οὗπερ ἤρα, οἴχεται ἀποπτάμενος, πολ- 
reum 
λοὺς λόγους καὶ ὑποσχέσεις καταισχύνας. 0 δὲ τοῦ 
ἤϑους χφηστοῦ ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μένει, ἅτε μο- 

εἰ 18ὲ. νέμῳ συντακεΐς. τούτους δὴ βούλεται 0 * ἡμέτερος νό- 
μος εὖ καὶ καλῶς βασανίξειν, καὶ τοῖς μὲν χαρίσα- 

1 σϑαι, rovc δὲ διαφεύγειν. διὰ ταῦτα OV» τοῖς μὲν 

διώκειν παρακελδύεται, τοῖς δὲ φεύγειν, ἀγωνοϑετῶν 
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καὶ βασανίζων, ποτέρων ποτὲ ἔστιν ὃ ἐρῶν καὶ ποτέ- 

ρων ὃ ἐρώμενος. οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας πρῶ- 
10v μὲν τὸ ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν νενόμισται, ἵνα 
χρόνος ἐγγένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ καλῶς βασα- 
γίζειν" 

àvr, ̓ἄμεων ἁλῶναι αἰσχρόν, ἐάν TB κακῶς πάσχων πτή- 
Ep καὶ μὴ καρτερήσῃ, ἂν T. εὐεργετούμενος εἰς χρή- 
ματα ἢ εἰς διαπράξεις πολιτικὰς μὴ καταφρονήσῃ. οὐ- 

δὲν γὰρ δοκεῖ τούτων οὔτε βέβαιον οὔτε μόνιμον εἷ- 
- 

; V eds ; ER - 
ἔπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν ! 

yat, χωρὶς τοῦ μηδὲ πεφυκέναι ἀπ᾿ αὐτῶν γενναίαν 

φιλίαν. μέα δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ ὃδός, εἰ 

μέλλει καλῶς aeui? on ἐραστῇ παιδικά. ἔστι γὰρ" 

ἡμῖν »όμος, ὥςπερ ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν ! δουλεύειν 
ἐθέλοντα ἡντινοῦν δουλείαν παιδικοῖς μὴ κολακείαν εἷ- 

vei μηδὲ ἐπονείδιστον, οὕτω δὴ καὶ ἀλλὴη μία μόνη 
δουλεία ἑχούσιος λείπεται οὐκ ἐπονείδιστος" αὕτη δὲ 
ἐστιν D] περὶ τὴν ἀρετήν. ΧΙ. ΝΝενόμισται γὰρ δὴ 
ἡμῖν, ἐάν τις ἐθέλῃ τινὰ ϑεραπεύειν ἡγούμενος δι 

ἐχεῖνον ἀμείνων ἔσεσϑαι ἢ κατὰ σοφίαν τινὰ ἢ κατὰ 
ἄλλο ὁτιοῦν “μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐϑελοδουλεία 

οὐκ αἰσχρὰ εἶναι οὐδὲ κολακεία. δεῖ δὴ τὼ νόμω τού- 
τω ξυμβαλεῖν εἰς ταὐτό, τόν τε περὶ τὴν παιδεραστίαν 
' καὶ τὸν περὶ τὴν φιλοσοφίαν T8 καὶ τὴν ἄλλην ἀρε- 
τήν, 8i μέλλει ξυμβῆναι καλὸν γενέσθαι τὸ ἐραστῇ 
παιδικὰ χαρίσασϑαι. ὅταν γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ ἔλϑωσιν 
ἐραστής τε καὶ παιδικὰ νόμον ἔχων ἑκάτερος, ὁ μὲν 
χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν δικαίως ἄν 

ὑπηρετεῖν, ὁ δὲ τῷ “ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν τε κἀγαϑὸν 
δικαίως, αὖ δτιοῦν ἂν ὑπουργεῖν, καὶ 0 μὲν δυνάμενος 
εἰς φρόνησιν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι, ὃ 
δὲ δεόμενος ' εἰς παίδευσιν καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν κτᾶ- 
σϑαι, τότε δὴ τούτων ξυνιόντων sig ταὐτὸν τῶν vo- 
μὼν μοναχοῦ ἐνταῦϑα ξυμπίπτει τὸ καλὸν εἶναι παι- 

δικὰ ἐραστῇ χαρίσασϑαι, ἄλλοϑι δὲ οὐδαμοῦ. ἐπὶ 
τούτῳ καὶ ἐξαπατηϑῆναι οὐδὲν αἰσχρόν" 
Ses πᾶσι καὶ ἐξαπατωμένῳ αἰσχύνην φέρει καὶ μή. 

* γάρ τις ἐραστῇ ὡς πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα χαρι- 

σάμενος ἐξαπατηϑείη καὶ μὴ λάβοι χρήματα, ἀναφα- 
γνέντος τοῦ ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν ἧττον αἰσχρόν" 
δοκεῖ γὰρ 0 τοιοῦτος τό γε αὑτοῦ ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἕνεκα 
χρημάτων ὁτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν vmmosrol: τοῦτο δὲ οὐ 
καλόν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον κἂν εἴ τις ὡς ἀγα- 
ϑῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ 
τὴν φιλίαν τοῦ ἐραστοῦ ἐξαπατηϑείη, ἀναφανέντος 
éxelyov κακοῦ ! καὶ οὐ ποκτημένου ἀρετήν, ὅμως καλὴ 
ἢ ἀπάτη᾽ δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος TO xe αὑτὸν δε- 
δηλωκέναι, ὅτι ἀρετῆς gy ἕνεκα καὶ τοῦ βελτίων γενέ- 
σϑαι πᾶν ἄν παντὶ προϑυμηϑείη" τοῦτο δὲ αὐ πάν- 
TOY κάλλιστον. οὕτω πάντως γε καλὸν ἀρετῆς ἕνεκα 

χαρίξεσϑαι. οὗτός ἐστιν ὃ τῆς Οὐρανίας ϑεοῦ ἔρως 

καὶ οὐράνιος καὶ πολλοῦ ἄξιος καὶ πόλει καὶ ἰδιώταις, 

πολλὴν ἐπ μθλριαν ἀναγκάζων ποιεῖσϑαι πρὸς ἀρετὴν 
τόν T8 ἐρῶντα ! αὐτὸν αὑτοῦ; καὶ τὸν ἐρώμενον" ot δ᾽ 
ἕτεροι πάντες τῆς ἑτέρας, τῆς πανδήμου. Ταῦτά σοι, 
ἔφη, ὡς ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ὦ “Φαῖδρε, περὶ Ἔρωτος 

συμβάλλομαι. “Παυσανίου δὲ παυσαμένου, διδάσκουσι 

γάρ με ἴσα λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί, ἔφη ὃ Ἠριστόδη- 
μος δεῖν μὲν Ἀριστοφάνη λέγειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινα 
ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ ὑπό τινος ἄλλου λύγγα ἐπιπεπτω- 

ἐπὶ δὲ τοῖς | 
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χυῖαν καὶ οὐχ oiov τϑ εἶναι λέγειν, ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν 
— ἐν τῇ ! κάτω γὰρ αὐτοῦ τὸν ἰατρὸν Ἐρυξίμαχον 
κατακεῖσθαι -- Ὥ Ἐρυξίμαχε, δίκαιος εἶ ἢ παῦσαΐ με 

τῆς λυγγὸς ἢ λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐγὼ παύσω- 
Καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον εἰπεῖν MÀ ποιήσω ἀμ- 

ἐγὼ μὲν “γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ σῷ μέρει, σὺ 
ἐν ᾧ » ἂν ἐγὼ λέγω, 

ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ ἀπνευστὶ ἔχοντι πολὺν χρόνον 

παύεσϑαι ἡ λύγξ᾽ εἰ δὲ μή, ὕδατι ἀνακογχυλίασον. εἰ 
δ᾽ ἄρα ! πάνυ ἰσχυρά ἐστιν, ἀναλαβών τι τοιοῦτον, 

μαι. 
φότερα ταῦτα. 
δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ" 

οἵῳ χνήσαιο ἄν τὴν give, πτάρϑ᾽ καὶ ἐὰν τοῦτο ποιή- 
σης ἅπαξ ἢ δίς, καὶ εἰ πάνυ ἰσχυρά ἐστι, παύσεται. 

Οὐκ ἂν φϑάνοις λέγων, φάναι τὸν Ἡριστοφάνη" ἐχὰ 
δὲ ταῦτα ποιήσω. ΧΙΙ. Εἰπεῖν δὴ τὸν ᾿Ερυξίμαχον, 

Δοκεὶ τοίνυν μοι ἀναγκαῖον εἶναι, ἐπειδὴ Παυσανίας 
ὁρμήσας ἐπὶ τὸν λόγον " καλῶς οὐχ ἱκανῶς ἀπετέλε- 
σε, δεῖν ἐμὲ πειρᾶσϑαι τέλος ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ. τὸ 

μὲν γὰρ διπλοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα δοκεῖ μοι καλῶς 
διελέσϑαι. ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν 

ἀνθρώπων πρὸς τοὺς καλούς, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα 

πολλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι τῶν πάντων 

ζώων καὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ φυομένοις καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν 
ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι, καϑεωρακέναι μοι δοκῶ ἐκ τῆς ἰα- 
τρικῆς, τῆς ἡμετέρας τέχνης, ὡς μέγας καὶ ϑαυμαστὸς 
! χαὶ ἐπὶ πᾶν 0 ϑεὸς τεΐνει καὶ κατ᾽ ἀνϑρώπινα καὶ 

κατὰ ϑεῖα πράγματα. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς 
λέγων» ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. Ἢ γὰρ φύ- 
σις τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔχει. τὸ 
γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ τὸ »οσοῦν , ὁμολογουμένως 
ἕτερόν τ καὶ ἀνόμοιόν ἐστι. τὸ δὲ & ἀνόμοιον ἀνομοίων 
Ἐαθλμες καὶ ἐρᾷ. ἄλλος μὲν οὖν ὃ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ 

ἔρως, ἄλλος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώδει. ἔστι δή, ὥςπερ ap- 

τι Παυσανίας ἔλεγε τοῖς uiv ἀγαϑοῖς καλὸν ! yaglte- 
σϑαι τῶν ἀνθρώπων, τοῖς δὲ ἀκολάστοις αἰσχρόν, 

οὕτω xol ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασι τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς 

ἑχάστου τοῦ σώματος καὶ ὑχιεινοῖς χαλὸν χαρίξεσϑαι 

καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστιν ᾧ ὄνομα τὸ ἰατρικόν, τοῖς δὲ 
κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν τε καὶ δεῖ ἀχαριστεῖν, 
εἰ μέλλει τις τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ ἰατρική, ὡς ἐν 

κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρωτικῶν 

πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν, xol ὁ διαγιγνώσκων ἐν 
τούτοις τὸν καλόν τὸ καὶ αἰσχρὸν ἔρωτα, ' οὗτός ἐστιν 
0 ἰατρικώτατος" καὶ ὃ μεταβάλλειν ποιῶν, ὥςτε ἀντὶ 
τοῦ ἑτέρου ἔρωτος τὸν ἕτερον κτᾶσϑαι, καὶ οἷς μὴ 
ἕνεστιν ἔρως, δεῖ δ᾽ ἐγγενέσθαι, ἐπιστάμενος ἐμποιῆ- 

σαι xai ἐνόντα ἐξελεῖν, ἀγαϑὸς ἂν εἴη δημιουργός. δεῖ 

γὰρ δὴ τὰ ἔχϑιστα ὄντα ἐν τῷ “σώματι φίλα οἷόν T 

εἶναι ποιδῖν καὶ ἐρᾶν ἀλλήλων. ἔστι δὲ ἔχϑιστα τὰ 

ἐναντιώτατα, ψυχρὸν ϑερμῷ, πικρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν 

ὑγρῷ, πάντα τὰ τοιαῦτα. τούτοις ἐπιστηϑεὶς ! ἔρωτα 
ἐμποιῆσαι καὶ ὁμόνοιαν ὃ ἡμέτερος πρόγονος Ἡσκλη- 
πιός, ὥς φασιν οἵδε οἱ ποιηταὶ καὶ ἐγὼ πείϑομαι, 
συνέστησβ τὴν ἡμδτέραν τέχνην. 5 τὸ οὖν ἰατρική, ὡς- 
περ λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ ϑεοῦ τούτου κυβερνᾶται, ὡς- 
αὐτως δὲ καὶ γυμναστικὴ καὶ γεωργία. * Μουσικὴ δὲ 
καὶ παντὶ κατάδηλος τῷ καὶ σμικρὸν προςέχοντι τὸν 
γοῦν ὅτι κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις, ὥςπερ ἴσως καὶ 

ἩἩράχλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ τοῖς ys ῥήμασιν οὐ 
| καλῶς λέγει. τὸ ἕν γάρ φησι διαφερόμενον αὐτὸ αὖ- 

PLATONIS 

TO ξυμφέρεσϑαι, ὥςπερ, ἁρμονἷαν τόξου T8 καὶ λύρας. 
ἔστι δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάναι διαφέρεσϑαι ἢ 
£x διαφερομένων ἔτι εἶναι. ἀλλ ἴσως τόδε ἐβούλετο 
λέγειν, ὅτι ἐκ διαφερομένων πρότερον, τοῦ ὀξέος καὶ 
βαρέος, ἔπϑιτα ὕστερον. ' ὁμολογησάντων γέγονεν ὑπὸ 
τῆς μουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ δήπου ἐκ διαφερομένων 
γε ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος ἁρμονία ἄν εἴη. ἡ γὰρ 

ἁρμονία συμφωνία ἐστὶ, συμφωνία δὲ ὁμολογία τις" 
ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφερομένων, ἕως ἂν διαφέρωνται, 
ἀδύνατον εἶναι" διαφερόμενον δὲ αὖ καὶ μὴ ὁμολογοῦν 
ἀδύνατον ἁρμόσαι. ὥςπερ ys χαὶ ὃ ῥυϑμὸς ἐκ τοῦ 

ταχέος καὶ βραδέος ! διενηνεγ μένων πρότερον, ὕστερον 
δὲ ὁμολογησάντων. γέγονε. τὴν δὲ ὁμολογίαν πᾶσι 
τούτοις, ὥςπερ ἐκεῖ ἢ ἰατρική, ἐνταῦϑα ἢ μουσικὴ ἐν- 
τίϑησιν, ἔρωτα καὶ ὁμόνοιαν ἀλλήλων ἐμποιήσασα. 

καὶ ἔστιν αὖ μουσικὴ d ἁρμονίαν, καὶ ῥυϑμὸν ἐρω- 
τικῶν ἐπιστήμη. καὶ ἐν μέν γ8 αὐτῇ τῇ συστάσει ἀρ- 
μονίας τε καὶ ῥδυϑμοῦ οὐδὲν χαλεπὸν τὰ ἐρωτικὰ δια- 
ιγνώσκειν, οὐδὲ ὁ διπλοῦς ἔρως ἐνταῦϑα πώς ἐστιν᾿ 

ἀλλ ἐπειδὰν δέῃ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ! καταχρῆ- 
σϑαι ῥυϑμῷ τε καὶ ἁρμονίᾳ ἢ ποιοῦντα, O δὴ μδλο- 
ποιίαν καλοῦσιν, ἢ χρώμενον ὀρϑῶς τοῖς πεποιημένοις 
μέλεσί r8 καὶ μέτροις, ὃ δὴ παιδεία ἐχλήϑη, ἐνταῦϑα 
δὴ καὶ χαλεπὸν καὶ ἀγαϑοῦ δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν 
γὰρ ἥκει ὁ αὐτὸς λόγος, ὅτι τοῖς μὲν κοσμίοις τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ ὡς ἂν κοσμιώτεροι γίγνοιντο οἵ μήπω 
ὄντες, δεῖ, RIED DE καὶ φυλάττειν τὸν τούτων ἔρω- 

τα, καὶ οὗτός ἐστιν ὃ καλός, ὃ οὐράνιος, ὃ τῆς οὐρα- 
γίας Μούσης ἔρως" 0 δὲ ' Πολυμνίας, ὃ πάνδημος, ὃ ὃν 
δεῖ εὐλαβούμενον προςφέρειν οἷς ἄν προςφέρῃ, ὅπως 
ἄν τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτοῦ καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ 
μηδεμίαν ἐμποιήσῃ, ὥςπερ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα 
ἔργον ταῖς περὶ τὴν ὀψοποιικὴν τέχνην ἐπιϑυμίαις. xa- 
λῶς χρῆσϑαι, cr ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν καρπώσα- 
σϑαι. Καὶ ἐν μουσικῇ δὴ καὶ ἐν ἰατρικῇ καὶ ἐν τοῖς 
ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς ἀνϑρωπείοις καὶ τοῖς ϑείοις, 

xa ὅσον παρείχει, φυλακτέον ἑχάτερον τὸν ἔρωτα᾿ * 

ἔνεστον γάρ. 
τοῦ σύστασις μεστή ἔστιν ἀμφοτέρων τούτων, 

XIIL Ἐπεὶ καὶ ἡ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυ- 
καὶ 

ἐπειδὰν μὲν πρὸς ἄλληλα τοῦ κοσμίου τύχῃ ἔρωτος ἃ 

»v» δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τά τε ϑερμὰ καὶ τὰ ψυχρὰ καὶ 

ξηρὰ καὶ ὑγρά, καὶ ἁρμονίαν καὶ κρᾶσιν λάβῃ σώ- 
φρονα, ἥκει φέροντα εὐδτηρίαν τε καὶ ὑγίειαν ἀνϑρώ- 
ποις καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φυτοῖς, xai m 

ἠδίκησεν" ὅταν δὲ ὃ μετὰ τῆς ὕβρεως Ἔρως ἐγκρατέ- 
στερος περὶ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται, ! διέφϑει- 
ρέ τὸ πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. οἵ τε γὰρ λοιμοὶ φιλοῦσι 

γίγνεσϑαι ἐκ τῶν τοιούτων καὶ ἀλλ ἀνόμοια πολλὰ 
γοσήματα καὶ τοῖς ϑηρίοις καὶ τοῖς φυτοῖς" καὶ γὰρ 
πάχναι καὶ χάλαζαι καὶ ἐρυσίβαι ἐχ πλεονδβξίας καὶ 

ἀκοσμίας περὶ ἄλληλα τῶν τοιούτων χίγνεται ἐρωτι- 
κῶν, ὧν ἐπιστήμη περὶ ἄστρων T8 φορὰς καὶ ἐνιαυτῶν 
ὥρας ἀστρονομία καλεῖται. Ἔτι τοΐνυν καὶ ϑυσίαι 

πᾶσαι καὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ ---- ταῦτα δ᾽ ἐστὶν 7 
περὶ ϑεούς ! τὸ καὶ ἀνϑρώπους πρὸς ἀλλήλους χοιγω- 

γία — οὐ περὶ ἄλλο τὶ ἐστιν ἢ περὶ Ἔρωτος φυλακήν 
18 καὶ ἴασιν. πᾶσα 790 ἢ ἀσέβεια quisi γίγνεσϑαι, 
ἐὰν μή τις τῷ κοσμίῳ Ἔρωτι ᾿χαρίξηται μηδὲ τιμᾷ τϑ 
αὐτὸν καὶ πρεσβούῃ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἀλλὰ τὸν Ére- 
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gov, καὶ περὶ γονέας καὶ ζῶντας καὶ τετδλδυτηκότας 
καὶ περὶ ϑεούς. ἃ δὴ προςτέτακται τῇ μαντικῇ, ἐπι- 
σκοπεῖν τοὺς Ἔρωτας καὶ ἰατρεύειν, καὶ ἔστιν αὖ à 

D μαντικὴ φιλίας ϑεῶν καὶ ἀνϑρώπων ! δημιουργὸς τῷ 

ἐπίστασθαι τὰ κατ ἀνθρώπους ἐρωτικά, ὅσα τείνει 
πρὸς ϑέμιν καὶ ἀσέβειαν. Οὕτω πολλὴν καὶ μεγάλην, 
μᾶλλον δὲ πᾶσαν δύναμιν ἔχει ξυλλήβδην μὲν ὁ πᾶς 
Ἔρως, ὁ δὲ περὶ τἀγαϑὰ μετὰ σωφροσύνης καὶ δι- 

καιοσύνης. ἀποτελούμενος καὶ παρ᾽ ἡμῖν καὶ παρὰ 
ϑεοῖς, οὗτος τὴν μεγίστην δύναμιν ἔχει καὶ πᾶσαν 
ἡμῖν εὐδαιμονίαν παρασχευάζει καὶ ἀλλήλοις δυναμέ- 
vovg. ὁμιλεῖν καὶ φίλους εἶναι καὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν 

E ϑεοῖς. Ἴσως ! μὲν οὖν καὶ go τὸν Ἔρωτα ἐπαινῶν 

πολλὰ παραλείπω, οὐ μέντοι ἕκών 78. ἀλλ᾽ εἴ τι ἐξ- 

-" 

7 à - ; : - ; 
ἕλιπον, σὸν ἔργον, ὦ Ἡριστόφανες, ἀναπληρῶσαι" ἢ εἰ 
πως ἄλλως ἐν νῷ ἔχεις ἐγκωμιάζειν τὸν ϑεόν, £yxa- 

: 189 μέαζε, ἐπειδὴ καὶ τῆς λυγγὸς πέπαυσαι. * Ἐκδεξάμενον 

ὶ οὖν ἔφη εἰπεῖν τὸν Ἀριστοφάνη, ὅτι Καὶ μάλ ἐπαύ- 
i σατο, οὐ μέντοι ἡρίν γε τὸν πταρμὸν προςεγεχϑῆναι 

αὐτῇ, ὥςτε us ϑαυμάζειν, εἰ τὸ κόσμιον τοῦ σώματος 
ἐπιϑυμεῖ τοιούτων ψόφων. καὶ γαργαλισμῶν, οἷον καὶ 

ὃ ̓ πταρμός ἐστι πάνυ γὰρ εὐϑὺς ἐπαύσατο, ἐπειδὴ 
αὐτῷ τὸν πταρμὸν προςήνεγκα. Καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον, 
m ᾽γαϑὲ, φάναι, Τριστόφανες, ὅρα τί ποιεῖς" γελω- 

τοποιεῖς μέλλων λέγειν, καὶ φύλακα μὲ τοῦ λόγου 
B ἀγαγκάζεις ' γίγνεσϑαι τοῦ σβαυτοῦ, ἐάν τι γελοῖον 

εἰπῃς, ἐξόν σοι ἐν δἰρήνῃ λέγειν. Καὶ τὸν Ἴἴριστο- 
φάνη γελάσαντα εἰπεῖν, Ev λέγεις, [m Ἐρυξίμαχε, καὶ 
μοι ἔστω ἀῤῥητα τὰ εἰρημένα. ἀλλὰ μή μὲ φύλαττε, 

ὡς ἐγὼ φοβοῦμαι περὶ τῶν μελλόντων ῥηϑήσεσϑαι, 
οὔ τι μὴ γελοῖα εἴπω, τοῦτο μὲν γὰρ ἂν κέρδος εἴη 

καὶ τῆς ἡμετέρας Μούσης ἐπιχώριον, ἀλλὰ ᾿μὴ καταχγέ- 
Βαλῶν 78: φάναι, o ριστόφανες, οἴξε £x- 

γοῦν, καὶ οὕτως À&ys ὡς 

ES C^ 

λαστα. 
φεύξεσϑαι; ἀλλὰ πρόςεχε τὸν 

€ δώσων ! λόγον. ἴσως μέντοι, ἂν δόξῃ μοι, ἀφήσω σε. 

XIV. Καὶ μήν, ὦ Ἐρυξίμαχε, εἰπεῖν τὸν ᾿ριστοφάνη; 

ἄλλῃ χὲ πῇ ἐν νῷ ἔχω λέγειν ἢ ἡ σύ x8 xoi Παυσα- 

vías εἰπέτην. ἐμοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἄνϑρωποι παντάπασι 

τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμιν οὐκ ἠσϑῆσϑαι, ἐπεὶ αἰσϑα- 

vousvol 1 μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασχευάσαι καὶ 

βωμοὺς καὶ ϑυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ ὥςπερ vir 
τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον πάντων μά- 

D λιστὰ χίγνεσϑαι. ἔστι γὰρ ! ϑεῶν φιλανϑρφωπότατος, 

ἐπίχουρός 18 ὧν τῶν ἀνϑρώπων καὶ ἰατρὸς τούτων, 
ὧν ἰαϑέντων μεγίστη εὐδαιμονία ἄν. τῷ ἀνϑρωπείῳ 

γέρνει εἴη. ἐγὼ οὖν πειράσομαι ὑμῖν εἰςηγήσασϑαι τὴν 
δύναμιν αὐτοῦ, ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι ἔσε- 

σϑε. δεῖ δὲ πρῶτον ὑμᾶς μαϑεῖν τὴν ἀνθρωπίνην, φύ- 
σιν καὶ τὰ παϑήματα αὐτῆς. 'H γὰρ πάλαι ἡμῶν 

* φύσις οὐχ αὕτη ἣν ἥπερ, γῦν, ἀλλ᾽ ἀλλοία. πρῶτον μὲν 

γὰρ τρία ἤν τὰ yeu τὰ τῶν ἀνϑρώπων, οὐχ ὥςπερ 
E »v δύο, ἄῤῥεν καὶ ϑήλυ, ἀλλὰ καὶ ! τρίτον προςὴν 

κοινὸν ὃν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ γῦν ὄνομα λοιπόν, 
αὐτὸ δὲ ἠφάνισται" ἀνδρόγυνον γὰρ ἕν τότε μὲν ἣν 
καὶ εἶδος καὶ ὄνομα, ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε ἀῤ- 
ὅενος καὶ ϑήλεος, vv» δ᾽ ovx ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ ἐν ὀνείδει 

ὄνομα κείμενον. ἔπειτα ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνϑρώ- 
που τὸ εἶδος στρογγύλον, γῶτον» καὶ πλευρὰς κύχλῳ 

ἔχον. χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς 
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890i, καὶ πρόφωπα δύο ἐπὶ αὐχένι κυκλοτερεῖ, * ὅ- 

μοιὰ πάντῃ" κεφαλὴν δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς προφώ- 
ποῖς ἐναντίοις κειμένοις μίαν, καὶ ὦτα τέτταρα, καὶ 

αἰδοῖα δύο, καὶ τάλλα πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἂν τις 

εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρϑὸν ὥςπερ νῦν, ὁποτέ- 

ρωσβ βουληϑείη" καὶ ὅπότε ταχὺ ὁρμήσειδ ϑεῖν, ὡς- 
περ οἵ κυβιστῶντες εἰς ὀρϑὸν τὰ σκέλη περιφερόμενοι 

κυβιστῶσι κύκλῳ, ὀχτὼ τότε οὖσι τοῖς μέλεσιν ange 
δόμενοι ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ. ἣν δὲ διὰ ταῦτα τρία 
τὰ γένη xol ! τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἄῤῥεν ἦν τοῦ ἡλίου 
τὴν ἀρχὴν ἔχγονον, τὸ δὲ ϑῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμ- 
φοτέρων μετέχον τῆς σελήνης, ὅτε καὶ à σελήνη ἀμ- 
φοτέρων μετέχει. περιφερῆ δὲ δὴ ἦν καὶ αὐτὰ xai ἢ 
πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν 
ovv τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ φρονή- 
ματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς ϑεοῖς, καὶ 
0 λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὥτου, περὶ 
ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ! ἐπι- 

χειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιϑησομένων τοῖς ϑεοῖς. XV. Ὁ 
οὖν Ζεὺς καὶ οἵ ἄλλοι ϑεοὶ ἐβουλεύοντο, 0 τι χρὴ αὐὖ- 

» * Ü B 
τοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν" οὔτε 7*9 ὅπως ἀποκτεί- 

γαιεν εἶχον καὶ ὥσπερ. τοὺς γίγαντας κεραυνώσαντες 

τὸ γένος ἀφανίσαιεν — ai τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ ἱερὰ 

τὰ παρὰ τῶν ἀνϑρώπων ἠφανίζετο. — ovÓ' ὅπως 

ἐῷεν ἀσελγαίνειν. μόγις δὴ o Ζεὺς ἐννοήσας λέγει, ὅτι 

“Δοκῶ μοι, ἔφη, ἔχειν μηχανήν, ὡς ἄν εἶέν τὸ ἀνϑρω- 
ποι χαὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας ! ἀσϑενέστεροι. 7ε- 
γόμενοι. νῦν μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκα- 
στον, καὶ ἅμα μὲν ἀσϑενέστεροι à ἔσονται. ἅμα δὲ χφη- 
σιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριϑμὸν γεγονέ- 
ναι καὶ βαδιοῦνται ὀρϑοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν. ἐὰν δ᾽ 
ἔτι δοκῶσι; ἀσϑλγαίνειν καὶ μὴ ἐθέλωσιν ἡσυχίαν &- 

γειν, πάλιν au, ἔφη» τεμῶ δίχα, cr ἐφ᾽ ἑνὸς πορεύ- 

σονται σκέλους ἀσκωλίζοντες. Ταῦτα εἰπὼν ἔτομνδ 
τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥςπερ οἱ τὰ 9a τέμνοντες χαὶ 
μέλλοντες ! ταριχεύειν, ἢ ὥςπερ oí τὰ du ταῖς ϑριξίν. Ϊ 
ὅντινα δὲ τέμοι» τὸν Απόλλω ἐκέλευδ TO τε πρόφωπον 

μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν το- 
μήν, iro ϑεώμενος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος, εἴη 
ὃ ἄνθρωπος, καὶ τἄλλα ἰᾶσϑαι ἐκέλευεν. ὁ δὲ τό τε 

πρόξωπον μδτέστρεφο, καὶ συνέλκων πανταχόϑεν τὸ 
δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα »ῦν καλουμένην, ὥςπερ τὰ σύ- 
σπαστα βαλάντια, 8 ἕν στόμα͵ ποιῶν ἀπέδει κατὰ μέσην 
τὴν γαστέρα, ὃ δὴ τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσι. καὶ τὰς μὲν 
ἄλλας ῥυτίδας * ἴχὰδ πολλὰς ἐξθλέαινδ καὶ τὰ στήϑη 
διήρϑφου, ἔχων τι τοιοῦτον ὄργανον, οἷον οἵ σκυτο- 
τόμοι, πϑρὶ τὸν καλόποδα λβαίνοντας τὰς τῶν σκυτῶν 
ῥυτίδας" ὀλίγας δὲ κατέλιπε, τὰς περὶ αὐτὴν τὴν γα- 

στέρα καὶ τὸν ὀμφαλόν, μνημεῖον εἶναι τοῦ παλαιοῦ 
πάϑους. ἐπειδὴ oU» à φύσις δίχα ἐτμήϑη, ποϑοῦν ἕκα- 
στον τὸ ἥμισυ τὸ αὑτοῦ ξυνήει, καὶ περιβάλλοντες τὰς 
χεῖρας καὶ συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις, ἐπιϑυμοῦντες συμ- 
φῦναι, ἀπέϑνησκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ καὶ ^ τῆς ἄλλης 
ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐϑέλειν χωρὶς ἀλλήλων ποιδῖν. 
καὶ ὁπότ τι ἀποϑάνοι τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ λοιφϑείη, 

τὸ λειφϑὲν ἀλλο. ἐζήτει καὶ συνεπλέχϑτο, εἴτα γυναικὸς 

τῆς ὅλης ἐντύχοι ἡμίσει, 0 δὴ νῦν γυναῖκα καλοῦμεν, 

εἴτ ἀνδρός" καὶ οὕτως ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ 0. Ζοὺς 

ἄλλην. μηχαγὴν πορίζεται, καὶ μετατέϑησιν αὐτῶν τὲ 

τι 
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αἰδοῖα εἰς τὸ πρόσϑεν" τέως γὰρ xai ταῦτα ἐχτὸς εἷ- 
xov, καὶ ἐγέννων χαὶ ἔτικτον οὐκ εἰς ἀλλήλους, ἀλλ 

' εἰς γῆν» ὥςπερ οἵ τέττιγες. μετέϑηκὲ 16 OU» οὕτως 
αὐτῶν εἰς τὸ πρόσϑεν καὶ διὰ τούτων τὴν γένεσιν ἐν 
ἀλλήλοις ἐποίησε, διὰ τοῦ ἀῤῥενος ἐν τῷ ϑήλει, τῶνδε 
ἕνεκα, iva ἐν τῇ συμπλοκῇ «ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναικὶ 
ἐντύχοι, γεννῷεν καὶ γίγνοιτο τὸ 7ϑνος, ἅμα δ᾽ εἰ καὶ 
ἄῤῥεν ἀῤῥενι, πλησμονὴ γοῦν 7ίγνοιτο τῆς συνουσίας 
καὶ διαπαύοιντο καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέποιντο χαὶ τοῦ 
ἄλλου βίου ἐπιμελοῖντο. Ἔστι δὴ οὖν ἐκ τόσου ὃ 
ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων ! τοῖς ἀνϑρώποις καὶ τῆς ἀρ- 

χαΐας φύσεως συναγωγεὺς καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἕν ἐκ 
δυοῖν καὶ ἰάσασϑαι τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. XVI. 
Ἕχαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε τε- 

τμημένος ὥςπερ αἵ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο. ζητεῖ δὴ ἀεὶ 
τὸ αὑτοῦ ἕκαστος ξύμβολον. ὅσοι μὲν ovy τῶν ἀνδρῶν 

τοῦ κοινοῦ τμῆμά εἰσιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἐχαλεῖ- 
το, φιλογύναικές T εἰσὶ καὶ οἵ πολλοὶ τῶν μοιχῶν ἐκ 

τούτου τοῦ γένους γεγόνασι, xai ! ὅσαι αὖ γυναῖκες 
φίλανδροἑ τὸ καὶ μοιχεύτριαι, ἐκ τούτου τοῦ 7ένους 
γίγνονται. ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰ- 
σιν, οὐ πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι τὸν γοῦν 7 προςέχου- 
σιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετραμμέναι εἰσί, 

καὶ αἵ ἑταιρίστριαι ἐχ τούτου τοῦ γένους γίγνονται. 
ὅσοι δὲ ἄῤῥενος τμῆμά εἰσι; τὰ ἄῤῥενα διώκουσι, καὶ 
τέως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄῤ- 
ὅδνος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατακεί- 
μενοι καὶ * συμπεπλεγμένοι τοῖς ἀνδράσι, καὶ εἰσιν 
οὗτοι βέλιστοι τῶν παΐδων καὶ μειρακίων, ἅτε ἀν- 
δρειότατοι ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἄναι- 
σχύντους εἶναι, ψευδόμενοι" οὐ γὰρ ὑπ᾽ ἀναισχυντίας 
τοῦτο δρῶσιν, ἀλλ ὑπὸ “ϑάῤῥους καὶ ἀνδρείας καὶ 

ἀρῥενωπίας, τὸ ὅμοιον αὑτοῖς ἀσπαζόμενοι. μ μέγα δὲ 
τεχμήριον" καὶ γὰρ τελεωϑέντες μόνοι ἀποβαίνουσιν 
εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες οἵ τοιοῦτοι. ἐπειδὰν δὲ ἀνδρω- 
ϑῶσι, παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς ! γάμους χαὶ παιδο- 

ποιίας οὐ πἰ λυ το, τὸν γοῦν φύσει, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ 

»όμου ἀναγκάζονται" ἀλλ ἐξαρκεῖ αὐτοῖς uer ἀλλήλων 

καταζῆν ἀγάμοις. πάντως μὲν οὖν ὃ τοιοῦτος παιδερα- 
στής 18 καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, a ἀεὶ τὸ δυγγενὲς &- 

σπαζόμενος. ὅταν μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ 
αὑτοῦ ἡμίσει καὶ ὃ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, τότε 
καὶ ϑαυμαστὰ ! ἐχπλήττονται φιλίᾳ τὸ καὶ οἰχειότητι 
καὶ ἔρωτι, οὐκ ἐθέλοντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, χωρίζεσϑαι 
ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χθόνον. xal oi διατελοῦντες μετ᾽ 
p διὰ βίου ovrol εἰσιν, oi οὐδ᾽ ἂν ἔχοιεν εἰ- 
πεῖν, ὃ τι βούλονται σφίσι mug ἀλλήλων γίγνεσϑαι. 
οὐδὲ E ἄν δόξειε τοῦτ εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων συν- 
ovata, Ὁ ὡς ἄρα τούτου ἕνεχα ἕτερος ἑτέρῳ χαΐρει ξυν- 
ὧν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς" ἀλλ᾽ ἄλλο τι βουλο- 
μένη ἑκατέρου D] ψυχὴ δήλη ἐστίν, 0 οὐ ! δύναται εἰ- 
πεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται ὃ βούλεται καὶ αἰνίττεται. xai 

εἰ αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ καταχειμένοις ἐπιστὰς ὃ Ἥφαι- 
στος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο" »Τί ἔσϑ᾽ ὃ βούλεσϑε, 

e ἄγϑρωποι, ὑμῖν mag ἀλλήλων γενέσϑαι; “ καὶ εἰ 

ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο" ,4o& γε τοῦδε ἐπι- 
Swusite, ἐν τῷ αὐτῷ γενέσϑαι ὅ τι μάλιστ᾽ ἀλλήλοις, 

ὥςτε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσϑαι ἀλλήλων; 
εἰ γὰρ τούτου ἐπιϑυμεῖτε, ἐθέλω ! ὑμᾶς συντῆξαι καὶ 
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συμφῦσαι εἰς τὸ αὐτὸ, OCTO Óv ὄντας ἕνα 7εγονεναι 
xci ἕως T ἂν ζῆτε, ὡς ἕνα ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους 
ζῆν, καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνητε, ἐκεῖ cv ἐν idov ἀντὶ 
δυεῖν ἕνα εἶναι κοινῇ τεϑνεῶτε. ἀλλ᾿ ὁρᾶτε, εἰ τού- 

του ἐρᾶτε καὶ. ἐξαρκεῖ ὑμῖν, ày τούτου τύχητε᾽ ̂  ταῦ- 
AN EAS amore EE ἘΞ 

τὰ ἀχούσας ἴσμεν ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐξαρνηϑείη οὐδ᾽ αλ- 
-* [Li , 2 E] 2 ᾿᾿ 2» 3 » 

Ào τι ἄν φανείη βουλόμενος, ἀλλ ἀτεχνῶς οἴοιτ᾽ ἂν 

ἀκηκοέναι τοῦτο, ὃ πάλαι ἄρα ἐπεϑύμει, συνελϑὼν 

καὶ συντακεὶς τῷ SOON ἐκ δυεῖν εἷς γενέσϑαι. τοῦ- 
c 

τὸ γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι ἢ ἀρχαία φύσις ἡμῶν ἦν 
αὕτη καὶ ἦμεν ὅλοι: τοῦ ὅλου οὖν τῇ Bxvplg xol 

διώξει ἔρως ὄνομα. * xal πρὸ τοῦ, ὥςπερ λέγω, ἕν 
Ξ AC ] ι 2 ? T €^ - 
mus»: νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διῳκίσϑημεν ὑπὸ τοῦ 
ϑεοῦ, καϑάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ “Δακεδαιμονίων. φόβος 

οὖν ἔστι», ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς ϑεούς, 
ὅπως μὴ καὶ αὖϑις διασχισϑησόμεϑα, καὶ περῖϊμεν 
ἔχοντες ὥςπερ οἱ ἐν ταῖς στήλαις κατὰ γραφὴν ἐκτε- — 

τυπωμένοι διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ὅϊνας, γεγονότες . 

ὥςπερ λίσπαι. ἀλλὰ τούτων ἕνεχα πάντ᾽ ἄνδρα χρὴ 

ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν Ι ! περὶ ϑεούς, i ἵνα τὰ 
μὲν ἐχφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν, ὧν ὁ Ἔρως ἡμῖν ἤγε- 
μὼν καὶ στρατηγός. ᾧ μηδεὶς ἐναντία πραττέτω" πράτ- 
τει δ᾽ ἐναντία ὅςτις ϑεοῖς ἀπεχϑάνεται. φίλοι γὰρ 

γενόμενοι καὶ διαλλαγέντες τῷ ϑεῷ ἐξευρήσομέν τε καὶ 
ἐντευξόμεϑα τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν, ὃ 
τῶν γνὺν ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μή μοι ὑπολάβη Ἐρυξί- 

ueyos κωμῳδῶν τὸν λόγον, ὡς Παυσανίαν καὶ Mya- 

Sore λέγω" ἔσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι τούτων J πυγχά- 
γουσιν ὄντες χαὶ εἰσὶν ἀμφότεροι τὴν φύσιν ἄῤῥενες, 
λέγω. δὲ οὖν ἔγωγε xad ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ yv- 
γναικῶν, ὅτι οὕτως ἄν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοι- 
TO, εἰ ἐχτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα καὶ τῶν παιδικῶν τῶν 

αὑτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς τὴν ἀρχαΐαν ἀπελϑὼν φύσιν. 
8L δὲ τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον xai τῶν γὺν παρόν- 

τῶν τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον. εἶναι. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ 
παιδικῶν τυχεῖν κατὰ νοῦν αὑτῷ πεφυκότων. οὗ δὴ 
τὸν αἴτιον ϑεὸν ὑμνοῦντες ! διϊαίως ἃ ἂν ὑμνοῖμεν Ἔ- 
φῶτα, ὃς ἔν τὸ τῷ παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς 

τὸ οἰχεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας 
παρέχεται, ἡμῶν παρεχομένων πρὸς ϑεοὺς εὐσέβειαν, 
καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἰασάμε- 
γος μακαρίους xai εὐδαίμονας ποιῆσαι. XVII. Οὗτος, 

ἔφη, ὦ Ἐρυξίμαχε, ὃ ἐμὸς “λόγος ἐστὶ περὶ Ἔρωτος, 
ἀλλοῖος ἢ E σός. ὥςπερ οὖν ἐδεήϑην σου, μὴ πόρος 

δήσης αὐτόν, ἵνα καὶ τῶν λοιπῶν ἀκούσωμεν, ri ! ἕχα- 
στος ἐρεῖ, μᾶλλον δὲ τί ἑκάτερος" ιγάϑων γὰρ καὶ 

Σωκράτης λοιποὶ. mà πείσομαί σοι, ἔφη φάναι 
τὸν ᾿Ερυξίμαχον" καὶ γάρ μοι ὃ λόγος ἥδέως ἐῤῥήϑη. 

καὶ εἰ μὴ ξυνήδειν Σωκράτει τε καὶ ᾿ἀιγάϑωνι δεινοῖς 
οὖσι περὶ τὰ ἐρωτικά, πάγυ ἂν ἐφοβούμην, μὴ ἀπορή- 
got λόγων διὰ τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσϑαι" 
γὺν δὲ ὅμως “ϑαῤῥῶ. Τὸν οὖν τ Σωκράτη εἰπεῖν, 
Καλῶς γὰρ αὐτὸς ἠγώνισαι, a Ἐρυξίμαχε. € εἰ δὲ γέ- 

»oi0 οὗ γῦν ἐγώ sip, μᾶλλον δὲ ἴσως οὗ ἔσομαι, ἐπει- 
δὰν καὶ γάϑων εἴπῃ, εὖ καὶ μάλ ἂν φοβοῖο καὶ ἐν a 
παντὶ εἴης, ὥςπερ ἐγὼ γῦν. Φαρμάττειν βούλει με, ὦ 
Σώκρατες, εἰπεῖν τὸν γάϑωνα, ἵνα ϑορυβηϑῶ διὰ 
τὸ οἴεσϑαι τὸ ϑέατρον προςδοκίαν μεγάλην ἔ ἔχειν, ὡς 
εὖ ἐροῦντος ἐμοῦ. ᾿Επιλήαμων μέντ᾽ ἄν εἴην, ὦ γα- 

Β 



B καὶ ! 
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Suv, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, sb ἰδὼν τὴν σὴν ἀνδρείαν 
μεγαλοφροσύνην ἀναβαίνοντος ἐπὶ τὸν ὀχρίβα»- 

τα μετὰ τῶν ὑποχριτῶν καὶ βλέψαντος ἐναντία τοσού- 
τῷ Óecrgo, μέλλοντος ἐπιδείξεσϑαι σαυτοῦ λόγους, 
καὶ οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἐχπλαγέντος, νῦν οἰηϑείην σα ϑο- 
φυβηϑήσεσϑαι ἕνεκα ἡμῶν ὀλίγων. ἀγϑρώπων. Τί 
δαί; [5] Σώκρατες, τὸν ἀιγάϑωνα φάναι, οὐ δήπου ue 
οὕτω ϑεάτρου μεστὸν ἡγεῖ, Gere καὶ ἀγνοεῖν, ὅτι γοῦν 

ἔχοντι ὀλίγοι fugooves πολλῶν ἀφρόνων φοβερώτεροι. 
€ Οὐ! μέντ᾽ ἂν καλῶς ποιοίην, φάγαι τὸν Σωκράτη, ὦ 

ἀγάϑων, περὶ σοῦ τι “ἐγὼ ἄγροικον δοξάζων" ἀλλ εὖ 

οἶδα, ὁ ὅτι, εἴ τισιν ἐντύχοις, ovg ἡγοῖο σοφούς, μᾶλλον 
ἄν αὐτῶν φφοντίζοις ἢ τῶν πολλῶν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὗ- 

τοῦ ἡμεῖς ὦμεν" ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἐκεῖ παρῆμεν καὶ 
ἦμεν τῶν πολλῶν. εἰ δὲ ἄλλοις ἐντύχοις σοφοῖς, τάχ 

D ἂν αἰσχύνοιο αὐτούς, BL TL ἴσως ! otoLO αἰσχρὸν ὃν 

ποιεῖν. ἢ πῶς λέγεις; Màn λέγεις, φάναι. Τοὺς δὲ 
πολλοὺς οὐκ ἂν αἰσχύνοιο, εἴ τι οἴοιο αἰσχρὸν ποιεῖν; 

Καὶ τὸν Φαῖδρον ἔφη ὑπολαβόντα εἰπεῖν, Ὦ, φίλε Ἡ- 
γάϑων, ἐὰν ἀποκρίνῃ Σωκράτει, οὐδὲν ἔτι διοίσδι αὐ- 
τῷ ὁπῃοῦν τῶν ἐνθάδε ὁτιοῦν γίγνεσϑαι, ἐὰν μόνον 

ἔχῃ ὅτῳ διαλέγηται, ἄλλως τὸ καὶ καλῷ. ἐγὼ δὲ ἡδέως 

μὲν ἀκούω “Σωκράτους διαλεγομένου, ἀναγκαῖον δὲ μοι 

ἢ ἐπιμεληϑῆναι τοῦ ἐγκωμίου τῳ Ἔρωτι χαὶ ἀποδέξα- 

σϑαι mag ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν τὸν λόγον. ἀποδοὺς 

ovy ἑχάτερος τῷ ϑεῷ οὕτως ἤδη διαλεγέσϑω. Ἀλλὰ 
E 1 καλῶς λέγεις, ὦ Φαῖδρε, φάναι τὸν ἀγάϑωνα, καὶ 

οὐδὲν με κωλύει λέγειν" “Σωκράτει γὰρ καὶ αὐϑις ἔσται 
πολλάκις διαλέγεσϑαι. XVIII. Ἐγὼ δὲ δὴ βούλομαι 

πρῶτον μὲν εἰσιεῖν,, ὡς xen Q8 εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. 

δοκοῦσι γάρ μοι πάντες οἱ πρόσϑεν εἰρηκότες οὐ τὸν 

ϑεὸν ἐγκωμιάζειν, ἀλλὰ τοὺς ἀνϑρώπους εὐδαιμονίζειν 
- E - τ € " , - 2 ς L3 , 

τὼν ἀγαϑῶν, ὧν ὁ ϑεὸς αὐτοῖς αἴτιος ὁποῖος δὲέ τις 
E τ CU. ἯΙ; Ξ : zd 

195 αὐτὸς ὧν ταῦτα ἐδωρήσατο, * οὐδεὶς εἴρηκεν. sig δὲ 

τρόπος ὀρϑὸς ἐπαίνου περὶ παντός, λόγῳ διελϑεῖν 
et. ] τοἷος οἵων αἴτιος ὦν τυγχάνει περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος b 

οὕτω δὴ τὸν Ἔφωτα καὶ ἡμᾶς δίκαιον ἐπαινέσαι πρώ- 
τον αὐτὸν οἷός ἐστιν, ἔπειτα 
ἐγὼ πάντων eov εὐδαιμόνων ὁ ὄντων Ἔρωτα, δὲ ϑέμις 
καὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν, εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν, 
κάλλιστον ὄντα καὶ ἄριστον. ἔστι δὲ καλλιστος ὧν 

τοιόςδε. πρῶτον μὲν »εώτατος ϑεῶν, ὦ Φαῖδρε. μέγα 

B δὲ " τεκμήριον τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται φθύγων φυ- 
γῇ τὸ γῆρας, ταχὺ ὃν δῆλον € Or! ϑᾶττον γοῦν τοῦ 
δέοντος ἡμῖν προςζέρχεται. ὃ δὴ πέφυκεν Ἔρως μισεῖν 
καὶ οὐδ᾽ ἐντὸς πολλοῦ πλησιάζειν. μετὰ δὲ νέων ἀεὶ 

ξύνεστί τὸ καὶ ἔστιν" ὃ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, 

ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελαζϑι. ἐγὼ δὲ Φαΐδρῳ πολλὰ 

ἄλλα ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως Κρόνου 

τὰς δόσεις. Φημὶ οὖν 

Jj σ καὶ ̓ Ιαπετοῦ ἀρχαιότερός ἔστι»; ἀλλά ! φημι νεώτατον 

αὐτὸν εἶναι ϑεῶν καὶ Gti νέον, τὰ δὲ παλαιὰ πρά- 

γματὰ περὶ ϑεούς, ἃ Ἡσίοδος καὶ “Παρμενίδης λέγου- 

σιν, yay καὶ οὐκ Ἔρωτι γεγονέναι; εἰ ἐχεῖνοι ἀλη- 

ϑῆ ἔλεγον" ov γὰρ ἂν ἐκτομαὶ οὐδὲ δεσμοὶ ἀλλήλων 
ἐγίγνοντο καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ βίαια, 8L Ἔρως ἐν av- 
τοῖς ἢ», ἀλλὰ φιλία καὶ εἰρήνη; ὥςπερ »ῦν, ἐξ οὗ Ἔ- 
gos τῶν Oeo» βασιλεύει. Νέος μὲν οὖν ἐστι,. πρὸς 

D δὲ τῷ νέῳ ἁπαλός: ποιητοῦ ! δ᾽ ἔστιν ἐνδοὴς οἷος ἣν 

Ὅμηρος ἡ Ὅμηρος, πρὸς τὸ ἐπιδεῖξαι ϑεοῦ ἁπαλότητα. 
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γὰρ “Ἄτην ϑεόν τὲ φησιν εἶναι καὶ ἁπαλήν" τοὺς γοῦν 
πόδας αὐτῆς ἁπαλοὺς εἶναι, λέγων 

τῆς μένϑ' ἁπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ ἐπὶ οὔδεος 
πίλναται, ἀλλ᾿ ἄρα ἥ γε κατ᾿ ἀνδρῶν κράατα βαίνει. 

χαλῷ οὖν δοκεῖ μοι τοχμηρίῳ τὴν ἁπαλότητα ἀποφαί- 

va, ὅτι οὐκ ἐπὶ σκληροῦ βαίνει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μαλϑακοῦ. 

τῷ ! αὐτῷ δὴ καὶ ἡμεῖς χρησώμεϑα τεκμηρίῳ περὶ 
Ἔρωτα, ὅτι ἁπαλύς. οὐ γὰρ ἐπὶ γῆς βαίνει οὐδ᾽ ἐπὶ 

κρανίων, ἃ ἐστιν οὐ πάνυ μαλακά, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μαλα- 

κωτάτοις τῶν ὄντων καὶ βαίνει καὶ οἰκεῖ. ἐν γὰρ ηϑε- 
σι καὶ ψυχαῖς ϑεῶν καὶ ἀνϑρώπων τὴν οἴκησιν ἵδου- 

ται, καὶ οὐκ αὖ ἑξῆς ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ᾽ pn- 

γι ἂν σκληρὸν ἦϑος ἐχούσῃ ἐντύχῃ, ἀπέρχεται, ἡ δ᾽ 
ἂν μαλακόν, οἰκίζεται. ἁπτόμενον οὖν ἀεὶ καὶ ποσὶ 
καὶ πάντῃ ἐν μαλακωτάτοις τῶν μαλακωτάτων, ἅπα- 

λώτατον ἀνάγκη εἶναι. “γεώτατος x μὲν δή ἐστι καὶ 

ἁπαλώτατος" πρὸς δὲ τούτοις ὑγρὸς τὸ εἶδος. οὐ γὰρ 
ἂν οἷός T ἢν πάντῃ περιπτύσσεσϑαι οὐδὲ διὰ πάσης 
ψυχῆς καὶ εἰςιὼν τὸ πρῶτον λανϑάνειν καὶ ἐξιών, εἰ 

σχληρὸς ἦν. συμμέτρου δὲ καὶ ὑγρᾶς ἰδέας μέγα τε- 
κμήριον 1 εὐσχημοσύνη δ. δὴ διαφερόντως ἐχ πάντων 
ὁμολογουμένως Ἔρως ἔχει" ἀσχημοσύνῃ γὰρ καὶ Ἔρω- 
τι πρὸς ἀλλήλους ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ κάλλος ἡ κατ᾽ 
ἄνϑη δίαιτα τοῦ ϑεοῦ σημαίνει" ἀνανϑεῖ γὰρ xoi! 
ἀπηνϑηκότι καὶ σώματι καὶ ψυχῇ καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν 
ovx ἐνίζει Ἔρως, οὗ δ᾽ ἄν εὐανϑής τε καὶ εὐώδης τό- 

XIX. “Περὶ μὲν 

οὖν κάλλους τοῦ ϑεοῦ καὶ ταῦτα ἱκανά, καὶ ἔτι πολ- 

λὰ λείπεται" περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος uero ταῦτα λ8- 

κτέον. τὸ μὲν μέγιστον, ὅτι Ἔρως ovr ἀδικεῖ ovr ἀδι- 
κεῖται οὐϑ᾽ ὑπὸ ϑεοῦ οὔτε ϑεόν, οὐϑ᾽ vr ἀνθρώπου 

5 » e Mocha ^ ] 
πος ἢ, ἐνταυϑα καὶ ἵζει καὶ TUNES 

ovre ἀνϑρωπον. ovrs γὰρ αὐτὸς βίᾳ πάσχει, εἴ τι πά- 
cysv βία γὰρ Ἔρωτος οὐχ ἅπτεται" οὔτε ποιῶν ποιεῖ" 
πᾶς | γὰρ ἑκὼν Ἔρωτι πᾶν ὑπηρετεῖ" ἃ δ᾽ ἂν ἑκὼν ἑκόντι 
ὁμολογήσῃ, φασὶν oi πόλεως βασιλῆς νόμοι δίκαια εἷ- 
vei. πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλείστης με- 
τέχει. εἶναι γὰρ ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ κρατεῖν 
ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν, Ἔρωτος δὲ μηδεμίαν ἡδονὴν 
κρείττω εἶναι. εἰ. δὲ ἥττους, κρατοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ Ἔρωτος, 

ὁ δὲ κρατοῖ. κρατῶν δὲ ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν ὁ Ἔρως 
διαφερόντως ἄν σωφρονοῖ. καὶ μὴν εἴς γε ἀνδρείαν 
Ἔρωτι οὐδὲ "Aonc ἀνθίσταται. οὐ γὰρ ἔχοι Ἔρωτα ! 
"Apnée, ἀλλ᾽ Ἔρως Ἄρη, φροδίτης, ὡς λόγος. χρείτ- 

τῶν δὲ ὃ ἔχων τοῦ ἐχομένου. τοῦ δ᾽ ἀνδρειοτάτου τῶν 
ἄλλων κρατῶν πάντων ἂν ἀνδρειότατος εἴη. Περὶ μὲν 
οὖν δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας τοῦ 
ϑεοῦ εἴρηται, περὶ δὲ σοφίας λείπεται: ὅσον ovv δυ- 
νατόν, πειρατέον μὴ ἐλλείπειν. καὶ πρῶτον μέν, ἵν ov 
καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω ὥςπερ. Ἐρυξίμα- 
χος τὴν ἑαυτοῦ, ποιητὴς 0 ! ϑεὸς σοφὸς οὕτως, dere 
καὶ ἄλλον. ποιῆσαι" πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται, κἂν 

ἄμουσος ἢ τὸ πρίν» οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται. ᾧ δὴ πρέ- 
πϑι ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσϑαι, ὅτι ποιητὴς ὃ Ἔρως ἀγα- 
ϑὸς ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν κατὰ μουσικήν" 
ἃ γάρ τις ἢ μὴ ἔχει ἢ μὴ οἶδεν, ovr ἂν ἑτέρῳ δοίη 
ovt ἂν ἄλλον * διδάξειε. καὶ μὲν δὴ τήν 7ε τῶν ζώων 
ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ Ἔρωτος εἷ- 
γαι σοφίαν, ἢ γίγνεταί τὸ καὶ φύεται πᾶντα τὰ ζῶα; 
ἀλλὰ τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὗ 

toes 

196 

197 



198 

Ω 

564 

μὲν ἂν 0 ϑεὸς οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλόγιμος 

καὶ φανὸς ἀπέβη, οὗ δ᾽ ἂν Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σχο- 

τεινός; τοξικήν ys μὴν καὶ ἰατρικὴν καὶ μαντικὴν A- 
πόλλων ἀνεῦρεν, ᾿ἐπιϑυμίας καὶ τος ἡγεμονεύσαν- 

τος, ὥςτϑ καὶ οὗτος Ἔρωτος ἂν εἴη ! μαϑητής, καὶ 

Μοῦσαι μουσικῆς καὶ Ἥφαιστος χαλκείας καὶ ϑηνᾶ 

ἱστουργίας καὶ Ζεὺς κυβερνήσεως ϑεῶν τε καὶ ἀνϑρώ- 
zov: ὅϑεν δὴ καὶ κατεσκευάσϑη τῶν ϑεῶν τὰ πρά- 
γματα Ἔρωτος ἐγγενομένου, δῆλον à ὅτι κάλλους" αἴσχει 

γὰρ οὐκ ἔπεστιν Ἔρως. πρὸ τοῦ δὲ, ὥςπερ ἐν ἀρχῆ 

εἶπον, πολλὰ καὶ δεινὰ ϑεοῖς ἐγίγνδτο, ὡς λέγδται, διὰ 

τὴν τῆς Ἡνάγκης βασιλείαν ἐπειδὴ δ᾽ ὃ ϑεὸς οὗτος 
ἔφυ, ἐκ τοῦ ἐρᾶν τῶν καλῶν πάντ ἀγαϑὰ ' γέγονα 

καὶ ϑεοῖς καὶ ἀνϑρώποις. Οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Φαῖ- 

See, Ἔρως πρῶτος αὐτὸς ὧν κάλλιστος καὶ ἄριστος 

μετὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἄλλων τοιούτων αἴτιος δῖναι. 
ἐπέρχεται δέ uoi τι καὶ ἔμμετρον δἰπϑῖν, ὅτι οὗτός 

ἐστιν ὁ ποιῶν 

εἰρήνην μὲν ἐν ἀνϑρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην, 
ii ide μίαν re. χοίτην ὕπνον v. ἐνὶ κήδει. 

οὗτος δὲ ἡμᾶς ἀλλοτριότητος μὲν xevoi, ^ οἰκδιότητος 

δὲ πληροῖ, τὰς τοιάςδε ξυνόδους uer ἀλλήλων πάσας 
τιϑεὶς ξυνιέναι, ἐν ἑορταῖς, ἐν χοροῖς, ἐν ϑυσίαις γι- 

γνόμενος ἡγεμών" πραότητα μὲν πορίζων, ἀγφιότητα 

δ᾽ ἐξορίζων᾽ φιλόδωρος εὐμενείας, ἀδωρος δυςμενείας" 

ἵλεως ἀγαϑοῖς, ϑεατὸς σοφοῖς, ἀγαστὸς ϑεοῖς" ζηλω- 

τὸς ἀμοίροις, κτητὸς δὐμοίροις" τρυφῆς, ἁβρότητος, 
χλιδῆς, χαρίτων, ἱμέρου, πόϑου πατήρ᾽ ἐπιμελὴς ἀγα- 

ϑῶν, ἀμελὴς κακῶν ἔν πόνῳ, ἐν φόβῳ, ἐν πόϑῳ, ἐν 

λόγῳ κυβερνήτης, ! ἐπιβάτης, παραστάτης 18 καὶ σω- 
τὴρ ἄριστος, ξυμπάντων τε ϑεῶν καὶ ἀνϑρώπων κό- 

σμος, ἡγεμὼν κάλλιστος καὶ ἄριστος, ᾧ χρὴ ἕπεσϑαι 

πάντα ἀνῦρα ἐφυμνοῦντα καλῶς, καλῆς φδὴῆς ἱμετέχον- 
τα, ἣν ἄδει ϑέλγων πάντων eo» τε καὶ ἀνϑρώπων 

νόημα. Οὗτος, ἔφη, ὃ παρ᾽ ἐμοῦ λόγος, ὦ Φαῖδρε, 
τῷ ϑεῷ ἀνακείσϑω, τὰ μὲν παιδιᾶς, τὰ δὲ σπουδῆς 
μετρίας, χαϑ' ὅσον ἐγὼ δύναμαι, μετέχων. XX. Εἰ- 

πόντος δὲ τοῦ ᾿γάϑωνος, * πάντας ἔφη ὁ ᾿ριστόδη- 

μος ἀναϑορυβῆσαι τοὺς παρόντας, ὡς πρεπύντως τοῦ 
γεαγίσκου εἰρηκότος καὶ αὑτῷ καὶ τῷ ϑεῷ. τὸν οὖν 
“Σωκράτη εἰπεῖν βλέψαντα εἰς τὸν Ἐρυξίμαχον, "Ag 

σοι δοκῶ, φάναι, ὦ παὶ 2xovusvov, ἀδεὲς πάλαι δέος 

δεδιέναι, ἀλλ᾿ ov μαντικῶς, ἃ νῦν δὴ ἔλεγον, δἰπεῖν, 

or γάϑων ϑαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ δ᾽ ἀπορήσοιμι; 

Τὸ μὲν ἕτερον, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, μαντικῶς μοι 

δοκεῖς εἰρηκέναι, ὅτι γάϑων εὖ sese τὸ δὲ σὲ ἀπο- 
φήσειν, οὐκ οἶμαι. εἰ Καὶ πῶς, o μακάριε, εἰπεῖν τὸν 
Σωχράτη, οὐ μέλλω ἀπορεῖν καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλος ὅετις- 

οὔν, μέλλων λέξειν μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν 
λόγον ῥηθέντα; καὶ τὰ μὲν ἀλλα οὐχ ὁμοίως “μὲν 
ϑαυμαστά: τὸ δὲ ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους τῶν Ovo- 

puro» καὶ ῥημάτων τίς οὐκ ἂν ἐξεπλάγη. ἀκούων; ἐπεὶ 

ἔγωγε ἐνθυμούμενος, ὅτι αὐτὸς οὐχ οἷός T ἔσομαι 
οὐδ᾽ ἐγγὺς τούτων ! οὐδὲν καλὸν. εἰπεῖν, Vm αἰσχύνης 
ὀλίγου ἀποδρὰς φχόμην, εἰ πῃ εἶχον. καὶ γάρ ua 00- 
piov ὃ λόγος ἀνεμέμνησκεν, aere ἀτεχνῶς τὸ τοῦ ὋΞ 

μήρου ἐπεπόνϑη᾽ ἐφοβούμην, μή μοι τελευτῶν ὃ γά- 

ϑὼν Τοργίου κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ ἐπὶ 
τὸν ἐμὸν λόγον πέμψας αὐτόν με λίϑον τῇ ἀφωνίᾳ 

PLATONIS 

ποιήσειε. καὶ ἐνενόησα τότϑ ἄρα καταγέλαστος ὧν, 

ἡνίκα ὑμῖν ὡμολόγουν ἐν τῷ μέρει" ! ue ὑμῶν, ἐγκω- 
μιάσεσϑαι τὸν Ἔρωτα καὶ ἔφην εἶναι δεινὸς τὰ ἐρω- 
τικά, οὐδὲν cibiol ἄρα τοῦ πράγματος, ὡς ἔδει ἐγκω- 

puce ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπ᾽ ἀβελτερίας eua δεῖν 
τἀληϑῆ λέγειν περὶ ἑκάστου τοῦ ἐγκωμιαξομένου, καὶ 
τοῦτο μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων τὰ κάλλιστα 

ἐκλεγομένους ὡς δὐπρεπέστατα τιϑέναι. καὶ πάνυ δὴ 

μέγα ἐφρόνουν ὡς BU ἐρῶν, ὡς εἰδὼς τὴν ἀλήϑειαν 

τοὺ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν. τὸ δὲ ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὐ τοῦτο 
ἦν τὸ ! καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ τὸ ὡς μέγιστα 

ἀνατιϑέναι τῷ πράγματι καὶ ὡς κάλλιστα, ἐάν τὸ ἡ 
οὕτως ἔχοντα, ἐάν τ μή. εἰ δὲ ψευδῆ, οὐδὲν ap ἣν 

πρᾶγμα. προὐῤῥήϑη γάρ, ὡς ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος 

ἡμῶν τὸν Ἔρωτα ἐγκωμιάζειν δόξει, οὐχ ὅπως ἐγκω- 
μιάσεται. διὰ ταῦτα δή, οἶμαι, πάντα λόγον κιγοῦντες 

ἀνατέϑετε τῷ Ἔρωτι, καὶ φατε αὐτὸν τοιοῦτόν τε εἷ- 
vei καὶ τοσούτων αἴτιον, * ὅπως ἂν φαίνηται ὡς κάλ- 
λιστος καὶ ἄριστος, δῆλον ὅτι τοῖς μὴ γιγνώσκουσιν" 

οὐ γὰρ ἂν που τοῖς γ8 εἰδόσι. καὶ καλῶς Y ἔχει καὶ 

σεμνῶς ὃ ἔπαινος. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ οὐκ ἤδη ἄρα τὸν 
τρόπον τοῦ ἐπαίνου, οὐδ᾽ εἰδὼς ὑμῖν ὡμολόγησα. καὶ 

αὐτὸς ἐν τῷ μέρει ἐπαινέσεσϑαι. ἡ γλῶττα οὖν ὑπέ- 
σχετο, 7 ài φρὴν οὐ. χαιρέτω" δή. οὐ γὰρ ἔτι ἐγκω- 
μιάζω τοῦτον τὸν τρόπον" οὐ γὰρ ἂν δυναίμην, οὐ 
μέντοι" ἀλλὰ τά ys ἀληϑῆ, δὶ βούλεσϑε, ἐθέλω εἰπεῖν 
! χατ ἐμαυτόν, οὐ πρὸς τοὺς ὑμοτέρους λόγους, 1 ἵνα 
μὴ γέλωτα ὄφλω. ὅρα οὐν, €) Φαϊδρε, εἴ τι καὶ τοιού- 
του λόγου δέει, περὶ Ἔρωτος τἀληϑὴ λεγόμενα ἀκού- 

εἰν, ὀνόμασι δὲ καὶ ϑέσδι ῥημάτων τοιαύτῃ, ὁποία. »* 
ἂν τις τύχη ἐπελϑοῦσα. Τὸν οὖν Φαῖδρον i ἔφη vail 

τοὺς ἄλλους κελδύειν λέγειν, ὅπῃ αὐτὸς οἴοιτο δεῖν εἰ- 

πεῖν, ταύτῃ. Ἔτι τοίνυν, φάναι, ὦ Φαῖδρε, πάρες 

μοι ̓ Ιγάϑωνα σμίκρ᾽ ἄττα ἐρέσϑαι, ἵνα ἀνομολογη- 
σάμενος παρ᾽ αὐτοῦ ! οὕτως ἤδη λέγω. Ἀλλὰ παρίη- 

μι, φάναι τὸν Φαῖδρον" ἀλλ᾿ ἐρώτα. Μετὰ ταῦτα δὴ 
τὸν X Σωκράτη ἔφη ἐνθένδε ποϑὲν ἄρξασϑαι. — XXI. 
Καὶ μήν, ὦ φίλε Ἡγάϑων, καλῶς μοι ἔδοξας καϑηγή- 

σασϑαι τοῦ λόγου, λέγων, ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν 

ἐπιδεῖξαι, ὁποῖός τίς ἐστιν ὃ Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἔρ- 
γα αὐτοῦ. ταύτην τὴν ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἴϑι οὖν 
μοι περὶ Ἔρωτος, ἐπειδὴ καὶ τἄλλα “καλῶς καὶ 
λοπρεπῶς διῆλθες οἷός ἐστι, ! καὶ τόδε εἰπέ" πότερόν 
ἐστι τοιοῦτος, οἷος εἶναι τινὸς ὁ Ἔρως ἔρως, ἢ οὐδε- 
γός; ἐρωτῶ δ᾽ οὐκ, δἰ μητρός τινος ἢ πατρός ἐστι --- 
γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐρώτημα, εἰ Ἔρως ἐστὶν ἔρως 
μητρὸς ἢ “πατρός — ἀλλ᾽ ὥςπερ ἄν 8 αὐτὸ τοῦτο, 
πατέρα, ἠρώτων, ἄρα ὃ πατήρ ἐστι πατήρ, τινος, ἢ 
οὐ; εἶπες ἂν δήπου μοι, εἰ ἐβούλου καλῶς ἀποκρίνα- 

σϑαι, ὅτι ἔστιν vicos y8 3 ϑυγατρὸς ὃ πατὴρ πατήρ᾽ 
ἢ οὖ; Πάνυ ye φάναι τὸν ᾿Ιιγάϑωνα. Οὐκοῦν καὶ ἢ 

μήτηρ, ! ὡραύτως; Ὁμολογῆσαι xoi τοῦτο. Ἔτι τοί- 
γυν, δἰπιϑῖν τὸν “Σωκράτη, ἀπόκριναι, ὀλίγῳ πλείω, ἵνα 

μᾶλλον καταμάϑῃς ὃ βούλομαι. εἰ γὰρ ἐροίμην Τὶ 

δέ; ἀδελφός, αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἔστιν, “ἔστι τινὸς ἀδελ- 

φός, ἢ ov; — Φάναι εἶναι. Οὐκοῦν ἀδελφοῦ ἢ ἀ- 
δελφῆς; Ὁμολογεῖν. “πειρῶ δή, φάναι," καὶ τὸν "Ego- 
TX εἰπεῖν. ὃ Ἔρως ἔρως ἐστὲν οὐδενὸς ἢ ἢ τινός; Πάνυ 

μὲν οὖν * ἔστιν. “Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σω- 
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κράτη, φύλαξον παρὰ σαυτῷ μεμνημένος ὅτι ὅτου" τοσόν- 

δὲ δὲ εἰπέ, πότερον à Ἔρως ἐχείνου, οὗ ἔστιν ἔρως, 

ἐπιϑυμεῖ αὐτοῦ, ἢ οὔ; Πάνυ ye; φάναι. Πότερον 

ἔχων αὐτό, οὗ ἐπιϑυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ, εἶτα ἐπιϑυμεῖ τε 
καὶ ἐρᾷ, ἢ οὐκ ἔχων; Ovx ἔχων, ὡς τὸ εἰκός γε, φάναι. 
Σκόπει δή, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ἀντὶ τοῦ εἰκότος εἰ 
ἀνάγκη. οὕτως, τὸ ἐπιϑυμοῦν ἐπιϑυμεῖν οὗ ἐνδεές 
ἐστιν, ἢ μὴ ἐπιϑυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐν δεὲς ἢ. ἐμοὶ uiv γὰρ 
! ϑαυμαστῶς δοκεῖ, ὦ ᾿ιγάϑων, ὡς ἀνάγκη εἶναι. σοὶ 

δὲ πῶς; Kapol, φάναι, δοκεῖ. Καλῶς λέγεις. ap 

οὖν βούλοιτ᾽ &y τις μέγας ὧν μέγας εἶναι, ἢ ἰσχυρὸς 
ὧν ἰσχυρός; ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων. Οὐ 

γάρ που ἐνδεὴς ἂν εἴη τούτων ὃ ys àv. A93 λέ- 

γεις. Εἰ γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὧν βούλοιτο i ἰσχυρὸς εἶναι, 

φάναι τὸν Σ “Σωκράτη, καὶ ταχὺς ὧν ταχύς, καὶ ὑγιὴς ὧν 
ὑγιής, — ἔσως γὰρ ἂν τις ταῦτα οἰηϑείη xai πάντα 
τὰ τοιαῦτα τοὺς ὄντας T8 τοιούτους καὶ ἔχοντας ᾿ ταῦ- 
τα ! τούτων, ἅπερ ἔχουσι, καὶ ἐπιϑυμεῖν. ἵν οὖν μὴ 
ἐξαπατηϑῶμεν, τούτου ἕνεχα λέγω. τούτοις γάρ, ὦ 

᾿ἀγάϑων, εἰ ἐργοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκαστα τούτων ἐν τῷ 
παρόντι ἀνάγκη, ἃ ἔχουσιν, ἐάν τὸ βούλωνται ἐάν τὸ 
μή, καὶ τούτου ys δήπου τίς ἂν ἐπιϑυμήσειεν; ἀλλ 
ὅταν τις λέγῃ, ὅτι Ἐγὼ ὑγιαίνων βούλομαι καὶ ὑγιαί- 

ve, καὶ πλουτῶν βούλομαι καὶ πλουτεῖν, καὶ ἐπιϑυ- 
μῶ αὐτῶν τούτων, ἃ ἔχω, εἴποιμεν ἄν αὐτῷ, ὅτι Σύ, 

ὦ ἄνϑρωπε, πλοῦτον κεκτημένος χαὶ ὑγίειαν καὶ ! 
ἰσχὺν βούλει καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χθόνον ταῦτα κεκτῆ- 
σϑαι; ἐπεὶ ἐν τῷ γε νῦν παρόντι, εἶτε βούλει εἴτε μή, 

ἔχεις. σκόπει oU», ὅταν τοῦτο λέγῃς, ὅτι Ἐπιϑυμῶ 
τῶν παρόντων, εἰ ἄλλο τι λέγεις ἢ τόδε, ὅτι Βούλομαι 

τὰ νῦν παρόντα καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον παρεῖναι. 
ἄλλο τι ὁμολογοῖ ἂν; Συμφάναι ἔφη τὸν ᾿4γάϑωνα. 
Εἰπεῖν δὴ τὸν Σωχράτη, Οὐκοῦν τοῦτό y ἐστὶν ἐκεί- 
γου ἐρᾶν, ὃ οὔπω ἕτοιμον αὐτῷ ἐστιν οὐδὲ ἔχει, τὸ 
εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι αὑτῷ ! σωζόμενα 
τὰ νῦν παρόντα; Πάνυ γε, φάναι. Καὶ οὗτος ἄρα 

καὶ ἄλλος πᾶς 0 ἐπιϑυμῶν τοῦ μὴ ἑτοίμου ἐπιϑυμεῖ 
καὶ τοῦ μὴ παρόντος, καὶ 0 μὴ ἔχει. καὶ ὃ μὴ ἔστιν 
αὐτὸς καὶ οὗ ἐνδεής ἐστι, τοιαῦτ ἃ ἅττα ἐστὲν ὧν ἢ 
ἐπιϑυμία τε. καὶ ὁ ἔρως ἐστίν. Πάνυ γ᾽, εἰπεῖν. "Ii 

δή, φάναι τὸν Σωκράτη, ἀνομολογησώμεϑα, τὰ εἰρη- 
μένα. ἄλλο τι ἔστιν ὁ ἔρως πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα 
τούτω», à»: ἂν ἔνδεια παρῇ αὐτῷ; * γγαΐ, φάναι. "Eni 

δὴ τούτοις ἀναμνήσϑητι, τίνων ἔφησϑα ἐν τῷ λόγῳ 
εἶναι 'τὸν Ἔρωτα. εἰ δὲ βούλει, ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἷ- 
μαι γάρ σε οὑτωσὶ πῶς "εἰπεῖν, ὅτι τοῖς ϑεοῖς κατε- 

σκευάσϑη τὰ πράγματα δὶ ἔρωτα καλῶν" αἰσχρῶν 
γὰρ οὐκ εἴη ἔρως: οὐχ οὑτωσί πως ἔλεγες; Εἶπον γάρ, 
φάναι τὸν MydSoya. ἹΚαὶ ἐπιεικῶς γ8 λέγεις, [5] 

ἑταῖρε, φάναι “τὸν Σωκράτη. x«i εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
ἄλλο τι ὁ Ἔρως κάλλους ἄν εἴη ἔρως, αἴσχους δ᾽ 
Ὡμολόγει. Οὐκοῦν ! ὡμολόγηται, οὗ ἐνδεής ἐστι καὶ 

μὴ ἔχει, τούτου ἐρᾶν; Ναί, "εἰπεῖν. ᾿Ενδεὴς ἀρ ἐστὶ 
καὶ οὐκ ἔχει ὃ Ἔρως κάλλος. ἀνάγκη, φάναι. TÍ 
δέ; τὸ ἐνδεὲς "κάλλους. καὶ μηδαμῇ κευτημένον - "κάλλος 
ἄρα “λέγεις σὺ καλὸν εἶναι; Οὐ δῆτα. Ἔτι οὖν ὃμο- 
λογεῖς Ἔρωτα. καλὸν εἶναι, εἰ ταῦϑ' οὕτως ἔχει; "Koi 

τὸν ᾿᾿γάϑωνα εἰπεῖν, Κινδυνεύω, à Σώκρατες, οὐδὲν 

THE Qv τότε εἶπον. Καὶ μὴν καλῶς γε εἶπες, φά- 
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yat, ὦ "Ay oy. ! ἀλλὰ σμιχρὸν ἔτι εἰπέ τἀγαϑὰ ov 

καὶ καλὰ δοκεῖ σοι εἶναι; Ἔμοιγε. Εἰ ἄρα ὃ Ἔρως 
τῶν καλῶν ἐνδεής ἐστι, τὰ δὲ ἀγαϑὰ καλά, κἂν τῶν 

ἀγαϑῶν ἐνδεὴς εἴη. Ἐγώ, φάναι, [2] “Σώκρατες, σοὶ 

οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν, ἀλλ οὕτως ἐχέτω, ὡς σὺ 

λέγεις. Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληϑείᾳ, φάναι, ὦ φιλούμενε 

᾿ἡγάϑων, δύνασαι ἀντιλέγειν" ἐπεὶ Σωκράτει ye οὐδὲν 

' χαλδπιόν. ΧΧΗΙ. Καὶ σὲ μέν 78 ἤδη ἐάσω" τὸν δὲ 
λόγον τὸν περὶ τοῦ Ἔρωτος, ὃν ποτ ἤκουσα γυναικὸς 

ἹΜαντινικῆς Διοτίμας, ἢ ταῦτά τε σοφὴ "v καὶ ἄλλα 

πολλά, καὶ ᾿ϑηναΐοις ποτὲ ϑυσαμένοις πρὸ τοῦ λοι- 

μοῦ δέκα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς νόσου, 5 δὴ καὶ 
ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν, — ὃν οὖν ἐχείνη ἔλεγε λό- 
Tov. πειράσομαι ὑμῖν διελϑεῖν ἐκ τῶν ὡμολογημένων 

ἐμοὶ καὶ ᾿άγάϑωνι, αὐτὸς ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ, ὅπως ἂν δύ- 

voa. δεῖ δή, ὦ ᾿Ἵγάϑων, ὥςπερ σὺ διηγήσω, ! διελ- 

ϑεῖν αὐτὸν πρῶτον, τίς ἐστιν ὃ Ἔρως. xoi ποῖός τις, 

ἔπειτα τὰ ἔργα αὑτοῦ. δοκεῖ ov» μοι ῥᾷστον εἶναι οὔ- 

T0 διελϑεῖν, ὡς ποτέ ue 7 ξένη ἀνακρίνουσα διήει. 

σχεδὸν 769 τι καὶ ἐχὼ πρὸς αὐτὴν ἕτερα τοιαῦτα ἔλε- 

70»; οἷάπερ γῦν πρὸς ἐμὲ ᾿ἀγάϑων, ὡς εἴη ὃ Ἔρως 

μέγας ϑεός, εἴη δὲ τῶν καλῶν. ἤλεγχϑ δή με τούτοις 

τοῖς λόγοις, οἵςπερ ἐγὼ τοῦτον, ὡς οὔτε καλὸς εἴη κα- 

τὰ τὸν ἐμὸν λόγον QUIS ἀγαϑός. καὶ ἐγώ, πῶς λέ- 

7γεις, ἔφην, ὦ Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρα ὃ Ἔρως ἐστὶ καὶ 

κακός; Καὶ Ji Οὐκ εὐφημήσεις: ἔφη" ἢ οἴξι, ὃ τι ἂν 

: μὴ καλὸν p ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι αἰσχρόν; * Μαλι- 

Ἦ καὶ ἂν μὴ σοφόν, ἀμαϑές; ἢ οὐκ ἤσϑη- 

Τί τοῦ- 

στά pe. 
σαι, ὅτι ἔστι TL μεταξὺ πιο ας καὶ ἀμαϑίας; 

το; Τὸ ὀρϑὰ δοξάζειν καὶ ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦ- 

γαι ovx οἶσϑ', ἔφη; ὅτι ovis ἐπίστασϑαΐ ἐστιν ἅλο- 

yov γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη; οὔτε aaa 
τὸ γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς ἂν εἴη ἀμαϑία;; ἔστι 
δὲ δήπου τοιοῦτον ἢ ὀρϑὴ δόξα, μεταξὺ φρονήσεως 

καὶ ἀμαϑίας. A91, ἣν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. Μὴ τοί- 
γυν ἀνάγκαζε ὃ μὴ καλόν ! ἐστιν αἰσχρὸν εἶναι, μηδὲ 

ὃ μὴ ἀγαϑὸν κακόν. οὕτω δὲ καὶ τὸν Ἔρωτα ἐπειδὴ 
αὐτὸς ὁμολογεῖς μὴ εἶναι ἀγαϑὸν μηδὲ καλόν, μηδὲν 

τι μᾶλλον οἵου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναι, 
ἀλλά τι μεταξύ, ἔφη, τούτοιν. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ὁμολογεῖταί Te παρὰ πάντων μέγας. ϑεὸς sivc. Τῶν 
μὴ εἰδότων, ἔφη, πάντων “λέγεις ἢ καὶ τῶν εἰδότων; 
Ξυμπάντων μὲν ovy. Καὶ ἢ γελάσασα, Kui πῶς ἂν, 
ἔφη, [5 Σώκρατες, ὁμολογοῖτο ! μέγας ϑεὸς εἶναι πα- 
φὰ τούτων, οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ ϑεὸν εἶναι; Τίνες 

οὗτοι; ἣν δ᾽ ἐγώ. Eic μέν, ἔφη, σύ, μία δ᾽ ἐγώ 

Kyo εἶπον, Πῶς τοῦτο, ἔφην, λέγεις; Καὶ ἥ, Ῥᾳ- 
δίως, ἔφη. λέγε γάρ μοι, οὐ πάντας ϑεοὺς φὴς εὐδαί- 
μονας εἶναι καὶ καλούς; ἢ τολμήσαις ἂν τινα μὴ φά- 
ναὶ καλόν τε καὶ εὐδαίμονα ϑεῶν εἶναι; Μὰ 4 οὐκ 
ἔγωγ', ἔφην. Εὐδαίΐμονας δὲ δὴ λέγεις οὐ τοὺς τάγα- 

ϑὰ "καὶ τὰ καλὰ κεκτημένους; Πάνυ ye. "AM 1 
μὴν Ἔρωτά γ8 ὡμολόγηκας δὶ ἔνδειαν τῶν ἀγαϑῶν 
καὶ καλῶν ἐπιϑυμεῖν αὐτῶν τούτων, ὧν ἐνδεής ἐστιν. 

Ὡμολόγηκα γάρ. Πῶς δ᾽ ἂν οὖν ϑεὸς εἴη ὃ γε τῶν 

καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἄμοιρος; Οὐδαμῶς, ὡς y ἔοικεν. 

Ὁρᾷς ovv, ἔφη» ὅτι καὶ σὺ Ἔρωτα οὐ ϑεὸν »ομίξεις; 

XXII Τί οὖν ἂν, ἔφην, εἴη ὃ Ἔρως; ϑνητός; Ἥκχι- 

᾿Αλλὰ τὶ μήν; στά 75. 
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μεταξὺ ϑνητοῦ καὶ ἀϑανάτου. Τὶ οὖν, ὦ Διοτίμα; 

Δαΐμων μέγας, ὦ Σώκρατες" καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμό- 

YLOY μδταξύ ἐστι ϑεοῦ 18 καὶ ϑνητοῦ. Τίνα, qv δ᾽ 

ἐγώ, δύναμιν ἔχον; Ἑρμηνεῦον καὶ διαπορϑμεῦον 
ϑεοῖς τὰ mag ἀνϑρώπων καὶ ἀνϑρώποις τὰ παρὰ 

ϑεῶν, τῶν μὲν τὰς δεήσεις καὶ ϑυσίας, τῶν τ τὰς 
ἐπιτάξεις T8 καὶ ἀμοιβὰς τῶν ϑυσιῶν. ἐν μέσῳ δὲ ὃν 
ἀμφοτέρων συμπληροῖ, ὥςτε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυν- 

δεδέσϑαι. διὰ τούτου καὶ ἢ μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ καὶ 

j τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τὸ περὶ τὰς ϑυσίας καὶ τὰς 
τελετὰς καὶ τὰς ἐπῳδὰς * καὶ τὴν μαντείαν πᾶσαν 
καὶ γοητείαν. ϑεὸς δὲ ἀνϑρώπῳ οὐ μίγνυται, ἀλλὰ 

διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν 7j ὁμιλία καὶ ἢ διάλεκτος ϑεοῖς 
πρὸς ἀνϑρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καϑεύδουσι. καὶ 

ὃ μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνήρ, ὃ δὲ 
ἄλλο τι σοφὸς ὧν ἢ περὶ τέχνας ἢ χειρουργίας τινὰς 

βάναυσος. οὗτοι δὴ oi δαίμονες πολλοὶ καὶ παντοδα- 

ποὶ εἰσιν, εἷς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ὃ Ἔρως. Πατρὸς 

δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, τίνος ἐστὲ καὶ μητρός; Μακρότερον ! 

μέν, ἔφη, διηγήσασϑαι" ὅμως δὲ σοι ἐρῶ. ὅτε γὰρ 

ἐγένετο 3 Ἀφροδίτη, εἱστιῶντο oi ϑεοΐ, οἵ τε ἄλλοι 

καὶ ὃ τῆς “Μήτιδος υἱὸς Πόρος. ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, 

προραιτήσουσα, oiov δὴ εὐωχίας οὔσης, ἀφίκετο ἡ Πε- 
γία καὶ ἦν περὶ τὰς ϑύρας. ὃ οὖν Πόρος μεϑυσϑεὶς 

τοῦ νέκταρος, οἶνος γὰρ οὔπω T», «εἰς τὸν τοῦ Διὸς 
κῆπον εἰςελὃὼν βεβαρημένος aider. ἢ οὖν Πενία, ἐπι- 

βουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς ἀπορίαν παιδίον ποιήσα- 
σϑαι £x τοῦ Πόρου, ! κατακλίνεταΐ T5 nap αὐτῷ xi 

ἐκύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ δὴ καὶ τῆς ᾿ἀφροδίτης axoAov- 
ϑος καὶ ϑεράπων rS OYEY ὃ Ἔρως, γεννηϑεὶς ἐν τοῖς 

ἐκείνης yo eos καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὧν περὶ τὸ 

καλόν, καὶ τῆς ἀφροδίτη ie καλῆς οὔσης. ἅτε οὖν Πό- 

gov καὶ Πενίας υἱὸς ὧν 0 Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ κα- 
ϑέστηκε. πρῶτον μὲν πένης ἀεὶ ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ 
ἁπαλός τε καὶ καλός, οἷον oi πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ 

σχληρὸς καὶ αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος 
χαμαιπετὴς ἀεὶ ὧν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ 
ὁδοῖς ὑπαίϑριος κοιμώμενος, τὴν τῆς 

ἄοικος, 
ϑύραις καὶ ἐν 

μητρὸς φύσιν 
ἔχων ἀεὶ ἐνδείᾳ ξύνοικος. κατὰ δὲ αὖ τὸν πατέρα ἐπί- 
βουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς ἀγαϑοῖς, ἀνδρεῖος 

ὧν καὶ irs καὶ σύντονος, “ϑηρευτὴς δεινός, ἀεὶ τινας 
πλέχων μηχανάς, καὶ φρονήσεως ἐπιϑυμητής, καὶ πό- 
ριμος, φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης 
καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής" καὶ οὔτε ὡς ἀϑάνατος 

πέφυκεν ovre ! ὡς ϑνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς αὑτῆς 

ἡμέρας ϑάλλει v8 xal ζῇ, ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ 

ἀποϑνήσκει, πάλιν δὲ ἀναβιώσκεται διὰ τὴν τοῦ πα- 
τρὸς φύσιν. τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεκρεῖ » ὥρτϑ οὔτε 
ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ. σοφίας 18 «v καὶ 
ἀμαϑίας ἐν μέσῳ ἐστίν. ἔχει γὰρ de. ϑεῶν οὐδεὶς 
φιλοσοφεῖ οὐδ᾽ ἐπιϑυμεῖ σοφὸς γενέσθαι" ἔστι χάρ' 
οὐδ᾽ s τις ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ᾽ * αὖ oi 
ἀμαϑεῖς φιλοσοφοῦσιν οὐδ᾽ ἐπιϑυμοῦσι σοφοὶ γενέ- 
σϑαι' αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι χαλεπὸν ἀμαϑία, τὸ μὴ 
ὄντα καλὸν κἀγαϑὸν μηδὲ “φρόνιμον δοκεῖν αὑτῷ εἶναι 
ἱκανόν. οὔκουν ἐπιϑυμεῖ ὁ μὴ οἰόμενος ideis εἶναι 
οὗ ἂν μὴ οἴηται ἐπιδεῖσϑαι. Τίνες QU», ἔφην ἐχώ, ὦ 
Διοτίμα, οἵ φιλοσοφοῦντες, εἰ μήτε ol σοφοὶ μήτε οἵ 
ἀμαϑεῖς; Δῆλον δή, ' ἔφη, τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί, 

' 
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ὅτι oí μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων, ὧν αὖ καὶ ὃ Ἔρως. 
ἔστι γὰρ δὴ τῶν καλλίστων ἢ σοφία, Ἔρως δ᾽ ἐστὶν 
ἔρως περὶ τὸ καλόν, ὥςτε ἀγαγκαῖον Ἔρωτα φιλόσο- 
φον εἶναι, φιλόσοφον δὲ ὄντα μεταξὺ εἶναι σοφοῦ καὶ 
ἀμαϑοὺς. αἰτία δὲ αὐτῷ καὶ τούτων 7 γένεσις" πα- 
τρὸς, μὲν γὰρ σοφοῦ ἐστι καὶ εὐπόρου, μητρὸς δὲ οὐ 
σοφῆς καὶ ἀπόρου. D] μὲν οὖν φύσις τοῦ δαίμονος, ὦ 
φίλε Σώκρατες, αὕτη" ὃν δὲ σὺ φήϑης Ἔρωτα εἶναι, 
ϑαυμαστὸν ! οὐδὲν ἔπαϑες. φήϑης às, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ 
τεκμαιρομένῃ ἐξ ὧν σὺ λέγεις, τὸ ἐρώμενον Ἔρωτα εἷ- 
yat; οὐ τὸ ἐρῶν. διὰ ταῦτά σοι; οἶμαι, πάγκαλος, ἐφαί- 
vero ὃ Ἔρως. καὶ γὰρ ἔστι τὸ ἐραστὸν τὸ τῷ ὄντι 
καλὸν καὶ ἁβρὸν καὶ τέλεον καὶ μακαριστόν" τὸ δέ γε 
ἐρῶν ἄλλην ἰδέαν τοιαύτην ἔχον, οἵαν ἐγὼ διῆλϑον. 

XXIV. Koi ἐγὼ εἶπον, Εἶεν δή, ὦ ξένη" καλῶς γὰρ 
λέγεις" τοιοῦτος ὧν ὃ Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει τοῖς ἀν- 
ϑρώποις; Τοῦτο δὴ μετὰ ταῦτ, ἔφη, [ Σώκρατες, " 
πειράσομαὶ σε διδάξαι. ἔστι μὲν γὰρ δὴ τοιοῦτος καὶ 
οὕτω γεγονὼς ὁ Ἔρως, ἔστι δὲ τῶν καλῶν, ὡς σὺ φῇς. 
εἰ δὲ τις ἡμᾶς ἔροιτο Ti τῶν καλῶν ἐστιν ὁ Ἔρως, [5 

Σώκρατές 18 καὶ Διοτίμα; ὧδε δὲ σαφέστερον ἐρῶ, Ὁ Ὁ 

ἐρῶν τῶν καλῶν τὶ ἐρᾷ; --- Καὶ ἐγὼ εἶπον, ὅτι Γε- 

νέσϑαι αὑτῷ. Ηλλ ἔτι ποϑεῖ, ἔφη, E ἀπόκρισις, ἐρώ- 
τησιν τοιάνδε, Τὶ ἔσται ἐκείνῳ, ᾧ ἂν γένηται τὰ κα- 
λά; Οὐ πάνυ ἔφην ἔτι ἔχϑιν ἐγὼ πρὸς ταύτην τὴν ἐρώ- 
τησιν προχβίρως ἀποκχρίνασϑαι. ι Ἀλλ᾽, ἔφη, ὥςπερ ἂν 

εἴ τις μεταβαλὼν ἀγτὶ τοῦ καλοῦ τῷ ἀγαϑῷ χφώμενος 
πυνϑάνοιτο Φέρε, G) Σώκρατες, ἐρᾷ ὃ ἐρῶν, τῶν ἀγα- 
OO» τὶ ἐρᾷ; Τενέσϑαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, αὑτῷ. Καὶ τὶ 

ἔσται ἐκείνῳ, ᾧ ἂν γένηται τἀγαϑά; Τοῦτ᾽ εὐπορώ- 
τερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔχω ἀποκρίνασϑαι, ὅτι εὐδαίμων 
ἔσται. Κτήσει γάρ, " ἔφη, ἀγαϑῶν ot εὐδαίμονες εὐδαΐ- 
μονες. καὶ οὐκέτι προςδεῖ ἐρέσϑαι Ἵνα τὶ δὲ βούλεται 
εὐδαίμων εἶναι ὁ βουλόμενος; ἀλλὰ τέλος δοχεῖ ἔχειν 
ἡ ἀπύκρισις. Zio λέγεις, εἶπον ἐγώ. Ταύτην δὴ 
τὴν βούλησιν xal τὸν ἔρωτα τοῦτον πότερα κοινὸν oi&t 
εἶναι πάντων ἀνθρώπων, καὶ πάντας τἀγαϑὰ βούλε- 
σϑαι αὑτοῖς εἶναι ἀεί, ἢ πῶς λέγεις; Οὕτως, ἦν δ᾽ 
ἐγώ: xowü» εἶναι πάντων. Ti δὴ οὖν, ἔφη, ὦ Σώ- 

κρατες; οὐ πάντας, ἐρᾶν φαμεν, eire ya πάντες ! τῶν 
αὐτῶν ἐρῶσι καὶ ἀεί, ἀλλά τινάς φαμεν ἐρᾶν, τοὺς δ᾽ 

οὐ; goes ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ αὐτός. Ἀλλὰ μὴ ϑαύ- 

uo, ἀφελόντες γὰρ ἄρα τοῦ ἔρωτός τι εἶδος 
Ed τὸ τοῦ ὅλου ἐπιτιϑέντες ὄνομα ἔρωτα, τὰ 
δὲ ἀλλα ἄλλοις καταχρώμεϑα ὀνόμασιν. Ὥρςπερ il; 
ἦν δ᾽ ἐγώ. Ὥςπερ τόδε. οἶσϑ᾽ ὅτι ποίησίς ἐστὶ τι 
πολύ. ἡ γάρ τοι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὃν ἰόντι ὅτῳ- 
οὖν αἰτία πᾶσά ἐστι ποίησις, ὥςτε καὶ αἷ ὑπὸ πάσαις 
ταῖς ! τέχναις “ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ καὶ οἵ τούτων 
δημιουργοὶ πάντες ποιηταί. ᾿ληϑῆ λέγεις. Ἀλλ 
ὅμως, A δ᾽ LS οἱ v ὅτι οὐ καλοῦνται -ποιηταΐ, ἀλλ 

ἄλλα ἔχουσιν ὀνόματα, ἀπὸ δὲ πάσης τῆς ποιήσεως ἕν 

μόριον ἀφορισϑὲν τὸ περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰ μέτρα 
τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι προξαγοφεύεται. ποίησις γὰρ 
τοῦτο μόνον καλεῖται, καὶ oi ἔχοντες τοῦτο τὸ μόριον 
τῆς ποιήσεως ποιηταί. Ἡληϑῆ λέγεις, ἔφην. Οὕτω 
τοίνυν καὶ περὶ τὸν ἔρωτα᾽ τὸ μὲν ] κεφάλαιόν ἐστι 
πᾶσα 2 τῶν ἀγαϑῶν ἐπιϑυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν ὃ 
μέγιστός τε xol δολερὸς ἔρως παντί" ἀλλ oi μὲν ἀλ- 
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SEXY; MUBILO, S-ECUPM; 

Àj τρεπόμενοι πολλαχῇ ἐπὶ αὐτόν, ἢ κατὰ χρηματι- 

σμὸν ἢ κατὰ φιλογυμναστίαν ἢ κατὰ φιλοσοφίαν, ovr. 
ἐρᾶν καλοῦνται ovr ἐρασταί, οἵ δὲ κατὰ ἕν τι εἶδος 
ἰόντες T& καὶ ἐσπουδακότες τὸ τοῦ ὅλου ὄνομα ἴσχου- 

σιν, ἔρωτά τὸ καὶ ἐρᾶν καὶ ἐρασταί. Κινδυνεύεις ἀλη- 
ϑῆ, ἔφην ἐγώ, λέγειν. Καὶ λέγεται μὲν γέ τις, ἔφη, 
λόγος, ὡς ot ἄν τὸ ἡμισὺ ! ἑαυτῶν ζητῶσιν, οὗτοι 

ἐρῶσιν" ὁ δ᾽ ἐμὸς λόγος οὐϑ᾽ ἡμίσεός φησιν εἶναι τὸν 
ἔρωτα οὔϑ᾽ ὅλου, ἐὰν μὴ τυγχάνῃ yt που, ὦ ἑταῖρε, 

ἀγαϑὸν ὄν" ἐπεὶ αὑτῶν ys καὶ πόδας καὶ χεῖρας ἐϑέ- 
λουσιν ἀποτέμνεσϑαι oí ἄνϑρωποι, ἐὰν αὐτοῖς δοκῇ 
τὰ ἑαυτῶν πονηρὰ εἶναι. οὐ γὰρ τὸ ἑαυτῶν, οἶμαι, 
ἕκαστοι ἀσπάζονται, εἰ μὴ εἴ τις τὸ μὲν ἀγαϑὸν oi- 

κεῖον χαλεὶ καὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον" ὡς 

οὐδέν ys ἄλλο ἐστὶν * οὗ ἐρῶσιν ἄνϑρωποι ἢ τοῦ 
ἀγαϑοῦ. ἢ σοὶ δοκοῦσιν; Μὰ AÜ οὐκ ἔμοιγε, ἦν δ᾽ 

ἐγώ. "Ao οὖν, ἡ δ᾽ d, οὕτως ἁπλοῦν ἐστι λέγειν, ὅτι 

οἵ ἄνϑρωποι ταγαϑοῦ ἐρῶσι; Nol, ἔφη». Ti δέ; 

οὐ προφϑοτέον, ἕφη» ὅτι καὶ εἶναι τὸ ἀγαϑὸν αὑτοῖς 

ἐρῶσιν; Προςϑετέον. Ag οὗν, ἔφη, καὶ οὐ μόνον 
εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ εἶναι; Καὶ τοῦτο προςϑετέον. 

Ἔστιν ἄρα ξυλλήβδην, ἔφη, ὃ ἔρως τοῦ τὸ ἀγαϑὸν cv- 
τῷ εἶναι ἀεί. ᾿Αληϑέστατα, ἔφην ἐγώ, λέγεις. Χχν. 
Ὅτε δὴ τούτου ὃ ἔρως ! ἐστὴν Geb, ἡ δ᾽ ἢ, τῶν τίνα 
τρόπον διωκόντων αὐτὸ καὶ ἐν τίνι πράξει 5 σπουδὴ 
καὶ à σύντασις ἔρως ἂν καλοῖτο; τί τοῦτο τυγχάνει ὃν 
τὸ ἔργον; ἔχεις εἰπεῖν; Οὐ μέντ᾽ ἂν σέ, ἔφην ἐγώ, 
ὦ Διοτίμα, ἐϑαύμαζον ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ἐφοίτων παρὰ 

σὲ αὐτὰ ταῦτα μαϑησόμενος. ᾿4λλ᾿ ἐγώ σοι, ἔφη, 
ἐρῶ. ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶ- 
μα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν. Μαντείας, ἦν δ᾽ ἐγώ, δεῖ- 

ται ὃ τι ποτὲ λέγεις, χαὶ οὐ | μανϑάνω. ᾿Αλλ ἐγώ, 7j 

δ᾽ mq! σαφέστερον ἐρῶ. κυοῦσι γάρ, ἔφη, [ Σώκχρα- 

τες, πάντες ἄνϑρωποι καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ 
τὴν ψυχήν, καὶ ἐπειδὰν ἔν τινι ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτδιν 
ἐπιϑυμεῖ ἡμῶν ἡ φύσις. τίκτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχρῷ οὐ 
δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ. ἡ γὰρ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 

συνουσία τύκος ἐστίν. ἔστι δὲ τοῦτο ϑεῖον τὸ πρᾶ- 
γμα, καὶ τοῦτο ἐν ϑνητῷ ὄντι τῷ ζώῳ ἀϑάνατον ἔγν8- 

στιν, ἡ κύησις καὶ ἡ γέννησις. ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ ἄναρ- 

μόστῳ ἀδύνατον γενέσϑαι. ἀνάρμοστον δ᾽ ἐστὲ ! τὸ 
αἰσχρὸν παντὶ τῷ ϑείῳ, τὸ δὲ καλὸν ἁρμόττον. Moi- 

ρα οὖν καὶ Εἰλείϑυια 7 καλλονή ἐστι τῇ γϑνόσει. διὰ 
ταῦτα ὅταν μὲν καλῷ προςπελάζῃ τὸ κυοῦν, ἵλεών TB 

γίγνεται. καὶ εὐφραινόμενον διαχεῖται καὶ τίκτει τε καὶ 
γεννᾷ" ὅταν δὲ αἰσχρῷ, σκυϑρωπόν T6 xol λυπούμε- 
vov συσπειρᾶται. καὶ ἀποτρέπεται καὶ ἀνβίλλεται καὶ 

οὐ γεννᾷ, ἀλλ ἴσχον τὸ κύημα χαλεπῶς φέρει. ὅϑεν 

δὴ τῷ κυοῦντί τε καὶ ἤδη σπαργῶντι πολλὴ ἡ πτοίη- 
σις γέγονθ ! περὶ τὸ καλὸν διὰ τὸ μεγάλης ὠδὴ ἵνος 
ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔστι γάρ, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ 

τοῦ καλοῦ ὃ ἔρως, ὡς σὺ οἴει. ᾿Αλλὰ τί μήν; Τῆς 

γεννήσεως. καὶ τοῦ τόκου ἐν τῷ καλῷ. — Elev, ἢν δ᾽ 
ἐγώ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί *» οὖν τῆς γεννήσεως; 

ὅτι ἀειγενές ἐστι καὶ ἀϑάνατον ὡς ϑνητῷ 7 γέννησις. 

ἀϑανασίας * δὲ ἀναγκαῖον ἐπιϑυμεῖν μετὰ ἀγαϑοῦ. ἐκ 
τῶν ὡμολογημένων, εἴπερ τοῦ ἀγαϑοῦ ἑαυτῷ εἶναι ἀεὶ 
ἔρως ἐστίν. ἀναγκαῖον δὴ ἐκ τούτου τοῦ λόγου καὶ 
τῆς ἀϑανασίας τὸν ἔρωτα εἶνα. XXVL Ταῦτά r8 
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οὖν πάντα ἐδίδασκέ ue, onore περὶ τῶν ἐρωτικῶν λό- 
γους ποιοῖτο, καὶ ποτξ8 ἤρετο, Τί οἴξι, ὦ Σώκρατες, 

αἴτιον εἶναι τούτου τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιϑυμίας; ἢ 

οὐκ αἰσθάνει, ὡς δεινῶς διατίϑεται πάντα τὰ ϑηρία, 

ἐπειδὰν γεννᾶν ἐπιϑυμήσῃ, καὶ τὰ πεζὰ καὶ τὰ ! πτη- 
yi, γοσοῦντα T8 πάντα καὶ ἐρωτικῶς διατιϑέμενα, 

πρῶτον μὲν περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα περὶ 

τὴν τροφὴν τοῦ γενομένου, καὶ ἕτοιμά ἐστιν ὑπὲρ τού- 

τῶν καὶ διαμάχεσϑαι τὰ ἀσϑενέστατα τοῖς ἰσχυροτά- 

τοις καὶ ὑπεραποϑνήσχειν, καὶ αὐτὰ τῷ λιμῷ ̓ παρα- 

τεινόμενα,, Ger ἐκεῖνα ἐκτρέφειν, καὶ EIS πᾶν ποι- 

οὗντα; τοὺς μὲν γὰρ ἀνϑρώπους, ἔ ἔφη, οἵοιτ ἂν τις ἐκ 

λογισμοῦ ταῦτα ποιεῖν" τὰ δὲ ϑηρία τίς αἰτία οὕτως 

ἐρωτικῶς ! διατέϑεσϑαι; ἔχϑις λέγειν; Καὶ ἐγὼ αὐ 

ἔλεγον, ὅτι οὐκ εἰδείην. Ἣ δ᾽ εἶπε, Διανοδῖ οὖν δει- 

vóc 7:018 γενήσοσϑαι, τὰ ἐρωτικά, ἐὰν ταῦτα μὴ ἐν- 

γοῇς; ᾿Αλλὰ διὰ ταῦτά τοι, ὦ Διοτίμα, ὅπερ νῦν δὴ 

εἶπον, παρὰ σὲ ἥκω, γνοὺς ὅτι διδασκάλων δέομαι. 

ἀλλά μοι Mya καὶ τούτων τὴν αἰτίαν καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν περὶ τὰ ἐρωτικά. Εἰ τοίνυν, ἔφη, πιστϑύεις ἐχεί- 

γου εἶναι φύσει τὸν ἔρωτα, οὗ πολλάκις ὡμολογήκα- 

μεν, μὴ ϑαύμαζο. ἐνταῦϑα γὰρ ' τὸν αὐτὸν ἐχείνῳ Ao] 

yov ἢ ϑνητὴ φύσις ζητοῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀεὶ τε &i-| 

ναι καὶ ἀϑάνατος. δύναται δὲ ταύτῃ μόνον, τῇ γενέ- 

gei, ὅτι ἀδὲ καταλείπει ἕτερον νέον ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ" 

ἐπεὶ καὶ ἐν ᾧ ἕν ἕκαστον τῶν ζώων ζῆν καλεῖται καὶ | 

εἶναι τὸ αὐτό, οἷον ἐκ παιδαρίου ὃ αὐτὸς λέγεται ἕι ἕως 

ἂν πρεσβύτης γένηται" οὗτος μέντοι οὐδέποτε τὰ αὐ- 
τὰ ἔχων ἐν αὑτῷ ὅμως ὃ αὐτὸς καλεῖται; ἀλλὰ νέος 

ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ 

xol σάρκα καὶ ! ὀστὰ 

ἀπολλύς, καὶ κατὰ τὰς τρίχας 

καὶ αἷμα καὶ ξύμπαν τὸ σῶμα. 

καὶ μὴ ὅτι κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν 

οἵ τρόποι, τὰ ἤϑη, δόξαι, ἐπιϑυμίαι, ἡδοναΐ, λῦπαι, 

φόβοι, τούτων ἕκαστα οὐδέποτε τὰ αὐτὰ πάρεστιν 

ἑκάστῳ, ἀλλὰ τὰ μὲν γίγνεται, τὰ δὲ ἀπόλλυται. πολὺ 
δὲ τούτων ἀτοπώτερον ἔτι, ὅτι καὶ αἵ ἐπιστῆμαι μὴ 
ὅτι αἵ μὲν γίγνονται, * αἵ δὲ ἀπόλλυνται ἡμῖν, 

οὐδέποτε οἵ αὐτοὶ ἐσμεν οὐδὲ κατὰ τὰς ἐπιστήμας, 

ἀλλὰ καὶ μία ἑκάστη τῶν ἐπιστημῶν ταὐτὸν πάσχει. 
0 γὰρ καλεῖται μελετᾶν ὡς ἐξιούσης ἐστὲ τῆς ἐπιστή- 
we λήϑη γὰρ ἐπιστήμης ἔξοδος, μελέτη δὲ πάλιν και- 

γὴν ἐμποιοῦσα ἀντὶ τῆς ἀπιούσης μνήμην cotes τὴν 
ἐπιστήμην, ὥςτε τὴν αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. τούτῳ γὰρ τῷ 
τρόπῳ πᾶν τὸ ϑνητὸν σώζεται, οὐ τῷ παντάπασι τὸ 

H 
καὶ 

αὐτὸ ἀεὶ εἶναι, ὥςπερ τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ τῷ ! τὸ ἀπιὸν 

καὶ -παλαιούμενον ἕτερον γέον ἐγκαταλείπειν, οἷον ov- 

τὸ ἤν. ταύτῃ τῇ μηχανῇ, a “Σώκρατες, ἔφη, ϑνητὸν 

ἀϑανασίας μετέχϑι, καὶ σῶμα καὶ τἄλλα πάντα" ἀϑά- 
Ὁ 1 5 ͵ ST ΟΕ 

γατον δὲ ἀλλῃ. μὴ οὖν ϑαύμαζβ, εἰ τὸ αὑτοῦ ἀπο- 
΄ - 2 

βλάστημα quaest πᾶν τιμᾷ" ἀϑανασίας γὰρ χάριν παν- 
τὶ αὕτη ἡ σπουδὴ καὶ ὃ ἔρως ἕπεται.  XXVIL Koi 
Beo re EU ; -- τ 
ἐγὼ ἀκοῦσας TOY λόγον ἐθαύμασα 15 καὶ εἶπον, Εἶεν, 

ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ σοφωτάτη Διοτίμα" ταῦτα ὡς ἀληϑῶς 
τ » NL cuf [Uu € n ' 5 

ovrOc ἔχει; ! Καὶ ἡ, ὥςπερ OL τέλδοι σοφισταί, Ev 
» » 5 ͵ ΑΝ τς vb euis ; 
ἴσϑι, ἔφη, ὦ Zoxgatec' ἐπεὶ γ8 xoi τῶν ἀανϑρώπων 
3950-7 S J f. » 

εἰ ἐθέλεις δἰς τὴν etui βλέψαι, ϑαυμάζοις ἂν 
τῆς ἀλογίας περὶ ἃ ἐγὼ ϑέρηκα, εἰ μὴ ἐννοεῖς ἐνθυμη- 

ϑεὶς ὡς δεινῶς διάκδινται ἕ TELE TOU ὀνομαστοὶ γενε- 

σϑαι καὶ κλέος εἰς τὸν ἀδὶ χρόνον ἀϑάνατον κατα- 
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ϑέσθϑαι, καὶ ὑπὲρ τούτου κινδύνους τε κινδυνεύειν 
ἕτοιμοί εἰσι πάντας ἔτι μᾶλλον ἢ ὑπὲρ τῶν παίδων, 
καὶ χρήματα ἀναλίσκειν καὶ ! πόνους πονεῖν ovcrwvac- 
οὖν καὶ ὑπεραποϑνήσχειν" ἐπεὶ οἴξι σύ, ἔφη, AÀxn- 

στιν ὑπὲρ Ἡδμήτου ἀποθανεῖν ἂν, ἢ yia Πατρό- 
χλῳ ἐπαποϑανεῖν, 7 προαποϑανεῖν τὸν ὑμέτερον Ko- 
δρον ὑπὲρ τῆς βασιλείας τῶν παίδων, μὴ οἰομένους 

ἀϑάνατον μνήμην ἀρετῆς πέρι ἑαυτῶν ἔσεσϑαι, ἣν, γῦν 
ἡμεῖς ἔχομεν; Πολλοῦ γ8 δεῖ, ἐ ἔφη, ἀλλ᾽, οἶμαι, ὑπὲρ 

ἀρετῆς ἀϑανάτου καὶ τοιαύτης δόξης εὐκλεοῦς πάντες 

πᾶντα ποιοῦσιν, ὅσῳ ἂν ! ἀμείνους ὦσι, τοσούτῳ μᾶλ- 
λον" τοῦ γὰρ ἀϑανάτου ἐρῶσιν. Οἱ μὲν οὖν ἐγκύ- 
μονες, ἔφη, κατὰ σώματα ὄντες πρὸς τὰς γυναῖκας 
μᾶλλον τρέπονται καὶ ταύτῃ ἐρωτικοὶ εἰσι, διὰ παιδο- 
γονίας ἀϑανασίαν καὶ μνήμην καὶ δὐδαιμονίαν, ὡς oi- 
ονται, αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα χθόνον πάντα ποριζόμενοι" 
oi δὲ κατὰ τὴν “ψυχήν — * εἰσὲ 13e οὐ», ἔφη, ot ἐν 
ταῖς ψυχαῖς κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον ἢ ἢ ἕν τοῖς “σώμασιν, ἃ 

ψυχῇ προφήκει καὶ κυῆσαι καὶ κυεῖν. τὶ οὖν προρήκει; 
qoor ησίν T8 καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν" ὧν δή εἶσι καὶ οἱ 
ποιηταὶ πάντες γεννήτορες καὶ τῶν δημιουργῶν ὅσοι 

δὲ μεγίστη, ἔφη, καὶ 
καλλίστη τῆς φρονήσεως ἢ περὶ τὰς τῶν πόλεών τε καὶ 

οἰκήσεων διακοσμήσεις, ἧ δὴ ὄνομά ἐστι σωφροσύνη 
τε καὶ δικαιοσύνη. τούτων αὖ ὅταν τις ἐκ νέου ! ἐγκύ- 
μῶν» à τὴν ψυχὴν ϑεῖος ὧν, καὶ ἡκούσης τῆς ἡλικίας 

τίκτειν T& χαὶ γεννᾶν ἤδη ἐπιϑυμεῖ. ζητεῖ δή, οἶμαι, 

καὶ οὗτος. περιιὼν τὸ καλὸν ἐν ᾧ ἂν γεννήσειεν" 
τῷ γὰρ αἰσχρῷ οὐδέτιοτο γεννήσει. τά T6. οὖν σώματα 
τὰ καλὰ μᾶλλον ἢ τὰ αἰσχρὰ ἀσπάζεται ἅτε κυῶν, 

καὶ ἐὰν ἐντύχῃ ψυχῇ καλῇ καὶ γενναίᾳ καὶ εὐφυεῖ, 
πάνυ δὴ ἀσπάζεται τὸ ξυναμφότερον, καὶ πρὸς τοῦτον 

τὸν ἄνθρωπον εὐθὺς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς καὶ 
περὶ οἷον χρὴ εἶναι τὸν ' ἀνῦρα τὸν ἀγαϑὸν καὶ ἃ ἐπι- 
τηδεύειν, καὶ ἐπιχειρεῖ παιδεύειν. ἁπτόμενος γάρ, οἶμαι, 

τοῦ καλοῦ καὶ ὁμιλῶν. αὐτῷ, 

λέγονται εὑρετικοὶ εἶναι. πολὺ 

5 
ἐν 

ἃ πάλαι ἐχύει, TÍXTEL καὶ 

γεννᾷ, καὶ παρὼν καὶ ἀπὼν μεμνημένος, καὶ τὸ γεν- 
γνηϑὲν συνεκτρέφει κοινῇ L5T. ἐκείνου, ὥςτε πολὺ μείζω 
κοινωνίαν τῆς τῶν παίδων πρὸς ἀλλήλους oi τοιοῦτοι 
ἴσχουσι καὶ φιλίαν βεβαιοτέραν, ἅτε καλλιόνων καὶ 

ἀϑανατωτέρων παίδων κεκοινωνηκότες. καὶ πᾶς ἂν δέ- 

ξαιτο ἑαυτῷ τοιούτους παῖδας μᾶλλον ! γεγονέναι ἢ 
τοὺς ἀϑρωπίνους, καὶ εἰς Ὅμηρον ἀποβλέψας καὶ H- 

σίοδον καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς τοὺς ἀγαϑοὺς ζηλῶν, 

οἷα ἔκγονα ἑαυτῶν καταλείπουσιν, ἃ ἐκείνοις ἀϑάνα- 

τον κλέος καὶ μνήμην παρέχεται αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα" 
εἰ δὲ βούλει, ἔφη, οἵους “υχοῦργος παῖδας κατελίπετο 
ἐν “ακεδαίμονι σωτῆρας τῆς Δακεδαίμονος καὶ ὡς 
ἔπος εἰπεῖν τῆς Ἑλλάδος. τίμιος δὲ παρ ὑμῖν καὶ Σό- 

λων διὰ τὴν τῶν »όμων γέννησιν, καὶ ἄλλοι ἀλλοϑι" 

πολλαχοῦ ἄνδρες, καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, 

πολλὰ καὶ καλὰ ἀποφηνάμενοι ἔργα, γεννήσαντες παν- 

τοίαν ἀρετήν" ὧν καὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη y&yove διὰ τοὺς 

τοιούτους παῖδας, διὰ δὲ τοὺς ἀνϑριοπένους οὐδενός 
πῶ. EMITE Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ 

Σώκρατες, χἂν σὺ ̓ μυηϑείης᾽ τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτι- 
xa, * ὧν ἕνεχα καὶ ταῦτα, ἔστιν, ἐάν τις ὀρϑῶς με- 

τίῃ, οὐκ οἶδ᾽ εἰ οἷός T ἂν εἴης. ἐρῶ μὲν ον, ἔφη, 
ἐχὼ καὶ προϑυμίας οὐδὲν ἀπολείψω" πϑιρῶ δὲ ἕπε- 

P'LiA-T:O: NFT:S 

σϑαι, ἂν οἷός T8 ne. Δεῖ γάρ, ἔφη, τὸν ὀρϑῶς i ἰόν- 

τα ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἄρχεσϑαι μὲν νέον ὄντα ié- 
yat ἐπὶ τὰ καλὰ σώματα, καὶ “πρῶτον μέν, ἐὰν ὀρϑῶς 
ἡγῆται ὃ ἡγούμενος, ἑνὸς αὐτὸν σώματος ἐρᾶν καὶ ἐν- 
ταῦϑα γεννᾶν λόγους καλούς, ἔπειτα δὲ αὐτὸν κατανοῆ- 
σαι, ὅτι τὸ κάλλος τὸ ἐπὲ ὁτῳοῦν σώματι! τῷ ἐπὶ ἑτέρῳ 
σώματι ἀδελφόν ἐστι, καὶ εἰ δεῖ διώκειν τὸ ἐπ᾽ εἴδει 

καλόν, πολλὴ ἄνοια μὴ οὐχ ἕν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσϑαι 

τὸ ἐπὶ πᾶσι τοῖς σώμασι κάλλος" τοῦτο δ᾽ ἐννοήσαν- 
τα καταστῆναι πάντων τῶν καλῶν σωμάτων ἐραστήν, 
ἑνὸς δὲ τὸ σφόδρα τοῦτο χαλάσαι καταφρονήσαντα 
καὶ σμικρὸν ἡγησάμενον" μετὰ δὲ ταῦτα τὸ ἐν ταῖς 
ψυχαῖς κάλλος τιμιώτερον ἡγήσασϑαι τοῦ ἐν τῷ σώ- 
ματι, ὥοτε καὶ ἐὰν ἐπιδικὴς d» τὴν ψυχήν τις καὶ 
[iav] ! σμικρὸν ἄνϑος ἔχῃ, ἐξαρκεῖν αὐτῷ καὶ ἐρᾶν 
καὶ κήδεσϑαι καὶ τίκτειν λόγους τοιούτους καὶ ζητεῖν, 

οἵτινες ποιήσουσι βελτίους τοὺς νέους, ἵνα ἀναγκασϑῇ 
αὖ ϑεάσασϑαι τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς νό- 
μοις καλὸν καὶ τοῦτο ἰδεῖν, ὅτε πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυγ- 

γενές ἐστιν, ἵνα τὸ περὶ τὸ σῶμα καλὸν σμιιρόν τι 
ἡγήσηται. εἶναι" μετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα ἐπὶ τὰς ἐπι- 
στήμας ἀγαγεῖν, ἵνα i αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, καὶ 

βλέπων πρὸς πολὺ ἤδη τὸ καλὸν ' μηκέτι τῷ παρ᾿ ἑνὶ, 
ὥςπερ οἰκέτης, ἀγαπῶν παιδαρίου κάλλος ἢ ἀνθρώπου 
τινὸς ἢ ἐπιτηδεύματος ἑνὸς δουλεύων φαῦλος ἡ καὶ 
σμικρολόγος, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τετραμμένος 

τοῦ καλοῦ καὶ ϑεωρῶν πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους 
καὶ μεγαλοπρεπεῖς τίκτῃ καὶ διανοήματα ἐν φιλοσοφίᾳ 
ἀφϑόνῳ, ἕως ἂν ἐνταῦϑα ῥωσϑεὶς καὶ αὐξηϑεὶς κα- 
τίδη τινὰ ἐπιστήμην μίαν τοιαύτην, ἢ ἐστι καλοῦ τοι- 
οὔδε. Πειρῶ δὲ μοι, ἔφη, τὸν νοῦν ' προςέχειν ὡς 
οἷόν τὲ μάλιστα. ΧΧΙΧ. Ὃς γὰρ ἂν μέχρι ἐνταῦϑα 
πρὸς τὰ ἐρωτικὰ παιδαγωγηϑῆ, ϑεώμενος ἐφεξῆς τα 
καὶ ὀρϑῶς τὰ καλά, πρὸς τέλος ἤδη ἰὼν τῶν ἐρωτι- 
κῶν ἐξαίφνης κατόψεταί τι ϑαυμαστὸν τὴν φύσιν κα- 
λόν, τοῦτο ἐκεῖνο, e Σώκρατες, ov δὴ ὃ ἕνεκεν καὶ oL 

ἔμπροσϑεν πάντες πόνοι ἦσαν, πρῶτον μὲν ἀεὶ ὃν * 
καὶ οὔτε γιγνόμενον οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε αὐξανό- 

» Ice ME son MOON. 
μενον ovre φϑῖνον, ἔπειτα ov τῇ μὲν καλόν, τῇ δ᾽ αἱ- 

, 385 t , EC PES 1 γον ῃ 1 ῃ 
σχρόν, οὐδὲ τοτὲ μέν, τοτὲ δ᾽ οὐ, οὐδὲ πρὸς μὲν τὸ 

E WORRIES: ὅ cs 
καλὸν, προς δὲ το «αἰσχρὸν, οὐδ᾽ ἔνϑα μὲν παλονι £y- 

ϑϑα δὲ αἰσχρόν, ὡς τισι μὲν ὃν καλόν, τισὶ δὲ ai- 

σχρόν. οὐδ᾽ av φαντασϑήσεται αὐτῷ τὸ καλὸν οἷον 
πρόςωπόν τι οὐδὲ χεῖρες οὐδὲ ἀλλο οὐδὲν ὧν σῶμα 
μετέχει, οὐδέ τις λόγος οὐδὲ τις ἐπιστήμη, οὐδὲ που 
ὃν ἐν ὅτέρῳ τινί, oiov ἐν ζώῳ ἢ ἐν γῇ ἢ ἐν ι οὐρανῷ 

ἢ ἕν τῳ ἄλλῳ, ἀλλὰ αὐτὸ καϑ' αὑτὸ usÓ' αὑτοῦ μο- 
MEE: pe : Bo c : 

γρειδὲς ἀεὶ Ov, τὰ δὲ ἀλλα πάντα καλὰ ἐκείνου μετὲ- 

χοντα τρόπον τινὰ τοιοῦτον, οἷον γιγνομένων τ τῶν 

ἄλλων καὶ ἀπολλυμένων μηδὲν ἐκεῖνο μήτε τι πλέον 
, Es ' τι , ', e , 

μήτε ἔλαττον γίγνεσϑαι μηδὲ πάσχειν μηδέν. ὅταν δή 
τις ἀπὸ τῶνδε διὰ τὸ ὀρϑῶς παιδεραστεῖν ἐπανιὼν 

—- - » 

ἐκεῖνο TO καλὸν ἄρχηται χαϑορᾶν, σχεδὸν ἂν τι ἅ- 
ΑΕ. - H CS . 2 LOC 

7ITOLTO TOU τέλους. τοῦτο γὰρ δή ἐστι τὸ ὀρϑῶς ἐπὶ 
τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι ἢ vm ἄλλου ! ἄγεσϑαι, ἀρχόμενον 
ἀπὸ τῶνδε τῶν καλῶν ἐκείνου ἕνεκα τοῦ καλοῦ ἀεὶ 

ἐπανιέναι, ὥθπερ ἐπαναβασμοῖς χρώμενον, ἀπὸ ἑνὸς 
Y o Y , ^ ΕΣ ᾿ L3 QAM , * * , 

ἐπὶ δύο xal ἀπὸ δυεῖν mi πάντα τὰ καλὰ σώματα, 

καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν σωμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ ἐπιτηδεύ- 

Ε 
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pora, καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν ̓ ἐπιτηδδουμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ 
μήϑήματα, ἔςτ ἄν ἀπὸ τῶν μαϑημάτων. ἐπὶ ἐκεῖνο τὸ 

μάϑημα τελουτήση, ὃ ἐστιν οὐκ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐκεί- 

γου τοῦ καλοῦ μάϑημα, καὶ γνῷ αὐτὸ τελευτῶν ὃ ἔστι 

καλόν. ! ᾿Ενταῦϑα τοῦ βίου, o φίλα Σώκρατες, ἔφη 7 
Μαντινικὴ ξένη, εἴπερ που ἀλλοϑι, βιωτὸν ἀνϑρώπῳ, 

ϑεωμένῳ αὐτὸ τὸ καλόν. ὃ ἐάν ποτε ἴδῃς, οὐ κατὰ 

χρυσίον rs καὶ ἐσθῆτα καὶ τοὺς καλοὺς παῖδάς re καὶ 

γεαγίσκους δόξει σοι εἶναι, οὖς νῦν ὁρῶν ἐκπέπληξαι 
καὶ ἕτοιμος εἶ καὶ σὺ καὶ ἄλλοι πολλοί, δρῶντες τὰ 

παιδικὰ καὶ ξυνόντες ael αὐτοῖς, εἴ πως οἷόν v ἦν, 

μήτε ἐσϑίειν μήτε πίνειν, ἀλλὰ ϑεᾶσϑαι μόνον καὶ 

ξυνεῖναι. τὶ δῆτα, ἔφη, οἰόμεϑα, εἴ τῳ γένοιτο αὐτὸ 

10 ! καλὸν ἰδεῖν εἰλικρινές, καϑαρόν, ἄμικτον, ἀλλὰ μὴ 

ἀνάπλεων σαρκῶν T8 ἀνϑρωπίνων καὶ χρωμάτων xai 

ἄλλης πολλῆς φλυαρίας ϑνητῆς, ἀλλ αὐτὸ τὸ ϑεῖον κα- 
λὸν δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν; ag οἴξι, ἔφη, φαῦλον 

βίον γίγνεσϑαι *. ἐχεῖσε βλέποντος ἀνϑρώπου κἀχϑῖνο 
ᾧ δεὶ ϑεωμένου καὶ ξυνόντος αὐτῷ; ἢ οὐκ ἐνϑυμεῖ, 

ἔφη, ὅτι ἐνταῦϑα αὐτῷ μοναχοῦ γενήσεται, ὁρῶντι ᾧ 
ὁρατὸν τὸ καλόν, τίκτειν οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς, ἅτϑ οὐκ 

εἰδώλου ἐφαπτομένῳ, ἀλλ᾽ ἀληϑῆ, &rs τοῦ ἀληϑοῦς 
ἐφαπτομένῳ, τϑκόντι δὲ ageriy ἀληϑῆ καὶ ϑρεψαμένῳ 
ὑπάρχει ϑεοφιλεῖ γενέσϑαι καί, εἴπερ TQ ἄλλῳ ἀνϑρώ- 

no», ἀϑανάτῳ καὶ ἐχείνῳ; ! Ταῦτα δή, o Φαῖδρε T8 

καὶ ot ἄλλοι, ἔφη μὲν “ιοτίμα, πέπεισμαι δ᾽ ἐγώ" π8- 
πεισμένος δὲ πειρῶμαι καὶ τοὺς ἄλλους πεΐϑειν, ὅτι 
τούτου τοῦ κτήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει συνϑργὸν 
ἀμείνω Ἔρωτος οὐκ ἂν τις ῥᾳδίως λάβοι. διὸ δὴ ἔγωγ ὁ 
φημι χρῆναι πάντα ἀνδρα τὸν Ἔρωτα τιμᾶν, καὶ av- 
τὸς τιμῶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ διαφερόντως ἀσχῶ, καὶ τοῖς 
ἄλλοις παρακελεύομαι, xai »UV τε καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω 

τὴν δύναμιν καὶ ἀνδρείαν τοῦ Ἔρωτος καϑ' ὅσον οἷός 
T sil. Τοῦτον ov» τὸν ! λόγον, ὦ Φαῖδρε, δἰ μὲν 
βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα »όμισον εἰρῆσϑαι, δὶ δὲ, 

ὅ τι καὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζο. ΧΧΧ. 

Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ “Σωκράτους, τοὺς μὲν ἐπαινδῖν, 
τὸν δὲ ᾿ἀριστοφάνη λέγϑιν τι ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσϑη 
αὐτοῦ λέγων 0 Σωχράτης περὶ τοῦ λόγου" καὶ ἐξαίφνης 
τὴν αὔλδιον gay χρουομένην πολὺν ψόφον παρασχεῖν 
ὡς κωμαστῶν, καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν. τὸν οὖν 
᾿ίγάϑωνα, Παῖδες, ! ! gat, οὐ σκέψεσϑε; καὶ ἐὰν μὲν 

τις τῶν ἐπιτηδείων Jh καλεῖτδ᾽ Si δὲ μή, λέγϑτε, ὃ ὅτι οὐ 
πίνομεν, ἀλλὰ ἀναπαυόμεϑα ἤδη. Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον 

ἀιλκιβιάδου τὴν φωνὴν ἀχούδιν ἐν τῇ αὐλῇ σφόδρα μ8- 
ϑύοντος καὶ μέγα βοῶντος ἐρωτῶντος, ὅπου ydo», 
καὶ κελεύοντος ἄγϑιν παρ᾽ γάϑωνα. ἄγϑιν οὖν αὐ- 
τὸν παρὰ σφᾶς τήν 18 αὐλητρίδα ὑπολαβοῦσαν καὶ 
ἄλλους τινὰς τῶν ἀκολούϑων, καὶ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὰς 
ϑύρας ἐστεφανωμένον ' αὐτὸν κιττοῦ τέ τινι στεφάνῳ 
δασεῖ καὶ ἴων, καὶ ταινίας ἔχοντα ἐπὶ τῆς κϑφαλῆς πά- 
γυ πολλᾶς, καὶ εἰπεῖν, ᾿Ανδρες, χαίρετε" μεϑύοντα ἂν- 

δρα πάνυ σφόδρα δέξεσϑ8 συμπότην, ἢ ἀπίωμεν ἀνα- 
δήσαντες μόνον ἀιγάϑωνα, ἐφ᾽ ὅπερ, ἤλϑομεν; ἐγὼ 
γάρ τοι, φάναι, χϑὲς μὲν οὐχ οἷός T ἐγενόμην ἀφι- 
κέσϑαι, γὺν δὲ ἥκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἔχων τὰς ταινίας, 
ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς τὴν τοῦ σοφωτάτου καὶ 
καλλίστου κεφαλήν, ἵν εἴπω οὑτωσί, ἀναδήσω. ἄρα 
καταγελάσεσϑέ μου ὡς μεϑύονιος; ἐγὼ δὲ, κἂν ὑμεῖς 
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γελᾶτε, * ὅμως εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἀληϑῆ λέγω. ἀλλά μοι λέ- 
yere αὐτόϑον, ἐπὶ ῥητοῖς εἰςίω, ἢ μή; συμπίεσϑε, ἢ 
οὖ; Πάντας οὖν ἀναϑορυβῆσαι καὶ κελεύειν εἰςιέναι 
καὶ κατακλίνεσϑαι, καὶ τὸν γάϑωνα καλϑῖν αὐτόν. 

καὶ τὸν ἰέναι ἀγόμενον ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων, καὶ πϑ- 

ριαιρούμενον ἅμα τὰς ταινίας ὡς ἀναδήσοντα, ἐπίπρο- 

σϑεν τῶν ὀφϑαλμῶν ἔχοντα οὐ κατιδεῖν τὸν Σωκρά- 
τὴ, ἀλλὰ καϑίζεσϑαι παρὰ τὸν Ἡγάϑωνα ἐν μέσῳ 

Σωκράτους r8 καὶ éxelvov: ! παραχωρῆσαι γὰρ τὸν 
Σωκράτη ὡς ἐκεῖνον καϑίζοιν. παραχαϑεζόμενον δὲ 

αὐτὸν ἀσπαζεσϑαΐ 18 τὸν ᾿γάϑωνα καὶ ἀναδεῖν. εἰ- 

πεῖν οὖν τὸν ἀγάϑωνα, "YmoAvere, παῖδες, bafis 

δὴν, ἵνα ἐκ τρίτων, κατακέηται. Πάνυ γε, εἰπεῖν τὸν 
Ἀλκιβιάδην" ἀλλὰ τίς ἡμῖν, ὅδε τρίτος συμπότης; Καὶ 
ἅμα μεταστρεφόμενον αὐτὸν ὁρᾶν τὸν Σωκράτη, ἰδόν- 
τα δὲ ἀναπηδῆσαι καὶ εἰπεῖν Ὦ, Ἥραχλεις, τουτὶ τὶ 

ἣν; Σωκράτης οὗτος ἐλλοχῶν αὖ ua ἐνταῦϑα κατέ- 

x8urO, ὥςπερ ! εἰώϑης ἐξαίφνης ἀναφαίνεσϑαι ὅπου 

ἐχὼ ᾧμην ἥκιστά σε ἔσεσϑαι. καὶ νῦν τί ἥκεις; καὶ τί 
αὖ ἐνταῦϑα κατεχλίνης; ὡς οὐ παρὰ ̓ ριστοφάνει οὐ- 

δὲ εἴ τις ἄλλος γελοῖος. ἔστι τα καὶ βούλεται" ἀλλὰ 

διεμηχανήσω, ὅπως παρὰ τῷ καλλίστῳ τῶν ἔνδον χα- 
τακείσει. Καὶ τὸν Σωκράτη, KD ἀιγάϑων, φάναι, ὅρα 

εἴ μοι ᾿ἐπαμύνεις" ὡς ἐμοὶ ὃ τούτου ἔρως τοῦ ἀνϑρώ- 
που οὐ φαῦλον, πρᾶγμα γέγονεν. ἀπ᾽ ἐκείνου γὰρ τοῦ 

χθόνου, ἀφ᾽ οὗ rovrov ἠράσϑην, οὐκέτι ἔξεστί μοι 
οὔτε ! προςβλέψαι οὔτε διαλοεχϑῆναι καλῷ οὐδενί, ἢ 
οὑτοσὶ ζηλοτυπῶν us καὶ φϑονῶν ϑαυμαστὰ ἐργά- 
eere καὶ λοιδορεῖταί 18 καὶ τὼ χεῖρβ μόγις ἀπέχεται. 

ὅρα οὖν, μή τι καὶ νῦν ἐργάσηται; ἀλλὰ διάλλαξον 

ἡμᾶς, ῆ, ἐὰν ἐπιχειρῇ βιάζεσϑαι, ἐπάμυνε, ὡς ἐγὼ 

τὴν τούτου μανίαν. 18 καὶ φιλεραστίαν πάνυ ὀῤῥωδῶ. 
Ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι, φάναι τὸν Ἡλκιβιάδην, ἐμοὶ καὶ σοὶ 

διαλλαγή. ἀλλὰ τούτων μὲν εἰςαῦϑίς σε τιμωρήσομαι" 
vU» δὲ μοι, ᾿᾿γάϑων, φάναι, μετάδος, τῶν ταινιῶν, 

ἵνα ! ἀναδήσω xoi τὴν τούτου ταυτηνὶ τὴν ϑαυμαστὴν 
κδφαλήν, καὶ μή μοι μέμφηται, ὅτι σὲ μὲν ἀγνέδησα, 
αὐτὸν δὲ νικῶντα ἐν λόγοις πάντας ἀνθρώπους, οὐ 

μόνον πρώην ὥςπερ σύ, ἀλλ᾿ ἀεὶ, ἔπειτα οὐκ ἀνέδη- 
σα. Καὶ ἅμα αὐτὸν λαβόντα τῶν ταινιῶν ἀναδεῖν 
τὸν Σωκράτη καὶ κατακλίνεσϑαι. ΧΧΧΙ. "Eme δὲ 
κατεκλίνη, sisi»: Εἶεν δή, ἀνδρες᾽ Ooxsirs γάρ μοι 
γήφειν" οὐκ ἐπιτρεπτέον ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον" ὡμολό- 
γηται γὰρ ταῦϑ᾽ ἡμῖν. ἄρχοντα οὖν αἱροῦμαι τῆς 
πόσεως, ἕως ἄν ὑμεῖς ἱκανῶς πίητα, ἐμαυτόν. ἀλλὰ 
φερέτω ᾿4γάϑων, εἴ τι ἔστιν ἔχπωμα μέγα. μᾶλλον δὲ 
οὐδὲν δεῖ, ἀλλὰ φέρε, παῖ, φάναι, τὸν ψυκτῆρα ἐχοῖ- | 

[214 yo», * ἰδόντα αὐτὸν πλέον ἢ ὀκτὼ κοτύλας χωροῦντα. 
τοῦτον dunno tuvo πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐχπιδῖν, ἔπει- 
τὰ τῷ Σωκράτϑι κελεύειν ἐγχεῖν καὶ ἅμα εἰπεῖν, Πρὸς 
μὲν “Σωκράτη, o ἄνδρες, τὸ σόφισμά μοι οὐδέν" ὁπό- 
σον γὰρ ὧν κϑλούῃ τις, τοσοῦτον ἐχπιὼν οὐδὲν μᾶλ- 
λον priora μεϑυσϑῇ. Τὸν μὲν ov» Σωχρατη, ἐγ- 
χέαντος τοῦ παιδός, nive: τὸν δ᾽ Ἐρυξίμαχον, Πῶς 

οὖν, φάναι, [5] voe AD ποιοῦμεν; οὕτως οὔτε τι 

λέγομεν ἐπὲ τῇ ' κύλικι ovr ἐπάδομεν, ἀλλ᾿ ἀτεχνῶς 
ὥρπερ οἵ διψῶντες πιόμεϑα; Τὸν οὖν ᾿Αλκιβιάδην 
εἰπεῖν, $2 Ἐρυξίμαχε, βέλτιστα βελτίστου. πατρὸς καὶ 

σωφρονξστάτου, χαῖρθ. Καὶ γὰρ σύ, φάναι τὸν Ἐ- 
12 
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adis τ 
ρουξίμαχον" aÀÀa τὶ ποιῶμεν; 

δεῖ γάρ σοι πείϑεσϑαι" 

ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων. 

ἐπίταττε οὖν 0 τι βούλει. "ἄκουσον δή, εἰπεῖν τὸν 
᾿Ερυξίμαχον. ἡμῖν, πρὶν σὲ εἰςελϑεῖν, ἔδοξε χρῆναι ἐπὶ 
δεξιὰ ἕκαστον ἐν μέρει. λόγον ! περὶ Ἔρωτος εἰπεῖν ὡς 

δύναιτο κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οἵ μὲν οὖν ἄλλοι 

πάντες ἡμεῖς εἰρήκαμεν" σὺ δ᾽ ἐπειδὴ οὐκ εἴρηκας καὶ 
ἐκπέπωκας, δίκαιος εἶ εἰπεῖν, εἰπὼν δ᾽ ἐπιτάξαι Σω- 

κράτει ὃ τι ἄν βούλῃ, καὶ τοῦτον τῷ ἐπὶ δεξιὰ καὶ 

οὕτω τοὺς ἄλλους. ᾿Α4λλά, φάναι, [5] "EovEluays, τὸν 

᾿Αλκιβιάδην, παλῶς μὲν λέγεις, μεϑύοντα δὲ ἄνδρα πα- 

ei »ηφόντων λόγους παραβάλλειν μὴ οὐκ ἐξ ἴσου 3 
καὶ ἅμα, ὦ μακάριε, πείϑει τί ge ! Σωκράτης. ὧν ἀρ- 
τι εἶπεν; ἢ οἶσϑα, ὅτι τοὐναντίον ἐστὶ πᾶν ἢ O ἔλε- 
ye οὗτος γάρ, ἐάν τινα ἐγὼ ἐπαινέσω τούτου παρόν- 
τος ἢ ϑεὸν ἢ ἀνϑρῶπον αλλον 7| τοῦτον, οὐκ ἀφέξϑ- 

ταὶ μου τὼ zeige. Οὐκ εὐφημήσεις; φάναι τὸν Σω- 
“Μὰ τὸν Ποσειδῶ, εἰπεῖν τὸν ᾿Αλκιβιάδην, μη- 

δὲν À£ys πρὸς ταῦτα, ὡς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαι- 

γέσαιμι σοῦ παρόντος. ᾿Αλλ οὕτω ποΐει, φάναι τὸν 
Ἐρυξίμαχον, εἰ βούλει" Σωκράτη ἐπαίνεσον. “Πῶς λὲΞ 

jeu; εἰπεῖν τὸν ᾿Δλκιβιάδη»" δοκδῖ χρῆναι, [5 Epvii- 
μαχε; ἐπιϑῶμαι ! τῷ ἀνδρὶ καὶ τιμωρήσωμαι ὑμῶν 
ἐναντίον; Οὗτος, φάναι τὸν Σωκράτη, τί ἐν νῷ ἔχεις; 
ἐπὶ τὰ γελοιότεριζ με ἐπαινέσεις; ἢ τί ποιήσεις; Τά- 

EM) SY 5 " 2 D E , 
ληϑὴ ἐρῶ. αλλ ὅρα, εἰ παρίης. 4a μέντοι τὰ 78 

ἀληϑῆ παρίημι καὶ κελεύω λέγειν. Οὐκ ἄν φϑάνοιμι, 
εἰπεῖν τὸν ᾿Αλκιβιάδην. καὶ μέντοι οὑτωσὶ ποίησον. ἐάν 
τι μὴ ἀληϑὲς λέγω, μεταξὺ ἐπιλαβοῦ, ἂν βούλῃ, καὶ 

εἰπέ, ὅτι τοῦτο ψεύδομαι" ἑκὼν γὰρ * εἶναι οὐδὲν 
ψεύσομαι. ἐὰν μέντοι ἀγαμιμνησκόμενος ἄλλο ἀλλο- 

ϑεν λέγω, μηδὲν ϑαυμάσῃς" οὐ 160 τι ῥάδιον τὴν σὴν 
ἀτοπίαν ὧδ᾽ ἔχοντι εὐπόρως χαὶ ἐφεξῆς καταριϑμῆσαι. 
XXXI. Σωκράτη δ᾽ ἐγὼ ἐπαινϑῖν, a ἄνδρες, οὕτως 

ἐπιχειρήσω, δι εἰκόνων. οὗτος μὲν οὖν ἴσως οἰήσεται 
ἐπὶ τὰ γελοιότερα, ἔσται δ᾽ ἡ εἰκὼν τοῦ ἀληϑοῦς ἕνε- 

κα, οὐ τοῦ γελοίου. φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν 
εἶναι τοῖς Σειληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις 

καϑημένοις, ! οὕςτινας ἐργάζονται oi δημιουργοὶ σύ- 
ριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχοντας" ot διχάδε διοιχϑέντες φαί- 

γονται ἔνδοϑεν ἀγάλματα ἔχοντες ϑεῶν. καὶ φημι αὖ 

ἐοικέναι αὐτὸν τῷ Σατύρῳ, τῷ Magog. ὅτι μὲν οὖν 
τό qs εἶδος ὃ ὅμοιος εἶ τούτοις, à “Σώκρατες, οὐδ᾽ "ἄν" 

αὐτὸς δήπου ἀμφιςβητήσαις" ὡς δὲ καὶ τάλλα ἔοικας, 
μετὰ τοῦτο ἄκουε. τὸ εἶ ἢ ov; ἐὰν γὰρ μὴ ὁμο- 
λογῇς; μάρτυρας παρέξομαι. ἀλλ οὐκ αὐλητής; πολύ 

ὃ μέν "78 δ ὀργάνων 
ἐπήλει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει, 

καὶ ἔτι νυνὶ ὃς ἂν τὰ ἐχείνου αὐλῇ. ἃ γὰρ Ὄλυμπος 
ηὔλει, “Μαρσύου λέγω, τούτου διδάξαντος. τὰ οὖν ἐχεΐ- 

vov ἐάν τε ἀγαϑὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάν τὸ φαύλη αὐλη- 

τρίς, μόνα κατέχεσϑαι ποιεῖ καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν ϑεῶν 
τε καὶ τελετῶν δεομένους διὰ τὸ ϑεῖα εἶναι. σὺ δ᾽ 
ἐχείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτι ἄνευ ὀργάνων 
ψιλοῖς λόγοις ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖς. ἡμεῖς γοῦν ὅταν 

μὲν του ! ἄλλου ἀκούωμεν λέγοντος καὶ πάνυ ἀγαϑοῦ 
ῥήτορος ἄλλους λόγους, οὐδὲν μέλει, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

͵ 
χρατῆη. 

78 ϑαυμ ασιώτερος ἐχείνου" 

Ὅ τι ἄν σὺ κελεύῃς. || οὐδενί ἐπειδὰν δὲ σοῦ τις ἀκούῃ ἢ 

PLATONIS 

ἢ τῶν σῶν λόγων, 
ἄλλου λέγοντος, κἂν πάνυ φαῦλος gj 0 λέγων, day 18 

γυνὴ ἀκούῃ ἐάν τε ἀνὴρ ἐάν τε μειράκιον, ἐχπδπλη-. 

γμένοι ἐσμὲν καὶ κατεχόμεϑα. ἐγὼ γοῦν, [5] ἄνδρες, εἰ 
μὴ ἔμελλον κομιδῇ δόξειν. μεϑύειν, εἶπον ὀμόσας ἄν 

ὑμῖν oic δὴ πέπονϑα αὐτὸς ὑπὸ τῶν τούτου λύγων 
καὶ πάσχω ἔτι καὶ νυνί. ὅταν γὰρ ἀκούω, ! πολύ μοι |E 

PA al a 7 ; ! 
μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαντιώντων 4| r8 καρδία πηδᾷ τὸ τὸ 
δάκρυα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου. ὁρῶ δὲ 
zal ἄλλους παμπόλλους τὰ αὐτὰ πάσχοντας. Περι- 
κλέους δὲ ἀκούων καὶ ἄλλων ἀγαϑῶν ῥητόρων εὖ μὲν 
ἡγούμην λέγειν» ποιοῦτον δ᾽ οὐδὲν ἐ ἔπασχον, οὐδὲ τε- 

ϑορύβητό μου 7 ψυχὴ οὐδ᾽ E ανάχτει, ὡς ἀνδραπο- 
δωδῶς διακειμένου. ἀλλ ὑπὸ τουτουὶ τοῦ Μαρσύου 
πολλάκις δὴ οὕτω διοτέϑην, * ὥςτε μοι δόξαι μὴ βιω- 216 

τὸν εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω. xai ταῦτα, “Σώκρατες, οὐκ 
ἐρεῖς ὧκ οὐκ ἀληϑῆ. καὶ ἔτι m d »ῦν ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῷ, 
ὅτι, εἰ ἐϑέλοιμι παρέχειν τὰ ὦτα, οὐκ ἂν καρτερήσαι- 
μι, ἀλλὰ ταὐτὰ ἂν πάσχοιμι. ἀναγκάζει γάρ μ8 ὅμο- 

λογεῖν, ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς ὧν αὐτὸς ἔτι, ἐμαυτοῦ μὲν 

ἀμελῶ, τὰ δ᾽ ᾿Αϑηναίων πράττω. βίᾳ οὖν ὥςπερ ἀπὸ 

τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχομαι φεύγων, ἵνα 
μὴ αὐτοῦ καϑήμενος παρὰ τούτῳ ! καταγηράσω. πέ- B 
πονϑα δὲ πρὸς τοῦτον μόνον ἀνϑρώπων, 0 οὐκ ἂν τις 
οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσϑαι ὁντινοῦν. ἐγὼ 
δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι. ξύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ ay- 
τιλέγειν μὲν οὐ δυναμένῳ, ὡς οὐ δεῖ ποιεῖν ἃ οὗτος 

χελεύει, ἐπειδὰν δὲ ἀπέλθω, ἡττημένῳ τῆς τιμῆς τῆς 

ὑπὸ τῶν πολλῶν. δραπετεύω, οὖν αὐτὸν καὶ φεύγω, καὶ 
ὅταν ἴδω, αἰσχύνομαι ! τὰ ὡμολογημένα. xal πολλάκις c 
μὲν ἡδέως ἃ ἂν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ ὄντα ἐν ὀνϑρύποιρ, εἰ 
δ᾽ «v τοῦτο γένοιτο, εὖ οἷδ᾽ ὅτι πολὺ μεῖζον ἄν ἀ- 

χϑοίμην, ὥςτε οὐκ ἔχω ὅ τι χρήσομαι τούτῳ τῷ ἀν- 
ϑρώπῳ. ΧΧΧΠΙ. Καὶ ὑπὸ μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων 

Y s ] ^ 3» ^ ^ , c ox καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνϑασιν ὑπὸ 

τοῦδε τοῦ Σατύρου: ἄλλα δὲ μου ἀκούσατε ὡς ὅμοιός 
τὲ ἐστιν οἷς ἐγὼ εἴχασα αὐτόν, χαὶ τὴν δύναμιν, ὡς 
ϑαυμασίαν i ἔχει. εὖ γὰρ ἔστα, ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον 
! γιγνώσκει" ἀλλὰ ἐγὼ δηλώσω, ἐπείπερ ἠρξάμην. ópü- D 
τε γάρ, ὅτι “Σωκράτης ἐρωτικῶς διάκειται τῶν καλῶν 
καὶ ἀεὶ περὶ τούτους ἐστὶ καὶ ἐκπέπληκται; καὶ αὖ 
ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν, ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ 
τοῦτο. οὐ σειληνῶδες; σφόδρα γε. τοῦτο γὰρ οὗτος 
ἔξωϑεν περιβέβληται, ὥςπερ ὁ ἐγλυμμένος Σειληνός" 
» ἐν! ^ , ΕΝ , Ey] 
ἔνδοϑεν δὲ ἀνοιχϑεὶς πόσης, οἴεσϑε, γέμει, ὦ ἄνδρες 
συμπόται, σωφροσύνης; ἴστε, ὅτι οὔτ᾽, εἴ τις καλός 
ἐστι, μέλει αὐτῷ οὐδὲν, ἀλλὰ καταφρονεῖ τοσοῦτον, 
Lj DOOR. Ἐπ 5 " »23 Ji , »2 
ὅσον ov) ἂν sic οἰηϑείη, ovr ' εἴ τις πλούσιος, ovr E 
εἰ ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων τῶν ὑπὸ πλήϑους μακαρι- 

JU - * , - » 

ζομένων. ἡγεῖται δὲ πάντα ταῦτα τὰ χτήματα οὐδενὸς 
; Lee e Ae : 
ἄξια καὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι, εἰρωνευόμενος δὲ καὶ παΐ- 
ζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ. 

* - * 2 ΕΥ̓ 

σπουδάσαντος δὲ αὐτοῦ καὶ ἀνοιχϑέντος οὐκ οἶδα εἴ 
AS ξεν. 3 P. EY en c E 

τις ἑώρακε τὰ ἐντὸς ἀγάλματα. ἀλλ ἐγὼ ἤδη mor si- 

δον, καὶ μοι ἔδοξεν οὕτω ϑεῖα xal χρυσᾶ εἶναι καὶ 

y^ 

, 3 
πάγκαλα * xoi ϑαυμαστά, ὥςτε ποιητέον εἶναι, ἐν 3211 

βραχεῖ 0 τι κελεύοι “Σωκράτης. ἡγούμενος δὲ αὐτὸν 
ἐσπουδακέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὥρᾳ ἕρμαιον ἡγησάμην εἶναι 
καὶ εὐτύχημα ἐμὸν ϑαυμαστόν, ὡς ὑπάρχον μοι iod) 
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c D 21:31 $3) ὦ L7 ? » 
σαμένῳ Σωκράτει πάντ᾿ ἀκοῦσαι, ὅσαπερ οὗτος ἤδει" 
ἐφρόνουν γὰρ δὴ ἐπὶ τῇ ὥρᾳ ϑαυμάσιον ὅσον. ταῦτα 
ovy διανοηϑείς, “πρὸ τοῦ οὐκ εἰωϑὼς ἄνευ ἀκολούϑου 

μόνος μετ᾽ αὐτοῦ γίγνεσϑαι, τότδ ἀποπέμπων τὸν ἀκό- 
λουϑον μόνος συνεγιγνόμην. ! δοῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς πάν- 
τὰ τὐἀληϑῆ εἰπεῖν" ἀλλὰ προςέχετϑ τὸν γοῦν, καὶ & 

ψεύδομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε. “συνεγιγνόμην γάρ, ὦ 
ἄνδρες, μόνος μόνῳ, καὶ Quy αὐτίκα διαλέξεσϑαι αὐ- 
τόν μοι ἅπερ ἂν ἐραστὴς παιδικοῖς ἐν ἐρημίᾳ διαλε- 
χϑείη, καὶ ἔχαιρον. τούτων δ᾽ οὐ μάλα ἐγίγνετο οὐδὲν, 
ἀλλ᾽ ὥςπερ, εἰώϑει διαλεχϑεὶς ἂν μοι καὶ συνημερεύσας 
ᾧχετο ἀπιών. μετὰ ταῦτα συγγυμνάζεσϑαι προὐχκαλού- 
μὴν αὐτὸν ! καὶ συνεγυμναζόμην, ὡς τι ἐνταῦϑα m8- 
ρανῶν. συνεγυμνάζετο οὖν μοι xoi προςζεπάλαιβ πολ- 
λάκις οὐδενὸς παρόντος. καὶ τὶ δεῖ λέγειν; οὐδὲν γάρ 
μοι πλέον ἢν. ἐπειδὴ δὲ οὐδαμῇ ταύτῃ ἤνυτον, ἔδοξέ 
μοι ἐπιϑετέον εἶναι τἀνδρὶ κατὰ τὸ καρτερὸν καὶ οὐκ 
ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγκεχειρήκη, ἀλλὰ ἰστέον ἤδη, τὶ 

ἐστι τὸ πρᾶγμα. προκαλοῦμαι δὴ αὐτὸν πρὸς τὸ συν- 
δειπνεῖν, ἀτεχνῶς ὥςπερ ἐραστὴς παιδικοῖς ἐπιβουλεύ- 
Qv. καί μοι οὐδὲ ! τοῦτο ταχὺ ὑπήκουσεν, ὅμως δ᾽ ovr 
χφόνῳ ἐπείσϑη. ἐπειδὴ δὲ ἀφύκϑτο τὸ πρῶτον, δειπνή- 

σας ἀπιέναι ἐβούλετο. καὶ τότε μὲν αἰσχυνόμενος ἀφῆ- 
κα αὐτόν᾽ αὖϑις δὲ ἐπιβουλεύσας, ἐπειδὴ ἐδεδειτινήκει, 

διελεγόμην πόῤῥω τῶν νυκτῶν, καὶ ἐπειδὴ ἐβούλετο 
ἀπιέναι, σκηπτόμενος, ὅτι ὀψὲ εἴη, προςηνάγκασα αὖὐ- 
τὸν μένειν. ἀνεπαύετο οὖν ἐν τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ, ἐν 
ἧπερ ἐδείπνει, καὶ οὐδεὶς ἐν τῷ οἰκήματι ἄλλος καϑηῦ- 
δὲν ἢ ἡμεῖς. ! μέχρι μὲν οὖν δὴ δεῦρο τοῦ λόγου κα- 
λῶς ἂν ἔχοι καὶ πρὸς ὁντινοῦν λέγειν" τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν 

οὐκ ἂν μου ἠκούσατε λέγοντος, si μὴ πρῶτον μέν, τὸ 
λεγόμενον, οἶνος ἄνϑυ v8 παίδων καὶ uera παΐδων ἦν 
ἀληϑής, ἔπειτα ἀφανίσαι Σωκράτους ἔργον ὑπερήφα- 
γον εἰς ἔπαινον ἐλϑόντα ἀδικόν μοι φαΐνϑται. ἔτι δὲ 
τὸ τοῦ δηχϑέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως πάϑος κἀμὲ ἔχει. 
φασὶ 769 πού τινὰ τοῦτο παϑόντα οὐκ ἐϑέλειν λέγειν 

οἷον ἦν πλὴν τοῖς δεδηγμένοις, ὡς μόνοις * γγωσομέ- 

oig τὸ xat συγγνωσομένοις, SL πᾶν ἐτόλμα δρᾶν. 18 
καὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος 18 ὑπὸ 

ἀλγεινοτέρου. καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν ἂν τις δηχϑείη 

— τὴν καρδίαν γὰρ ἢ ψυχὴν ἢ ὃ τι δεῖ αὐτὸ ὀνομά- 
σαι πληγεὶς τε καὶ δηχϑεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λό- 

γῶν, ot. ἔχονται ἐχίδνης ἀγφιώτερον, γέου ψυχῆς μὴ 
ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται, καὶ ποιοῦσι δρᾶν τὸ καὶ λέγειν 

ὅτιοῦν — καὶ ὁρῶν αὖ Φαίΐδρους, ιγάϑωνας, ! Ἔρυ- 

ξιμάχους, Παυσανίας, Ἡριστοδήμους τε καὶ Mgwro- 
φάνας᾽ Σωχράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ καὶ λέγειν, καὶ ὅσοι 
ἄλλοι; πάντες γὰρ κδκοινωνήκατϑ τῆς φιλοσόφου μα- 

γίας τ καὶ βακχείας" διὸ πάντες ἀκούσεσϑε᾽ συγγνώ- 
σεσϑε γὰρ τοῖς T8 τότϑ πραχϑεῖσι καὶ τοῖς νῦν λεγο- 

μένοις. οἵ δὲ οἰκέται, καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶ βέβηλός TE 

καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ μεγάλας τοῖς ὠσὶν ἐπίϑε- 
σϑε. XXXIV. Ἐπειδὴ γὰρ οὗν, ὦ ἄνδρες, 0 τ λύ- 
χνος ἀπεσβήκει καὶ οἵ παῖδες ἔξω ἦσαν, ! ἔδοξέ μοι 

χρῆναι μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτόν, αλλ ἐλευϑέρως 
εἰπεῖν ἅ μοι ἐδόκδι. καὶ εἶπον κινήσας αὐτόν, ᾿Σώχρα- 
τες, καϑεύδεις; Οὐ δῆτα, ἡ δ᾽ ὅς. Οἶσϑα ov» ἃ μοι 

δέδοκται; Τί μάλιστα; ἔρη. Σὺ ἐμοὶ δοκεῖς, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι μόνος, καί μοι φαΐ- 
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y8L ὀχγεῖν μνησϑῆναι πρός ua. ἐχὼ δὲ οὑτωσὶ ἔχω" 
πάνυ ἀνόητον ἡγοῦμαι εἶναί σοι “μὴ οὐ καὶ τοῦτο χα- 
ρίζεσϑαι καὶ εἴ τι ἄλλο ἢ τῆς οὐσίας τῆς ἐμῆς δέοιο ἢ 
τῶν φίλων τῶν ! ἐμῶν. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδέν ἐστι πρε- 
σβύτερον τοῦ ὡς ὃ τι βέλτιστον ἐμὲ γενέσϑαι, τούτου 
δ᾽ οἷμαίΐ μοι συλλήπτορα οὐδένα κυριώτερον εἶναι σοῦ. 
ἐγὼ δὴ τοιούτῳ ἀγδρὶ πολὺ μᾶλλ ον ἂν μὴ χαριζόμενος 
αἰσχυνοίμην τοὺς φρονίμους, ἢ χαριζόμενος τούς τε 
πολλοὺς καὶ ἄφρονας. Καὶ οὗτος ἀκούσας μάλα &L- 

ρωνικῶς καὶ σφόδρα ἑαυτῷ εἰωϑότως ἔλεξεν, 42 φίλε 
Ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ ὄντι οὐ φαῦλος εἶναι, εἴπερ 

aig τυγχάνει ὄντα. !à λέγεις πρὶ ἐμοῦ, καί τις ἔστ᾽ 

ἐν ἐμοὶ δύναμις, δὶ ἧς ἂν σὺ γένοιο ἀμείνων" ἀμήχα- 
γόν τοι κάλλος ὁρῴης ἂν ἐν ἐμοὶ καὶ τῆς παρὰ σοὶ 
εὐμορφίας πάμπολυ διαφέρον. εἰ δὴ καϑορῶν αὐτὸ 
κοιγώσασϑαὶ τὲ “μοι ἐπιχειρεῖς καὶ ἀλλάξασϑαι κάλλος 

ἀντὶ κάλλους, οὐκ ὀλίγῳ μου πλεονεκτεῖν διανοεῖ, ἀλλ᾽ 

ἀντὶ δύξης ἀλήϑειαν καλῶν χτᾶσϑαι ἐπιχειρεῖς * καὶ 

τῷ ὄντι χρύσεα χαλκείων διαμείβεσϑαι νοεῖς. ἀλλ᾽, ὦ 
μακάριε, ἄμεινον σκόπει, μή σε λανϑάνω οὐδὲν ὧν. ἣ 

τοι τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν, ὅταν ἢ 
τῶν ὀμμάτων τῆς ἀχμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ" 
τῶν ἔτι πόῤῥω. Koyo ἀκούσας, Τὰ μὲν παρ᾿ ἐμοῦ, 

ἔφην, ταῦτ᾽ ἐστίν, ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται ἢ ὡς δια- 

γοοῦμαι" σὺ δὲ αὐτὸς οὕτω βουλεύου, ὁ ὅ τι σοΐ τε ἄρι- 
στον καὶ ἐμοὶ ἡγεῖ. Ἀλλ᾽, ἔφη, τοῦτό ys &V λέγεις" 

ἐν γὰρ τῷ ἐπιόντι χφόνῳ ' βουλευόμενοι πράξομεν ὃ 
ἂν φαίνηται γῷν περὲ T6 τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων 

ἄριστον. ᾿Εγὼ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας T8 καὶ εἰπὼν καὶ 
ἀφεὶς ὥςπερ βέλη τετρῶσϑαι αὐτὸν ᾧμην. καὶ ἀναστάς 

γε, οὐδὲ ἐπιτρέψας τούτῳ εἰπεῖν οὐδὲν ἔτι, ἀμφιέσας 

τὸ ἱμάτιον τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτον --- καὶ γὰρ ἦν χειμών 
—, ὑπὸ τὸν τρίβωνα κατακλινεὶς τὸν τουτουΐ, περιβα- 

λὼν τὼ χεῖρδ ! τούτῳ τῷ δαιμονίῳ ὡς ἀληϑῶς καὶ 
ϑαυμαστῷ, κατεκείμην τὴν νύκτα ὅλην. καὶ οὐδὲ ταῦ- 
τα «v, ὦ Σώκρατες, ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι. ποιήσαντος 

δὲ δὴ ταῦτα ἐμοῦ, οὗτος τοσοῦτον περιδγένετό 18 καὶ 
κατεφρόνησε καὶ “κατεγέλασε τῆς ἐμῆς ὥρας καὶ ὕβοι- 
σε᾿ καίπϑρ ἐκεῖνο ye Qua τι εἶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί" 
δικασταὶ γάρ ἐστϑ τῆς “Σωκράτους ὑπερηφανίας. εὖ 
γὰρ ἴστε, μὰ ϑεούς, μὰ ϑεάς, οὐδὲν περιττότερον κα- 
ταδεδαρϑηκὼς ἀνέστην μετὰ ! Σωχράτους ἢ εἰ μετὰ 
πατρὸς καϑηῦδον ἢ ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου. ΧΧΧΥ. 
Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο τίνα οἰδοϑέ μὲ διάνοιαν ἔχειν, ἡγού- 
uso» μὲν qnia dou, ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου φύσιν 
τε καὶ σωφροσύνην. καὶ ἀνδρείαν, ἐντετυχηκότα ἀνϑρώ- 
πῳ τοιούτῳ, οἵῳ ἐγὼ οὐκ ἂν ᾧμην ποτὲ ἐντυχεῖν εἰς 
φρόνησιν καὶ εἰς καρτερίαν; Gers ovd" ὅπως οὖν 09- 
γιξοίμην εἶχον, καὶ ἀποστερηϑείην τῆς τούτου συνου- 

σίας, οὐϑ' ! ὅπῃ προξαγαγοΐμην αὐτὸν εὐπόρουν. εὖ 
γὰρ ἤδη, ὅτι χρήμασί TÉ πολὺ μᾶλλον ἄτρωτος av 

πανταχῇ ἢ σιδήρῳ ὃ Αἴας, ᾧ τὲ ᾧμην αὐτὸν μόνῳ 
ἁλώσεσϑαι, διεπεφεύγει με. ἡπόρουν δή, καταδεδουλω- 

μένος τα ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ οὐδενὸς 
ἄλλου περιῆα. Ταῦτά T8 γάρ μοι ἅπαντα προὐγεγό- 
γδι, καὶ uer ταῦτα στρατεΐα ἡμῖν εἰς Ποτίδαιαν ἐγέ- 

veto κοινὴ καὶ συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ. πρῶτον μὲν οὖν τοῖς 
πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων ὑπότϑ γοῦν ἀναγκασϑείημεν ἀποληφϑέντες 

12* 

gv δὲ τού- 
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που, oix δὴ * ἐπὶ στρατείας, ἀσιτεῖν, οὐδὲν ἡ ἦσαν n 

ἄλλοι πρὸς τὸ καρτερεῖν. ἔν T ov ταῖς εὐωχίαις μόνος 

ἀπολαύειν οἷός T ἣν τά T ἄλλα, καὶ πίνειν οὐκ ἐθό- 

λων, ὁπότ᾽ ἀγαγκασϑείη, πάντας ἐκράτει, xai ὃ πάν- 

των ϑαυμαστότατον, Σωκράτη μεϑύοντα οὐδεὶς πώ- 
ποτε ἑώρακεν ἀνϑρώπων. τούτου μὲν οὖν poi δοκεῖ 

καὶ αὐτίχα ὁ ἔλεγχος ἔσεσϑαι. πρὸς δὲ αὐ τὰς τοῦ 

χειμῶνος καρτερήσεις — δεινοὶ γὰρ αὐτόϑι χειμῶνες 

-- ϑαυμάσια εἰργάζετο τά τὸ ἄλλα, ! χαὶ ποτε ὄντος 

πάγου οἵου δεινοτάτου, καὶ πάντων ἢ οὐκ ἐξιόντων 

ἔνδοϑεν, Th EL τις ἐξίοι, ἡμφιεσμένων τϑ ϑαυμαστὰ δὴ 

ὅσα καὶ ὑποδεδεμένων καὶ ἐνειλιγμένων. τοὺς πόδας εἰς 

πίλους καὶ ἀρνακίδας, οὗτος δ᾽ ἐν τούτοις ἐξήει ἔχων 
ἱμάτιον μὲν τοιοῦτον, οἷόνπερ καὶ πρότερον εἰώϑει 

φορεῖν, ἀνυπόδητος δὲ διὰ τοῦ κρυστάλλου ῥᾷον ἐπο- 
ρεύετο ἢ οἵ ἄλλοι ὑποδεδεμένοι. οἱ δὲ στρατιῶται ὑπέ- 
βλεπον αὐτὸν ὡς καταφρονοῦντα σφῶν. XXXVI. Καὶ 

! ταῦτα μὲν δὴ ravra 

1 s, "«» 
οἷον δ᾽ av τόδ᾽ ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ 

ἐχεῖ ποτὲ ἐπὶ στρατείας, ἄξιον ἀκοῦσαι. ξυνγοήσας 

γὰρ αὐτόϑι ἕωϑὲν τι εἱστήκει σκοπῶν, καὶ ἐπειδὴ οὐ 

προὐχώρει αὐτῷ, οὐκ ἀνίει, ἀλλὰ εἱστήκει ζητῶ». xai 
ἤδη qw μεσημβρία, καὶ ἄνϑρωποι ἤσϑάνοντο, καὶ ϑαυ- 
μάζοντες ἄλλος ἄλλῳ ἔλεγεν; ὅτι “Σωκράτης ἐξ ἑωϑι- 

vov φροντίζων τι ἕστηκε. τελευτῶντες δὲ τινες τῶν Ἰώ- 
γὼ», ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, δειπνήσαντες, ! καὶ γὰρ ϑέρος 

τότε γ8 ἢν, χαμεύνια ἐξενεγκάμενοι ἅμα μὲν ἐν τῷ 
ψύχει καϑηῦδον, ἅμα δὲ ἐφύλαττον αὐτόν, εἰ καὶ τὴν 
γύχτα ἑστήξοι. ὁ δὲ εἱστήκει, μέχρι ἕως ἐγένετο καὶ 
ἥλιος ἀνέσχεν ἔπειτα ᾧχετ᾽ ἀπιὼν προςϑυξάμενος τῷ 
ἡλίῳ. Εἰ δὲ βούλεσϑ8 ἐν ταῖς μάχαις" τοῦτο γὰρ δὴ 
δίκαιόν rye αὐτῷ ἀποδοῦναι. 0r8 γὰρ 7 μάχῃ qv, ἐξ ἧς 
ἐμοὶ καὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν oi στρατηγ οἷ, οὐδεὶς ἄλλος 
ἐμὲ ἔσωσεν ἀνϑρώπων ἢ οὗτος, ! τετρωμένον ovx ἐϑέ- 
λων ἀπολιπεῖν, ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα καὶ cv- 

τὸν ἐμέ. καὶ ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, καὶ τότε ἐκέλευον 
σοὶ διδόναι τἀριστεῖα τοὺς στρατηγούς, καὶ τοῦτο γέ 

μοι οὔτε μέμψει οὔτε ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι. ἀλλὰ γὰρ 
τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων 
καὶ βουλομένων ἐμοὶ διδόναι τἀριστεῖα, αὐτὸς προϑυ- 

μότερος ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. 
Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες, ἄξιον ἦν ϑεάσασϑαι “Σωκράτη, 

ὅτε ἀπὸ * Δηλίου φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον" 

ἔτυχον γὰρ. παραγενόμενος ὕτπον ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. 
ἀνεχώρει οὖν ἐσχεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων. οὗτός 
τε ἅμα καὶ Δάχης" καὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν 
ευϑὺς παρακελεύομαί τε αὐτοῖν Juge» καὶ ἔλεγον, 

ὅτε οὐκ ἀπολείψω αὐτώ. ἐγταῦϑα δὴ καὶ κάλλιον ἐθε- 

ασάμην “Σωκράτη ἢ ἐν “Ποτιδαΐᾳ" αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν 

φόβῳ ἡ διὰ τὸ ἐφ᾽ ἵππου εἶναι" πρῶτον μὲν ὅσον π8- 
gri Acymoc τῷ ! ἔμφρων εἶναι" ἔπειτα ἔμοιγϑ ἐδόκει, 
[5] Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐχεῖ διαπορεύ- 

εσϑαι ὥςπερ καὶ ἐνθάδε, βρενϑυόμενος καὶ τὠφϑαλ- 
μὼ παραβάλλων, ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς φιλίους 
καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος ὧν παντὶ καὶ πάνυ πόῤῥω- 

ϑεν, ὅτι, Bi τις ἅψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, μάλα ἐῤ- 

ῥωμένως ἀμυνεῖται. διὸ καὶ ἀσφαλῶς ἀπήει καὶ οὗτος 
καὶ 0 ἕτερος" σχεδὸν γάρ τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν 

PLATONIS 

τῷ πολέμῳ οὐδὲ mroyrai, ἀλλὰ τοὺς ! προτροπάδην c 
, , “51 φεύγοντας διώκουσι. Πολλὰ μὲν οὖν ἂν τις καὶ ἀλ- 

λα ἔχοι Σωκράτη ἐπαινέσαι xoi ϑαυμάσια- ἀλλὰ τῶν 
* L4 3 ΄ 

μὲν ἄλλων nire μάτων τάχ᾽ ἂν τις καὶ περὲ ἄλλου uj 

τοιαῦτα εἴποι, TO δὲ uberi ἀνϑρώπων ὅμοιον εἶναι, y 
μήτε τῶν παλαιῶν μήτε τῶν νῦν ὄντων, τοῦτο ἄξιον 
παντὸς ϑαύματος. οἷος γὰρ Ἀχιλλεὺς ἐγένετο, ἀπει- 

χάσειεν ἂν τις καὶ Βρασίδαν καὶ ἄλλους, καὶ οἷος αὖ 

Περικλῆς, καὶ Ἱγέστορα καὶ Ἀντήνορα, εἰσὶ δὲ ! καὶ 

ἕτεροι" καὶ τοὺς ἀλλους κατὰ ταῦτ ἂν τις ἀπεικαζοι" 

οἷος δὲ οὑτοσὶ γέγονε τὴν ἀτοπίαν ἄνϑρωπος, καὶ 
αὐτὸς xai οἵ λόγοι αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἐγγὺς ἂν εὖροι τις &- 
τῶν, οὔτε τῶν νῦν οὔτε τῶν “παλαιῶν, εἰ μὴ ἄρα εἰ 
οἷς ἐγὼ λέγω ἀπεικάζοι τις αὐτόν, ἀνϑρώπων μὲν μη- 

dor, τοῖς δὲ Σειληνοῖς xai Σατύροις, αὐτόν τε καὶ 

τοὺς λόγους. XXXVIL. Koi γὰρ οὖν καὶ τοῦτο ἐν 

τοῖς πρώτοις παρέλιπον, ὅτι καὶ οἵ λόγοι αὐτοῦ ὅμοι- 

ὁτατοΐ εἰσι τοῖς Σειληνοῖς τοῖς διοιγομένοις. εἰ ! γὰρ 

ἐθέλει τις τῶν Σωκράτους ἀκούδιν λόγων, φανεῖδν ἄν 

πάνυ γελοῖοι τὸ πρῶτον᾽ τοιαῦτα καὶ ὀνόματα καὶ 
ῥήματα ἔξωϑεν περιαμπέχονται Σατύρου ἂν τινα ὕβρι- 
στοῦ δοράν. ὄνους γὰρ κανϑηλίους λέγει καὶ χαλκέας 

τινὰς καὶ σκυτοτόμους xa βυρσοδέψας, καὶ ἀεὶ διὰ 

τῶν αὐτῶν ταὐτὰ φαΐνεται λέγειν, Gers ἄπειρος καὶ 

ἀνόητος ἄνθρωπος πᾶς ἄν τῶν λόγων xoroyelageu. 
E διοιγομένους δὲ ἰδὼν àv τις καὶ ἐντὸς αὐτῶν γιγνό- 
μξνος πρῶτον μὲν γοῦν ἔχοντας ἔνδον μόνους εὑρήσει 
τῶν λόγων, ἔπδιτα ϑειοτάτους καὶ πλεῖστα ἀγάλματα 

ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς ἔχοντας καὶ ἐπὶ πλεῖστον τείνοντας, 
μᾶλλον δὲ ἐπὶ πᾶν ὅσον προφήκει σκοπεῖν 29 μέλλοντι 
καλῷ κἀγαϑῷ ἔσεσϑαι. Ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ ἰἄνδρες, ἃ 

ἐγὼ Σωκράτη ἐπαινῶ: καὶ αὖ ἃ μέμφομαι συμμίξας 
ὑμῖν εἶπον ἅ ue ὕβρισε. καὶ μέντοι οὐκ ἐμὲ μόνον 

ταῦτα ! πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ “Χαρμίδην τὸν Γλαύχωνος B 

καὶ Εὐθύδημον τὸν Διοκλέους καὶ ἄλλους πάνυ πολ- 

λούς, οὕς οὗτος ἐξαπατῶν ὡς ἐραστὴς παιδικὰ μᾶλλον 

αὐτὸς καϑίσταται ἀντ᾽ ἐραστοῦ. ἃ δὴ καὶ σοὶ λέγω, 

ὡ ἡΙγάϑων, μὴ ἐξαπατᾶσϑαι ὑπὸ τούτου, ἀλλ ἀπὸ 

τῶν ἡμετέρων παϑημάτων γνόντα εὐλαβηϑῆναι καὶ μὴ 

κατὰ τὴν παροιμίαν, ὥςπερ νήπιον, παϑόντα γνῶναι. 
XXXVII Εἰ πόντος δὴ ταῦτα τοῦ Ἀλκιβιάδου, ! γέ- 
λωτα γενέσϑαι ἐπὶ τῇ παῤῥησίᾳ αὐτοῦ, ὅτι ἐδόκει 

ἔτι ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ Σωκράτους. τὸν οὖν Σωκράτη, 

Nie po δοκεῖς, φάναι, ὦ Ἡλκιβιάδη. οὐ γὰρ ἂν 
ποϑ' οὕτω κομψῶς κύκλῳ περιβαλλόμενος ἀφανίσαι 
ἐνεχείρεις οὗ ἕνεχα ταῦτα πάντα εἴρηκας, καὶ ὡς ἐν 
παρέργῳ δὴ λέγων ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔϑηκας, ὡς οὐ 

πάντα τούτου ἕνεκα εἰρηκώς, τοῦ ἐμὲ καὶ ᾿Ιγάϑωνα 

διαβάλλειν, ! οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν σοῦ ἐρᾶν καὶ μη- 
δενὸς ἄλλου, Ἡγάϑωνα δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶσϑαι καὶ μηδ᾽ 
ὑφ ἑνὸς ἄλλου. ἀλλ οὐκ ἔλαϑες, ἀλλὰ τὸ Σατυρικόν 

σου δρᾶμα τοῦτο καὶ Σειληνικὸν κατάδηλον ἐγένετο. 
ἀλλ᾿ ὦ φίλε Td μηδὲν πλέον αὐτῷ γένηται, ἀλ- 
λὰ παρασχευάζου, ὅπως ἐμὲ καὶ σὲ ̓ μηδεὶς διαβάλῃ. 
Τὸν οὖν ἀίγάϑωνα εἰπεῖν, Καὶ μήν, [ “Σώκρατες, 

κινδυνεύεις ἀληϑῆ ! λέγειν" 
κατεκλίνη ἐν μέσῳ ἐμοῦ T8 καὶ σοῦ, ἵνα χωρὶς ἡμᾶς 
διαλάβῃ. οὐδὲν οὖν πλέον αὐτῷ ἔσται, ἀλλ᾽ ἐγὼ παρὰ 
σὲ ἐλϑὼν κατακλινήσομαι. Πάνυ ys, φάναι τὸν Σω- 

τεχμαΐρομαι δὲ καὶ ὡς E ! 
S 
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κράτη, δεῦρο ὑποκάτω ἐμοῦ κατακλίνου. Ὦ Zev, el- 
πεῖν τὸν ἀλκιβιάδην, οἷα αὐ πάσχω ὑπὸ τοῦ ἀνϑρώ- 
που. οἰξταί μου δεῖν πανταχῇ περιεῖναι. ἀλλ᾽ εἰ μή 

τι ἄλλο, ὦ ϑαυμάσιε, ἐν μέσῳ ἡμῶν ἕα ᾿Ιγάϑωνα κα- 

ταχεῖσϑαι. ᾿Αλλ ἀδύνατον, φάναι τὸν Σωκράτη: σὺ 
μὲν γὰρ ἐμὲ ἐπήνεσας, δεῖ δ᾽ ἐμὲ αὖ τὸν ἐπὶ δεξιὰ 

ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν ὑπὸ σοὶ κατακλινῇ AyáSov, οὐ δή- 
που ἐμὲ πάλιν ἐπαινέσεται, πρὶν ὑπ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον 

ἐπαινοϑῆναι. ἀλλ ἔασον, o δαιμόνι, καὶ μὴ φϑονή- 

σῃς τῷ * μειρακίῳ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐπαινεϑῆναι" καὶ γὰρ 
πάνυ ἐπιϑυμῶ αὐτὸν ἐγκωμιάσαι. Ἰοὺ ἰού, φάναι 

τὸν ᾿ἄγάϑωνα, ᾿Αλκιβιάδη, ovx ἔσϑ᾽ ὅπως ἂν ἐνθάδε 

μείναιμι, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον μεταναστήσομαι, ἵνα 
ὑπὸ Σωκράτους ἐπαινεϑῶ. Ταῦτ ἐκεῖνα, φάναι τὸν 
᾿Αλκιβιάδην, τὰ εἰωθότα" Σωχράτους παρόντος τῶν 

καλῶν μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ νῦν ὡς εὐπόρως 
καὶ πιϑανὸν λόγον εὗρεν, ὥςτϑ mug ἑαυτῷ τουτονὶ 
καταχδῖσϑαι. ΧΧΧΙΧ. Τὸν ! μὲν οὖν "Ay avo ὡς 

καταχεισόμδνον παρὰ τῷ “Σωκράτει ἀνίστασϑαι" ἐξαί- 

qns δὲ κωμαστὰς ἥκειν παμπόλλους ἐπὶ τὰς ϑύρας, 

καὶ ἐπιτυχόντας ἀνεῳγμέναις ἐξιόντος τινὸς εἰς τὸ ἂν- 

τικρυς πορεύεσϑαι παρὰ σφᾶς καὶ κατακλίνεσϑαι, καὶ 

ϑορύβου μεστὰ πάντα εἶναι, καὶ οὐκέτι ἐν κόσμῳ 
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οὐδενὶ ἀναγκάζεσϑαι πίνειν πάμπολυν οἶνον. τὸν μὲν 
οὖν ᾿Ερυξίμαχον χαὶ τὸν Φαῖδρον καὶ ἀλλους τινὰς 

ἔφη ὃ "Ἰριστόδημος οἴχεσϑαι ἀπιόντας, ἕ δὲ ὕπνον 
λαβεῖν καὶ καταδαρϑεῖν πάνυ πολύ, Xs ! μακρῶν τῶν 
γυχτῶν οὐσῶν, ἐξεγρέσϑαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἀλε- 

κτρυόνων ἀδόντων, ἐξογρόμενος δὲ ἰδοῖν τοὺς μὲν ἀλ- 

λους καϑϑύδοντας καὶ οἰχομένους, ᾿ἀγάϑωνα δὲ καὶ 
᾿Αφιστοφάνη καὶ Σωκράτη ἔτι μόνους ἐγφηγορέναι καὶ 
πίνειν ἐκ φιάλης μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν οὖν Σωκχράτη 

αὐτοῖς διαλέγεσθαι. καὶ τὰ μὲν ἀλλα ὁ ᾿Αριστόδημος 
ovx ἔφη μεμνῆσϑαι τῶν λόγων᾽ οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς 
! παραγδνέσϑαι ὑπονυστάζειν T&' τὸ μέντοι χεφάλαιον 
ἔφη, προςζαναγκάζϑιν τὸν Σωκράτη ὁμολογεῖν αὐτοὺς 

τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ἐπί- 
στασϑαι ποιεῖν, καὶ τὸν τέχνῃ τραγῳδοποιὸν ὄντα 
κωμῳδοποιὸν δἶναι. ταῦτα δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς 
καὶ οὐ σφόδρα ἑπομένους γυστάζειν καὶ πρῶτον μὲν 
καταδαρϑεῖν. τὸν ᾿Αφιστοφάνη, ἤδη δὲ ἡμέρας γινομέ- 
νης τὸν ᾿ήγάϑωνα. τὸν οὖν “Σωκράτη, κατακοιμήσαντ᾽ 
ἐχβίνους, ἀναστάντα ἀπιέναι, καὶ αὐτὸς ὥςπερ δἰώϑει 
ἕπεσϑαι, καὶ ἐλϑόντα εἰς Λύκδιον, ἀπονιψάμδνον, ὡς- 

περ alors τὴν ἀλλην ἡμέραν, διατρίβειν, καὶ οὕτω δια- 
τρίψαντα εἰς ἑσπέραν οἴκοι ἀναπαύεσϑαι. 
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* zo. (Ὁ φίλε Φαῖδρε, ποῖ δὴ καὶ πό- 
Sev; ES Παρὰ “Τυσίου, [5] Xoxgotec, τοῦ Kega- 

Àow: mogsvouamt δὲ πρὸς περίπατον ἔξω τείχους" συ- 
χνὸν γὰρ ἐκεῖ διέτριψα χθόνον καϑήμενος ἐξ ἑωϑινοῦ" 
τῷ δὲ σῷ καὶ ἐμῷ ἑταίρῳ πειϑόμενος ἀἸχουμενῷ κα- 
τὰ τὰς ὁδοὺς ποιοῦμαι τοὺς περιπάτους. φησὶ γὰρ 
ἀκυπωτέρους εἶναι τῶν ἐν! τοῖς δρόμοις. EQ. Ka- 

λῶς p" ὦ ἑταῖρε, λέγϑι. ἀτὰρ “υσίας ἣν, ὡς ἔοικδν, 

ἐν ἄστει. ΦΑΙ. INat, παρ᾽ Ἐπικράτει, ἐν τῇδε τῇ 

ZQ. Tic 

οὖν δὴ ἦν ἢ διατριβή; ἢ δῆλον, ὅτι τῶν λόγων ὑμᾶς 
“υσίας εἱστία; ΦΑΙ. Πεύσει, εἴ σοι σχολὴ προϊόντι 
ἀκούθιν. EQ. TÍ δαί; οὐκ ἂν οἶδι u& κατὰ Πίνδαρον 
καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον πρᾶγμα ποιήσασϑαι τὸ σήν 
18 καὶ “υσίου διατριβὴν ἀκοῦσαι; ! DAI. Πρόαγε δή. 
zo. “Ἵἔγοις ἂν. ΦΑΙ. Καὶ “μήν, ὦ “Σώκρατες, CUR 

ἤκουσά γέ σοι ἢ ἀκοή. ὁ γάρ τοι λόγος ἣν, περὶ ὃν 
| μὴν y ἂν μᾶλλον ἤ μοι πολὺ χρυσίον γενέσϑαι. 

διετρίβομεν, οὐκ οἶδ᾽ ὅντινα τρόπον ἐρωτικός. γέγφαφϑ 
γὰρ δὴ 0 “υσίας πειρώμενον. τινα τῶν καλῶν, οὐχ ὑπ᾽ 
ἐραστοῦ δέ, αλλ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ κδβκομψευται" λέ- 

γει γάρ, ὡς χαριστέον μὴ ἐρῶντι, μᾶλλον ἢ ἐρῶντι. 
ΣΩ. Ὦ γενναῖος, εἴϑε γράψειεν, ὡς xen πένητι μᾶλ- 

λον ἢ πλουσίῳ, καὶ πρεσβυτέρῳ ἢ 7] νεωτέρῳ, καὶ ὅσα 

ἀλλὰ ἐμοΐ v6 ! πρύςεστι καὶ τοῖς πολλοῖς ἡμῶν" " γὰρ 

ἂν ἀστεῖοι καὶ δημωφελεῖς εἶεν οἱ λόγοι. ἔγωγ᾽ οὖν 

οὕτως ἐπιτεϑύμηκα ἀκοῦσαι, Gcr, ἐὰν βαδίζων ποιῇ 

τὸν περίπατον Μέγαράδε, καὶ κατὰ Ἡρόδικον προςβὰς 
ΦΑΙ. 

πῶς λέγεις, ὦ βέλτιστε Σώχρατες; οἶδι μδ, ἃ Λυσίας 

* ἐν πολλῷ χρόνῳ κατὰ σχολὴν συνέϑηκδ, δεινότατος 

ὧν τῶν νῦν γράφειν, ταῦτα ἰδιώτην ὄντα ἀπομνημο- 
γεύσειν ἀξίως ἐκείνου; πολλοῦ y8 δέω. καίτοι ἐβουλό- 

I. 

ros Φαῖδρε, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ 

τῷ τεΐχϑει πάλιν ἀπίῃς, οὐ μή σου ἀπολειφϑῶ. 
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ἐπιλέλησμαι. ἀλλὰ γὰρ οὐδέτερα ἐστι τούτων" εὖ οἶδα, 

ὅτι “υσίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος οὐ μόνον ἅπαξ ἤκου- 
σεν, ἀλλὰ πολλάκις ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευεν OL λέγειν" 

ὃ δὲ ' ἐπείϑετο προϑύμως. τῷ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἣν ixa- 
γά, ἀλλὰ τολδυτῶν παραλαβὼν τὸ βιβλίον ἃ μάλιστα 
ἐπεϑύμει ἐπεσκόπει. καὶ τοῦτο δρῶν ἐξ ἑωθινοῦ κα- 

ϑήμενος ἀπειπὼν εἰς περίπατον ἤει, ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, 
»ὴ τὸν κύνα, ἐξεπιστάμενος τὸν λόγον, εἰ μὴ πάνυ τις 
ἢν μακρός. ἐπορϑύετο δ᾽ ἐχτὸς τείχους, ἵνα μελετῴη. 
ἀπαντήσας δὲ τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀχοήν, ἰδὼν 
μέν, ἰδὼν ἤσϑη, ὅτι ἕξει τὸν συγκορυβαντιῶντα, καὶ 

προάγϑιν ἐκέλδυε᾽ ! δεομένου δὲ λέγειν τοῦ τῶν λόγων 
ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο, ὡς δὴ οὐκ ἐπιϑυμῶν λέγειν" τϑ- 
λευτῶν δὲ ἔμελλε καὶ εἰ μή τις ἑκὼν ἀκούοι βίᾳ ἐρεῖν. 

σὺ οὖν, ὦ Φαῖδρε, αὐτοῦ δεήϑητι, ὅπερ τάχα πάντως 
ποιήσει, νῦν ἤδη ποιθῖν. ΦΑΙ. Ἐμοὶ ὡς ἀληϑῶς mo- 
λὺ κράτιστόν ἐστιν οὕτως, ὅπως δύναμαι, λέγειν. ὡς 

μοι δοκεῖς σὺ οὐδαμῶς ue ἀφήσειν, πρὶν ἂν εἴπω ἁμως- 
γέπως. EQ. Πάνυ γάρ σοι ἀληϑῆ δοκῶ. ΠΙ. ΦΑΙ. 

Οὑτωσὶ τοίνυν ποιήσω. ! τῷ ὄντι γάρ, ὦ “Σώκρατες, 
παντὸς μᾶλλον τά y8 ῥήματα οὐκ ᾿ἐξέμαϑον" τὴν μέν- 

τοι διάνοιαν σχεδὸν ἁπάντων, οἷς ἔφη διαφέρειν τὰ 
τοῦ ἐρῶντος ἢ τὰ τοῦ μή, ἐν κεφαλαίοις € ἕχαστον ἐφε- 
ξῆς δίδιμι, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρώτου. EQ. “4είξας 

ye πρῶτον, ὦ φιλότης, τὶ LL ἐν τῇ ἀριστερᾷ Eres 
ὑπὸ τῷ ἱματίῳ. τοπαζω γάρ g8 ἔχειν τὸν λόγον αὐὖ- 
τόν. εἰ δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ διανοοῦ περὶ Jot; ὡς 

ἐγώ ce πᾶνυ μὲν φιλῶ, παρόντος δὲ καὶ ! “Μυσίου 

ἐμαυτόν σοι ἐμμελοτᾶν παρέχειν οὐ πάνυ δέδοκται. 
αλλ VOi, δείκνυθ. ΦΑΙ. Παῦε. ἐκκέχρουκας ps ἐλπὶ- 
δος, ὦ Σώκρατες, ἣν βἶχον ἐν σοὶ ὡς ἐγγυμνασόμενος. 
ἀλλὰ ποῦ δὴ βούλει καϑεζόμενοι * ἀναγνῶμεν; ΣΏ. 
“οῦρ᾽ ἐχτραπόμενοι κατὰ τὸν ᾿]λισσὸν ἴωμεν᾽ sira, 
ὅπου ἂν δόξῃ, ἐν ἡσυχίᾳ καϑιζησόμβϑα. ΦΑΙ. Εἰς 
καιρόν, ὡς ἔοικεν; ἀνυπόδητος ὧν ἔτυχον" σὺ μὲν γὰρ 
δὴ ael. jaro» οὖν ἡμῖν κατὰ τὸ ὑδάτιον βρέχουσι 
τοὺς πόδας ἰέναι, καὶ οὐκ ἀηδές, ἄλλως re καὶ τήνδε 

τὴν ὥραν τοῦ ἔτους rs xal τῆς ἡμέρας. EQ. Πρόαγε 
δή, καὶ σκόπει ἅμα, ὅπου καϑιζησόμεϑα. ΦΑΙ. Ὁρᾷς 

οὖν ἐκδίνην τὴν ὑψηλοτάτην πλάτανον; EQ. Τί μήν; 
PAL ! Exsi σκιά T ἔστι καὶ πνεῦμα μέτριον, καὶ πόα 
καϑίζεσϑαι ἢ, ἐὰν βουλώμεϑα, κατακλιϑῆναι. EQ. 
Προάγοις ἂν. AI. Εἰπὲ μοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἐν- 

ϑένδε μέντοι ποϑὲν ἀπὸ τοῦ Ἰλισσοῦ λέγεται 0 Bo- 
ρέας τὴν. Ὡροίϑυιαν ἁρπάσαι; ΣΏΩ. “Ἄἔγεται γάρ. 

ΦΑΙ. "4o ovv ἐνθένδε; χαρίεντα γοῦν καὶ καϑαρὰ καὶ 

διαφανῆ τὰ ὑδάτια φαΐνεται καὶ ἐπιτήδεια κόραις παΐ- 
Deu παρ αὐτά. EQ. Ovx, ἀλλὰ κάτωθεν ὅσον δύ᾽ ἢ 

! τρία στάδια, ἡ πρὸς τὸ τῆς ᾿άγρας διαβαίνομεν" καὶ 
πού τις ἔστι βωμὸς αὐτόϑι Βορέου. ΦΑΙ. Οὐ πάνυ 

»εγόηκα" ἀλλ᾽ εἰπέ, πρὸς Διός, ὦ “Σώκρατες, σὺ τοῦτο 

τὸ μυϑολόγημα stel ei ἀληϑὲς εἶναι; IV. ΣΩ. ἄλλ 
si ἀπιστοίην, ὥςπερ oi σοφοΐ, οὐκ ἂν ἄτοπος εἴην" 
εἶτα σοφιζόμενος φαίην αὐτὴν πνεῦμα Βορέου κατὰ 
τῶν πλησίον πετρῶν σὺν Φαρμακείᾳ παίζουσαν ὦσαι, 
καὶ οὕτω δὴ τελδυτήσασαν λεχϑῆναι ὑπὸ τοῦ Βορέου 
' ἀνάρπαστον. γεγονέναι" ἢ ἐξ Ἡραίου πάγου" λέγεται 
γὰρ αὖ καὶ οὗτος ὃ λόγος, ὡς ἐκδῖϑεν, ἀλλ οὐκ &- 

ϑένδε, ἡρπάσϑη" ἐγὼ δὲ, ὦ Φαῖδρε, ἄλλως μὲν τὰ 

PLATONIS 

τοιαῦτα χαρίεντα ἡγοῦμαι, λίαν δὲ δεινοῦ καὶ ἐπιπόνου 
χαὶ οὐ πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρός, κατ ἄλλο μὲν οὐδὲν, 

ὅτι δ᾽ αὐτῷ ἀνάγκη μετὰ τοῦτο τὸ τῶν Ἱπποκενταύ- 
qo» εἶδος ἐπανορϑοῦσϑαι, καὶ αὖϑις τὸ τῆς Χιμαί- 
gag καὶ ἐπιῤῥεῖ δὲ ὄχλος. τοιούτων Τοργόνων καὶ m 

γάσων, καὶ ἄλλων ἀμηχάνων πλήϑη τὸ καὶ ! ἀτοπίαι B. 

τερατολόγων τινῶν φύσεων᾽ αἷς εἴ τις ἀπιστῶν προς-ὶ 
βιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς ἕκαστον, ἅτε ἀγροίκῳ τινὶ σοφίᾳ! 
χφώμενος, πολλῆς αὐτῷ σχολῆς δεήσει. ἐμοὶ δὲ πρὸς 
αὐτὰ οὐδαμῶς ἐστι σχολή. τὸ δὲ αἴτιον, ὦ φίλε, τού- 
του τόδε᾽ οὐ “δύναμαὶ 7.0 κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα 
γνῶναι ἐμαυτόν" 
ἀγγοοῦντα τὰ ἀλλότρια σχοπεῖν.. ὅϑεν δὴ χαίρειν ἐά- 
σας ταῦτα, πειϑόμενος. δὲ τῷ γ»ομιξομένῳ πϑρὶ αὐτῶν, : 
ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα, αλλ ἐμαυτόν, BITE 
τι ϑηρίον τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοκώτερον xoi μᾶλ- 

Àov ἐπιτεϑυμμένον, site ἡμερώτερόν 16 καὶ ἁπλούστε- 

ρον ζῶον, ϑείας, τινὸς καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει μετέ- l 
xov. 2trag, [5] ὁταῖρε, μεταξὺ τῶν λόγων, ap οὐ TO- 

δὲ ἦν τὸ δένδρον, ἐφ᾽ ὅπερ "yes ἡμᾶς; ! DAI. Τοῦτο Β 
μὲν οὖν αὐτό. V. EQ. Νὴ τὴν Ἥραν, xar 78 7 

καταγωγή. d τε γὰρ πλάτανος αὕτη μάλ ἀμφιλαφής 

T8 καὶ ὑψηλή, τοῦ τὸ ἄγνου τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον» 

| 
μ 
| 

πάγκαλον, καὶ ὡς ἀχμὴν ἔχει τῆς ἄνϑης, ὡς ἄν εὐω- P 
δέστατον παρέχοι τὸν τύπον" 7] τε αὐ πηγὴ χαριεστά- 
τὴ ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥςτε 

78 τῷ ποδὲ τεκμήρασϑαι" νυμφῶν τὸ τινῶν καὶ 

γελοῖον δέ μοι * φαΐνεται τοῦτο ἔτι 280 

᾿ιχολώου i ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν T8 xal ἀγαλμάτων i ἔοι- v 

xsv εἶναι. εἰ, δ᾽ ! ou βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου Ὁ 

ὡς ἀγαπητὸν, καὶ σφόδρα ἡδύ" ϑερινόν T8 καὶ λιγυρὸν 
ὑπηχϑῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κομψότατον 
τὸ τῆς πύας, ὅτι ἐν ἠρέμα προςάντει ἱκανὴ πέφυκε 
κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν παγκάλως ἔχειν. ὥςτε ἄριστά 
σοι ἐξενάγηται, o φίλε Φαῖδρε. ΦΑΙ. Σὺ δὲ ye o 
ϑαυμάσιε, ἀτοπώτατός τις φαίνει. ἀτεχνῶς γάρ, ὃ 

ἢ 
λέγεις, ξεναγουμένῳ τινὲ καὶ οὐκ ἐπιχωρίῳ ἔοικας" οὕ- 
RU »» » E UNES - 

TOS ἐκ TOV GGTB0G OUT δὶς ! τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖς, Ὁ 

ovr ὅϑξω τεΐχους ἔμοιγε δοκοῖς τὸ παράπαν ἐξιέναι. 
ΣΩ. Συγχίγνωσχέ 225 ὡ gute. φιλομαϑὴς γάρ εἰμι. . 

τὰ μὲν οὖν χωρία καὶ τὰ δένδρα οὐδὲν μ ἐθέλει δι- 
δάσκειν, oi δ᾽ ἐν τῷ ἄστει ἄνϑρωποι. σὺ μέντοι δο- 

κεῖς μοι τῆς ἐμῆς ἐξόδου τὸ φάρμακον εὑρηκέναι. ὧς- 
πδρ γὰρ οἵ τὰ πεινῶντα ϑρέμματα ϑαλλὸν ἢ τινὰ 

καρπὸν προσείοντες ἄγουσι, σὺ ἐμοὶ λόγους οὕτω προ- 
τείνων ἐν βιβλίοις τήν 18 Αττικὴν φαίνει ! περιάξειν E 
ἅπασαν καὶ ὅποι ἂν ἄλλοσε βούλῃ. »Uv οὖν ἐν τῷ 

παρόντι δεῦρ᾽ ἀφικόμενος ἐγὼ d μοι δοκῶ κατακεῖς- 

σϑαι, σὺ δ᾽ ἐν ὁποίῳ σχήματι οἶδι ὁᾷστα ἀναγνώσε- ΕἼ 
σϑαι, τοῦϑ᾽ ὅλόμενος ἀναγίγνωσκε. AI. Ἄκουε δή. 

VI. Περὲ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ ὡς 

νομίζω συμφέρειν ἡμῖν γενομένων͵ τούτων ἀκήκοας. 

L 

ἀξιῶ δὲ μὴ διὰ τοῦτο * ἀτυχῆσαι ὦ ὧν δέομαι, ὅτι ovx 381 
ἐραστὴς ὧν σου τυγχάνω. ὡς ἐχεΐνοις μὲν TOT8 μετα- | 
μέλοι ὧν ἂν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιϑυμίας 

παύσωνται" τοῖς δὲ οὐκ ἔστι χρόνος, ἐν ᾧ μεταγνῶναι 

προςήκει. οὐ γὰρ ὑπ ἀνάγκης, ἀλλ᾽ ἑκόντες, ὡς ἄν | 

ἄριστα mei τῶν οἰκδίων βουλεύσαιντο, πρὸς τὴν δύ- ᾿ 
γαμιν τὴν αὑτῶν εὖ ποιοῦσιν. Ἔτι δὲ oí μὲν ἐρῶντες 

σκοποῦσιν, ἃ τ κακῶς διέϑεντο τῶν αὑτῶν διὰ τὸν 



EMT 2 
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ἔρωτα xal & πεποιήκασιν εὖ, καὶ ὃν εἶχον πόνον ! 
προςτιϑέντες ἡγοῦνται πάλαι τὴν ἀξίαν ἀποδεδωκέναι 
χάριν τοῖς ἐρωμένοις. τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὔτα τὴν τῶν 
οἰκείων ἀμέλειαν διὰ τοῦτο ἔστι προφασίζεσθαι, οὔτα 
τοὺς παρεληλυϑότας πόνους ὑπολογίζεσϑαι, οὔτε τὰς 
πρὸς τοὺς προςήκοντας διαφορὰς αἰτιάσασθαι" ὥςτε 

περιῃρημένων τοσούτων καχῶν οὐδὲν ὑπολείπεται ἀλλ 
iT] ποιεῖν προϑύμως 0 τι ἄν αὐτοῖς οἴωνται πράξαντες 

Ἔτι δὲ εἰ διὰ τοῦτο ἄξιον τοὺς ! ἐρῶν- 
τας περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, ὅτι τούτους μάλιστά φασι 
φιλεῖν ὧν ἄν ἐρῶσι, καὶ ἕτοιμοί εἰσι καὶ ἐκ τῶν λόγων 
xal ἐχ τῶν ἔργων τοῖς ἄλλοις ἀπεχϑανόμενοι τοῖς ἐρὼ- 

μένοις χαρίζεσϑαι, ῥᾷδιον γνῶναι, εἰ ἀληϑῆ λέγουσιν, 
ὅτι ὅσων ἄν ὕστερον ἐρασϑῶσιν, ἐχείνους αὐτῶν περὶ 
πλείονος ποιήσονται, καὶ δῆλον, ὅτι, ἐὰν ἐχείνοις δοκῆ, 
χαὶ τούτους κακῶς ποιήσουσι. Καΐτοι πῶς εἰκός ἐστι 

τοιοῦτον πρᾶγμα προέσϑαι τοιαύτην ἔχοντι συμφοράν, 

| ἣν οὐδ᾽ ἄν ! ἐπιχειρήσειεν οὐδεὶς ἔμπειρος ὧν ἀποτρέ- 

πειν; καὶ γὰρ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι γοσεῖν μᾶλλον ἢ σω- 
φρονεῖν, καὶ εἰδέναι, ὅτι κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλ᾽ ov 
δύνασϑαι αὑτῶν κρατεῖν. Ore πῶς Gy εὖ φρονήσαν- 
τες ταῦτα καλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο, περὶ ὧν οὕτω δια- 
κείμενοι βούλονται; Καὶ μὲν δὴ εἰ μὲν ἐκ τῶν ἐρών- 
τῶν τὸν βέλτιστον αἱροῖο, ἐξ ὀλίγων ἄν σοι ἢ ἔχλεξις 

εἴη" εἰ δ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων τὸν σαυτῷ ἐπιτηδειότατον, ἐκ 
πολλῶν. ὥςτε πολὺ πλείων ἐλπὶς ἐν τοῖς ' πολλοῖς ὃν- 
τα τυχεῖν τὸν ἄξιον τῆς σῆς φιλίας. VIL Εἰ τοίνυν 

τὸν νόμον τὸν καϑεστηκότα δέδοικας, μὴ πυϑομένων 
τῶν ἀνϑρώπων Ὀνειδός σοι γένηται, εἰχός ἐστι τοὺς 
μὲν ἐρῶντας, οὕτως ἄν " οἰομένους καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 
ζηλοῦσϑαι ὥςπερ αὐτοὺς ὑφ αὑτῶν, ἐπαρϑῆναϊΐ τε λέ- 
yeu xal φιλοτιμουμένους ἐπιδείκνυσϑαι πρὸς ἅπαντας, 

ὅτι οὐκ ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται᾽ τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας, 

χρείττους αὑτῶν ὄντας, τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης 
τῆς παρὰ τῶν ἀνθρώπων αἱρεῖσϑαι. Ἔτι δὲ τοὺς 

μὲν ἐρῶντας πολλοὺς ἀνάγκη πυϑέσϑαι καὶ ἰδεῖν ἀκο- 
λουϑοῦντας τοῖς ἐρωμένοις καὶ ἔργον τοῦτο ποιουμέ- 
»ους, ὥςτε, ὅταν ὀφϑῶσι διαλεγόμενοι ! ἀλλήλοις, τότε 

αὐτοὺς οἴονται ἢ γεγενημένης ἢ μελλούσης ἔσεσϑαι 

τῆς ἐπιϑυμίας συνεῖναι" τοὺς δὲ μὴ ἐρῶντας οὐδ᾽ αἷ- 
τιᾶσϑαι διὰ τὴν συνουσίαν ἐπιχειροῦσιν, εἰδότες, ὅτι 

ἀναγκαῖόν ἐστιν ἢ διὰ φιλίαν τῳ διαλέγεσϑαι ἢ OV 
ἄλλην τινὰ ἡδονήν. Καὶ μὲν δὴ εἴ σοι δέος παρέστη- 
XEy ἡγουμένῳ χαλεπὸν εἶναι φιλίαν συμμένειν, zai ἀλ- 
λῳ μὲν τρόπῳ διαφορᾶς γενομένης κοινὴν ἀμφοτέροις 
| καταστῆναι τὴν συμφοράν, προεμένου δὲ σου ἃ ' περὶ 
πλείστου ποιεῖ μεγάλην ἄν σοὶ βλάβην γενέσθαι, εἰ- 

3 κότως ἄν τοὺς ἐρῶντας μᾶλλον ἄν φοβοῖο. πολλὰ rae 
αὐτούς ἐστι τὰ λυποῦντα, xci πάντ ἐπὶ τῇ αὑτῶν 
βλάβῃ γομίζουσι γίγνεσϑαι. διόπερ καὶ τὰς πρὸς τοὺς 

ἄλλους τῶν ἐρωμένων συνουσίας ἀποτρέπουσι, φοβού- 
μενοι τοὺς μὲν οὐσίαν κεκτημένους, μὴ χρήμασιν αὖ- 
τοὺς ὑπερβάλωνται, τοὺς δὲ πεπαιδευμένους, μὴ συγέ- 

σει κρείττους γένωνται: τῶν δ᾽ ἄλλο τι κοχτημένων 

ἀγαϑὸν τὴν ' δύναμιν ἑκάστου φυλάττονται. nelgay- 
τες μὲν ovv ἀπέχεσϑαϊ σε τούτων, εἰς ἐρημίαν φίλων 
χαϑιστᾶσιν" ἐὰν δὲ τὸ σεαυτοῦ σχοπῶν ἄμεινον ἐχεί- 
γὼν φρονῇς, ἥξεις αὐτοῖς εἰς διαφοράν. ὅσοι δὲ μὴ 
DORUM ὃ 21251 3248 E z 2 
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οὐκ ἄν τοῖς συνοῦσι φϑονοῖεν, ἀλλὰ τοὺς μὴ ἐϑέλον- 
τας μισοῖεν, ἡγούμενοι ὑπ᾽ ἐχείνων μὲν ὑπερορᾶσϑαι, 

ὑπὸ τῶν συνόντων δὲ ὠφελεῖσθαι" ὥςτε πολὺ πλείων 
ἐλπὶς φιλίαν ! αὐτοῖς ἐκ τοῦ πράγματος ἢ ἢ ἔχϑραν 7ε- 
»ήσεσϑαι. Καὶ μὲν δὴ τῶν μὲν ἐρώντων. πολλοὶ πρό- 

τερον τοῦ σώματος ἐπεϑύμησαν ἢ ἢ τὸν τρόπον ἔγνωσαν 
καὶ τῶν ἄλλων οἰκείων ἔμπειροι ἐγένοντο, ὥςτε ἄδηλον 
αὐτοῖς, εἰ ἔτι τότο βουλήσονται φίλοι εἶναι, ἐπειδὰν 
τῆς ἐπιϑυμίας παύσωνται" * τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν, οἱ xai 
πρότερον ἀλλήλοις φίλοι ὄντες ταῦτα ἔπραξαν, οὐχ ἐξ 

ὦν ἂν εὖ πάϑωσι ταῦτα εἰχὸς ἐλάττω τὴν φιλίαν αὐ- 

τοῖς ποιῆσαι, ἀλλὰ ταῦτα μνημεῖα καταλειρϑῆναι τῶν 

μελλόντων ἔσεσϑαι. ΨΙΠ. Καὶ μὲν δὴ βελτίονί σοι 
m γενέσϑαι. ἐμοὶ πειϑομένῳ ἢ ἐραστῇ. ἐκεῖνοι 
μὲν γὰρ καὶ παρὰ τὸ βέλτιστον τά τε λεγόμενα. xai 
τὰ πραττόμενα ἐπαινοῦσι, τὰ μὲν δεδιότες, μὴ ἀπέ- 

χϑῶωνται, τὰ δὲ καὶ αὐτοὶ χεῖρον διὰ ! τὴν ἐπιϑυμίαν 
γιγνώσκοντες. τοιαῦτα γὰρ ὁ ἔρως ἐπιδείκνυται" δυς- 

τυχοῦντας μὲν ἃ μὴ λύπην τοῖς ἄλλοις παρέχει, ΩΣ 
ποιεῖ »ομίξειν" εὐτυχοῦντας δὲ καὶ τὰ μὴ ἡδονῆς à ἄξια 

παρ᾿ ἐκείνων ἐπαΐνου ἀναγκάζει τυγχάνειν" Ogre πολὺ 
μᾶλλον ἐλεεῖν τοῖς ἐρωμένοις ἢ ζηλοῦν αὐτοὺς προς- 

| ἥκει. ἐὰν δ᾽ ἐμοὶ πείϑη, πρῶτον μὲν ov τὴν παροῦ- 

| ga» ἡδονὴν ϑεραπεύων συνέσομαί σοι; ἀλλὰ καὶ τὴν 

μέλλουσαν ὠφέλειαν ἔσεσϑαι, ! οὐχ ὑπ᾽ ἔρωτος ἡττώ- 
μενος, ἀλλ ἐμαυτοῦ χρατῶν, οὐδὲ διὰ σμικρὰ ἰσχυρὰν 
ἔχϑραν ἀναιρούμενος, ἀλλὰ διὰ μεγάλα βραδέως ὁλί- 

yw ὀργὴν ποιούμενος, τῶν μὲν ἀκουσίων συγγνώμην 
ἔχων, τὰ δὲ ἑκούσια πειρώμενος ἀποτρέπειν" ταῦτα 
γάρ, ἐστι φιλίας πολὺν χθόνον ἐσομένης πεκμήρια. Εἰ 
δ᾽ ἄρα σοι τοῦτο παρέστηκεν, ὡς οὐχ οἷόν τε ἰσχυρὰν 
φιλίαν γενέσϑαι, ἐὰν μή τις ἐρῶν τυγχάνῃ, ἐνϑυμεῖ- 

σϑαι χρή, ὅτι. oVr ἂν τοὺς υἱεῖς ! περὶ πολλοῦ ἐποι- 

οὔμεϑα οὔτ᾽ ὧν τοὺς πατέρας καὶ τὰς μητέρας, ovr 
ἄν πιστοὺς φίλους ἐχεκτήμεϑα, ot οὐκ ἐξ ἐπιϑυμίας 

τοιαύτης γεγόνασιν, ἀλλ ἐξ ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων. 

Ἔτι δέ, εἰ χρὴ τοῖς δεομένοις μάλιστα χαρίζεσϑαι, 

προφήκει. zal τῶν ἄλλων μὴ τοὺς βελτίστους, ἀλλὰ τοὺς 

ἀπορωτάτους εὖ ποιεῖν" μεγίστων γὰρ ἀπαλλαγέντες 
κακῶν πλείστην χάριν αὐτοῖς εἴσονται. καὶ μὲν δὴ 
χαὶ ἐν ταῖς ἰδίαις δαπάναις οὐ τοὺς ! φίλους ἄξιον 

παρακαλεῖν, ἀλλὰ τοὺς προςαιτοῦντας καὶ τοὺς δεομέ- 

γους πλησμονῆς" ἐχεῖνοι γὰρ καὶ ἀγαπήσουσι καὶ ἀκο- 
λουϑήσουσι καὶ ἐπὶ τὰς ϑύρας ἥξουσι καὶ μάλιστα 

ἡσϑήσονται καὶ οὐκ ἐλαχίστην χάριν εἴσονται καὶ πολ- 
λὰ ἀγαϑὰ αὐτοῖς εὔξονται. ἀλλ ἴσως προςήκει οὐ τοῖς 

σφόδρα δεομένοις χαρίζεσϑαι, ἀλλὰ τοῖς μάλιστα ἀπο- 

δοῦναι χάριν, δυναμένοις" οὐδὲ τοῖς ἐρῶσι μόνον, ἀλλὰ 
τοῖς τοῦ πράγματος ἀξίοις" * οὐδὲ ὅσοι τῆς σῆς ὥρας 
ἀπολαύσονται, ἀλλ᾿ οἵτινες πρεσβυτέρῳ γενομένῳ τῶν 
σφετέρων. ἀγαϑῶν ̓ μεταδώσουσιν" οὐδὲ oi διαπραξά- 
μδνοι πρὸς τοὺς ἄλλους φιλοτιμήσονται, ἀλλ᾽ οἵτινες 

αἰσχυνόμενοι πρὸς ἅπαντας σιωπήσονται" οὐδὲ τοῖς 
ὀλίγον χρόνον σπουδάζουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὁμοίως διὰ 

παντὸς τοῦ βίου φίλοις ἐσομένοις" οὐδὲ οἵτινες παυό- 
μενοι τῆς ἐπιϑυμίας ἔχϑρας πρόφασιν ζητήσουσιν, 

ἀλλ᾽ oi πανομένης τῆς ὧρας, ! τότϑ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν 
ἐπιδείξονται. Σὺ ov» τῶν τε εἰρημένων μέμνησο, καὶ 
ἐχεῖνο ἐνθυμοῦ, ὅτι τοὺς μὲν ἐρῶντας oi φίλοι νουϑε- 
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τοῦσιν ὡς ὄντος κακοῦ τοῦ ἐπιτηδεύματος, τοῖς δὲ μὴ 

ἐρῶσιν οὐδεὶς πώποτϑα τῶν οἰκείων ἐμέμψατο ὡς διὰ 
τοῦτο κακῶς βουλευομένοις msgi ἑαυτῶν. ΙΧ. Ἴσως 

μὲν οὖν ἂν ἔροιό με, εἰ regi σοι παραινῶ τοῖς μὴ 
ἐρῶσι χαρίζεσθαι. ἐγὼ μὲν οἶμαι οὐδ᾽ ἄν τὸν ἐρῶντα 
πρὸς ἅπαντάς c8 κδλεύειν τοὺς ἐρῶντας ταύτην ! ἔχειν 
τὴν διάνοιαν. οὔτε γὰρ τῷ λόγῳ λαμβάνοντι χάριτος 
ἴσης ἄξιον, οὔτε σοὶ βουλομένῳ τοὺς ἄλλους λανϑά- 

δεῖ δὲ βλάβην μὲν cm αὐτοῦ 

μηδομίαν, ὠφέλειαν, δὲ ἀμφοῖν γίγνεσϑαι. Ἐγὼ μὲν 

οὖν ἱκανά μοι νομίζω τὰ εἰρημένα" εἰ δέ τι σὺ πο- 
ϑεῖς, ἡχούμενος παραλελεῖφϑαι, ἐρώτα. Ti got gat- 
γδται, C) Σώκρατες, ὃ λόγος; οὐχ ὑπερφυῶς τά 18 ἀλ- 

zo. “4αιμονίως 

μὲν oU», ὦ ἑταῖρε, ὥςτε μ8 ἐκπλαγῆναι. καὶ TOUT ἐχὼ 
ἔπαϑον διὰ σέ, ὦ Φαῖδρε, πρὸς σὲ ἀποβλέπων, ὅτι 

ἐμοὶ ἐδόκεις γάνυσϑαι ὑπὸ τοῦ λόγου μεταξὺ ἀναγι- 

γνώσκων. ἤγούμενος γὰρ σὲ μᾶλλον ἢ ἢ ἐμὲ ἐπαΐειν περὶ 

τῶν τοιούτων σοὶ εἵπόμην, καὶ ἑπόμενος συνεβάκχευσα 
μετὰ σοῦ τῆς ϑείας κεφαλῆς. ΦΑΙ͂. Εἶεν" οὕτω δὴ 

EQ. Δοκῶ γάρ σοι παίζειν καὶ οὐχὶ 

ἐσπουδακέναι; ΦΑΙ. ! Μηδαμῶς, ὦ “Σώκρατες, ἀλλ 

ὡς ἀληϑῶς εἰπὲ, πρὸς Διὸς φιλίου, οἴει ἂν muy ἔχειν 

εἰπιθῖν ἄλλον τῶν Ἑλλήνων ἕτερα τούτων μείζω καὶ 
πλείω περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος; X. EQ. Τὶ δέ; καὶ 

ταύτῃ δεῖ ὑπ᾽ ἐμοῦ re καὶ σοῦ τὸν λόγον ἐπαινεϑῆ- 

δ ; 
ve ὁμοίως δυνατόν" 

λα καὶ τοῖς ! ὀνόμασιν εἰρῆσϑαι; 

δοκεῖ παίζειν; 

γαι, ὡς τὰ δέοντα εἰρηκότος τοῦ ποιητοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐκείνῃ μόνον, ὅτι “σαφῆ καὶ στρογγύλα xai ἀκριβῶς 
ἕκαστα τῶν ὀνομάτων ἀποτετόρνουται; εἰ γὰρ δεῖ, 
συγχωρητέον χάριν σήν, ἐπεὶ ἐμὲ e ἔλαϑεν ὑπὸ τῆς 
ἐμὴς οὐδενίας. * τῷ γὰρ δητοριχῷ αὐτοῦ μόνῳ τὸν 
γοῦν προςεῖχον, τοῦτο δὲ οὐδὲ αὐτὸν ᾧμην Δυσίαν 
οἴεσϑαι t ἱκανὸν εἶναι. καὶ δὴ οὖν μοι ἔδοξεν, e Φαῖ- 

Ope, εἰ μή. τι σὺ ἀλλο λέγεις," δὶς καὶ τρὶς τὰ αὐτὰ εἰ- 

φηκέναι, ὡς οὐ πάνυ εὐπορῶν τοῦ πολλὰ λέγειν περὶ 

τοῦ αὐτοῦ, ἢ ἴσως οὐδὲν αὐτῷ μέλον τοῦ τοιούτου" 
καὶ ἐφαίνετο δή μοι νεανιεύεσϑαι ἐπιδειχγύμενος, ὡς 
οἷός τε dw ταῦτα ἑτέρως τε καὶ ἑτέρως λέγων ἀμφοτέ- 
gos εἰπεῖν ἄριστα. ΦΑΙ. Οὐδὲν λέγεις, ὦ ὦ Σώκρατες. 

αὐτὸ γὰρ τοῦτο καὶ μάλιστα, ὃ λόγος ἔχει. τῶν γὰρ 
ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι ἐν τῷ πράγματι οὐδὲν παρα- 
λέλοιπεν, ὥςτα παρὰ τὰ ἐκείνῳ εἰρημένα μηδὲν ἂν πο- 
18 δύνασϑαι εἰπεῖν ἀλλα πλείω καὶ πλείονος ἀξια. 

ZQ. Τοῦτο ἐγώ σοι οὐκέτι οἷός τε ἔσομαι πείϑεσϑαι. 
παλαιοὶ γὰρ καὶ σοφοὶ ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες περὶ 
αὐτῶν εἰρηκότες καὶ γεγραφότες ἐξελέγξουσί μ8, ἐάν 

σοι χαριζόμενος συγχωρῶ. ΦΑΙ. Τίνες οὗτοι; καὶ 

ποῦ σὺ ! βελτίω τούτων ἀκήκοας; ΧΙ. EQ. Iw» μὲν 
οὕτως οὐκ ἔχω εἰπεῖν" δῆλον δέ, ὅτι τινῶν ἀκήκοα, ἢ 

που Σαπφοῦς τῆς καλῆς, ἢ νακρέοντος τοῦ σοφοῦ, 
ἢ καὶ συγγραφέων τινῶν. πόϑεν δὴ τεχμαιρόμενος λέ- 
γω; πλῆρές πως, [5] δαιμόνιε, τὸ στῆϑος ἔχων αἰσϑά- 

vou “παρὰ ταῦτα ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω. ὅτι 
μὲν οὖν παρά re ἐμαυτοῦ οὐδὲν αὐτῶν ἐννενόηκα, 50 
οἶδα, συνειδὼς ἐμαυτῷ ἀμαϑίαν. λείπεται δή, οἶμαι, ἐξ 

ἀλλοτρίων ποϑὲν »αμάτων διὰ τῆς ἀκοῆς ! ̓ ποπληρῶ- 

σϑαΐ us δίκην ἀγγείου" ὑπὸ δὲ ωϑείας «v καὶ αὐτὸ 
τοῦτο ἐπιλέλησμαι, ὅπως 18 καὶ ὧντινων ἤχουσα. ΦΑΙ. 

Ἀλλ, ὦ γενναιότατϑ, κάλλιστα εἴρηκας. σὺ γὰρ ἐμοὶ 

ΡΚΑΤΟΝΙΒ 

€T * ^od » , »* gi τ 
ὧντινων μὲν καὶ ὅπως ἤκουσας, μηδ᾽, ἂν κδλδύω, Bi- 

n SEO is EXE ὙΣ 
πῃς, τοῦτο δὲ αὐτὸ ὃ λέγεις ποίησον" τῶν ἐν τῷ βι- 

βλίῳ βελτίω 18 καὶ μὴ ἐλάττω ἕτερα. ὑποσχέσει εἰπεῖν, 

τούτων ἀπεχόμενος" καί σοι ἐγώ, ὥςπερ οἵ ἐννέα &g- | 

ἰσομέτρητον εἰς. χοντες, ὑπισχνοῦμαι χρυσὴν εἰκόνα 

Δελφοὺς ἀναϑήσειν, ! οὐ μόνον ἐμαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ σήν. 

EQ. Φίλτατος si καὶ ὡς αληϑῶς χρυσοῦς, ὦ Φαῖδρε, 

εἴ n οἶδι λέγειν, ὡς “υσίας τοῦ παντὸς ἡμάρτηκε, καὶ 

πες. 

οἷόν τ δὴ παρὰ πάντα ταῦτα ἄλλα εἰπεῖν. τοῦτο δὲ 

οἶμαι οὐδ᾽ ἂν τὸν φαυλότατον παϑεῖν συγγραφέα. 
αὐτίκα περὶ οὗ ὃ λόγος, τίνα οἷξι λέγοντα, ὡς χρὴ μὴ 
ἐρῶντι μᾶλλον ἢ ἐρῶντι χαρίζεσϑαι, παρέντα τοῦ μὲν 
* τὸ φρόνιμον ἐγκωμιάζειν, τοῦ δὲ τὸ ἄφρον ψέγειν, 

ἀναγκαῖα, γοῦν ὄντα, εἶτ αλλ ἄττα ἕξειν λέγειν; ἀλλ 

οἶμαι, τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ faite καὶ συγγγωστέα λέγοντι" 

καὶ τῶν μὲν τοιούτων οὐ τὴν εὕρεσιν ἀλλὰ τὴν διάϑε- 

σιν ἐπαινετέον, τῶν δὲ μὴ ἀναγκαίων τ καὶ χαλεπῶν 
εὑρεῖν πρὸς τῇ διαϑέσει καὶ τὴν εὕρεσιν. ΧΙΙ. ΦΑΙ. 
Συγχωρῶ ὃ λέγεις" μετρίως γάρ μοι δοκοῖς εἰρηκέναι, 
ποιήσω οὖν καὶ ἐγὼ οὕτως" τὸ μὲν τὸν ἐρῶντα τοῦ 
μὴ ἐρῶντος μᾶλλον ' νοσεῖν δώσω σοι ὑποτίϑεσϑαι, 

τῶν δὲ λοιπῶν ἕτερα, πλείω καὶ πλείονος ἄξια εἰπὼν 

τῶν “υσίου παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάϑημα σφυρήλα- 
TOG ἐν ᾿θλυμπίᾳ στάϑ᾽ τι. ΣΩ. Ἐσπούδακας, ὦ Φαῖ- 

Ops, ὅτι σου τῶν παιδικῶν ἐπελαβύμην ἐρεσχηλῶν a6, 
καὶ οἴξι δή us ὡς ἀληϑῶς ἐπιχειρήσθιν εἰπεῖν παρὰ 
τὴν ἐκείνου σοφίαν ἕτερόν τι ποικιλώτερον. ΦΑΙ. 
Μερὶ μὲν τούτου, ὦ φίλε, εἰς τὰς ὁμοίας λαβὰς ἐλή- 

λυϑας. ῥητέον μὲν γάρ σοι ! παντὸς μᾶλλον οὕτως, 
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ὅπως οἷός τε sU ἵνα δὲ μὴ τὸ τῶν κωμῳδῶν φορτικὸν᾿ 
πρᾶγμα ἀναγκαζώμεϑα ποιξὶν ἀνταποδιδόντες ἀλλή- 

λοις, εὐλαβήϑητι, καὶ μὴ βούλου us ἀναγκάσαι λέγειν 
ἐχεῖνο τὸ Bl ἐγώ, ὦ Σώκρατες, Σωκράτην ἀγνοῶ, 
καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι, καὶ ὅτι ἐπεϑύμϑι 
μὲν λέγειν, ἐθρύπτετο δέ" ἀλλὰ διανοήϑητι, ὅτι 
ἐντεῦϑεν οὐκ ἄπιμεν, πρὶν ἂν σὺ εἴπῃς ἃ ἔφησϑα ἐν 

τῷ στήϑει ἔχειν. ἐσμὲν δὲ μόνω ἐν ἐρημίᾳ, ἰσχυρότε- 
φος δὲ ἐγὼ καὶ »βώτερος, ει ἐκ δ᾽ ἁπάντων τούτων 
ξύνες 0 σοι “λέγω, καὶ μηδαμῶς πρὸς βίαν βουληϑῆς 
μᾶλλον ἢ " ἑκὼν λέγειν. EQ. Ἀλλ, ὦ μακάριβ Φαῖδρε, 
γϑλοῖος ἔσομαι παρ᾽ ἀγαϑὸν ποιητὴν ἰδιώτης αὐτο- 
σχεδιάζων περὶ τῶν αὐτῶν. AL. Οἷσϑ᾽ ὡς ἔχοι; 

παῦσαι πρός ps καλλωπιζόμενος" σχεδὸν γὰρ ἔχω ὃ 
εἰπὼν ἀναγκάσω gs λέγειν. EQ. Μηδαμῶς τοίνυν εἴ- 
πῃς. ΦΑΙ. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ δὴ λέγω. ὁ Ó8 μοι λόγος 

ὅρκος ἔσται. ὄμνυμι γάρ σοι --- τίνα μέντοι, τίνα 
ϑεῶν; ἢ ἢ βούλει. τὴν ! πλάτανον ταυτηνί; ἦ μήν, ἐάν 
μοι μὴ εἴπῃς τὸν λόγον ἐναντίον αὐτῆς ταύτης, μη- 
δέποτὲέ σοι ἕτερον λόγον μηδένα μηδενὸς wir éridei- 
Bev μήτ᾽ ἐξαγγϑλεῖν. EQ. Βαβαΐ, o μιαρέ, ὡς οὐ 
ἀνεῦρες τὴν ἀνάγκην ἀνδρὶ φιλολόγῳ ποιεῖν 0 ὧν κα- 
λεύῃς. ΦΑΙ. Τί δῆτα ἔχων στρέφει; XQ. Οὐδὲν ἔτι, 
ἐπϑιδὴ σύ ye ταῦτα ὀμώμοκας. πῶς γὰρ &y οἷός T 
εἴην τοιαύτης ϑοίνης ἀπέχεσθαι; * DAL. “ἐγ8 δή. ΣΩ. 
Οἷσϑ᾽ ovv ὡς ποιήσω; ΦΑΙ. Τοῦ πέρι; Σ ὩΣ: Eyxa- 

λυψάμενο ς ἐρῶ, iy O τι τάχιστα διαδράμω τὸν λόγον, 
καὶ μὴ βλέπων πρὸς σὲ vm αἰσχύνης διαπορῶμαι. 
$AL de μόνον, τὰ δ᾽ ἄλλα ὅπως βούλει ποίει. 
XüL EQ. "4yers δή, ὦ Μοῦσαι, εἴτε δὶ δῆς εἶδος 
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PHAEDRUS. 

λίγειαι, εἴτε διὰ γένος μουσικὸν τὸ “Ἵιγύων ταύτην 
ἔσχετϑ ἐπωνυμίαν, ξύμ μοι λάβεσϑε τοῦ μύϑου, ὃν ue 
ἀναγκάζει ὃ βέλτιστος οὑτοσὶ λέγειν, i ἵν ὃ ἑταῖρος αὐὖὐ- 

τοῦ, καὶ ! πρότερον δοκῶν τούτῳ σοφὸς εἶναι, νῦν ἔτι 
μᾶλλον δόξῃ. Ἂν οὕτω δὴ παῖς, μᾶλλον. δὲ μειρακί- 

σκος, μάλα καλός. τούτῳ δὲ ἤσαν ἐρασταὶ πάνυ πολ- 
λοί. εἷς δὲ τις αὐτῶν αἱμύλος ἣν, ὃς οὐδενὸς ἧττον 

ἐρῶν ἐπεπείχει τὸν παῖδα, ὡς οὐκ ἐρῴη. καί ποτε αὖ- 
τὸν αἰτῶν ἔπειϑϑ TOUT αὐτό, ὡς μὴ ἐρῶντι πρὸ TOU 
ἐρῶντος δέοι χαρίζεσϑαι, ἔλεγέ τα ὧδε: Περὶ παντός, 

ὦ παῖ, μία ἀρχὴ τοῖς esce καλῶς βουλεύεσϑαι" 

εἰδέναι δεῖ περὶ οὗ av ἡ ἡ ' βουλή, ἢ παντὸς ἁμαρτά- 
Y&U ἀνάγκη. τοὺς δὲ πολλοὺς λέληϑεν, ὅτι οὐκ ἴσασι 

τὴν. οὐσίαν ἑκάστου. ὡς ovv εἰδότες οὐ διομολογοῦνται 
ἐν ἀρχῇ τῆς σχέψεως, προελϑόντες δὲ τὸ εἰκὸς ἀποδι- 

δόασιν" οὔτε γὰρ ἑαυτοῖς οὔτε ἀλλήλοις ὁμολογοῦσιν. 
ἐγὼ οὖν καὶ σὺ μὴ πάϑωμεν ὃ ὃ ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, ἀλλ 

ἐπειδὴ goi καὶ ἐμοὶ ὃ λόγος πρόκειται, πότερον ἐρῶν-. 
τι ἢ μὴ μᾶλλον εἰς φιλίαν ἱτέον, περὶ ἔρωτος οἷον τέ 

ἐστι καὶ ἣν ἔχει δύναμιν, ὁμολογίᾳ ϑέμενοι ὅρον, ' εἰς 
τοῦτ᾽ ἀποβλέποντες καὶ ἀναφέροντες τὴν σκέψιν ποιώ- 
μεϑα, εἴτε ὠφέλειαν εἴτα βλάβην παρέχει. Χιν. Ὅτι 
μὲν οὖν δὴ ἐπιϑυμία τις ὁ ἔρως, ἅπαντι δῆλον" ὅτι δ᾽ 
αὖ καὶ μὴ ἐρῶντες ἐπιϑυμοῦσι τῶν καλῶν, ἴσμεν. τῷ 
δὴ τὸν ᾿ἐρῶντά 18 χαὶ μὴ κρινοῦμεν; δεῖ «v »οῆσαι, 

ὅτι ἡμῶν. ἐν ἑκάστῳ δύο τινὲ ἐστον ἰδέα ἄρχοντε καὶ 
ἄγοντε, οἷν ἑπόμεϑα ἡ ἂν ἄγητον, ἡ μὲν ἔμφυτος οὐ- 
σα ἐπιϑυμία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπίκτητος δόξα, ἐφιεμένη 
τοῦ ἀρίστου. τούτω δὲ ἐν ἡμῖν τοτὲ ! uiv ὁμονοεῖτον, 
ἔστι δὲ ὅτε στασιάζετον᾽ καὶ τοτὲ μὲν ἡ ἑτέρα, ἀλλοτϑ 

δὲ ἡ ἑτέρα κρατεῖ. δόξης μὲν οὖν ἐπὶ τὸ ἄριστον λό- 
γῳ ἀγούσης καὶ κρατούσης, τῷ κράτει σωφροσύνη 0yo- 
uc * ἐπιϑυμίας δὲ ἀλόγως ἑλκούσης ἐπὶ ἡδονὰς καὶ 
ἀρξάσης ἐν ἡμῖν τῇ ἀρχῇ ὕβοις ἐπωνομάσϑη. ὕβρις δὲ 
δὴ πολυώνυμον" πολυμελὲς γὰρ καὶ πολυειδές. καὶ τού- 
τῶν τῶν ἰδεῶν ἐχπρεπὴς ἢ ἄν τύχη γενομένη, τὴν αὖ- 
τῆς ἐπωνυμίαν ὀνομαζόμενον τὸν ἔχοντα παρέχεται, 

οὔτε τινὰ καλὴν οὔτε ἐπαξίαν κεχτῆσϑαι. περὶ μὲν 
γὰρ ἐδωδὴν κρατοῦσα τοῦ λόγου τοῦ ἀρίστου κιὶ τῶν 
ἄλλων ἐπιϑυμιῶν ἐπιϑυμία γαστριμαργία τε, καὶ τὸν 
ἔχοντα ! ταὐτὸν τοῦτο κεκλημένον παρέξεται" περὶ δ᾽ 
αὖ μέϑας τυραγνεύσασα, τὸν κεκτημένον. ταύτῃ ἄγου- 
σα, δῆλον οὗ τεύξεται προςρήματος" καὶ τἄλλα δὴ τὰ 
τούτων ἀδελφὰ καὶ ἀδελφῶν ἐπιϑυμιῶν ὀνόματα, τῆς 
ἀεὶ δυναστευούσης 0 προοήκει χαλεῖσϑαι, πρόδηλον. 
ἧς δ᾽ ἕνεκα πάντα τὰ πρόσϑεν εἴρηται, σχεδὸν μὲν 
ἤδη φανερόν, λεχϑὲν δὲ ἢ μὴ λεχϑὲν πᾶν noc σαφέ- 
στερον. 5 γὰρ ἄνευ λόγου δόξης ἐπὶ τὸ ὀρϑὸν ὁρμώ- 
σης πρατήσασα ἐπιϑυμία; ' πρὸς ἡδονὴν ἀχϑεῖσα καλ- 

λους, καὶ ὑπὸ αὖ τῶν ἑαυτῆς συγγενῶν ἐπιϑυμιῶν ἐπὶ 
σωμάτων κάλλος, ἐρδωμένως δωσϑεῖσα, γικήσασα aya- 

γή, ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ῥώμης ἐπωνυμίαν λαβοῦσα. ἔρως 
2 ἐκλήϑη. Aro, ὦ φίλε Φαῖδρε, δοκῶ τι coi, ὥςπερ 

νῶι ϑεῖον πάϑος πεπονϑέναι; ΦΑΙ. Πάνυ μὲν 

οὖν, ὦ Σώκρατες, παρὰ τὸ εἰωϑὸς εὐροιά τίς g8 εἴ- 

ληφεν. EQ. Du τοίνυν μου ἄκουε. τῷ ὄντι χὰρ 

ϑεῖος ἔοικεν ὁ τόπος εἶναι, ὥςτε, ἐὰν ἄρα ! πολλάκις 

»υμφόύληπιτος προϊόντος τοῦ λόγου γένωμαι, μὴ ϑαυ- 
μάσῃς" τὰ νῦν γὰρ οὐχέτι πόῤῥω διϑυράμβων φϑὲγ- 
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QAL ᾿ιληϑέστατα λέγεις. EQ. Τούτων μέν- 
ἴσως γὰρ κἂν 

γομαι. 
τοι σὺ αἴτιος. ἀλλὰ τὰ λοιπὰ ἄχουε. 
ἀποτράποιτο τὸ ἐπιόν. ταῦτα μὲν οὖν ϑεῷ μελήσει, 

ἡμῖν "δὲ πρὸς τὸν παῖδα πάλιν τῷ λόγῳ i ἱτέον. XV. 

Εἶεν, ὦ φέριστο. ὃ μὲν δὴ τυγχάνει ὃν περὶ οὗ βου- 
λευτέον, εἴρηταί τε καὶ ὥρισται. βλέποντες δὲ δὴ πρὸς 
αὐτὸ τὰ λοιπὰ ! λέγωμεν, τίς ὠφέλεια ἢ βλάβη ἀπό τε 
ἐρῶντος καὶ μὴ τῷ χαριζομένῳ ἐξ εἰκότος συμβήσεται. 
Τῷ δὴ ὑπὸ ἐπιϑυμίας ἀρχομένῳ δουλεύυντί τε ἡδονῇ 
ἀνάγκη που τὸν ἐρώμενον ὡς ἥδιστον ἑαυτῷ παρα- 
σχευαζειν. νοσοῦντι δὲ πᾶν ἡδὺ τὸ μὴ ἀντιτεῖνον, 
κρεῖττον δὲ καὶ ἴσον ἐχϑρόν. ἘΜῈ δὴ κρείττω ovre 
* igovusroy ἑκὼν ἐραστὴς παιδικὰ ἀνέξεται, ἥττω δὲ 

^ € Lj 3 Ἃ 2 {δ᾽ eo L 2 iJ καὶ ὑποδεέστερον cel ἀπεργάζεται. ἥττων δὲ ἀμαϑὴς 
σοφοῦ, δειλὸς ἀνδρείου, ἀδύνατος εἰπεῖν ῥητορικοῦ, 
βραδὺς ἀγχίνου. τοσούτων κακῶν καὶ ἔτι πλειόνων κα- 
τὰ τὴν διάνοιαν ἐραστὴν ἐρωμένῳ ἀνάγκη γιγνομένων 
Te καὶ φύσει ἐνόντων τῶν μὲν ἥδεσϑαι, τὰ δὲ παρα- 
σκευάζειν, ἢ στέρεσϑαι τοῦ παραυτίκα ἡδέος. φϑονε- 

ρὸν δὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ πολλῶν μὲν ἄλλων ! συνου- 
σιῶν ἀπείργοντα καὶ ὠφελίμων, ὅϑεν ἄν μάλιστ᾽ ἀνὴρ 
γίγνοιτο, μεγάλης. αἴτιον εἶναι βλάβης, μεγίστης δὲ τῆς 

ὅϑεν ἂν φρονιμώτατος εἴη. τοῦτο δὲ ἡ " ϑεία φιλοσο- 

φία τυγχάνει ὃν, ἧς ἐραστὴν παιδικὰ ἀνάγκη πόῤῥω- 
Sev εἴργειν, περίφοβον ὄντα τοῦ καταφρονηϑῆναι" τά 

τε ἄλλα μηχανᾶσϑαι, ὅπως ὧν ἢ πάντ᾽ ἀγνοῶν xci 
πάντ ἀποβλέπων εἰς τὸν ἐραστήν, οἷος ὧν τῷ μὲν ἥδι- 
στος, ἑαυτῷ δὲ βλαβερώτατος ἄν εἴη. Τὰ μὲν οὖν 

κατὰ διάνοιαν! ἐπίτροπός 18 καὶ κοινωνὸς οὐδαμῇ 
λυσιτελὴς ἀνὴρ ἔχων ἔρωτα. ΧΥῚ. Τὴν δὲ τοῦ σώμα- 
τος ἕξιν τ καὶ ϑεραπείαν οἵαν T8 καὶ ὡς ϑεραπεύσϑι 
οὗ ἂν γένηται κύριος, ὃς ἡδὺ πρὸ ἀγαϑοῦ ἤναάγκασται 

διώκειν, δεῖ μετὰ ταῦτα ἰδεῖν. ὀφϑήσεται δὲ μαλϑακόν 
τινα καὶ οὐ στερεὸν διώκων, οὐδ᾽ ἐν ἡλίῳ καϑαρῷ τε- 
ϑραμμένον, ἀλλ ὑπὸ συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων μὲν ἀν- 
δρείων καὶ ἱδρώτων ξηρῶν ἄπειρον, ἕμπειρον δὲ &ma- 
λῆς καὶ ἀνάνδρου διώτης, 5 ἀλλοτρίοις χφώμασι καὶ 

κόσμοις χήτει οἰκδίων κοσμούμενον, ὅσα τε ἄλλα του- 

τοις ἕπεται πάντα ἐπιτηδεύοντα. ἃ δῆλα, καὶ οὐκ ἄξιον 

περαιτέρω προβαίνειν, ἀλλ ἕν κεφάλαιον ὁρισαμένους 
ἐπὶ αλλο τέναι. τὸ γὰρ τοιοῦτον σῶμα ἐν πολέμῳ T6 
καὶ ἄλλαις χρείαις, ὅσαι μεγάλαι, oí μὲν ἐχϑροὶ ϑαῤ- 
δοῦσιν, oi δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ oi ἐρασταὶ φοβοῦνται. 
Τοῦτο μὲν οὖν ὡς δῆλον ἐατέον. Τὸ δ᾽ ἐφεξῆς ῥη- 
τέον, τίνα ἡμῖν ὠφέλειαν ἢ τίνα βλάβην περὶ ' τὴν 
κτῆσιν 7, τοῦ ἐρῶντος ὁμιλία τε καὶ ἐπιτροπεία παρέ- 
ἕεται. σαφὲς δὴ τοῦτό γε παντὶ μέν, “μάλιστα δὲ τῷ 

ἐραστῆ, ὅτι τῶν φιλτάτων 18 καὶ εὐνουστάτων καὶ 
ϑειοτάτων κτημάτων ὀρφανὸν πρὸ παντὸς εὔξαιτ᾽ ἄν 
εἶναι τὸν ἐρώμενον. πατρὸς γὰρ καὶ μητρὸς καὶ ξυγ- 
γενῶν καὶ φίλων στέρεσϑαι ἄν αὐτὸν δέξαιτο, διακω- 

λυτὰς καὶ ἐπιτιμητὰς ἡγούμενος τῆς ἡδίστης πρὸς * 
αὐτὸν ὁμιλίας. ἀλλὰ μὴν οὐσίαν γ᾽ ἔχοντα χρυσοῦ ἢ 
τινος ἄλλης κτήσεως ovr εὐάλωτον ὁμοίως οὔτε ἁλόν- 

τα εὐμεταχείριστον ἡγήσεται. ἐξ ὧν πᾶσ᾽ ἀνάγκη ἐρα- 

στὴν παιδικοῖς φϑονεῖν μὲν οὐσίαν κεκτημένοις, ἀπολ- 
λυμένης δὲ χαίρειν. ἔτι τοίνυν ἄγαμον, ἄπαιδα, ἄοικον 

ὃ τι πλεῖστον. χρόνον παιδικὰ ἐραστὴς εὔξαιτ᾽ ἄν γε- 
γέσϑαι, τὸ αὑτοῦ γλυκὺ ὡς πλεῖστον χρόνον καρποῦ- 
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σϑαι ἐπιϑυμῶν. — XVII. Ἔστι μὲν δὴ καὶ ἀλλα καχά, 

ἀλλά τις δαίμων ἔμιξε ! τοῖς σλείστοις ἐν τῷ παραυ- 

οἷον κόλακι; δεινῷ ϑηρίῳ καὶ βλάβῃ μ8- 

γάλῃ, ὅμως ἐπέμιξεν ἣ φύσις CE τινὰ οὐκ ἄμου- 
σον. καὶ τις ἑταίραν ὡς βλαβερὸν ψέξειδν ἂν, καὶ ἀλλα 

πολλὰ τῶν τοιουτοτρόπων ϑρεμμάτων τε καὶ ἐπιτη- 

δευμάτων, οἷς τό γε xod ἡμέραν ἡδίστοισιν. εἶναι 

ὑπάρχϑι. παιδικοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς τῷ βλαβερῷ καὶ εἰς 
τὸ ' συνημερεύειν πάντων ἀηδέστατον. Jura γὰρ καὶ 
ὃ παλαιὸς λόγος, τέρπειν τὸν ἥλικα" ἡ γάρ, οἶμαι, 

χρόνου ἰσύτης ém ἴσας ἡδονὰς “ἄγουσα δι ὁμοιότητα 

ἀλλ᾽ ὅμως κόρον γ8 καὶ ἡ τούτων 

συνουσία ἔχει. καὶ μὴν τό ye ἀναγ, καῖον αὖ βαρὺ παν- 
τὶ περὶ παν λέγεται" o δὴ πρὸς τῇ ἀνομοιότητι μά- 
λιστ᾽ ἐραστὴς πρὸς παιδικὰ ἕ ἔχει. »εωτέρῳ γὰρ πρεσβύ- 

TEQOC συνὼν οὐϑ᾽ ἡμέρας οὔτε νυκτὸς ἑκὼν ἀπολεῖπε- 

τίκα ἡδονή». 

φιλίαν quus 

ται, ἀλλ "vm ἀνάγκης ! τὸ καὶ οἴστρου ἐλαύνεται, ὃς 

ἐκείνῳ μὲν ἡδογὰς ἀεὶ διδοὺς ἀγδι, ὁρῶντι, ἀκούοντι, 

ἁπτομένῳ καὶ πᾶσαν αἴσϑησιν αἰσϑανομένῳ. τοῦ ἐρω- 
μένου, ὥςτε peo ἡδονῆς ἀραρότως αὐτῷ ὑπηρετεῖν" 
τῷ δὲ δὴ ἐρωμένῳ ποῖον παραμύϑιον ἢ τίνας ἡδονὰς 
διδοὺς ποιήσει τὸν ἴσον φόνον συνόντα μὴ οὐχὶ ἐπ᾽ 
ἔσχατον ἐλϑεῖν ἀηδίας; ὁρῶντι μὲν ὄψιν πρεσβυτέραν 
καὶ οὐκ ἐν ὥρᾳ, ἑπομένων δὲ τῶν ἄλλων ταύτῃ, ἃ χαὶ 
λόγῳ ἐστὶν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές, μὴ ! ὅτι δὴ ἔργῳ 
ἀνάγκης el προςχειμένης μεταχειρίζεσϑαι" φυλακάς τε 
δὴ καχυποτόπους φυλαττομένῳ διὰ παντὸς καὶ πρὸς 
ἅπαν τας, ἀκαίρους τε ἐπαίνους χαὶ ὑπερβάλλοντιις 

ἀκούοντι, ὡς δ᾽ αὕτως ψόγους νήφοντος μὲν οὐκ ἄνε- 
κτοῦς, εἰς δὲ μέϑην ἰόντος πρὸς τῷ μὴ ἀνεκτῷ ἐπ᾽ 
αἴσχει παῤῥησίᾳ βατακορεῖ καὶ ἀναπεπταμένῃ χρωμέ- 
»ov. ΧΥΠΙ. Koi ἐρῶν μὲν βλαβερός 18 καὶ ἀηδής, 
λήξας δὲ τοῦ ἔρωτος εἰς τὸν ἔπειτα χφόνον ἄπιστος, 

εἰς ὃν πολλὰ καὶ μετὰ πολλῶν ὅρκων. τε καὶ δεήσεων 

ὑπισχνούμενος μόγις κατεῖχε τὴν ἐν τῷ τότε * Évrov- 
σίαν ἐπίπονον οὖσαν φέρειν δὲ 2 ἀγαϑῶν. τότϑ 
δὴ δέον ἐκτίνειν, μεταβαλὼν ἄλλον ἄρχοντα ἐν αὑτῷ 

καὶ προστάτην, γοῦν καὶ σωφροσύνην ἀντ᾽ ἔρωτος καὶ 
μανίας, ἄλλος γεγονὼς λέληϑε τὰ παιδικά. καὶ ὃ μὲν 

; 
αὐτὸν χάριν ἀπαιτεῖ τῶν τότϑ, ὑπομιμνήσκων τὰ πρα- 
9i τα καὶ λεχϑέντα, ὡς τῷ αὐτῷ διαλεγόμενος" ὃ δὲ 

ὑπ᾽ αἰσχύνης οὔτε εἰπϑὶν τολμῷ, ὅτι ἄλλος γέγονεν, 

oVÓ' ὅπως τὰ τῆς προτέρας ἀνοήτου ἀρχῆς ὁρκωμό- 
σιά T8 καὶ ! ὑποσχέσεις ἐμπεδώσει ἔχει, νοῦν ἤδη 
ἐσχηκὼς καὶ σεσωφρονηκώς, ἵνα μὴ πράττων ταὐτὰ τῷ 
πρόσϑεν ὅμοιός τε ἐκείνῳ καὶ ὃ αὐτὸς πάλιν γένηται. 
φυγὰς δὴ 7ίγνεται ἐκ τούτων, καὶ eme regnas vn 
ἀνάγκης α ὃ πρὶν ἐραστής, ὀστράκου μεταπεσόντος, ἵδ- 
ται φυγῇ μεταβαλών" ὃ δὲ ἀναγκάζεται διώκειν ἀγα- 
νακτῶν καὶ ἐπιϑειάζων, prone τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς, 

ὅτι οὐκ ἀρα ἔδει ποτὲ ἐρῶντι καὶ ὑπ᾽ ἀγάγκης ἀνοήτῳ 
χαρίζεσϑαι, ἀλλὰ ! πολὺ μᾶλλον μὴ ἐρῶντι καὶ νοῦν 

ἔχοντι" εἰ δὲ μή, ἀναγκαῖον εἴῃ ἐνδοῦναι ἑαυτὸν ἀπί- 
στῳ, δυςκόλῳ, φϑονερῷ, ἀηδεῖ, βλαβερῷ μὲν πρὸς οὐ- 

σίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἕξιν, πολὺ 

δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν τῆς Ψυχῆς παίδευσιν, ἧς 

οὔτ ἀνϑρώποις ovre ϑεοῖς τῇ ἀληϑείᾳ τιμιώτερον 

οὔτε ἐστὶν οὔτε ποτὲ ἔσται. Ταῦτά τὸ οὖν χρή, ὦ 
παῖ, ξυννοεῖν, καὶ δἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φιλίαν, ὅτι οὐ 

PLATONIS 

, ΕΣ , ' n χλλὰ Υ , » , À 

uer εὐνοΐας γίγνεται, αλλὰ σιτίου τρόπον χαριν πλὴ- 

σμονὴς 

| ὡς λύχοι ἄρν᾽ ἀγαπῶο᾽, ὡς παῖδα φιλοῦσιν ἐραστα. Ὁ 

Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ὦ Φαῖδρε. οὐκέτ ἂν τὸν πέρα ἀκούσαις 

ἐμοῦ λέγοντος, ἀλλ ἤδη σοι τέλος ἐχέτω ὃ λόγος. 

XIX. ΦΑΙ. ΧΚαΐτοι diu 78 μεσοῦν αὐτόν, καὶ ἐρεῖν 

τὰ ἴσα περὶ τοῦ μὴ ἐρῶντος, ὡς δεῖ ἐκείνῳ χαρίξεσϑαι 

μᾶλλον, λέγων 0c αὐ ἜΝ "pcs xy. dà δή, o Σώ- 

κρατες, τί ἀποπαύει; 

ὅτι ἤδη ἕπη τὸ τς οὐκέτι διϑυράμβους, καὶ 
ταῦτα ψέγων; ἐὰν δ᾽ ἐπαινεῖν τὸν ἕτερον ἄρξωμαι, τὶ 

με olei ποιήσειν; dg οἶσϑ'᾽, ὅτι ὑπὸ τῶν Νυμφῶν, 

αἷς μὲ σὺ π οὔβαλες ἐκ προνοίας, σαφῶς ἐνθουσιά- 

σω; λέγω ovv ἑνὶ λόγῳ, ὅτι, ὅσα τὸν ἕτερον λελοιδο- 

φήκαμεν, τῷ ἑτέρῳ τἀναντία τούτων ἀγαϑὰ πρόςεστι. 

καὶ τί δεῖ μαχροῦ λόγου; περὶ γὰρ ἀμφοῖν ἱκανῶς 8ἴ- 

ρηται. καὶ οὕτω δὴ ὃ μῦϑος, à τι πάσχειν προρήκει 

αὐτῷ, τοῦτο πείσεται" 

διαβὰς ἀπέρχομαι, πρὶν ὑπὸ σοῦ τι μεῖζον ᾿ἀναγκα- 

σϑῆναι. ΦΑΙ. Μήπω 78. ὦ Σώκρατες, πρὶν ἄν τὸ 

καῦμα παρέλϑῃ. ἢ οὐχ ὁρᾷς, ὡς σχεδὸν ἤδὴ μεσημ- 

! Οὐκ ἤσϑου, o JL 03:018 E 

κἀγὼ τὸν ποταμὸν * τοῦτον 342 

βοία 1 ἵσταται, ἢ δὴ καλουμένη σταϑερά; ἀλλὰ περιμεί- F- 

γαντες, καὶ ἅμα περὶ τῶν εἰρημένων διαλεχϑέντες, τάχα 
ἐπειδὰν ἀποψυχῇ ἦμεν. EQ. Θεῖός y εἶ περὶ τοὺς 
λόγους, o) Φαῖδρε, καὶ ἀτεχνῶς τ οἶμαι γὰρ 
ἐγὼ τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου γεγονότων μηδένα 1 πλείου) Β 

ἢ σὲ πεποιηκέναι γεγενῆσϑαι ἤτοι αὐτὸν λέγοντα ἢ 
ἄλλους ἑνὶ yé τῳ τρόπῳ προζαναγκάζοντα. zc: 

Θηβαῖον ἐξαιρῶ λόγου" τῶν δὲ ἄλλων πάμπολυ χρα-᾿ 

τοῖς. καὶ νῦν «v δοκεῖς αἴτιός μοι γεγενῆσϑαι λόγῳ ᾿ 
τινὶ ῥηϑῆναι. ΦΑΙ. Οὐ πόλεμόν ye ἀγχέλλεις. ἀλλὰ | 

GS zo. "Hyd ἔμελλον, ὦ ὦ 

᾽γαϑὲ, τὸν ποταμὸν διαβαΐνειν, τὸ δαιμόνιόν TS καὶ τὸ 

εἰωϑὸς σημεῖόν μοι γίγνεσθαι ἐγένετο --- ἀεὶ δὲ με 

" UJ ^ ΄ 

πῶς δὴ καὶ τίνι τούτῳ; 

ἐπίσχει 0 ἂν μέλλω ! πράττϑιν ---, καὶ τινα φωνὴν € 
ἔδοξα αὐτόϑεν ἀχοῦσαι, jue οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι, πρὶν ἄν 
ἀφοσιώσωμαι, ὡς τι ἡμαρτηκότα εἰς τὸ ϑεῖον. εἰμὶ δὴ 
οὖν μάντις μέν, οὐ πάνυ δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾿ ὥοπερ οἵ 

τὰ γφάμματα φαῦλοι, ὅσον μὲν ἐμαυτῷ μόνον ἱκανός. 
σαφῶς οὐ» ἤδη μανϑάνω τὸ ἁμάρτημα. ὡς δή τοι, ὦ 

ἑταῖρε, μαντικόν γὲ τι καὶ à ψυχή. ἐμὲ γὰρ ἔϑραξε Ε 

μέν τι καὶ πάλαι λέγοντα, τὸν λόγον, καὶ πὼς - ἐδυς- 

ὡπούμην κατ Ἴβυχον, 
τιμὰν πρὸς ἀνϑρώπων cushpo: νῦν δ᾽ ἤσϑημαι τῇ, 

ἁμάρτημαι. ΦΑΙ. “4ἐγεις δὲ δὴ τί; EQ. Δεινὸν, ὦ 

Φαῖδρε, δεινὸν λόγον αὐτός τ ἐκόμισας ἐμὲ 18 ἠνάγ- 

κασας εἰπεῖν. ΦΑΙ͂. Πῶς δή; 

τι ἀσεβῆ" οὗ τίς ἂν εἴη δεινότερος; ΦΑΙ. Οὐδείς, εἴ 

γε σὺ ἀληϑῆ λέγεις. zo. Ti οὖν; τὸν Ἔρωτα ovx 

φροδίτης καὶ Üsov τινα ἡγεῖ; AIL “έἐγοταὶ ys δή. 

EQ. Ov τι ὑπὸ ye "vaiov, οὐδὲ ὑπὸ τοῦ σοῦ λόγου, 

μή τι παρὰ ! ϑϑοῖς ἀμβλακὼν. D 
Ὶ 

EQ. Εὐήϑη καὶ ὑπό Ε- 

ὃς διὰ τοῦ ! ἐμοῦ στόματος καταφαρμαχθυϑέντος ὑπὸ -E 
σοῦ ἐλέχϑη. εἰ δ᾽ ἔστιν, ὥςπερ οὐν ἔστι, ϑεὸς ἢ τι 

ϑεῖον ὁ Ἔρως, οὐδὲν ἂν κακὸν εἴη" τὼ δὲ λόγω τὼ 
γὺν δὴ περὶ αὐτοῦ εἰπέτην ὡς τοιούτου ὄντος. ταύτῃ 
τε οὐν ἡμαρταγέτην περὶ τὸν Ἔρωτα, ἔτι τε ἡ vij eua 
αὐτοῖν πάνυ ἀστεία, τὸ μηδὲν ὑγιὲς Myovte μηδὲ ἀλη- 
ϑὲς σεμνύνεσϑαι ὡς τι Ovt8, Bi ἄρα * ἀνϑρωπίσκους 248 

Ε 



PHAEDRUS 

τινὰς ἐξαπατήσαντε εὐδοκιμήσετον ἐν αὐτοῖς. ἐμοὶ μὲν 
ovv, ὦ φίλε, καϑήρασϑαι ἀνάγκη. ἔστι δὲ τοῖς ἅμαρ- 

τάνουσι περὶ μυϑολογίαν καϑαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅμη- 
ρος μὲν οὐκ ἤσϑετο, Στησίχορος δέ. τῶν γὰρ ὀμμά- 
των στερηϑεὶς διὰ τὴν Ἑλένης κακηγορίαν, οὐχ ἠγνόη- 
σεν, ὥπερ Ὅμηρος, ἀλλ᾿ ἅτε μουσικὸς ὧν ἔγνω τὴν 

αἰτίαν, καὶ ποιεῖ εὐθύς. Οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος 

οὗτος, οὐδ᾽ ἔβας ἐν νηυσὶν εὐσέλμοις, οὐδ᾽ 

B ἵχεο Πέργαμα ! Τροίας. καὶ ποιήσας δὴ πᾶσαν 
τὴν καλουμένην παλινῳδίαν, παραχρῆμα ἀνέβλεψεν. 
ἐγὼ οὐν σοφώτερος ἐχείνων γενήσομαι κατ αὐτό γ8 
τοῦτο. πρὶν γάρ τι παϑεῖν διὰ τὴν τοῦ Ἔρωτος κα- 

πηγορίαν, πειράσομαι αὐτῷ ἀποδοῦναι τὴν παλινῳδίαν 
γυμνῇ τῇ κεφαλῇ καὶ οὐχ, ὥςπερ τότε, ὑπ αἰσχύνης 
ἐγκεκαλυμμένος. ΦΑΙ. Tovro»t, ὦ Σώκρατες, οὐκ 

ἔστιν ἅττ ἂν ἐμοὶ εἶπες ἡδίω. XXL ΣΩ. Koi γάρ, 

c ὦ ᾿γαϑὲ Φαῖδρε, ἐννοεῖς, ὡς ἀναιδῶς εἴρησϑον ! τὼ 

λόγω, οὗτός τε καὶ ὁ ἐκ τοῦ βιβλίου ῥηϑείς. εἰ γὰρ 
ἀκούων τις τύχοι ἡμῶν γεννάδας xai πρᾶος τὸ ἦϑος, 
ἑτέρου δὲ τοιούτου ἐρῶν ἢ καὶ πρότερόν ποτε ἐρα- 
σϑείς, λεγόντων, ὡς διὰ σμιχρὰ μεγάλας ἔχϑρας οἵ 

ἐρασταὶ ἀναιροῦνται xai ἔχουσι πρὸς τὰ παιδικὰ φϑο- 
γερῶς τ καὶ βλαβερῶς, πῶς οὐκ ἂν οἴει αὐτὸν ἡγεῖ- 

᾿σϑαι ἀκούειν ἐν ναύταις που τεϑραμμένων καὶ οὐδένα 
ἐλεύϑερον ἔρωτα ἑωραχότων, πολλοῦ δ᾽ ἂν δεῖν ἡμῖν 

D ὁμολογεῖν ! ἃ ψέγομεν τὸν Ἔρωτα; ΦΑΙ. Ἴσως νὴ 
AUC, ὦ Σώκρατες. EQ. Τοῦτόν γε τοίνυν ἔγωγε ai- 

σχυνόμενος, καὶ αὐτὸν τὸν Ἔρωτα δεδιώς, ἐπιϑυμῶ 

ποτίμῳ λόγῳ οἷον ἁλμυρὰν ἀκοὴν ἀποκλύσασϑαι. 
συμβουλεύω δὲ καὶ vcn 0 TL τάχιστα 7ράψαι, ὡς 
χρὴ ἐραστῇ μᾶλλον ἢ μὴ ἐρῶντι. ἐκ τῶν ὁμοίων χαρί- 

ἕσσϑαι. ΦΑΙ. MAY εὖ ἴσϑι, ὅτι ἕξει τοῦϑ᾽ οὕτως" 

σοῦ γὰρ εἰπόντος τὸν τοῦ ἐραστοῦ ἔπαινον, 

E ἀνάγκη “υσίαν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀναγκασϑῆναι γράψαι αὐ! 

περὶ τοῦ αὐτοῦ λόγον. EQ. Τοῦτο μὲν πιστεύω, ἕως- 

περ ἄν ἧς ὃς εἶ. ΦΑΙ. Ade τοΐνυν ϑαῤῥῶν. RO 
Ποῦ δή μοι ὃ παῖς, πρὸς ὃν ἔλεγον; ἵνα καὶ τοῦτο 
ἀκούσῃ, καὶ μὴ ἀνήκοος ὦν φϑάσῃ χαρισάμενος τῷ 
μὴ ἐρῶντι. ΦΑΙ. Οὗτος παρά σοι μάλα πλησίον ἀεὶ 

πάρεστιν, ὅταν σὺ βούλῃ. ΧΧΗ. EQ. Οὑτωσὶ τοἶ- 
244 yvy, ὦ παῖ καλὲ, ἐννόησον, ὡς ὃ μὲν πρότερος "ἦν 

λόγος Φαίδρου τοῦ Πυϑοκλέους, Μυῤδινουσίου ay- 

δρός" ὃν δὲ μέλλω λέγειν, Στησιχύρου rov Εὐφήμου, 
ἹἽμεραίου. λεκτέος δὲ ὧδε, ὅτι Οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος, 
ὃς ἄν παρόντος ἐραστοῦ τῷ μὴ ἐρῶντι μᾶλλον φῇ δεῖν 

᾿χαρίξεσϑαι, διότι δὴ o μὲν μαΐφεται, ὃ δὲ σωφρονεῖ. 
εἰ μὲν γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ μανίαν κακὸν εἶναι, καλῶς 
ἄν ἐλέγετο᾽ νῦν δὲ τὰ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν ἡμῖν γί- 

Ἴ γνεται διὰ μανίας, ϑεῖᾳ μέντοι δόσει διδομένης. Ἥ τε 
Β γὰρ δὴ ἐν Δελφοῖς προφῆτις ! αἵ τ ἐν Δωδώνῃ ἱέρειαι 

μανεῖσαι μὲν πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ 
τὴν Ἑλλάδα εἰργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ἢ 
οὐδέν. καὶ ἐὰν δὴ λέγωμεν Σίβυλλάν τε καὶ ἄλλους, 
ὅσοι μαντιχῇ χρώμενοι ἐνθέῳ πολλὰ δὴ πολλοῖς προ- 
λέγοντες εἰς τὸ μέλλον ὥρϑωσαν, μηκύνοιμεν ἂν δῆλα 

παντὶ λέγοντες. τόδε μὴν ἄξιον ἐπιμαρτύρασϑαι, ὅτι 
καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ὀνόματα τιϑέμενοι. οὐκ αἰ- 

ὄνειδος pow ! ov γὰρ ἄν τῇ 

μέλλον χρίνεται, αὐτὸ τοῦτο τοῦ- 

πᾶσα 

Ej 
C σχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ 
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γομα ἐμπλέκοντες μανικὴν ἐχάλθεσαν᾽ ἀλλ ὡς καλοῦ 
ὄντος, ὅταν ϑείᾳ μοίρᾳ γίγνηται, οὕτω νομίσαντες 
ἔϑεντο. oi δὲ νῦν ἀπειροκάλως τὸ ταῦ ἐπεμβάλλοντες 
μαντικὴν ἐκάλεσαν. ἐπεὶ καὶ τήν γε τῶν ἐμφρόνων ζή- 
τησιν τοῦ μέλλοντος, διά τ ὀρνίϑων ποιουμένων καὶ 

τῶν ἄλλων “σημείων, ἅτ᾽ ἐκ διανοίας ποριξομένων ἀν- 

ϑρωπίνῃ οἰήσει γοῦν 18 καὶ ἱστορίαν, οἰονοϊστικὴν 
ἐπωνόμασαν, ἣν vov οἰωνιστικὴν τῷ ὦ σεμνύνοντες 
οἵ νέοι καλοῦσιν. ὅσῳ δὴ οὖν τελεώτερον καὶ ἐντιμό- 

τερον μαντικὴ οἰωνιστικῆς, τό τε ὄνομα τοῦ ὀνόματος 
ἔργον $ ἔργου, τόσῳ κάλλιον μαρτυροῦσιν οἱ παλαιοὶ 
μανίαν σωφροσυνὴς, τὴν ἐκ ϑεοῦ τῆς παρ ανϑρώπων 

7ιγρομδης. Ἀλλὰ μὴν νόσων γε καὶ πόνων τῶν με- 

γίστων, ἃ δὴ παλαιῶν ἐκ μηνιμάτων ποϑὲν ἔν τισι 
τῶν γενῶν, 7 μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα οἷς 
ἔδει ἀπαλλαγὴν εὕρετο, ! καταφυγοῦσα πρὸς ϑεῶν εὐ- 
χάς 18 καὶ λατρείας, ὅϑεν δὴ καϑαρμῶν r8 καὶ τελε- 
τῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τὸν ἑαυτῆς ἔχοντα πρός 
τε τὸν παρύντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὁρ- 
ϑῶς μανέντι τ καὶ κατασχομένῳ τῶν παρόντων κακῶν 
εὑρομένη. * Τρίτη δὲ ἀπὸ Μουσῶν κατοκωχή rs καὶ 
μανία λαβοῦσα ἁπαλὴν καὶ ἄβατον ψυχὴν ἐγείρουσα 
καὶ ἐχβακχεύουσα κατά τε ᾧδὰς καὶ κατὰ τὴν ἄλλην 
ποίησιν μυρία τῶν παλαιῶν ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπι- 
γιγνομένους παιδεύει. ὃς δ᾽ ἄν ἄνευ μανίας Μουσῶν 
ἐπὶ ποιητικὰς ϑύρας ἀφίκηται, πεισϑεὶς ὡς ἄρα ἐκ 
τέχνης ἱκανὸς ποιητὴς ἐσόμενος, ἀτελὴς αὐτός r8 καὶ 
7 ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων 7 τοῦ σωφρονοῦν- 

τος ἠφανίσϑη. XXII. Τοσαῦτα μέν σοι ! καὶ ἔτι πλείω 
ἔχω μανίας γιχνομένης ἀπὸ ϑεῶν λέγειν καλὰ ἔργα. 

ὥςτε τοῦτό γε αὐτὸ μὴ φοβώμεϑα, μηδὲ τις ἡμᾶς λό- 
γος ϑορυβείτω δεδιττόμενος, ὡς πρὸ τοῦ κεκινημένου 

τὸν σώφρονα δεῖ προαιρεῖσϑαι φίλον" ἀλλὰ τόδε πρὸς 
ἐχείνῳ δείξας φερέσθω τὰ νικητήρια, ὡς οὐκ ἐπ᾿ ὠφε- 
λείᾳ 0 ἔρως τῷ ἐρῶντι καὶ τῷ ἐρωμένῳ ἐκ ϑεῶν ἐπι- 
πέμπεται. ἡμῖν δὲ ἀποδεικτέον αὖ τοὐναντίον, ὡς ἐπὶ 
DE τῇ μεγίστῃ παρὰ ϑεῶν ἢ τοιαύτη μανία δίδο- 

ται. ! ἡ δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔϊ ἕσται δεινοῖς μὲν ἄπιστος, 
σοφοῖς δὲ πιστή. δεῖ οὖν πρῶτον ψυχῆς φύσεως πέρι 
ϑείας τὸ καὶ ἀνθρωπίνης ἰδόντα πάϑη re καὶ ἔργα 

τἀληϑὲς νοῆσαι. ἀρχὴ δὲ ἀποδείξεως ἥδε. XXIV. Ψυ- 
χὴ πᾶσα ἀϑάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀϑάνατον᾽ τὸ 
δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ vm ἄλλου κινούμενον, παῦλαν ἔχον 

κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, 
ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἕ: εὐτό, οὔ ποτε λήγει κινούμενον, 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις à ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγὴ καὶ ἀρ- 

χὴ' κινήσεως. ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς γὰρ ἀνάγ- 
x πᾶν τὸ γιγνόμενον γίγνεσϑαι, αὐτὴν δὲ μηδ᾽ ἐξ 

ἑνός" εἰ γὰρ ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο, οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆς 
γίγνοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἀγένητόν ἐστι, καὶ ἀδιάφϑορον 
αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. ἀρχῆς γὰρ δὴ ἀπολομένης οὔτε αὐὖ- 
τή ποτε ἕκ τοῦ οὔτε ἄλλο ἐξ ἐκείνης γενήσεται, εἴπερ 

ἐξ ἀρχῆς δεῖ τὰ πάντα γίγνεσθαι. οὕτω δὴ κινήσεως 
μὲν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν. τοῦτο δὲ οὔτ᾽ ἀπόλ- 

λυσϑαι οὔτε γίγνεσϑαι δυνατόν, ἢ πᾶντα τε οὐρανὸν 
πᾶσαν ! T8 γένεσιν συμπεσοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε 
αὖϑις ἔχειν ὅϑεν. κινηϑέντα γενήσεται. ἀϑανάτου δὲ 

πεφασμένου τοῦ ὑφ ἑαυτοῦ κινουμένου, ψυχῆς οὐσίαν 
τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν τις λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται. 
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[7] * πᾶν γὰρ σῶμα, ᾧ μὲν ἔξωϑεν τὸ κινεῖσθαι, ἄψυχον, 

ᾧ δὲ ἔνδοϑεν αὐτῷ ἐξ αὑτοῦ, ἔμψυχον, ὡς ταύτης οὐ- 
σης φύσεως ψυχῆς. εἰ δ᾽ μὴ 
ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινοῦν * ἢ ψυχήν, ἐξ 

ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀϑάνατον ψυχὴ ἂν εἴη. Πε- 

οὶ μὲν οὖν ἀϑανασίας αὐτῆς ἱκαγῶς. Χχν. Περὶ δὲ 

οἷον μέν ἐστι; πάντῃ 

πάντως ϑείας εἶναι καὶ μακρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοι- 

ἐστὶ τοῦτο οὕτως ἔχον, 

τῆς ἰδέας αὐτῆς ὧδε λεκτέον" 

xEy, ἀνϑρωπίνης τε καὶ ἐλάττονος. ταύτῃ οὖν λέγωμεν. 

᾿Βοικέτω δὴ ξυμφύτῳ δυνάμει ὑποπτέρου ζεύγους τε 

καὶ ἡνιόχου. ϑεῶν μὲν οὖν ἵπποι τὸ καὶ ἡνίοχοι παν- 
τες αὐτοὶ T8 ἀγαϑοὶ καὶ ἐξ ἀγαϑῶν, τὸ δὲ τῶν ἄλλων 

' μέμιαται. καὶ πρῶτον μὲν ἡμῶν ὃ ἄρχων ξυνωρίδος 
ἡνιοχεῖ,, εἶτα τῶν ἵππων ὁ μὲν αὐτῷ καλός τὸ κἀγα- 
doc καὶ ἐκ τοιούτων, 0 δὲ ἐξ ἐναντίων τε καὶ ἐναν- 
τίος. χαλεπὴ δὴ καὶ δύςκολος ἐξ ἀνάγκης ἡ περὶ ἡμᾶς 
ἡνιόχησις. Πῇ δὴ οὖν ϑνητόν τὸ καὶ ἀϑάνατον ζῶον 
ἐχλήϑη, πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα ἡ ψυχὴ παντὸς ἐπι- 
μελεῖται τοῦ ἀψύχου, πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ, 
ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη. τδλέα μὲν ovy ! οὖσα 

καὶ ἐπτερωμένη, μετεωροπορεῖ Té χαὶ πάντα τὸν κό- 
cuo» διοικεῖ 7j δὲ πτεροῤῥυήσασα φέρεται, ἕως ἂν 
στερεοῦ τινος ἀντιλάβηται, οὗ κατοικισϑεῖσα, σῶμα 

γηϊνον λαβοῦσα, αὐτὸ αὑτὸ δοκοῦν κινεῖν διὰ τὴν ἐκεί- 
γης δύναμιν, ζῶον τὸ ξύμπαν ἐκλήϑη, ψυχὴ καὶ σῶμα 

παγέν, ϑνητόν v ἔσχεν ἐπωνυμίαν" ἀϑάνατον δὲ οὐδ᾽ 

ἐξ ἑνὸς λόγου λελογισμένου, ἀλλὰ πλάττομεν, QUIE 

ἰδόντες ovO' ἱκανῶς γοήσαντες [9:0»] ἀϑανατόν τι 
ζῶον, ἔχον ' uiv ψυχήν, ἔχον δὲ σῶμα, τὸν ἀεὶ δὲ 

χρόνον ταῦτα Evunegvxora. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν δή, 

ὅπῃ τῷ ϑεῷ φίλον, ταύτῃ ἐχέτω τε καὶ λεγέσϑω. τὴν 
δ᾽ αἰτίαν τῆς τῶν πτερῶν ἀποβολῆς, δὶ ἣν ψυχῆς 
ἀποῤῥεῖ, λάβωμεν. ἔστι δὲ τις τοιάδε. XXVL Πέφυ- 
κεν ἢ πιεροῦ δύναμις τὸ ἐμβριϑὲς ἄγειν ἄνω “μετεω- 
φίζουσα, j τὸ τῶν ϑεῶν γένος οἰκεῖ. κεχοινώνηκε δὲ 
πῇ μάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ ϑείου [ovi]. τὸ 

δὲ ϑεῖον καλόν, σοφόν, ἀγαϑὸν καὶ ! πᾶν ὃ τι τοι- 

οὔτον. τούτοις δὴ τρέφεταίΐ τε καὶ αὔξεται μάλιστα 
τὸ τῆς ψυχῆς πτέρωμα, αἰσχρῷ δὲ καὶ κακῷ καὶ τοῖς 
ἐναντίοις φϑίνει τε καὶ διόλλυται. ὁ μὲν δὴ μέγας ἢγ8- 
μὼν ἐν οὐρανῷ Ζεὺς ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα πρῶτος 
πορεύεται, διακοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος" τῷ 
δ᾽ ἕπεται στρατιὰ ϑεῶν τὸ καὶ δαιμόνων κατὰ ἕνδεκα 
μέρη * κεκοσμημένη. μένει γὰρ Ἑστία ἐν ϑεῶν οἴκῳ 

μόνη" τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν τῷ τῶν δώδεκα ἀριϑμῷ 
τεταγμένοι ϑεοὶ ἄρχοντες ἡγοῦνται. κατὰ τάξιν ἣν ἕχα- 
στος ἐϊιάχϑη. πολλαὶ μὲν οὖν καὶ μακάριαι ϑέαι τε 

xci διέξοδοι ἐντὸς οὐρανοῦ, ἃς ϑεῶν 7ένος εὐδαιμό- 

vor ἐπιστρέφεται, πράττων ἕχαστος αὐτῶν τὸ αὑτοῦ. 
ἕπεται δὲ ὁ ἀεὶ ἐθέλων τὸ καὶ δυνάμενος" φϑόνος γὰρ 
ἔξω ϑείου χοροῦ ἵσταται. ὅταν δὲ δὴ πρὸς δαῖτα καὶ 

| ἐπὶ ϑοίνην i fm, ! ἄχραν ὑπὸ τὴν ὑπουράνιον ἁψῖδα 

πορεύονται πρὸς ἄναντες ἤδη. τὰ μὲν ovv ϑεῶν ὀχή- 

ματα ἰσοῤῥόπως εὐήνια ὄντα ῥᾳδίως πορεύεται, τὰ δὲ 
ἀλλα μόγις" βοίϑει γὰρ ὃ τῆς κάκης ἵσιπεος μετέχων, 
ἐπὶ τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ βαρύνων, ᾧ μὴ καλῶς " T&- 
ϑραμμένος τῶν ἡνιόχων. ἔνϑα δὴ πόνος 18 καὶ ἀγὼν 
ἔσχατος Vor πρόκειται. αἵ μὲν γὰρ ἀϑάνατοι καλού- 
μεναι, ἡνίκ ἄν πρὸς ἄκρῳ γένωνται, ! ἔξω πορευϑεῖ- 
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σαι ἔστησαν ἐπὶ τῷ τοῦ οὐρανοῦ γώτῳ, στάσας δὲ 
αὐτὰς ̓περιάγει 7 περιφορά, αἵ δὲ ϑεωροῦσι τὰ ἔξω 

τοῦ οὐρανοῦ. XXVIL τὸν δὲ ὑπερουράνιον τόπον οὖ- 

T8 τις ὕμνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς ovre ποϑ᾽ ὑμνή-. 
σει κατ ἀξίαν. ἔχει δὲ ὧδε. τολμητέον γὰρ οὖν τό 
78 ἀληϑὲς εἰπεῖν, ἄλλως τε καὶ περὶ ἀληϑείας λέ- 
γοντα. 7 γὰρ ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ 
ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ 

ϑεατὴ νῷ" περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληϑοῦς ἐπιστήμης γέ-" 

γος τοῦτον ἔχει ! τὸν τόπο». &r οὖν ϑεοῦ διάνοια | D 

γνῷ τε καὶ ἐπιστήμῃ ἀκηράτῳ τρεφομένη, καὶ ἁπά- 
σης ψυχῆς, ὅση ἄν μέλλῃ τὸ προρῆκον δέξασϑαι,, 
ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ ὃν ἀγαπᾷ τε καὶ ϑεωροῦσα, 
τἀληϑῆ τρέφεται καὶ εὐπαϑεῖ, ἕως ἄν κύκλῳ ἡ περι- 
φορὰ εἰς ταὐτὸν περιδνέγκῃ. ἐν δὲ τῇ περιόδῳ καϑορᾷ 
μὲν αὐτὴν δικαιοσύνην, καϑορᾷ δὲ σωφροσύνην, κα- 
ϑορᾷ δὲ ἐπιστήμι;", οὐχ 7 penis πρόςεστιν, οὐδ᾽ D 
ἐστὶ που ἑτέρα ἐν ὁτέρῳ οὖσα ὧν ἡμεῖς !oyuy ὄντων 
καλοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ ὃ ἐστιν ὃν ὄντως ἐπιστή- 

μὴν οὖσαν᾽ καὶ τάλλα ὡςαύτως τὰ ὄντα ὄντως ϑεα- 
σαμένη καὶ ἑστιαϑεῖσα, δῦσα πάλιν εἰς τὸ εἴσω τοῦ 
οὐρανοῦ, οἴκαδε ἤλϑεν. ἐλϑούσης δὲ αὐτῆς 0 ἡνίοχος 
πρὸς τὴν φάτνην τοὺς ἵππους στήσας παρέβαλεν ἀμ- 
βροσίαν τε καὶ ἐπ᾿ αὐτῇ νέκταρ ἐπότισε. XXVII. 
Καὶ οὗτος μὲν ϑεῶν βίος. αἵ δὲ ἄλλαι ψυχαὶ, " ἡ μὲν 
ἄριστα ϑεῷ ἑπομένη καὶ εἰκασμένη ὑπερῆρεν εἰς τὸν 
ἔξω τόπον τὴν τοῦ ἡνιόχου κεφαλήν, καὶ συμπεριηνέ- 
χϑη τὴν περιφοράν, ϑορυβουμένη ὑπὸ τῶν ἵππων καὶ 
μόγις καϑορῶσα τὰ Ovra 3 δὲ τοτὲ μὲν ἦρε, τοτὲ δὲ 
ἔδυ, βιαζομένων δὲ τῶν ἵππων τὰ μὲν εἶδε, τὰ δ᾽ ov. 

ai δὲ δὴ ἄλλαι γλιχόμεναι μὲν ἅπασαι τοῦ ἄνω ἕπον- 

ται, ἀδυνατοῦσαι δὲ ὑποβρύχιαι ξυμπεριφέρονται, πα- 

τοῦσαι ἀλλήλας καὶ ἐπιβάλλουσαι, ! ἑτέρα πρὸ τῆς 

ἑτέρας πειρωμένη γενέσϑαι. ϑόρυβος οὖν καὶ ἁμιλλα 

καὶ ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται. οὗ δὴ κακίᾳ ἡνιόχων πολ- 
λαὶ μὲν χωλεύονται, πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ ϑραύον- 

ται πᾶσαι δὲ πολὺν ἔχουσαι πόνον ἀτελεῖς τῆς τοῦ 
ὄντος ϑέας ἀπέρχονται, καὶ ἀπελϑοῦσαι τροφῇ δοξα- 
στῇ χρῶνται. οὗ δ᾽ ἕνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληϑείας 
ἰδεῖν πεδίον οὗ ἐστιν, ἢ τε δὴ προςήκουσα ψυχῆς. τῷ 
ἀρίστῳ you ἐχ TOU ἐκεῖ λειμῶνος τυγχάνει οὖσα, ἥ τῷ 
TOU ! πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχὴ κουφίξεται, τούτῳ τρέφε- 
ται, Üsguoc τὸ δραστείας ὅδε, ἡ ἥτις ἂν ψυχὴ ϑεῷ ξυν- 

οπαδὸς γενομένη κατίδῃ τι τῶν ἀληϑῶν, μέχρι 16 τῆς 
ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήμονα, κἂν ἀεὶ τοῦτο δύνηται 
ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβὴ εἶναι" ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπι- 
σπέσϑαι μὴ ἔδη, καὶ τινι συντυχίᾳ χρησαμένη λήϑης 

τε καὶ κακίας πλησϑεῖσα βαρυνϑῇ, βαρυνϑεῖσα δὲ 
FERRENT τε καὶ ἐπὶ τὴν γῆν πέσῃ, τότε “όμος 
ταύτην μὴ! φυτεῦσαι εἰς μηδεμίαν ϑηρείαν φύσιν ἐν 
τῇ πρώτῃ γενέσει, ἀλλὰ τὴν μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν "εἰς 

γονὴν ἀνδρὸς γενησομένου φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου 7 
μουσικοῦ τινος xul ἐρωτιχοῦ, τὴν δὲ δευτέραν εἰς βα- 
σιλέως ἐννόμου ἢ πολεμικοῦ καὶ ἀρχικοῦ, τρίτην εἰς 
πολιτικοῦ ἢ τινος οἰκογομιχοῦ ἢ χθηματιστικοῦ, τε- 
τάρτην εἰς φιλοπόνου γυμναστικοῦ ἢ περὶ σώματος 
ἴασίν τινα ἐσομένου, πέμπτην μαντικὸν βίον ἢ τινὰ 
τελεστικὸν ἕξουσαν" fury ! ποιητικὸς ἢ τῶν περὶ ui- !E 

μησὶν τις ἄλλος ἁρμόσει, ἑβδόμῃ δημιουργικὸς ἢ γεωρ- 
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γυιός, ὀγδόῃ σοφιστικὸς ἢ δημοκοπικός, ἐννάτῃ τυραν- 
γικός. ἐν δὲ τούτοις ἅπασιν ὃς μὲν ἂν δικαίως διαγά- 
TI» ἀμείνονος μοίρας μεταλαμβάνει, ὃς δ᾽ ἂν ἀδίκως, 
χείρονος. ΧΧΙΧ. Εἰς μὲν γὰρ τὸ αὐτό, ὅϑεν ἥκει 

7 ψυχὴ ἑκάστη, οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν μυρίων" οὐ γὰρ 
249 πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου, * πλὴν ἡ τοῦ φιλο- 

Ι -[σοφήσαντος ἀδόλως ἢ παιδεραστήσαντος usta φιλοσο- 
| glas. αὗται δὲ τρίτῃ περιόδῳ τῇ quaere, ἐὰν ἕλωνται 
τρὶς ἐφεξῆς τὸν βίον τοῦτον, οὕτω πτερωϑεῖσαι τρις- 
χιλιοστῷ ἔτει ἀπέρχονται. αἵ δὲ ἄλλαι, ὅταν τὸν πρῶ- 
τον βίον τελευτήσωσι, κρίσεως ἔτυχον. κριϑεῖσαι δὲ αἵ 
μὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια ἐλϑοῦσαι δίκην ἐκτί- 

γουσιν, αἵ δ᾽ εἰς τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς δίκης 
κουφισϑεῖσαι διάγουσιν ἀξίως οὗ ! ἐν ἀνθρώπου εἴδει 

ἐβίωσαν βίου. τῷ δὲ χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφικνούμεναι 
ἐπὶ κλήρωσίν τὸ καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίου αἱροῦν- 
ται ὃν ἂν ἐϑέλῃ ἑκάστη. ἔνϑα καὶ εἰς ϑηρίου βίον 
ἀνϑρωπίνη “ψυχὴ ἀφικνεῖται, καὶ ἐκ ϑηρίου, ὃς mots 
ἄνϑρωπος ἣν πάλιν εἰς ἀνϑρωπον. οὐ γὰρ ἣ 78 μή- 

zt0:8 ἰδοῦσα τὴν ἀλήϑειαν εἰς τόδε be, τὸ σχῆμα. δεῖ 

:γὰρ ἀνϑρῶπον ξυγιέναι κατ δῖδος λεγόμενον, ἐκ πολ- 

λῶν ἰὸν αἰσϑήσεων εἰς ἕν λογισμῷ ξυναιρούμενον. 

! τοῦτο δὲ ἐστιν ἀνάμνησις ἐκείνων, ἅ ποτ᾽ εἶδεν ἡμῶν 
D] ψυχὴ συμπορευϑεῖσα ϑεϑῷ καὶ ὑπεριδοῦσα ὁ ἃ νῦν &i- 

γαΐ φαμεν καὶ ἀναχύψασα εἰς τὸ ὃν ὄντως. διὸ δὴ δι- 

καίως μόνη πτεροῦται 7 τοῦ φιλοσόφου διάνοια" πρὸς 
γὰρ ἐκείνοις ἀεΐ ἐστι μνήμῃ κατὰ δύναμιν, πρὸς oig- 
περ ϑεὸς ὧν ϑεῖός 

ὑπομνήμασιν ὀρϑῶς y, χφώμενος, τελέους ἀεὶ τελετὰς T8- 

λούμενος, τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται. ἐξιστάμενος δὲ 

! τῶν ἀνϑρωπίνων σπουδασυμάτων καὶ πρὸς τῷ ϑείῳ 

ἐστι. τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ 

γιγνόμενος γουϑετδῖται μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς πα- 

φακινῶν, ἐνθουσιάζων δὲ λέληϑε τοὺς πολλούς. INSNSNO 

Ἔστι δὴ ovv δεῦρο ὁ ὃ πᾶς ἤχων λόγος nsQl τῆς τετάρ- 
της μανίας, ἣν ὅταν τὸ τῇδέ τις ὁρῶν κάλλος, τοῦ 

ἀληϑοῦς ἀγαμιμνησκόμενος, πτερῶταί τὸ καὶ ἀναπτε- 

φούμενος προϑυμούμενος ἀγαπτέσϑαι, ἀδυνατῶν δὲ 
ὄρνιϑος δίκην βλέτιων ἄνω, τῶν κάτω δὲ ἀμελῶν, αἰ- 

τίαν ἔχει ὡς μανικῶς ! διακείμενος, ὡς ἄρα αὕτη πα- 

σῶν τῶν ἐνθουσιάσεων ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀρίστων τῷ 

18 ἔχοντι καὶ τῷ κοινωνοῦντι αὐτῆς γίγνεται, καὶ ὅτι 

ταύτης μετέχων τῆς μανίας 0 ἐρῶν τῶν καλῶν ἐραστὴς 

», καλεῖται. καϑάπερ γὰρ εἴρηται, πᾶσα μὲν ἀνϑρώπου 
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ψυχὴ φύσει τοϑέαται τὰ ὄντα, ἢ οὐκ ἄν ἦχϑεν εἰς 
τόδε τὸ ζῶον, * ἀναμιμνήσκεσϑαι δ᾽ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα 

οὐ dvor ἁ ἁπάσῃ, οὐὔϑ᾽ ὅσαι βραχέως εἶδον τότε τἀκεῖ, 
ovd αἱ δεῦρο, πεσοῦσαι ἐδυςτύχησαν, [D ὑπό τινων 

ὁμιλιῶν ἐπὶ τὸ ἄδικον τραπόμεγαι λήϑην ὧν τότϑ si- 

δὸν ἃ ἱερῶν ἔχειν. ὀλίγαι, δὴ λείπονται, αἷς τὸ τῆς μνή- 
qus ἱκανῶς πάρεστι». αὗται δὲ ὅταν τι τῶν ἐχεῖ ὁμοίω- 
μα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται καὶ οὐκέϑ᾽ αὑτῶν γίγνονται, 

ὃ δ᾽ ἔστι τὸ πάϑος ἀγνοοῦσι διὰ τὸ μὴ ἱκανῶς διαι- 

oou δικαιοσύνης μὲν οὖν καὶ σωφροσύνης, 

καὶ ὅσα ἄλλα τίμια ψυχαῖς, οὐκ ἔνεστι φέγγος οὐδὲν 
ἐν τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν, ἀλλὰ δι ἀμυδρῶν ὀργάνων 
μόγις, αὐτῶν καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς εἰκόνας ἰόντες, ϑεῶν- 
ται τὸ τοῦ εἰκασϑέντος γένος. κάλλος δὲ OT ἣν ἰδεῖν 

λαμπρόν, ὅτε σὺν εὐδαίμονι χορῷ, μακαρίαν ὄψιν τε 

καὶ ϑέαν, ἑπόμενοι μειὰ μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ᾽ 
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ἄλλου ϑεῶν, εἶδον τ xoi ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν 
ϑέμις λέγειν “ακαριωτάτην, ι ἣν ὠργιάζομεν ὁλόκληροι 

μὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαϑεῖς κακῶν, ὅσα ἡμᾶς ἐν 
ὑστέρῳ χρόνῳ ὑπέμενεν, ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ 

ἀτρεμῆ καὶ εὐδαίμονα φάσματα μυούμενοϊΐ T8 καὶ ἐπο- 

πτϑύοντδς ἐν αὐγῇ χαϑαρᾷ, καϑαροὶ ὄντες καὶ ἀσή- 
ΘΈΡΟΣ τούτου, 

e 
ὃ νῦν σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, 

ΧΧΧΙ. Ταῦτα μὲν 

οὖν μνήμῃ πεχαρίσϑω, δι ἣν πόϑῳ τῶν τότε νῦν μα- 
χρότερα εἴρηται. περὶ δὲ κάλλους, ὥςπερ εἴπομεν, ! 

ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι. 

μετ᾿ ἐκείνων τε ἔλαμπεν ὃν, δεῦρό τε ἐλϑόντες κατει- 

λήφαμεν αὐτὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσϑήσεως τῶν 
ἡμετέρων στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη 
τῶν διὰ τοῦ σώματος ἔρχεται αἰσϑήσεων" 7 φρόνησις 
οὐχ δρᾶται" δεινοὺς γὰρ ἄν παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ τι 
τοιοῦτον ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον παρείχετο εἰς ὄψιν 
ἰόν, καὶ τάλλα ὅσα ἐραστά" γὺν δὲ κάλλος μόνον ταύ- 

τὴν ἔσχε μοῖραν, oer ἐχφανέστατον εἶναι καὶ ἐρασμιώ- 
τατον. ὃ μὲν ! οὖν μὴ νδοτελὴς ἢ διεφϑαρμένος οὐκ 
ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται πρὸς αὐτὸ τὸ κάλλος, 
ϑεώμενος αὐτοῦ τὴν τῆδε ἐπωνυμίαν. ὥςτ οὐ σέβεται 

προςορῶν, ἀλλ᾽ ἡδονῇ παραδοὺς τετράποδος γόμον 

βαίνειν ἐπιχειρεῖ καὶ παιδοσπορεῖν, καὶ ὕβρει προζομι- 
λῶν * οὐ δέδοικεν οὐδ᾽ αἰσχύνεται παρὰ φύσιν ἡδονὴν 

διώχων. ὃ δὲ ἀρχιτελής, ὃ τῶν τότε πολυϑεάμων, ὅταν 
ϑεοειδὲς πρόςωπον ion κάλλος sv μϑμιμημόνον, q τινὰ 

σώματος ἰδέαν, πρῶτον μὲν ἔφριξε, καί τι τῶν τότϑ 
ὑπῆλθεν αὐτὸν δειμάτων, εἶτα προςορῶν ὡς ϑεὸν σέ- 
βεται. γαὶ εἰ μὴ δεδιείη τὴν τῆς σφόδρα μανίας δόξαν, 
ϑύοι ἂν ὡς ἀγάλματι καὶ ϑεῷ τοῖς παιδικοῖς. ἰδόντα 

δὲ αὐτόν, οἷον ἐκ τῆς φρίκης, μεταβολή τε καὶ ἱδρὼς 
χαὶ ! ϑερμότης ἀήϑης λαμβάνει. δεξάμενος γὰρ τοῦ 
κάλλους τὴν ἀποῤῥοὴν διὰ τῶν ὀμμάτων ἐϑερμάνϑη, 

ς - - , E , ΓΤ, 

jq ἢ τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρδεται. ϑερμανϑέντος δὲ ἐτά- 
ν pM τ 

χη τὰ περὶ τὴν ἔχφυσιν, 
συμμεμυχότα εἶργε μὴ βλαστάνειν. ἐπιρῥυείσης δὲ τῆς 
τροφῆς φδησὲ 18 καὶ ὥρμησε, φύεσϑαι ἀπὸ τῆς ῥίζης 
ὁ τοῦ πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος" 
πᾶσα γὰρ ἣν τὸ πάλαι πτερωτή. XXXII. ζεῖ οὖν ἐν 

τούτῳ ὅλη καὶ ἀνακηκίει, καὶ ὅπερ ! τὸ τῶν ὀδοντο- 
φυούντων πάϑος περὶ τοὺς ὀδόντας γίγνεται, ὅταν 
ἄρτι φύωσι, κγῆσίς τε καὶ ἀγανάκτησις περὶ τὰ οὔλα, 
ταὐτὸν δὴ πέπονϑεν 5 τοῦ πτεροφνυεῖν ἀρχομένου ψυ- 

᾿ ζεῖ 16 xal ἀγανακτεῖ καὶ γαργαλίξοται φύουσα τὰ 
πτερά. ὅταν μὲν οὖν βλέπουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὸς 

aao cos ; 
ἃ πάλαι ὑπὸ σχληροτητος 

ἜΡΟΝ ἐχεῖϑεν μέρη ἐπιόντα καὶ ῥέοντα, ἃ δὴ διὰ 

ταῦτα ἵμερος καλεῖται, δεχομένη τὸν ἵμερον ἀρδηταΐ τα 
xoi ϑερμαίνηται, λωφᾷ τε τῆς ὀδύνης ! xot γέγηϑεν" 

ὅταν δὲ χωρὶς pen xal αὐχμήσῃ, τὰ τῶν διεξόδων 
στόματα, ü τὸ πτερὸν ὁρμᾷ, συναυαινόμενα μύσαντα 
ἀποκλείει τὴν βλάστην τοῦ πτεροῦ. ἡ δ᾽ ἐντὸς μετὰ 
τοῦ ἱμέρου ἀποχεχλημένη, πηδῶσα οἷον τὰ σφύζοντα, 
τῇ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστῃ τῇ καϑ' αὑτήν, ὥςτε πᾶσα 
κεγτουμένη κύχλῳ ἡ ψυχὴ οἴστρᾷ καὶ ὀδυνᾶται. μνή- 
μὴν δ᾽ «v ἔχουσα τοῦ καλοῦ 7γέγηϑεν- ἐκ δ᾽ ἀμφοτέ- 
go» μεμιγμένων ἀδημονεῖ. τε τῇ ἀτοπίᾳ τοῦ ! πάϑους 
καὶ ἀποροῦσα λυττᾷ, καὶ ἑμμανὴς οὖσα οὔτε νυκτὸς 
δύναται καϑεύδειν οὔτε μεϑ' ἡμέραν, οὗ à» ἢ μένειν, 
ϑεῖ δὲ ποϑοῦσα ὅπου ἂν οἴηται ὄψεσϑαι τὸν ἔχοντα 
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τὸ κάλλος. ἰδοῦσα δὲ καὶ ἐποχετευσαμένη ἵμερον ἔλυσε 
μὲν τὰ τότϑ συμπεφραγμένα, ἀναπνοὴν δὲ λαβοῦσα 

κέν τρῶν 16 καὶ ὠδίνων auno ἡδονὴν δ᾽ αὐ ταύτην 
* χαρποῦται. ὅϑεν δὴ éxoU- 

σα εἶναι οὐκ ἀπολείπεται, οὐδὲ τινα τοῦ καλοῦ περὶ 

πλείονος ποιεῖται, ἀλλὰ μητέρων c6 καὶ ἀδελφῶν καὶ 

ἀμέλειαν 

ἀπολλυμένης παρ᾿ οὐδὲν τίϑεται, »ομίμων. δὲ καὶ &v- 

γλυκυτάτην ἐν τῷ παρόντι 

ἑταίρων πάντων “λέλησται, καὶ οὐσίας δι 

σχημόνων, οἷς πρὸ τοῦ ἐκαλλωπίζετο, πάντων κατα- 

φρονήσασα δουλεύειν ἑτοίμη καὶ κοιμᾶσϑαι ὅπου ὧν 

πρὸς γὰρ τῷ σέβεσϑαι 
τὸν τὸ κάλλος ἔχοντα ἰατρὸν εὕρηκξ “μόνον τῶν μεγί- 

»- » , ΩΣ , 
ἐᾷ τις ἐγγυτατῶ τοῦ ποϑου᾽" 

στῶν πόνων. ! τοῦτο δὲ τὸ πάϑος, ὦ παῖ καλέ, πρὸς 
ὃν δή μοι ὃ λόγος, ἄνϑρωποι μὲν Ἔρωτα ὀνομάζουσι, 
ϑεοὶ δὲ O0 καλοῦσιν ἀκούσας εἰκότως διὰ νεότητα γε- 
λάσει. λέγουσι δέ, οἶμαι, τινὲς Ὁμηριδῶν ἐκ τῶν ἀπο- 

ϑέτων ἐπῶν δύο ἔπῃ εἰς τὸν Ἔρωτα, ὧν τὸ ἕτερον 
ὑβριστικὸν πάνυ καὶ οὐ σφόδρα τι ἔμμετρον. ὑμνοῦσι 
δὲ ὧδε᾽ 

τὸν δ᾽ ἤτοι ϑνητοὶ μὲν Ἔρωτα καλοῦσι ποτηνόν, 
! ἀϑάνατοι δὲ Πτέρωτα διὰ πτερόφοιτον ἀνάγκην. 

τούτοις δὴ ἔξεστι μὲν πείϑεσϑαι, ἔξεστι δὲ ux ὅμως 

δὲ ys αἰτία καὶ τὸ πάϑος τῶν ἐρώντων τοῦτ᾽ ἐχεῖνο 

τυγχάνει Oy.  XXXIIL τῶν μὲν οὖν “ιὸς ὀπαδῶν ὁ 

ληφϑεὶς ἐμβριϑέστερον δύναται qeu τὸ τοῦ quopue 
γύμου ἄχϑος" ὅσοι δὲ “᾿ρεῶς Uu ϑεραπευταί, xai uer 

ὅταν vm Ἔρωτος ἁλῶσι καὶ τι 
ὑπὸ τοῦ ἐρωμένου, φονικοὶ καὶ 

ἐκείνου περιεπόλουν, 

οἰηϑῶσιν ἀδικεῖσϑαι 

ἕτοιμοι καϑιερεύειν αὑτούς τε καὶ τὰ o! παιδικά. καὶ 

οὕτω καϑ᾽ ἕκαστον ϑεόν, οὗ ἕκαστος ἦν χορευτής, 

ἐχεῖνον τιμῶν τε καὶ μιμούμενος εἰς τὸ δυνατὸν ζῇ, 

ἕως ἂν ἢ ἀδιάφϑορος, καὶ τὴν τῇδε πρώτην γένεσιν 

βιοτεύει" καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ πρός Te τοὺς ἐρωμένους 

καὶ πρὸς τοὺς ἘΠΊ ΣΣ ὁμιλεῖ 16 καὶ προςφέρεται. TOY 

τε οὖν ἔρωτα τῶν καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἕκα- 

στος, καὶ ὡς ϑεὸν αὐτὸν ἐκεῖνον ὄντα ἑαυτῷ οἷον 

ἄγαλμα τεκταίνδταί τὲ καὶ κατακοσμεῖ, ὡς τιμήσων τε 

καὶ ὀργιάσων. οἵ μὲν ! δὴ οὖν Διὸς Zuov τινα δἶναι 

ζητοῦσι τὴν ψυχὴν τὸν vp αὑτῶν ἐρώμενον. 

σιν οὖν, BL φιλόσοφός T& καὶ ἡγεμονικὸς τὴν φύσιν, 

σκοποῦ- 

καὶ ὅταν αὐτὸν εὑρόντος ἐρασϑῶσι, πᾶν ποιοῦσιν, 

ὅπως τοιοῦτος ἔσται. ἐὰν οὖν μὴ πρότερον ἐμβεβῶσι 
τῷ ἐπιτηδεύματι, TOT8 ἐπιχειρήσαντες μανϑαάνουσί τα 
ὅϑεν ἂν τι δύνωνται καὶ αὐτοὶ μετέρχονται. ἰχνεύον- 

τες δὲ map ἑαυτῶν ἀνευρίσκειν τὴν τοῦ σφετέρου ϑεοῦ 
φύσιν, * εὐποροῦσι διὰ τὸ συντόνως ἠναγκάσϑαι πρὸς 
τὸν ϑεὸν βλέπειν, καὶ ἐφαπτόμενοι αὐτοῦ τῇ μνήμῃ 

ἐνθουσιῶντες ἐξ ἐχείνου λαμβάνουσι τὰ ἔϑη καὶ τὰ 

ἐπιτηδεύματα, καϑ' ὅσον δυνατὸν ϑεοῦ ἀνθρώπῳ με- 
τασχεῖν. καὶ τούτων δὴ τὸν ἐρώμενον αἰτιώμενοι ἔτι 
τε μᾶλλον ἀγαπῶσι, χὰν ἐκ Διὸς ἀρύτωσιν ὥςπερ αἱ 

βώχχαι, ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου ψυχὴν ἐπαντλοῦντες 

ποιοῦσιν ὡς δυνατὸν ὁμοιότατον τῷ σφετέρῳ ϑεῷ. 
ὅσοι δ᾽ αὖ μεϑ' ! Ἥρας εἵποντο, βασιλικὸν i ζητοῦσι, καὶ 

εὑρόντες περὶ τοῦτον πάντα δρῶσι τὰ αὐτα. 0L δὲ 

πόλλωνός τε καὶ ἑκάστου τῶν ϑεῶν οὕτω κατὰ τὸν 
ϑεὸν ἰόντες ζητοῦσι τὸν σφέτερον παῖδα πεφυκέναι; 
καὶ ὅταν κτήσωνται, μιμούμενοι αὐτοί τε καὶ τὰ παι- 
δικὰ πείϑοντες καὶ ῥυϑμίζοντες εἰς τὸ ἐκείνου ἐπιτή- 
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δευμα καὶ ἰδέαν ἄγουσιν, ὅση ἑκάστῳ δύναμις, ov 
φϑόνῳ οὐδ᾽ ἀνελευϑέρῳ δυομενείᾳ χρώμενοι πρὸς τὰ 
παιδικά, ἀλλ εἰς ὁμοιότητα αὑτοῖς καὶ τῷ ! ϑεῷ, ὃν 
ἂν τιμῶσι, πᾶσαν πάντως ὃ τι μάλιστα πειρώμενοι 
ἄγειν οὕτω ποιοῦσι. προϑυμία μὲν οὖν τῶν ὡς ἀλη- 

ϑῶς ἐρώντων καὶ τελετή, ἐάν 78 διαπράξωνται ὃ προ- 

ϑυμοῦνται, ἣν λέγω, οὕτω καλή τε καὶ εὐδαιμονικὴ 

ὑπὸ τοῦ δι ἔρωτα μανέντος φίλου τῷ φιληϑέντι γίγνε- 
ται, ἐὰν αἱρεϑῇ. ἁλίσκεται δὲ δὴ ὁ αἱρεϑεὶς τοιῷδε 
τρόπῳ. XXXIV. Καϑάπερ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ μύ- 
Sov τριχῇ διειλόμην ψυχὴν ἑκάστην, ἱππομόρφω μὲν 
δύο τινὲ εἴδη, ! ἡνιοχικὸν δὲ εἶδος τρίτον, καὶ νῦν ἔτι 
ἡμῖν ταῦτα μενέτω. τῶν δὲ δὴ ἵππων ὁ μέν, φαμέν, 
ἀγαϑός, 0 δ᾽ οὐ ἀρδτὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαϑοῦ ἢ κακοῦ 

κακία, ov διείπομεν, νῦν δὲ λεκτέον. ὃ μὲν τοίνυν αὐ- 
τοῖν ἐν τῇ καλλίονι στάσει ὧν τό r8 εἶδος ὀρϑὸς καὶ 
διηρϑρωμένος, ὑψαύχην, ἐπίγρυπος, λευχὸς ἰδεῖν, [is- 

λανόμματος, τιμῆς ἐραστὴς μετὰ σωφροσύνης τὸ καὶ 
αἰδοῦς, καὶ ἀληϑινῆς δόξης ἑταῖρος, ἀπλήκτος κελεύ- 
ματι μόνον καὶ λόγῳ ἡνιοχεῖται" ὁ δ᾽ αὖ σκολιός, πο- 
λύς, ! εἰκῇ συμπεφοφημένος, κρατεραύχην, βραχυτρά- 
χῆλος, σιμοπρόςωπος, μελάγχρως, γλαυκόμματος, ὑφαι- 

μος, ὕβρεως χαὶ ἀλαζονείας ἑταῖρος, περὶ ὦτα λάσιος, 

κωφός, μάστιγι μετὰ κέντρων μόγις ὑπείκων. XXXV. 

ὅταν δ᾽ ovv ὁ ἡνίοχος ἰδὼν τὸ ἐρωτικὸν ὄμμα, πᾶσαν 
αἰσϑήσει διαϑερμήνας τὴν ψυχήν, γαργαλισμοῦ τε καὶ 
πόϑου κέντρων ὑποπλησϑῆ, ὁ μὲν * εὐπειϑὴς τῷ 
ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, «e τε καὶ τότε αἰδοῖ βιαζόμενος, 

ὁ δὲ οὔτε 
κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε μάστιγος ἔτι ἐντρέπεται, σχιρ- 
τῶν δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ πάντα πράγματα παρέχων τῷ 
σύζυγί τὸ καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάξει i ἰέναι τε πρὸς τὰ παι- 
δικὰ καὶ μνεΐαν moii D ct τῆς τῶν ἀφροδισίων χάρι- 
τος. τὼ δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἀντιτείνετον ἀγανακτοῦντε, 
ὡς δεινὰ καὶ παράνομα ! ἀναγκαζομένω" τελευτῶντε 
δέ, ὅταν μηδὲν P πέρας κακοῦ, πορεύεσϑον ἀγομένω, 

εἴξαντε καὶ ὁμολογήσαντε ποιήσειν τὸ χελευόμενον. 
καὶ πιρὸς αὐτῷ T ἐγένοντο xol εἶδον τὴν ὄψιν τὴν τῶν 
παιδικῶν ἀστράπτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ ἡνιόχου Di 

μνήμη πρὸς τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἤνέχϑη, καὶ πάλιν 

εἶδεν αὐτὴν μετὰ σωφροσύνης ἐν ἁγνῷ βάϑρῳ βεβῶ- 
σαν. ἰδοῦσα δὲ ἔδεισε re καὶ capote ἀνέπεσεν 

ὑπτία, καὶ ἅμα ἠναγκάσϑη εἰς τοὐπίσω ! ἑλκύσαι τὰς 

ἡνίας οὕτω σφόδρα, ὥςτε ἐπὶ τὰ ἰσχία ἄμφω καϑίσαι 

τὼ ἵππω, τὸν μὲν ἑκόντα διὰ τὸ μὴ ἀντιτείνειν, τὸν 

δὲ ὑβριστὴν μάλα ἄκοντα. ἀπελϑόντε δὲ ἀπωτέρω, ὁ 
μὲν ὑπ᾽ αἰσχύνης τ8 καὶ ϑάμβους ἱδρῶτι πᾶσαν ἔβρε- 
Es τὴν ψυχήν, ὃ δέ, λήξας τῆς ὀδύνης , ἣν ὑπὸ τοῦ 

χαλινοῦ τε ἔσχε καὶ τοῦ πτώματος, μόγις ἐξαναπνεύ- 

σας ἐλοιδόρησεν ὀργῇ, πολλὰ κακίζων τόν τε ἡνίοχον 
καὶ τὸν ὁμόζυγα ὡς δειλίᾳ τὸ καὶ ἀνανδρίᾳ λιπόντε ! 

τὴν τάξιν καὶ ὁμολογίαν. καὶ παλιν οὐκ ἐθέλοντας 

προςιέναι ἀναγκάζων μόγις συνεχώρησε, δεομένων εἰς- 

αὖϑις ὑπερβαλέσϑαι. ἐλϑόντος δὲ τοῦ συντεϑέντος 
χρόνου, [οὗ] ἀμνημονεῖν προςποιουμένω ἀναμιμνήσκων, 
βιαζόμενος, χρεμετίζων, ἕλκων ἠνάγκασεν c προςελ- 
ϑεῖν τοῖς παιδικοῖς ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους. καὶ ἐπει- 

δὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἐγκύψας καὶ ἐκτείνας τὴν κέρκον ἐνδα- 

κὼν τὸν χαλινὸν uer ἀναιδείας ἕλκει. ὁ δ᾽ ἡνίοχος ἔτι 

ἑαυτὸν κατέχει μὴ ἐπιπηδᾶν τῷ ἐρωμένῳ᾽ 
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μᾶλλον ! ταὐτὸν πάϑος παϑών, ὥςπερ ἀπὸ ὕσπληγος 

j pedes ἔτι μᾶλλον τοῦ ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ τῶν 
ὀδόντων βίᾳ ὀπίσω σπάσας τὸν χαλινόν, τήν τε κακη- 
γόρον γλῶτταν χαὶ τὰς γνάϑους καϑήμαξε καὶ τὰ 

σκέλη τε καὶ τὰ ἰσχία πρὸς τὴν γῆν ἐρείσας ὀδύναις 
ἔδωχεν. ὅταν δὲ ταὐτὸν πολλάκις πάσχων ὃ πονηρὸς 

τῆς ὕβρεως λήξη, ταπεινωϑεὶς ἕπεται ἤδη τῇ τοῦ ἡνιό- 
χου προνοΐᾳ, καὶ ὅταν ἔδη τὸν καλόν, φόβῳ διόλλυται. 
ὥςτε ξυμβαίνει τότ᾽ ἤδη τὴν τοῦ ἐραστοῦ ψυχὴν τοῖς 
παιδικοῖς αἰδουμένη». τ καὶ δεδοικυῖαν ἕπεσϑαι. 

355 XXXVI. * ar6 [ πᾶσαν ϑεραπείαν ὡς ἰσόϑεος 8ε- 

φαπευόμενος οὐχ ὑπὸ σχηματιξομένου τοῦ ἐρῶντος, 
ἀλλ ἀληϑῶς τοῦτο πεπονϑότος, χαὶ αὐτὸς ὧν φύσει 

φίλος [εἰς ταὐτὸν ἄγει τὴν φιλίαν] τῷ ϑεραπεύοντι, 

ἐὰν ἄρα καὶ ἐν τῷ πρόσϑεν ὑπὸ ξυμφοιτητῶν ἢ τινων 
ἄλλων διαβεβλημένος ἢ, λεγόντων, ὡς αἰσχρὸν ἐρῶντι 
πλησιάζειν, καὶ διὰ τοῦτο ἀπωϑῇ τὸν “ἐρῶντα, προΐόν- 

τος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου jj T8 Juda xai τὸ χρεὼν qya- 

B γεν εἰς TO προςέσϑαι ! αὐτὸν εἰς ὁμιλίαν. οὐ γὰρ δή- 

ποτε εἵμαρται. κακὸν xcxQ φίλον οὐδ᾽ ἀγαϑὸν μὴ φί- 

; λον ἀγαϑῷ εἶναι. προξεμένου δὲ καὶ λόγον τε καὶ ὅμι- 
λίαν δεξαμένου, ἐγγύϑεν qj εὔνοια γιγνομένη τοῦ ἐρῶν- 
τος ἐχπλήττει τὸν ἐρώμενον, διαισϑανόμενον, SHEET Y 
oi ξύμπαντες ἄλλοι φίλοι τε καὶ οἰκεῖοι μοῖραν φιλίας 

, οὐδεμίαν παρέχονται πρὸς τὸν ἔνϑεον φίλον. ὅταν δὲ 
χφονίζῃ τοῦτο δρῶν καὶ πλησιάζῃ μετὰ τοῦ ἅπτεσϑαι 

€ ἔν τε γυμνασίοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ! ὁμιλίαις, τότ᾽ 

ἤδη ἡ τοῦ ῥεύματος ἐχείνου πηγή, ὃν ἵμερον Ζεὺς Γα- 
γυμήδους ἐρῶν ὠνόμασε, πολλὴ «φερομένη πρὸς τὸν 
ἐραστήν, ἡ μὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ, ἡ δ᾽ ἀπομεστουμένου 

1 ἔξω ἀποῤῥεῖ" zai οἷον πνεῦμα ἢ τις ἠχὼ ἀπὸ λείων τε 
καὶ στερεῶν, ἀλλομένη πάλιν ὅϑεν ὡρμήϑη φέρεται, 

οὕτω τὸ τοῦ κάλλους ῥεῦμα πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ 

τῶν ὀμμάτων ἰόν, 7 πέφυκεν imb τὴν ψυχὴν ἱέναι, 
τὶ ἀφικόμενον καὶ ἀναπτερῶσαν τὰς διόδους τῶν πτερῶν 
DA*. ἄρδει τε καὶ ὥρμησε πτεροφυεῖν τε, καὶ τὴν τοῦ 

ἐρωμένου αὖ ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ μὲν ovv, 
TEM ὅτου δέ, ἀπορεῖ" καὶ ovd" ὃ τι πέπονθεν οἶδεν οὐδ᾽ 

“ ἔχει φράσαι; ἀλλ oiov ἀπ᾿ ἄλλου ὀφϑαλμίας ἀπολε- 
. λαυχὼς πρόφασιν εἰπεῖν οὐκ ἔχει, ὥςπερ δὲ ἐν χατό- 

EI πτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληϑε. καὶ ὅταν μὲν 

ἐκεῖνος παρῇ, λήγει κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ τῆς ὀδύνης" 
ὅταν δὲ ἀπῇ, χατὰ ταὐτὰ cv ποϑεῖ καὶ ποϑεῖται, εἴ- 

E δωώλον ἔρωτος ἀντέρωτα ! ἔχων" καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ 
οἴεται οὐκ ἔρωτα, ἀλλὰ φιλίαν εἶναι. ἐπιϑυμεῖ δὲ ἐκεί- 
γῳ παραπλησίως μὲν, ἀσϑενεστέρως δὲ ὁρᾶν, ἅπτε- 

σϑαι, φιλεῖν, συγκατακεῖσϑαι. χαὶ δή, οἷον εἰχός, 

ποιεῖ τὸ “μετὰ τοῦτο ταχὺ ταῦτα. ἐν οὖν τῇ συγκοι- 
μήσει τοῦ μὲν ἐραστοῦ ὃ ἀκόλαστος ἵππος ἔχει ὃ τι 
λέγει πρὸς τὸν ἡνίοχον, καὶ ἀξιοῖ ἀντὶ πολλῶν πόνων 

σμικρὰ ἀπολαῦσαι" * ὁ δὲ τῶν παιδικῶν ἔχει μὲν οὐ- 
δὲν εἰπεῖν, σπαργῶν δὲ καὶ ἀπορῶν περιβάλλει τὸν 
ἐραστὴν καὶ φιλεῖ, ὡς σφόδρ᾽ εὔνουν ἀσπαζόμενος, 
ὅταν τε συγκατακέωνται, οἷός ἐστι μὴ ἂν ἀπαρνηϑῆ- 
γαι τὸ αὑτοῦ “μέρος y χαρίσασθαι τῷ ἐρῶντι, εἰ δεη- 
ϑείη τυχεῖν. ὁ δὲ ὁμόξυξ αὖ μετὰ τοῦ ἡνιόχου πρὸς 
ταῦτα uer αἰδοῦς xai λόγου ἀντιτείνει. XXXVII ἐὰν 

μὲν δὴ ovv εἰς τεταγμένην τ δίαιταν xai φιλοσοφίαν 
γικήσῃ τὰ βελτίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα, μακάριον 
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μὲν xai ! ὁμονοητιτὸν τὸν ἐνθάδε βίον διάγουσιν, ἐς 
κρατεῖς αὑτῶν καὶ κόσμιοι ὄντες, δουλωσάμενοι μὲν ᾧ 
κακία ψυχῆς ἐνεγίγνετο, ἐλευϑερώσαντες δὲ ᾧ ἀρετή" 
τελευτήσαντες δὲ δή, ὑπόπτεροι καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες, 
τῶν τριῶν παλαισμάτων τῶν ὡς ἀληϑῶς ᾿θλυμπιακῶν 

ἕν νενικήκασιν», οὗ μεῖζον ἀγαϑὸν οὔτε σωφροσύνη ἀν- 
ϑρωπόη ovre Gela μανία δυνατὴ πορίσαι ἀνϑρώπῳ. 
ἐὰν δὲ δὴ διαίτῃ φορτικωτέρᾳ τε καὶ ἀφιλοσόφῳ, " 
φιλοτίμῳ δὲ χφήσωνται τάχ ἄν που ἐν μέϑαις ἢ τινι 
ἄλλῃ ἀμελείᾳ τὼ ἀκολάστω αὐτοῖν ὑποζυγίω λαβόντε 
τὰς ψυχὰς ἀφρούρους, ξυναγαγόντε εἰς ταὐτόν, τὴν 
ὑπὸ τῶν πολλῶν μακαριστὴν αἵρεσιν εἱλέτην τε καὶ 
διεπράξαντο" xai διαπραξαμένω τὸ λοιπὸν ἤδη χρῶν- 

ται μὲν αὐτῇ, σπανίᾳ δέ, ἅτε οὐ πάσῃ δεδογμένα τῇ 
διανοίᾳ πράττοντες. φίλω μὲν οὖν καὶ τούτω, ἧττον δὲ 
ἐχείνων ἀλλήλοιν διά τε τοῦ ἔρωτος καὶ ἔξω γενομένω 

διάγουσι, πίστεις τὰς μεγίστας ἦγ ουμένω ἀλλήλοιν 

δεδωχέναι τ καὶ δεδέχϑαι, ἃς οὐ ϑεμιτὸν εἶναι λύ- 
σαντας εἰς ἔχϑραν. ποτὲ ἐλϑεῖν. ἐν δὲ τῇ τελευτῇ 
ἄπτεροι μέν, ὡρμηκότες δὲ πτεροῦσϑαι ἐκβαίνουσι τοῦ 
σώματος, ὥςτε οὐ σμικρὸν ἄϑλον τῆς ἐρωτικῆς μαγέας 

φέρονται" εἰς γὰρ σκότον καὶ τὴν ὑπὸ γῆς πορείαν οὐ 
νόμος ἐστὶν ἔτι ἐλϑεῖν τοῖς κατηργμένοις 2» τῆς 
ὑπουρανίου πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον διάγοντας gv- 

δαιμονεῖν μετ ἀλλήλων " πορευομένους, 
ρους ἔρωτος χάριν, ὅταν γέωνται, γενέσϑαι. XXXVIII. 

Ταῦτα τοσαῦτα, ὦ παῖ, καὶ ϑεῖα οὕτω σοι δωρήσε- 
ται ἢ παρ᾽ ἐραστοῦ φιλία. ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ἐρῶντος 
οἰχειότης, σωφροσύνῃ ϑνητῇ κεχραμένη, ϑνητά τε καὶ 

φειδωλὰ οἰχονομοῦσα, ἀνελευϑερίαν ὑπὸ πλήϑους 

ἐπαινουμένην ὡς ἀρετὴν τῇ φίλῃ ψυχῇ ἐντεκοῦσα, ἐν- 
vía χιλιάδας ἐτῶν * περὶ γῆν κυλινδουμένην αὐτὴν καὶ 

ὑπὸ γῆς ἄνουν παρέξει. Αὕτη σοι, ὦ φίλε Ἔρως, εἰς 

ἡμετέραν δύναμιν 0 τι καλλίστη καὶ ἀρίστη δέδοταί τε 

καὶ ὁμοπτέ- 

καὶ ἐχτέτισται παλινῳδία, τά τ ἄλλα καὶ τοῖς ὀνόμα- 
σιν ἠναγκασμένη ποιητικοῖς τισι διὰ Φαῖδρον εἰρῆ- 
σϑαι. ἀλλὰ ao» προτέρων τε συγγνώμην xad ze 

χάριν ἔχων εὐμενὴς καὶ ἵλεως τὴν ἐρωτικήν μοι τέχνην, 
ἣν ἔδωκας, μήτε, ἀφέλῃ μήτε πηρώσῃς δι ὀργήν», δίδου 
δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν παρὰ τοῖς καλοῖς ! τίμιον εἶναι. 

τῷ πρόσϑεν δ᾽ εἴ τι λόγῳ σοι ἀπηνὲς εἴπομεν ΡῬαῖ- 
δρός τ καὶ ἐγώ, Δυσίαν τὸν τοῦ λόγου πατέρα ci- 

τιώμενος παῦε τῶν τοιούτων λόγων, ἐπὶ φιλοσοφίαν 
δέ, ὥςπερ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πολέμαρχος τέτραπται, 
τρέψον, ἵνα καὶ ὁ ἐραστὴς ὅδε αὐτοῦ μηκέτι ἐπαμφο- 
τερίζη; χκαϑάπερ »ῦν, ἀλλ ἁπλῶς πρὸς Ἔρωτα μετὰ 

φιλοσόφων λόγων τὸν βίον ποιῆται. ΧΧΧΙΧ. ΦΑΙ. 

Συνεύχομαί σοι, ὦ Σώκρατες, εἴπερ ἄμεινον ταῦϑ' 
ἡμῖν εἶναι, ταῦτα γίγνεσϑαι. τὸν ! λόγον δέ σου πά- 
λαι ϑαυμάσας ἔχω, ὅσῳ καλλίω τοῦ προτέρου ἀπειρ- 

γάσω. ὥςτε ὀκνῶ, μή μοι ὃ “Τυσίας ταπεινὸς φανῆ, 
ἐὰν ἄρα καὶ ἐθελήσῃ πρὸς αὐτὸν ἄλλον ἀντιπαρατεῖ- 

γαι. καὶ roo. τις αὐτόν, ὦ ϑαυμάσιε, ἔναγχος τῶν πο- 
λιτικῶν τοῦτ αὐτὸ λοιδορῶν ὠνείδιζε, καὶ διὰ πάσης 

τῆς λοιδορίας. ἐκάλει λογογφάφον. τάχ οὖν ἄν ὑπὸ 

φιλοτιμίας ἐπίσχοι ἡμῖν ἂν τοῦ γράφειν. EQ. Γελοῖόν 
7 ὦ νεανία, τὸ δόγμα λέγεις, καὶ τοῦ ἑταίρου συχνὸν 
Eco εἰ αὐτὸν οὕτως are τινα ψοφοδεᾶ. 
σως δὲ καὶ τὸν λοιδορούμενον αὐτῷ οἴει νομίζοντα 
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λέγειν ἃ ἔλεγεν. AI ᾿Εφαΐνετο γάρ, ὦ “Σώκρατες, 

καὶ σύνοισϑαά που καὶ αὐτός, ὅτι οἵ μέγιστον. δυνά- 

μενοΐ TE xal σεμνότατοι ἐν ταὶς πόλεσιν αἰσχύνονται 

λόγ οὺυς τὲ γράφειν χαὶ καταλείπειν συγγράμματα ἑαυ- 

τῶν, δόξαν φοβούμενοι τοῦ ἔπειτα χθόνου, μὴ σοφι- 
σταὶ καλῶνται. EQ. Γλυκὺς ἀγκών, o Φαῖδρε, λέλη- 

ϑὲέ σε, ὅτι ἀπὸ τοῦ μακροῦ ἀγκῶνος τοῦ κατὰ ἹΥγεῖλον 
! ἐχλήϑη. καὶ πρὸς τῷ ἀγκῶνι λανϑάνει σε, ὅτι oi μέ- 
7ιστον φρονοῦντες τῶν πολιτικῶν μάλιστ᾽ ἐρῶσι Aoyo- 
γραφίας τε καὶ καταλείψεως συγγραμμάτων, οἵ 7ε καί, 

ἐπειδὰν τινα γράφωσι λόγον, οὕτως ἀγαπῶσι τοὺς 
ὧςτε ᾿προςπαραγράφουσι πρώτους, οἱ ἄν 

ἑκασταχοῦ ἐπαινῶσιν αὐτούς. «AI. Πῶς λέγεις τοῦ- 

10; οὐ γὰρ μανϑάνω. EQ. Οὐ μανϑάνεις, ὅτι ἐν * 

ἀρχῇ ἀνδρὸς πολιτικοῦ συγγράμματι πρῶτος ὃ ἐπαινέ- 
τῆς γέγραπται; ΦΑΙ. Πῶς; EQ. Ἔδοξέ πού φησι 
τῇ βουλῇ ἢ τῷ δήμῳ ἢ ἀμφοτέροις" καὶ ὃς εἶπε, τὸν 
ἑαυτὸν δὴ λέγων μάλα σεμνῶς καὶ ἐγκωμιάζων, 0 συγ- 

γραφεύς" ἔπειτα λέγει δὴ μετὰ τοῦτο, ἐπιδεικνύμενος 
- 5 , M c m ' 3f , 

τοῖς ἐπαινέταις τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν, ἐνίοτε πάνυ μα- 
κρὸν ποιησάμενος σύγγραμμα. ἢ σοι ἀλλο τι φαίνεται 

τὸ τοιοῦτον ἢ λόγος ! [ouryeyguntuss QAI Ovx 

ἔμοιγε. EQ. Οὐκοῦν ἐὰν μὲν οὗτος ἐμμέν. ἢ» γεγηϑὼς 

ἀπέρχεται ἐκ τοῦ ϑεάτρου O ποιητής" ἐὰν δὲ ἐξαλιφῇ 

καὶ ἄμοιρος γένηται λογογραφίας τε καὶ τοῦ ἄξιος εἷ- 

γαι συγγράφειν, πιενϑεῖ αὐτός τε καὶ οἱ ἑταῖροι. DAI. 

Καὶ μάλα. EQ. 4ηλόν ye ὅτι οὐχ ὡς ὑπερφρονοῦν- 
τες τοῦ ἐπιτηδεύματος, ἀλλ ὡς τεϑαυμακότες. ΦΑΙ. 

Πάνυ μὲν ow. EQ. Τί δὲ; ὅταν ἱχανὸς γέν [rot ῥή- 

τωρ ἢ βασιλεύς, ὥςτε λαβὼν τὴν “υκούργου ἢ Σοόλω- 
voc ἢ ! Zegelov δύναμιν ἀϑάνατος γενέσϑαι λογο- 
γράφος ἐν πόλει, ag ovx ἰσόϑεον ἡγεῖται αὐτός τε 

£t OY ἕτας, 

αὐτὸν ἔτι ζῶν, xoi oi ἔπειτα γιγνόμενοι ταὐτὰ ταῦτα 

περὶ αὐτοῦ νομίζουσι, ϑεώμενοι αὐτοῦ τὰ συγγράμ- 

ματα; ΦΑΙ. EQ. οἴει τινὰ οὖν τῶν 

τοιούτων, ὅςτις καὶ ὁπωςτιοῦν δύενους Δυσίᾳ, ὀνειδί- 

ζειν αὐτὰ τοῦτο, ὅτι 7d φάφει; ΦΑΙ. Οὔκουν εἰκός 

ye ἐξ ὧν σὺ λέγεις" καὶ γὰρ ἂν τῇ ἑαυτοῦ ἐπιϑυμίᾳ, 

ὡς ἔοικδξν, ὀγειδίζοι. XL. zo. Tovro μὲν ἄρα παντὶ 

δῆλον, ! ὅτι οὐκ αἰσχρὸν αὐτό γε τὸ γράφειν λόγους. 

QAI Τί γάρ; EQ. MAX ἐκεῖνο oiuot 78 αἰσχρὸν 

ἤδη, τὸ μὴ καλῶς λέγειν τε καὶ γράφειν, ἀλλ᾽ ̓ αἰσχρῶς 

ΦΑΙ. Δῆλον δή. EQ. Τίς οὖν ὁ τρό- 
πος τοῦ καλῶς τὸ καὶ μὴ γράφειν; δεόμεϑά τι, ὦ 

Καὶ μάλα. 

τε καὶ κακῶς. 

Ψαῖδρε, “Τυσίαν 18 περὶ τούτων ἐξετάσαι καὶ ἄλλον, 

ὅςτις πώποτέ τι γέγραφεν ἢ γφάψει, εἴτε πολιτικὸν 
σύγγραμμα εἴτε ἰδιωτικόν, ἐν μέτρῳ ὡς ποιητής, ἢ ἄνευ 
μέτρου ὡς. ἰδιώτης; ΦΑΙ. Ερωτᾷς, εἰ δεόμεϑα ι τί. 

γος μὲν οὖν ἕνεκα κἂν τις ὡς εἰπιεῖν ζῴη, αλλ ἢ τῶν 

τοιούτων ἡδονῶν ἕνεκα; οὐ γάρ που ἐκείνων γε, ὧν 
προλυπηϑῆναι δεῖ, ἢ μηδὲ ἡσϑῆναι, 0 δὴ ὀλίγου πᾶ- 

σαι «i περὶ τὸ σῶμα ἡδοναὶ ἔχουσι διὸ καὶ δικαίως 
ἀνδραποδώδεις κέκληνται. EQ. Σχολὴ μὲν δή, ὡς 
ἔοικε. καὶ ἅμα μοι δοκοῦσιν ὡς ἐν τῷ πνίγει ὑπὲρ κε- 

ἡμῶν οἵ τέττιγες. ἄδοντες * xoi ἀλλήλοις διαλε- 

γόμενοι καϑορᾶν. εἰ ovy ἴδοιεν καὶ γὼ καϑάπερ τοὺς 
φαλῆς 3, 

πολλοὺς ἐν "esmietn μὴ διαλεγ ομέγνους, ἀλλὰ νυστά- 

ζοντας καὶ κηλουμένους vg αὑτῶν δι ἀργίαν τῆς δια- 
γοΐας, δικαίως ἂν καταγελῷεν, ἡγούμενοι ἀνδράποδα 

PLATONIS 

ἅττα σφίσιν ἐλϑόντα εἷς τὸ καταγώγιον ὥςπερ πρϑ- 

βάτια μεσημβριάζοντα περὶ τὴν κρήνην εὕδειν. ἐὰν δὲ 
ὁρῶσι διαλεγομένους καὶ παραπλέοντας σφᾶς ὥςπερ 
Σειρῆνας ! ἀκηλήτους, ὃ γέρας παρὰ ϑεῶν ἔχουσιν 
ἀνϑρώποις διδόναι τάχ ἂν δοῖεν ἀγασϑέντες. XLI. 
SAIL Ἔχουσι δὲ δὴ τὶ τοῦτο; ἀνήκοος γάρ, ὡς ἔοικε, 
τυγχάνω. ὧν. EQ. οὐ μὲν δὴ πρέπει ye φιλόμουσον 
ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον εἶναι. λέγεται δ᾽, ὥς ποτ᾽ 
ἦσαν οὗτοι ἄνϑρωποι τῶν πρὶν Μούσας γεγονέναι. 
γενομένων δὲ Μουσῶν καὶ φανείσης gone, οὕτως ἄρα 
τινὲς τῶν τότε ἐξεπλάγησαν ὑφ᾽ ἡδονῆς, ὥςτε ἄδοντες 
! ἡμέλησαν σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαϑον τελευτή- 

σαντες αὑτούς. ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος μετ ἐχεῖνο 

φύδται, γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν, μηδὲν τρο- 
φῆς δεῖσϑαι γενόμενον, ἀλλ ἀσιτόν τὸ καὶ ἄποτον 
εὐϑὺς ἄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλϑὸν 

παρὰ Μούσας ἀπαγγέλλειν, τίς τίνα αὐτῶν τιμᾷ τῶν 

ἐνϑάδε. Τερψιχόρᾳ μὲν οὖν τοὺς ἐν τοῖς χοροῖς τε- 
τιμηχότας αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες ποιοῦσι προςφιλεστέ- 
ρους, τῇ δὲ! "Epoxot τοὺς ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς, καὶ ταῖς 

ἄλλαις οὕτω, κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιμῆς. τῇ δὲ πρε- 

σβυτάτῃ Καλλιόπῃ καὶ τῇ μετ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς ἐν 
φιλοσοφίᾳ διάγοντάς τε καὶ τιμῶντας τὴν ἐχείνων μου- 
σικὴν ἀγγέλλουσιν, ci δὴ μάλιστα τῶν Μουσῶν περὶ 
τε οὐρανὸν καὶ λόγους οὖσαι ϑείους τε καὶ ἀνϑρωπί- 

νους ἱᾶσι καλλίστην φωνήν. πολλῶν δὴ οὖν ἕνεκεν λ8- 
χτέον τι καὶ οὐ καϑευδητέον ἐν τῇ μεσημβρίᾳ. ΦΑΙ. 
“εχτέον γὰρ οὖν.  XLIL EQ. ! Οὐκοῦν, ὅπερ γὺν 

προυϑέμεϑα, σκέψασϑαι τὸν λόγον ὅπῃ καλῶς ἔχει 
λέγειν τε καὶ γράφειν καὶ ὅπῃ μή, σχδπτέον.. ΦΑΙ. 

Δῆλον. ΣΩ. "Ap οὖν οὐχ ὑπάρχειν δεῖ τοῖς εὖ 78 καὶ 

καλῶς ῥηϑησομένοις τὴν τοῦ λέγοντος διάνοιαν εἰδυῖαν 
τἀληϑὲς ὧν ἄν ἐρεῖν πέρι μέλλῃ; ΦΑΙ. Οὑτωσὶ is 
τούτου ἀκήκοα, ὦ φίλε Σώκρατες, οὐκ εἶναι ἀνάγκην * 
τῷ μέλλοντι ῥήτορι ἔσεσϑαι τὰ τῷ ὄντι δίκαια μαν- 
ϑάνειν, ἀλλὰ τὰ δόξαντα ἂν πλήϑει, οἵπερ δικάσου- 

σιν, οὐδὲ τὰ ὄντως ἀγαϑὰ ἢ καλά, ἀλλ ὅσα δόξει: 

ἐκ γὰρ τούτων εἶναι τὸ πείϑειν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκ τῆς ἀλη- 

ϑείας. ΣΩ. Ov τοι ἀπόβλητον ἔπος εἶναι δεῖ, e 

Φαῖδρε, 0 ἄν εἴπωσι σοφοΐ, ἀλλὰ σκοπεῖν, μή τι λέ- 
γῶσι. καὶ δὴ καὶ τὸ νῦν λεχϑὲν οὐκ ἀφετέον. ΦΑΙ. 

᾿ρϑῶς λέγεις. EQ. Ὧδε δὴ σκοπῶμεν αὐτό. «DAI. 
Πῶς; EQ. ! Εἴ σε πείϑοιμι ἐγὼ πολεμίους ἀμύνειν 

κτησάμενον ἵππον, ἄμφω δὲ ἵππον ἀγνοοῖμεν, τοσόνδε 

μέντοι τυγχάνοιμι εἰδὼς περὶ σοῦ, ὅτι Φαῖδρος ἵππον 
ἡγεῖται τὸ τῶν ἡμέρων ζώων μέγιστα ἔχον ὦτα --- 

ΦΑΙ. Γελοῖον T ἂν, ὦ Σώκρατες, εἴη. EQ. Οὔπω 

7S9 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σπουδῇ σε πείϑοιμι, συντιϑεὶς λόγον 

ἔπαινον κατὰ τοῦ ὄνου, ἵππον ἐπονομάζων καὶ λέγων, 

ὡς παντὸς ἄξιον τὸ ϑρέμμα οἴκοι e κεχτῆσϑαι καὶ 
ἐπὶ στρατείας, ἀποπολεμεῖν τε χρήσιμον καὶ προς- 
ἐνεγχεῖν δυνατὸν ! σχεύη καὶ ἄλλα πολλὰ ὠφέλιμον Ξ- 

ΦΑΙ. Παγγέλοιόν, y ἂν mn εἴη. EQ. "4g οὖν οὐ 
κρεῖττον γελοῖον ἢ δεινόν c6 καὶ ἐχϑρὸν εἶναι φίλον; 
ΦΑΙ. Φαΐνεται. ΣΏ. Ὅταν ovv ὃ δητορικὸς ἀγνοῶν 

ἀγαϑὸν χαὶ κακόν, λαβὼν πόλιν ὡςαύτως ἔχουσαν πεί- 

Op, μὴ περὶ ὄνου σκιᾶς ὡς ἵππου τὸν ἔπαινον ποιού- 
μενος, ἀλλὰ περὶ κακοῦ ὡς ἀγαϑοῦ, δόξας δὲ πλή- 

ϑους μεμελετηκὼς πείσῃ κακὰ πράττειν ἀντ ἀγαϑῶν, 
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ὧν ἔσπειρε: ϑερίξειν; ΦΑΙ. Οὐ πάνυ ye ἐπιεικῆ. 
XLHI EQ. "4o οὖν, ὦ ᾿γαϑέ, ἀγροικότερον τοῦ δέον- 
τος λελοιδορήκαμεν 2 τῶν λόγων τέχνην, ἢ δ᾽ ἴσως 
ἄν εἴποι: Τί mor, ὦ ϑαυμάσιοι, ληρεῖτο; ἐγὼ γὰρ 
οὐδέν ἀγνοοῦντα τἀληϑὲς ἀναγκάζω μανϑάνειν λέγειν, 

ἀλλ᾽, εἴ τις ἐμὴ ξυμβουλή, κτησάμενος ἐκεῖνο, οὕτως 

ἐμὲ λαμβάνει. τόδε δ᾽ οὖν μέγα λέγω, ὡς ἄνευ ἐμοῦ 
τῷ τὰ ὄντα εἰδότι οὐδὲν τι μᾶλλον ἔσται πείϑειν τέ- 

χνῃ. ΦΑΙ. ! Οὐκοῦν δίκαια ἐρεῖ λέγουσα ταῦτα; 
ΣΩ. Φημί, ἐὰν οἵ γε ἐπιόν τεῷ αὐτῇ λόγοι μαρτυρῶσιν 
δἶναι τέχνῃ. ὥςπερ γὰρ ἀχούειν δοκῶ τινῶν προριόν- 
των καὶ διαμαρτυρομένων λόγων, ὅτι ψεύδεται καὶ οὐκ 
ἔστι τέχνη, ἀλλ᾽ ἄτεχνος, τριβή. τοῦ δὲ λέγειν, φησὶν ὁ 
Adxov, ἔτυμος τέχνη ἄνευ τοῦ ἀληϑείας ἧφϑαι ovr 

ἔστιν ovre μήποϑ᾽ ὕστερον γένηται. ΦΑΙ. * Τούτων 

δεὶ τῶν λόγων, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ δεῦρο αὐτοὺς πα- 

ράγων ἐξέταζε, τί καὶ πῶς λέγουσιν. EQ. Πάριτε δή, 

ϑρέμματα γενναῖα, καλλίπαιδα τε Φαῖδρον πείϑετε, 

ὡς, ἐὰν μὴ ἱκανῶς φιλοσοφήσῃ, οὐδὲ ἱκανός ποτε λέ- 
yeu ἔσται περὲ οὐδενός. ἀποκρινέσϑω δὴ ὃ Φαῖδρος. 

QAI. ἸἘρωτᾶτε. EQ. ᾿4ρ᾽ οὖν οὐ τὸ μὲν ὅλον ἡ ἢ ῥη- 

τορικὴ ἂν εἴη τέχνη ψυχαγωγία τις διὰ λόγων, οὐ μό- 
γον ἐν δικαστηρίοις καὶ ὅσοι ἀλλοι δημόσιοι σύλλογοι, 

ἀλλὰ καὶ ἐν ἰδίοις, ἡ αὐτὴ σμικρῶν, 18 ! xoi μεγάλων 
πέρι; καὶ οὐδὲν ἐντιμότερον τό γ8 ὀρϑὸν περὶ σπου- 
δαῖα ἢ περὶ φαῦλα γιγνόμενον; ἢ πῶς σὺ ταῦτ᾽ ἀκή- 
χοᾶς; ΦΑΙ. Ov μὰ τὸν 4l . οὐ παντάπασιν οὕτως, 

ἀλλὰ μάλιστα μέν πὼς περὶ τὰς δίκας λέγεταί T8 καὶ 
γράφεται τέχνῃ; “λέγεται δὲ καὶ περὶ δημηγορίας" ἐπὶ 
πλέον δὲ οὐκ ἀκήκοα. 2:07 λῶν 7j τὰς ἹΝέστορος καὶ 

᾿Οδυσσέως τέχνας μόνον περὶ λόγων ἀκήκοας, ἃς ἐν 
Ἰλίῳ σχολάζοντες συνεγραψάτην, τῶν δὲ Παλαμήδους 

ἀνήχοος ! γέγονας; ΦΑΙ. Καὶ voi μὰ 4 ἔγωγε τῶν 

ἹΝέστορος, εἰ μὴ Γοργίαν ἹΝέστορά τινα κατασκευά- 
ἕεις, ἢ τινα Θρασύμαχόν τὸ καὶ Θεόδωρον Ὀδυσσέα. 
XLIV. EQ. Ἴσως. ἀλλὰ γὰρ τούτους ἐῶμεν" σὺ δ᾽ εἰ- 
πέ, ἐν δικαστηρίοις οἵ ἀντίδικοι τὶ δρῶσιν; ovx ἀντι- 
λέγουσι μέντοι; ἢ τὶ φήσομεν; ΦΑΙ. Τοῦτ᾽ αὐτό. 

EQ. Περὶ τοῦ δικαίου τε καὶ ἀδίκου; «AL Ναί. 

EQ. Οὐκοῦν 0 τέχνῃ τοῦτο δρῶν ποιήσει φανῆναι τὸ 
αὐτὸ τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δίκαιον, ὅταν ' δὲ βούληται, 

ἄδικον; ΦΑΙ. Τί μήν; EQ. Koi ἐν δημηγορίᾳ δὴ 

τῇ πόλει δοκεῖν τὰ αὐτὰ τοτὲ μὲν ἀγαϑά, τοτὲ δ᾽ 
«v τἀναντία; ΦΑΙ. Οὕτω. EQ. Τὸν ovv Ελεατικὸν 
“Παλαμήδην λέγοντα οὐκ ἶσμεν τέχνῃ, ὥςτε φαίνεσθαι 
τοῖς ἀκούουσι τὰ αὐτὰ ὅμοια καὶ ἀνόμοια, καὶ ἕν καὶ 
πολλά, μένοντά. τε αὐ καὶ φερόμενα; ΦΑΙ. Μαλα 

γε. ΣΩ. Οὐκ ἄρα μόνον περὶ δικαστήριά τε ἐστὶν 7 
ἀγτιλογικὴ καὶ negl δημηγορίαν, ἀλλ, ^ ὡς ἔοικε, περὶ 
πάντα τὰ λεγόμενα μία τις τέχνη, εἴπερ ἔστιν, αὕτη 
ἂν εἴη, $ τις οἷός T ἔσται πᾶν παντὶ ὁμοιοῦν τῶν 
δυνατῶν καὶ οἷς δυνατόν, καὶ ἄλλου ὁμοιοῦντος καὶ 

ἀποχρυπτομένου εἰς φῶς ἀγειν. AL Πῶς δὴ τὸ 
τοιοῦτον λέγεις; ΣΏ. Τηδε δοκῶ ζητοῦσι φανεῖσϑαι. 
ἀπάτη πότερον ἐν πολὺ διαφέρουσι γίγνεται μᾶλλον ἢ 
ὀλίγον; ἘΦΑΙ. Ἐν τοῖς ὀλίγον. EQ. ἤλλά 78 δὴ 
κατὰ σμικρὸν μεταβαίνων μᾶλλον λήσεις ἐλϑὼν ἐπὶ τὸ 
ἐναντίον ἢ κατὰ μέγα. QAI Πῶς δ᾽ ov; EQ. Δεῖ 

bab 

ἄρα τὸν μέλλοντα ἀπατήσειν uiv ἄλλον, αὐτὸν δὲ μὴ 

ἀπατήσεσϑαι τὴν ὁμοιότητα τῶν ὄντων καὶ ἀνομοιό- 
τητὰ ἀκριβῶς διειδέναι. DAI. ἀνάγκη μὲν οὖν. ΣΩ. 
H ovv οἷός τὸ ἔσται, ἀλήϑειαν ἀγνοῶν ἑκάστου, τὴν 

τοῦ ἀγνοουμένου ὁμοιότητα σμικράν T6 καὶ μεγάλην ἐν 
τοῖς ἄλλοις ! διαγιγνώσκειν; ΦΑΙ. ἡδύνατον. EQ. 

Οὐκοῦν τοῖς παρὰ τὰ ὄντα δοξαζουσι καὶ ἀπατωμέ- 

γοις δῆλον ὡς τὸ πάϑος τοῦτο δὲ ὁμοιοτήτων τινῶν 
QAI. Τίγνεται γοῦν οὕτως. EQ. Ἔστιν 

ovr ὅπως τεχνικὸς ἔσται μεταβιβάζειν κατὰ σμικρὸν 
διὰ τῶν ὁμοιοτήτων. ἀπὸ τοῦ ὄντος ἑκάστοτε ἐπὶ ποὺ- 
γαντίον ἀπάγων, ἢ αὐτὸς τοῦτο διαφεύγειν, ὃ μὴ 
ἐγνωρικὼς ὃ ἔστιν ἕκαστον τῶν ὄντων; ΦΑΙ. οὐ μή- 

ποτ. EQ. Aoyav ἄρα τέχνην, |! ὦ ἑταῖρε, ὃ τὴν 

ἀλήϑϑιαν μὴ εἰδώς, δόξας δὲ τεϑηρευκὼς γελοίαν τινά, 
ὡς ἔοικ, καὶ ἄτεχνον παρέξεται. ΦΑΙ. Κινδυνεύει. 

XLV. ZQ. Βούλει οὖν, ἐν τῷ Δυσίου λόγῳ, ὃν φέ- 

φεις, καὶ ἐν οἷς ἡμεῖς εἴπομεν ἰδεῖν τι ὧν φαμὲν 
ἄτεχνόν TB καὶ ἔντεχνον εἶναι; ΦΑΙ. Πάντων γέ που 

ὡς νῦν ys ψιλῶς πως λέγομεν, οὐκ ἔχοντες 
ἱκανὰ παραδείγματα. EQ. Καὶ μὴν κατὰ τύχην γέ 

τινα, ὡς ἔοικεν, ἐῤῥηϑήτην τὼ λόγω € ἔχοντέ τι παρά- 
δειγμα, ! ὡς ἂν ὁ εἰδὼς τὸ ἀληϑὲς προςπαΐζων ἐν 

λόγοις παράγοι τοὺς ἀκούοντας. καὶ ἔγωγε, ὦ Φαῖδρε, 

αἰτιῶμαι τοὺς ἐντοπίους Üsovc: ἴσως δὲ καὶ oí τῶν 

Μουσῶν προφῆται οἵ ὑπὲρ κεφαλῆς Qoi ἐπιπεπνεῦ-- 

κότες ἂν ἡμῖν elev τοῦτο τὸ γέρας. οὐ γάρ που ἔγωγε 
τέχνης τινὸς τοῦ λέγειν μέτοχος ΦΑΙ. Ἔστω ὡς λέ- 

yeu μόνον δήλωσον ὃ φής. ΣΩ. Ἴϑι δή μοι ἀνά- 

γνωϑι τὴν τοῦ Λυυίου λόγου ἀρχήν. ΦΑΙ. Περὶ μὲν 
τῶν ἐμῶν πραγμάτων ! ἐπίστασαι, καὶ ὡς γομίζω 

συμφέρειν ἡμῖν τούτων γενομένων, ἀκήκοας. ἀξιῶ δὲ 
μὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτι οὐκ ἐραστὴς 
ὧν σοῦ τυγχάνω. ὡς ἐχείνοις μὲν τότϑ μεταμέλει -— 
EQ. Παῦσαι. τὶ ὦ ovy οὗτος ἁμαρτάνει καὶ ἄτεχνον 

ποιξῖ;. λεκτέον. * q γάρ; ΦΑΙ. Ναί. XLVI. Zo. 

ag οὖν ov παντὶ δῆλον τό ys τοιόνδε, ὡς περὶ μὲν 
ἔνια. τῶν τοιούτων ὁμονοητιχῶς ἔχομεν, περὶ δ᾽ ἔνια 
στασιωτικῶς; AIL Δοκῶ μὲν 0 λέγεις μανϑάνειν, 

ἔτι δ᾽ εἰπὲ σαφέστερον. ΣΩ. Ὅταν τις ὄνομα εἴπῃ 
σιδήρου ἢ ἀργύρου, ἀρ᾽ οὐ τὸ αὐτὸ πάντες διενοήϑη- 
μεν; ΦΑΙ. Καὶ γῆι: EQ. Τί δ᾽ ὅταν δικαίου ἢ 
ἀγαϑοῦ; οὐκ ἄλλος ἄλλῃ φέρεται, καὶ ἀμφιςβητοῦμεν 

ἀλλήλοις T8 καὶ ἡμῖν αὐτοῖς; ΦΑΙ. Πάνυ μὲν ovy. 

! EQ. Ἐν μὲν ἄρα τοῖς συμφωνοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς οὐ. 

ΦΑΙ. Οὕτω. ΣΩ. Ποτέρωϑι οὖν Ure PEU 

ἐσμεν, xol ἢ ῥητορικὴ ἐν ποτέροις μεῖζον δύναται; 
ΦΑΙ. 4ῆλον, ὅτι ἐν οἷς πλανώμεϑα. ΣΩ. Οὐκοῦν 

τὸν μέλλοντα τέχνην ῥητορικὴν μετιέναι πρῶτον μὲν 

3 3 A 
eicegóvr. 

μάλιστα ; 

δεῖ ταῦτα ὁδῷ διῃρῆσϑαι, καὶ εἰληφέναι. τινὰ χαρα- 

χτῆρα ἑκατέρου τοῦ εἴδους, ἐν ᾧ ra ἀναγκὴ τὸ πλῆ- 
Soc mds καὶ ἐν ᾧ μή. ΦΑΙ. Καλὸν γοῦν ἂν, 

ὦ Σώκρατες, ! εἶδος εἴ κατανενοηκὼς ὁ τοῦτο λα- 
fav. EQ. Ἔπειτά 78 οἶμαι πρὸς ἑχάστῳ γιγνόμενον 

μὴ λανϑάνειν, ἀλλ᾽ ὀξέως αἰσϑάνεσϑαι, περὶ οὗ ἂν 

μέλλῃ  ἐρϑῖν ποτέρου ὃν τυγχάνει τοῦ γένους. ΦΑΙ. 
Τί μήν; EQ. Τί ovv τὸν Ἔρωτα; πότερον φῶμεν 

2 , γι - , - 
βἶναι τῶν ἀμφιςβητησίμων, ἢ τῶν μή; AL Τῶν 

ἀμφιςβητησίμων δήπου. ἢ οἴξι ἂν σοι συγχωρῆσαι εἰ- 
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πεῖν ἃ νῦν δὴ εἶπες περὶ αὐτοῦ, ὡς βλάβη τέ ἐστι τῷ 
ἐρωμένῳ καὶ ἐρῶντι, καὶ αὖϑις ὡς μέγιστον τῶν ἀγα- 
ϑῶν ! τυγχάνει; ΣΏ. "Apure λέγεις. ἀλλ᾽ εἰπὲ καὶ 

τόδε --- ἐγὼ γάρ τοι διὰ τὸ ἐνϑθουσιαστικὸν οὐ πάνυ 
μέμνημαι --- εἰ ὡρισάμην ἔρωτα ἀρχόμενος τοῦ λό- 
yov. ΦΑΙ. IVy 4Ü ἀμηχάνως 78 ὡς σφόδρα. zo. 

Φεῦ, ὅσῳ λέγεις τεχνικωτέρας νύμφας τὰς ᾿ἰχελώου 

καὶ Πᾶνα τὸν Ἑρμοῦ “Ἰυσίου τοῦ Κεφάλου πρὸς λό- 

γους εἶναι. ἢ οὐδὲν λέγω, ἀλλὰ καὶ 0 “υσίας ἀρχόμε- 

voc τοῦ ἐρωτικοῦ ἠνάγκασεν ἡμᾶς ὑπολαβεῖν τὸν Ἔρω- 
τα ἕν τι τῶν ὄντων, " ὃ αὐτὸς ἐβουλήϑη, καὶ πρὸς 

τοῦτο ἤδη συνταξάμενος πάντα τὸν ὕστερον λόγον 
διεπεράνατο; βούλει. πάλιν ἀναγνῶμεν τὴν ἀρχὴν αὖ- 
τοῦ; ΦΑΙ. Εἰ σοί γε δοκεῖ" ὃ μέντοι ζητεῖς, οὐκ 

for αὐτόϑι. ΣΏ. Ade, ἵν ἀκούσω αὐτοῦ ἐκείνου. 

XLVIL ΦΑΙ. περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστα- 

σαι, καὶ ὡς νομίζω συμφέρειν ἡμῖν τούτων γενομένων, 
ἀκήκοας. ἀξιῶ δὲ ἢ μὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, 

ὅτι οὐκ ἐραστὴς ὧν σοῦ τυγχάνω" ὡς ἐκείνοις μὲν τό- 
τε μεταμέλει ὧν ἄν εὖ ποιήσωσιν, ἐπειδὰν τῆς ἐπιϑυ- 
μίας παύσωνται. EQ. Ἢ πολλοῦ δεῖν ἔοικε ποιεῖν 

ὅδε γε ὃ ζητοῦμεν, ὃς οὐδὲ cm ἀρχῆς, ἀλλ᾿ ἀπὸ τε- 
λευτῆς ἐξ ὑπτίας ἀνάπαλιν διανεῖν ἐπιχειρεῖ τὸν λό- 
yov, καὶ ἄρχεται ἀφ᾽ ὧν πεπαυμένος ἂν ἤδη ὃ ἐρα- 
στὴς λέγοι πρὸς τὰ παιδικά. ἢ οὐδὲν εἶπον, Φαῖδρε, 

φίλη κεφαλή; DAL Ἔστι γέ τοι δή, ὦ Σώκρατες, ! 
τελευτὴ περὶ οὗ τὸν λόγον ποιδῖται. EQ. Τί δὲ ταλ- 

λα; οὐ χύδην δοκεῖ βεβλῆσϑαι τὰ τοῦ λόγου; ἢ φαί- 
γεται τὸ δεύτερον εἰρημένον ἕκ τινος ἀνάγκης δούτερον 

δεῖν τεϑῆναι, ἢ τι ἄλλο τῶν ῥηϑέντων; ἐμοὶ μὲν γὰρ 
ἔδοξεν, ὡς μηδὲν εἰδότι, οὐκ ἀγεννῶς, τοὐπιὸν εἰρῆ- 

σϑαι τῷ γράφοντι" σὺ δ᾽ ἔχεις τινὰ ἀνάγκην λογογρα- 
φικήν, 3 ταῦτα ἐκεῖνος οὕτως ἐφεξῆς mag ἄλληλα 

ἔϑηχθΒ; ΦΑΙ. Χρηστὸς εἶ, ὅτι μὲ ἡγεῖ ἱκανὸν εἶναι 

τὰ ἐκείνου ! οὕτως ἀκριβῶς διιδεῖν. XQ. MÀàe τόδε 
γε οἶμαί 08 φάναι ἂν, δεῖν πάντα λόγον ὥςπερ ζῶον 

συνεστάναι σῶμά τι ἔχοντα αὐτὸν αὑτοῦ, ὥςτε μήτε 
ἀκέφαλον δῖναι μήτε ἄπουν, ἀλλὰ μέσα T ἔχειν. καὶ 

ἄκρα, πιρέποντ᾽ ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ γεγραμμένα. 

ΦΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Σκέψαι τοίνυν τὸν τοῦ 

ἑταίρου σου λόγον, εἴϑ᾽ οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει" 

εὑρήσεις τοῦ ἐπιγθάμματος οὐδὲν διαφέροντα, ὃ Μίδᾳ 
τῷ Φρυγί φασί τινες ' ἐπιγεγράφϑαι. AI. Ποῖον 

τοῦτο, καὶ τὶ πεπονϑός; ΣΏ. Ἔστι μὲν τοῦτο τόδε᾽ 

' 
καὶ 

χαλχῆ παρϑένος εἰμί, Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήματι κεῖμαι. 
ὄφρ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάη καὶ δένδρεα μακρὰ τεϑήλῃ, 
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου 
ἀγγελέω᾽ παριοῦσι, Μίδας ὅτι τῆδε τέϑωπται. 

! ὅτι δ᾽ οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ἢ ὕστατόν τι 
λέγεσϑαι, évvosic mov, ὡς ἐγῴμαι. ΦΑΙ. Σκώπτεις 

τὸν λόγον ἡμῶν, ὦ Σώχρατες.  XLVHIEL ZQ. Τοῦτον 
μὲν τοίνυν, ἵνα μὴ σὺ ἄχϑη, ἐάσωμεν — καίτοι συ- 

χνά 78 ἔχοι» μοι δοκεῖ παραδείγματα, πρὸς ἃ τις βλέ- 
zt)» ονίναιτ᾽ ἂν, μιμεῖσϑαι αὐτὰ ἐπιχειρῶν μὴ πάνυ 
TU — εἰς δὲ τοὺς ἑτέρους λόγους ἢ ἴωμεν. ἣν γάρ τι ἐν 
αὐτοῖς, ὡς δοκῶ, mgocrxov ἰδεῖν τοῖς βουλομένοις 

* περὶ λόγων σκοπεῖν. ΦΑΙ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 
EQ. ᾿Εναντίω mov ἤστην ὃ μὲν γὰρ ὡς τῷ ἐρῶντι, ὃ 

δ᾽ ὡς τῷ μὴ δεῖ χαρίζεσϑαι ἐλογέτην. AL Καὶ 

PLATONIS 

μάλ ἀνδρικῶς. EQ. Ὥιμην σε τἀληϑὲς ἐρεῖν, ὅτι 

μανικῶς. ὃ μέντοι ἐζήτουν ἐστὶν αὐτὸ τοῦτο. μανίαν 

γάρ τιγὰ ἐφήσαμεν εἶναι τὸν Ἔρωτα. ἢ γάρ; 9 AIL. Ἰγαΐ. 

EQ. Μανίας δὲ ys εἴδη δύο, τὴν uiv ὑπὸ νοσημάτων 
Ξ UE Zu UY ; 
ἀνϑρωπίνων, τὴν δὲ ὑπὸ ϑείας ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωϑό-" 

τῶν νομίμων γιγνομένην. ' ΦΑΙ. Πάνυ ys. EQ. 
Τῆς δὲ ϑείας τεττάρων ϑεῶν τέτταρα μέρη διελόμενοι, 
μαντικὴν μὲν ἐπίπνοιαν Ἡπόλλωνος ϑέντες, Διονύσου 

δὲ τελεστικήν, Μουσῶν δ᾽ αὖ ποιητικήν, τετάρτη» δὲ 
Ὡἰφροδίτης καὶ Ἔρωτος, ἐρωτικὴν μανίαν ἐφήσαμέν τε 
ἀρίστην εἶναι, καὶ ovx οἷδ᾽ ὅπῃ τὸ ἐρωτικὸν πάϑος 
ἀπεικάζοντες, Troc μὲν ἀληϑοῦς τινος ἐφαπτόμενοι, 

τάχα δ᾽ ἂν καὶ ἄλλοσε no gu pee κεράσαντες οὐ 
παντάπασιν ἀπίϑανον ! λόγον, μυϑικόν τινὰ ὕμνον 

προςεπαΐσαμεν μϑτρίως τῷ καὶ εὐφήμως τὸν ἐμόν τε 
καὶ σὸν δεσπότην Ἔρωτα, à Φαῖδρε, καλῶν παΐδων 

ἔφορον. «AL Καὶ μάλα ἔμοιγε. οὐκ ἀηδῶς ἀκοῦσαι. 

XLIX. EQ. Τόδε τοίνυν αὐτόϑεν λάβωμεν, ὡς ἀπὸ 

τοῦ ψέγειν πρὸς τὸ ἐπαινεῖν ἔσχεν ὃ λόγος μεταβῆναι. 
ΦΑΙ. Πῶς δὴ οὖν αὐτὸ λέγεις; ZzQ. "Euoi μὲν φαί- 

verat τὰ μὲν ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσϑαι" τούτων 

δὲ τινῶν ἐκ τύχης ῥηθέντων δυοῖν εἰδοῖν, δἰ ! αὐτοῖν 
τὴν δύναμιν τέχνῃ λαβεῖν δύναιτό τις, οὐκ ἄχαρι. 
ΦΑΙ. Τίνων δή; EQ. Εἰς μίαν τὸ ἰδέαν συνορῶντα 
ἄγειν τὰ πολλαχῇ διεσπαρμένα, i ἵν ἕκαστον ὁριξόμενος 
δῆλον ποιῇ περὶ οὗ ἂν asi διδάσκειν ἐθέλῃ, ὥςπερ τὰ 
»vv δὴ περὶ Ἔρωτος 0 ἔστιν ὁρισϑέν , εἴτ᾽ εὖ εἴτ κα- 

κῶς δλέχϑη᾽ τὸ γοῦν σαφὲς καὶ τὸ αὐτὸ αὑτῷ ὅμολο- 
γούμενον διὰ ταῦτ ἔσχεν εἰπεῖν ὃ λόγος. ΦΑΙ. Τὸ 

δ᾽ ἕτερον δὴ εἶδος τὶ λέγεις, ὦ Σώκρατες; zo. 

πάλιν κατ εἴδη δύνασϑαι Tépyeu,, κατ ἄρϑρα, ἧ πὲ- 

quxe, καὶ μὴ ἐπιχειρεῖν καταγνύναι μέρος μηδέν, κα- 
κοῦ μαγείρου τρόπῳ χρώμενον" ἀλλ ὥςπερ ἄρτι τὼ 

λόγω τὸ μὲν ἄφρον τῆς διανοίας ἕν τι κοινῇ εἶδος 

δλαβέτην, * ὥςπερ δὲ σώματος 8E ἑνὸς διπλᾶ καὶ ὁμώ- 

vue πέφυκϑ, σκαιά, τὰ δὲ δεξιὰ κληθέντα, οὕτω καὶ 

τὸ τῆς παρανοίας ὡς ἕν. ὃν ἡμῖν πεφυκὸς εἶδος ἡ ἤγη- 
σαμένω τὼ λόγω, ὃ μὲν τὸ 8x ἀριστερὰ τεμνόμενος 
μέρος πάλιν τοῦτο τέμνων οὐκ ἐπανῆκϑ, πρὶν ὃν αὖ- 
τοῖς ἐφευρὼν ὀνομαζόμενον σχαιόν τινα ἔρωτα βλοιδό- 
Quee μάλ᾽ ἐν δίκῃ, ὃ δ᾽ εἰς τὰ ἐν δεξιᾷ τῆς μανίας 

ἀγαγὼν ἡμᾶς, ὁμώνυμον μὲν ἐκείνῳ, ϑεῖον δ᾽ ov vw 
ἔρωτα ἐφευρὼν καὶ ! προτεινάμενος ὅπήνεσεν ὡς μεγί- 
cro» αἴτιον ἡμῖν ἀγαϑῶν. ΦΑΙ. ᾿᾿ληϑέστατα λέ: 

7εις. L. EQ. Τούτων δὴ € ἔγωγε αὐτός τε ἐραστής, ὦ 

Φαῖδρε, τῶν διαιρέσεων, καὶ συναγωγῶν, 1v οἷός τ ὦ 
λέγειν τ καὶ φρονεῖν" ἐάν τέ mw. ἄλλον ἡγήσωμαι δυ- 

νατὸν εἰς ἕν καὶ ἐπὶ πολλὰ πεφυκόϑ᾽ ὁρᾶν, τοῦτον 
διώκω κατόπισϑε μετ᾽ ἴχνιον ὥςτε ϑεοῖο. καὶ 

μέντοι καὶ τοὺς δυναμένους αὐτὸ δρᾶν εἰ μὲν ὀρϑῶς 
ἢ μὴ προςαγορεύω, ϑεὸς οἷδε, καλῶ δὲ οὖν μέχρι 
τοῦδε ! διαλεκτικούς. τὰ δὲ νῦν παρὰ σοῦ v8 xal Δυ- 
σίου μαϑόντας εἰπὲ τί χρὴ καλεῖν; ἢ TOUT θκεῖνο 
ἔστιν ἢ λόγων. τέχνη; à ̓Θφασύμαχός τε καὶ οἵ ἄλλοι 

χρώμενοι σοφοὶ μὲν αὐτοὶ λέγδιν γεγόνασι», ἄλλους T8 
ποιοῦσιν, ot ἂν δωροφορεῖν αὐτοῖς ὡς βασιλεῦσιν 88έ- 
λωσι; «AI. Βασιλικοὶ μὲν ἄνδρες, οὐ μὲν δὴ &mi- 
στήμονές γε ὧν ἐρωτᾷς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ εἶδος ὁρ- 
ϑῶς ἔμοιγϑ δοκεῖς καλεῖν διαλεκτικὸν καλῶν" τὸ δὲ 
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D δηπορικὸν δοκεῖ , uot διαφεύγειν ! ἔϑ᾽ ἡμᾶς. EQ. πῶς 

φής; καλόν πού τι &Y οἴη, 0 τούτων ἀπολειφϑὲν ὃ ὅμως 
τέχνῃ λαμβάνεται. πάντως δ᾽ οὐκ ἀτιμαστέον αὐτὸ 
σοΐ τε καὶ ἐμοί. λεχτέον δέ, τί μέντοι καὶ ἔστι τὸ λει- 

πόμενον τῆς ῥητορικῆς; QAI Καὶ μάλα που συχνά, 
ὦ Σώκρατες, τά y ἐν τοῖς βιβλίοις τοῖς περὶ λόγων 
τέχνης γεγραμμένοις. τι. zo. Καὶ καλῶς γε ὑπέμνη- 

σας. προοίμιον μὲν οἶμαι πρῶτον ὡς δεῖ τοῦ λόγου 
᾿ λέγεσθαι ἐν ἀρχῇ. ταῦτα λέγεις — ἢ γάρ; — τὰ 

κομψὰ τῆς τέχνης; AI. ΣΩ. Δεύτερον δὲ δὴ 
διήγησίν τινα, μαρτυρίας τ ἐπ᾽ αὐτῇ, τρίτον τεκμήρια, 
τέταρτον. εἰκότα" καὶ πίστωσιν οἶμαι καὶ ἐπιπίστωσιν 

í λέγειν τόν ys βέλτιστον λογοδαίδαλον Βυζάντιον av- 

a Óga. ΦΑΙ. Τὸν χρηστὸν λέγεις Θεόδωρον; EQ. Ti 
261 μήν; καὶ ἔλεγχόν γε καὶ * ἐπεξέλεγχον ὡς ποιητέον ἐν 

κατηγορίᾳ τε καὶ ἀπολογίᾳ. τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον 
Ἐὐηνὸν εἰς μέσον οὐκ ἄγομεν, ὃς ὑποδήλωσίν τε mà- 
τος sUps καὶ παρεπαίνους; ot δ᾽ αὐτὸν καὶ παραψύό- 

! γους φασὶν ἐν μέτρῳ λέγειν, μνήμης χάριν" σοφὸς γὰρ 
ἁνήρ. Τισίαν δὲ Τοργίαν τε ἐάσομεν εὕδειν; οἵ πρὸ 
10» ἀληϑῶν τὰ εἰκότα εἶδον ὡς τιμητέα μᾶλλον, τό 

τε αὖ σμικρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ φαΐνε- 
σϑαι ποιοῦσι διὰ ῥώμην λόγου, καινά ! τὸ ἀρχαίως 

| τά T ἐναντία καιγῶς, συντομίαν τὸ λόγων καὶ ἄπειρα 
τ μήκη περὶ πάντων ἀνεῦρον. ταῦτα δὲ & ἀκούων ποτέ μου 

E Πρόδικος ἐγέλασε, καὶ μόνος αὐτὸς εὑρηκέναι ἔφη ὧν 
[ | δεῖ λόγων T Eo δεῖν δὲ ovre μακρῶν οὔτε βραχέων, 
A ἀλλὰ μετρίων. ΦΑΙ: Σοφώτατά re [o Πρόδικε. zo. 

Ἱππίαν δὲ ov λέγομεν; οἶμαι γὰρ ἂν σύμψηφον αὐτῷ 
C καὶ τὸν Ἠλεῖον ξένον γενεσϑαι. ΦΆΤ. Ti δ᾽ οὔ; ' 

ΣΩ. Τὰ δὲ Πώλου πῶς φράσομεν αὖ Lis λόγων, 

ὡς διπλασιολογίαν xai γνωμολογίαν καὶ εἰκονολογίαν, 

ὀνομάτων. τε Δικυμνείων, ἃ ἐκείνῳ ἐδωρήσατο πρὸς 
ποίησιν εὐεπείας: ΦΑΙ. ̓ Πρωταγόρεια δέ; ὦ Σωχρα- 

τες, οὐκ ἣν μέντοι τοιαῦτ ἄττα; EQ. Ὀρϑοέπειά yi 
τις, ὦ παῖ. καὶ ἀλλα πολλὰ καὶ καλά. τῶν γε μὴν οἱ- 

πτρογόων ἐπὶ γῆρας καὶ πενίαν ἑλκομένων λόγων κε- 
κρατηκέναι τέχνῃ μοι φαίνεται τὸ τοῦ “Χαλκηδονίου 

! σϑένος. ὀργίσαι τε αὖ πολλοὺς ἅμα δεινὸς & ovi Ln 

NP ore; !o χαὶ πάλιν ὠργισμένοις ΣΡ κηλεῖν, ὡς ἔφη" 
| διαβάλλειν τε καὶ ἀπολύσασϑαι διαβολὰς ὀϑενδὴ κρά- 
τιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν λόγων κοινῇ πᾶσιν ἔοικδ 
συνδεδογμένον εἶναι; ᾧ τινες μὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι δὲ 
ἄλλο τίϑενται ὄνομα. ΦΑΙ. Τὸ ἐν χεφαλαίῳ ἕκαστα 

λέγεις ὑπομνῆσαι ἐπὶ τελευτῆς τοὺς ἀκούοντας περὶ 
τῶν εἰρημένων. EQ. Ταῦτα λέγω, καὶ εἴ τι σὺ ἄλλο 

᾿ ἔχεις εἰπεῖν λόγων τέχνης πέρι. ΦΑΙ. Zoe γε καὶ 
i οὐκ ἄξια (λέγειν. EQ. ᾿Ἐῶμεν δὴ τά 758 σμικρά" ταῦ- 

168 |a. * δὲ ὑπ᾽ αὐγὰς μᾶλλον ἴδωμεν, τίνα καὶ ποτ ἔχει 

τὴν τῆς τέχνης. δύναμιν; ΦΑΙ. Καὶ μάλ ἐῤῥωμένην, 

a “Σώκρατες, ἕν ye δὴ πλήϑους συνόδοις. EQ. Ἔχει 
γάρ. ἀλλ, ὦ δαιμόνιε, ἰδὲ καὶ σύ, εἰ ἄρα καὶ σοὶ φαΐ- 

γεται διεστηκὸς αὐτῶν τὸ ἡτρίον, ὥςπερ ἐμοί. ΦΑΙ. 

δείκνυε, μόνον. LIL EQ. Εἰπὲ δή μοι" εἴ τις προς- 
ελϑὼν τῷ ἑταίρῳ cov Ἐρυξιμάχῳ ἢ τῷ 
Mxovusvo εἴποι, ὅτι ᾿Εγὼ ἐπίσταμαι τοιαῦτ᾽ ἅττα σώ- 

Β pem ngocpipant; ὥςτε ! Sepuieiyary T, ἐὰν βούλωμαι, 

καὶ ψύχειν, χαὶ ἐὰν μὲν δόξῃ μοι, ἐμεῖν ποιεῖν, ἐὰν δ᾽ 
| αὖ, κάτω διαχωρεῖν, καὶ ἄλλα πάμπολλα τοιαῦτα" καὶ 
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ἐπιστάμενος αὐτὰ ἀξιῶ ἰατρὸς εἶναι καὶ ἄλλον ποιεῖν, 

ᾧ ἂν τὴν τούτων ἐπιστήμην παραδῶ" τί ἂν οἴξι ἀκού- 
σαντὰας εἰπεῖν; ΦΑΙ. Τί δ᾽ ἀλλο 25, ἢ ἐρέσϑαι, si 

προςεπίσταται καὶ οὕςτινας, δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα τού- 
τῶν ποιεῖν, καὶ μέχρι ὅπόσου; EQ. Ei οὖν εἴποι, 

ὅτι Οὐδαμῶς" ἀλλ ἀξιῶ τὸν ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ ' μα- 
ϑόντα αὐτὸν οἷόν T εἶναι ποιεῖν ἃ ἐρωτᾷς; ΦΑΙ. 

Εἴποι àv, οἶμαι, ὅτι μαίνεται ἄνθρωπος, καὶ éx βι- 

θλίου ποϑὲν ἀχούσας ἢ περιτυχὼν φαρμακίοις ἰατρὸς 
οἴξται γεγονέναι, οὐδὲν ἐπαΐων τῆς τέχνης. EQ. Τί 

δ᾽ εἴ “Σοφοχλεῖ αὖ προςελϑὼν καὶ Εὐριπίδῃ τις λέγοι, 
ὡς ἐπίσταται περὶ σμικροῦ πράγματος ῥήσεις παμμή- 
χεις ποιεῖν καὶ περὶ μεγάλου πάνυ σμικράς, ὅταν τε 
βούληται, οἰκτρὰς καὶ τοὐναντίον αὖ φοβερὰς καὶ 
ἀπειλητικάς, ὅσα T ' ἄλλα τοιαῦτα, καὶ διδάσκων αὖ- 

τὰ τραγῳδίας ποίησιν οἴεται παραδιδόναι; ΦΑΙ. Καὶ 
οὗτοι ἄν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι, καταγελῷεν, εἴ τις οἴε- 

ται τραγῳδίαν ἄλλο τι εἶναι ἢ τὴν τούτων σύστασιν 
πρέπουσαν ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ὅλῳ συνισταμένην. 
EQ. Ἀλλ᾽ ovx à» ἀγροίκως 78: οἶμαι, λοιδορήσειαν, 

ἀλλ ὥςπερ ἄν μουσικὸς ἐντυχὼν ἀνδρὶ οἰομένῳ ἄρμο- 

γνικῷ εἶναι, ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς οἷόν τε 
ὀξυτάτην καὶ βαρυτάτην χορδὴν ποιεῖν, ' ovx ἀγρίως 
εἴποι ἄν" (à μοχϑηρέ, μελαγχολᾷς, ἀλλ ἅτε μουσικὸς 

ὧν πραότερον, ὅτι Ὦ ἄριστε, ἀνάγκη μὲν xol ταῦτ᾽ 
ἐπίστασϑαι τὸν μέλλοντα, ἁρμονικὸν ἔσεσϑαι, οὐδὲν 
μὴν χωλύει μηδὲ σ σμικρὸν ἁρμονίας ἐπαΐειν τὸν τὴν σὴν 
ἕξιν ἔχοντα" τὰ γὰρ πρὸ ἁρμονίας “ἀναγκαῖα μαϑή- 

ματα ἐπίστασαι, ἀλλ᾿ οὐ τὰ ἁρμονιχκά. ΦΑΙ. Ὀρϑό- 
: 

Tor 7*- * EO. Οὐκοῦν xai ὃ Σοφοκλῆς TOY σφισιν 

ἐπιδειχνύμενον τὰ πρὸ τραγῳδίας ἄν φαίη, ἀλλ᾿ ov τὰ 
τραγικά, καὶ ὃ Ἡχουμενὸς τὰ πρὸ ἰατρικῆς, ἀλλ᾿ ov 
τὰ ἰατρικά. ΦΑΙ. Lu. XQ. 

Ti δὲ τὸν μελίγηρον Ἄδραστον οἰόμεϑα ἢ καὶ Περι- 
κλέα, εἰ ἀκούσειαν ὧν νῦν δὴ ἡμεῖς διῆμεν τῶν παγκά- 

λων τεχνημάτων, ΠΈΣΕ τε καὶ εἰκονολογιῶν καὶ 

ὅσα ἄλλα διελϑόντες vm αὐγὰς ἔφαμεν εἶναι σκεπτέα, 
πότερον χαλεπῶς ὧν αὐτούς, ὥςπερ ! ἐγώ τε χαὶ σύ, 

ὑπ ἀγφοικίας ῥῆμά τι εἰπεῖν CIO EUR εἰς τοὺς ταῦ- 

Παντάπασι μὲν oU». 

τα γεγραφότας τε καὶ διδάσκοντας ὡς ῥητορικὴν τέ- 

χνην, ἢ ἅτε ἡμῶν 

ξαι εἰπόντας. Ἢ 

ὄντας σοφωτέρους κἂν νῷν ἐπιπλῆ- 
Φαϊδρέ τε xoi Σώκρατες, οὐ χρὴ 

χαλεπαΐνειν, ἀλλὰ συγγιγνώσκειν, &L τινδς μὴ ἐπιστά- 

μενοι διαλέγεσθαι ἀδύνατοι ἐγένοντο ὁρίσασϑαι, i 

ποτ᾿ ἔστι ῥηπορική, ἐκ δὲ τούτου τοῦ πάϑους τὰ πρὸ 
τῆς τέχνης ἀναγκαῖα μαϑήματ' ἔχοντες ῥητορικὴν φή- 
ϑῆησαν ! εὑρηκέναι, xai ταῦτα δὴ διδάσκοντες ἄλλους 

ἡγοῦνταί σφισι τελέως ῥητορικὴν δεδιδάχϑαι, τὸ δ᾽ 
ἕκαστα τούτων πιϑανῶς λέγειν τε καὶ τὸ ὅλον συνί- 
στασϑαι, ὡς οὐδὲν ἔργον, αὐτοὺς δεῖν παρ ἑαυτῶν 

τοὺς μαϑητάς σφων πορίζεσϑαι ἐν τοῖς λόγοις. ΦΑΙ. 
MR μήν, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύει τοιοῦτόν τι εἶναι 

τὸ τῆς τέχνης, ἣν οὗτοι οἱ ἄνδρες ὡς ῥητορικὴν διδα- 

σχουσί r8 καὶ γράφουσι, καὶ ἔμοιγε δοκεῖς ἀληϑῆ εἰ- 
ρηκέναι. ἀλλὰ δὴ τὴν τοῦ τῷ ὄντι ῥητορικοῦ τε καὶ ! 

πιϑανοῦ τέχνην πῶς καὶ nó9s à τις δύναιτο ztopl- 

σασϑαι; EQ. Τὸ μὲν δύνασϑαι, ὦ Φαῖδρε, ὥςτε 

ἀγωνιστὴν τέλεον γενέσϑαι, εἰκός, ἴσως δὲ καὶ ayay- 

| καῖον ἔχειν ὥςπερ τάλλα" εἰ uiv σοι ὑπάρχει φύσει 
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δητορικῷ εἶναι, ἔσει ῥήτωρ ἐλλόγιμος προλαβὼν. ἐπι- 
στήμην τε καὶ μελέτην" ὅτου y ἄν ἐλλίπης τούτων, 
ταύτῃ ἀτελὴς ἔσει. ὅσον δὲ αὐτοῦ τέχνη, οὐχ ἡ Ti- 
σίας r8 καὶ Θρασύμαχος πορεύεται δοχεῖ μοι φαίΐνδ- 
σϑαι ἡ μέϑοδος. ΦΑΙ. Ἀλλὰ πῇ δή; EQ. Κιν- 
δυνεύει, ὦ ἄριστε, εἰκότως ὃ Περικλῆς πάντων τελεώ- 
τατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσϑαι. AL Τί δή; 
LIV. EQ. Πᾶσαι, ὅσαι μεγάλαι τῶν τέχνων, προςδέον- 

ται ἀδολεσχίας καὶ μετεωρολογίας φύσεως * πέρι" τὸ 

γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντῃ τελεσιουργὸν ἔοικεν 
ἐντεῦϑὲν ποϑεν εἰςιέναι. 0 καὶ Περικλῆς, πρὸς τῷ EU- 

φυὴς εἶναι ἐκτήσατο᾽ προςπεσὼν γάρ, οἶμαι, τοιούτῳ 
ὄντι Ἀναξαγόρᾳ, μετεωρολογίας ἐμπλησϑεὶς χαὶ ἐπὶ 

φύσιν νοῦ τε καὶ ἀνοίας ἀφικόμενος, ὧν δὴ πέρι τὸν 
πολὺν λόγον ἐποιδβῖτο ἀναξαγόρας, ἐντεῦϑεν εἵλκυσεν 

ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ πρόςφορον αὐτῇ. ΦΑΙ. 
Πῶς τοῦτο λέγεις; ! EQ. Ὁ αὐτός mov τρύπος τέ- 
χνὴης ῥητορικῆς, ὅςπερ καὶ ἰατρικῆς. ΦΑΙ. Πῶς δή; 
ΣΩ. Ἐν ἀμφοτέραις δεῖ διολέσϑαι φύσιν, σώματος μὲν 
ἐν τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δ᾽ ἐν τῇ ἑτέρᾳ, εἰ μέλλεις μὴ τρι- 
βῆ μόνον καὶ ἐμπειρίᾳ, ἀλλὰ τέχνῃ τῷ μὲν φάρμακα 

καὶ τροφὴν προςφέρων ὑγίειαν καὶ ῥώμην ἐμποιήσειν, 
τῇ δὲ λόγους τε καὶ ἐπιτηδεύσεις νομίμους πειϑὼ ἣν 
ἂν βούλῃ καὶ ἀρετὴν, παραδώσειν. AL Τὸ γοῦν 
εἰχός, ὦ Σώκρατες, οὕτως. ΣΏ. Ψυχῆς οὖν i φύσιν 

ἀξίως λόγου κατανοῆσαι ol& δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς 

τοῦ ὅλου φύσεως; ΦΑΙ Εἰ μὲν Ἱπποκράτει ye τῷ 

τῶν ᾿Ισκληπιαδῶν δεῖ τι πείϑεσϑαι, οὐδὲ περὶ σώμα- 

τος ἄνευ τῆς μεϑόδου ταύτης. EQ. Καλῶς yop, ὦ 

ἑταῖρε, λέγει. χρὴ μέντοι πρὸς τῷ Ἱπποχράτει τὸν λό- 

γον ἐξετάζοντα σκοπεῖν, εἰ συμφωνεῖ. ΦΑΙ. Φημί. 

LV. EG. Τὸ τοίνυν περὶ φύσεως σκόπει, τὶ ποτβ λέγει 

Ἱπποκράτης T8 καὶ ὃ ἀληϑὴς λόγος. ap οὐχ ὧδε δεῖ 

διανοεῖσϑαι 1 ὁτουοῦν φύσεως; 
ἁπλοῦν ἢ πολυειδές ἐστιν οὗ πέρι βουλησόμεϑα εἶναι 
αὐτοὶ τεχνικοὶ καὶ ἄλλον δυνατοὶ ποιεῖν, ἔπειτα δὲ, 

περὶ πρῶτον μέν, 

ἐὰν um ἁπλοῦν i σχοπεῖν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τίνα 
πρὸς τὶ πέφυκεν εἰς τὸ δρᾶν ἔχον ἢ τίνα εἰς τὸ πα- 
ϑεῖν ὑπὸ ποῦ; ἐὰν δὲ πλείω εἴδη ἔχῃ, ταῦτα ἀριϑμη- 

σάμενος, ὅπερ ἐφ ἑνός, τοῦτ᾽ ἰδεῖν ἐφ᾽ ἑκάστου, τῷ τὶ 
ποιεῖν αὐτὸ πέφυκεν T τῷ τί παϑεῖν ὑπὸ τοῦ; ΦΑΙ. 

Κινδυνεύει, o Zoxporec. zo. H γοῦν ἄνευ τούτων 
: Fe "mam - PR S TUIS 

μέϑοδος £olxou ἄν ὥςπερ ! τυφλοῦ πορείᾳ. αλλ ov 
μὴν ἀπεικαστέον τόν γε τέχνῃ μετιόντα ὁτιοῦν τυφλῷ 
οὐδὲ κωφῷ, ἀλλὰ δῆλον, ὡς, ἂν τῷ τις τέχνῃ λόγους 
διδῷ, τὴν οὐσίαν δείξει ἀκριβῶς τῆς φύσεως τούτου, 

πρὸς ὃ τοὺς λόγους προςοίσει" ἔσται δὲ που ψυχὴ 
τοῦτο; ΦΑΙ. Τί μήν; EQ. Οὐκοῦν ἡ ἅμιλλα αὐτῷ 

τέταται * πρὸς τοῦτο πᾶσα πειϑὼ γὰρ ἐν τούτῳ 

ποιεῖν ἐπιχειρεῖ. ἢ γάρ; ΦΑΙ. Ναί. EQ. 4ῆλον 

ἄρα, ὅτι 0 Θρασύμαχός τ καὶ ὃς ἂν ἄλλος σπουδῇ 
τέχνην. ῥητορικὴν διδῷ, πρῶτον πάσῃ ἀκριβείᾳ γφάψει 
18 καὶ ποιήσει ψυχὴν ἰδεῖν, πότερον ἕν καὶ ὅμοιον 
πέφυκεν, ἢ κατὰ σώματος μορφὴν πολυειδές. τοῦτο 
γάρ UI φύσιν εἶναι δεικνύναι. ΦΑΙ. Παντάπασι 

μὲν ov. EQ. Δεύτερον δὲ ye» ὅτῳ τί ποιεῖν ἢ σπα- 

ϑεῖν ὑπὸ τοῦ πέφυκε. ΦΑΙ. Τί μήν; ZzQ.! Τρίτον 

δὲ δὴ διαταξάμενος τὰ λόγων Ts καὶ ψυχῆς γένη καὶ 
τὰ τυύτων παϑήματα δίθισι τὰς αἰτίας, προφαρμότ- 

P DA X0 NUUS 

τῶν ἕκαστον ἑκάστῳ, καὶ διδάσκων, οἵα οὖσα ὑφ᾽ 

οἵων λόγων OU ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἢ μὲν πείϑεται, 

ἡ δὲ ἀπειϑεῖ. ΦΑΙ. Κάλλιστα γοῦν ἂν, ὡς ἔοικ᾽, 
ἔχοι οὕτως. EQ. Ovroi μὲν οὖν, ὦ φίλε, ἄλλως ἐν- 

δεικνύμενον ἢ ῆ λεγόμενον τέχνῃ ποτὲ λεχϑήσεται. ἢ γρα- 

φήσεται, οὔτε τι &ÀÀo οὔτε τοῦτο. ἀλλ oi γὺν γρά- 

φοντες, ὧν gv! ἀκήκοας, τέχνας λόγων πανοῦφγ οἱ εἶσι 
καὶ ἀποκρύπτονται εἰδότες ψυχῆς πέρι παγκάλως. πρὶν 
&y οὖν τὸν τρόπον τοῦτον λέγωσὶ τε καὶ γράφωσι, μὴ 
πειϑώμεϑ᾽ αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν. AL Τίνα τοῦ- 

τον; ΣΏ. Αὐτὰ μὲν τὰ ῥήματα εἰπεῖν οὐκ εὐπετές" 
ὡς δὲ δεῖ γράφειν, εἰ μέλλει τεχνικῶς ἔχειν, xod" ὅσον 

ἐνδέχεται, λέγειν ἐθέλω. AL Δέγει δή. LVI. EQ. 
᾿Επειδὴ λόγου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οὖσα, τὸν 
μέλλοντα ῥητορικὸν ἔσεσϑαι ! ἀνάγκη εἰδέναι, ψυχὴ 
ὅσα εἴδη ἔχει. ἔστιν οὖν τόσα καὶ τόσα, καὶ τοῖα καὶ 
τοῖα ὅϑεν ok μὲν τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονται. 
τούτων δὲ δὴ διῃρημένων, λόγων αὖ τόσα καὶ τόσα 

ἔστιν εἴδη, τοιόνδε ἕχαστον. οἱ μὲν οὖν τοιοίδε ὑπὸ 

τῶν τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν εἰς τὰ τοιάδε 

εὐπειϑεῖς, oí δὲ τοιοίδε διὰ τάδε δυςπειϑεῖς. δεῖ δὴ 

ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, μετὰ ταῦτα ϑϑώμενον αὐτὰ 
ἐν ταῖς πράξεσιν ὄντα re καὶ πραττόμενα ὀξέως τῇ 

αἰσϑήσει ! δύνασϑαι ἐπακολουϑεῖν, ἢ μηδὲ εἰδέναι πω 
πλέον αὐτῶν ὧν τότϑο ἤχου, λόγων ξυνών. ὅταν δὲ &- 

πεῖν τ ἱκανῶς ἔχῃ» οἷος wp οἵων πείΐϑεται, ,maga- 
γιγνόμενόν. τε δυνατὸς ἢ διαισθανόμενος ἑαυτῷ ἐνδεί- 
ἄνυσϑαι, ὅτι οὗτός ἐστι * καὶ αὕτη 7 φύσις, περὶ ἧς 

τότϑ ἦσαν OL λόγοι, γῦν ἔργῳ παροῦσά οἵ, ἡ προςοι- 
στέον τούςδε ὧδε τοὺς λόγους ἐπὲ τὴν τῶνδε πειϑώ, — 

ταῦτα δὲ qn πάντ᾽ ἔχοντι, προςλαβόντι καιροὺς τοῦ 
πότϑ λεχτέον xol ἐπισχετέον, βραχυλογίας τε αὖ καὶ 
ἐλεεινολογίας καὶ δεινώσεως, ἑκάστων τ 0c ἂν εἴδη 

μάϑῃ λόγων, τούτων τὴν εὐκαιρίαν, τε καὶ ἀκαιρίαν 

διαγνόντι; καλῶς T8 xol elitas ἐστὶν à τέχνη, ἀπειρ- 

γασμένη, πρότερον δ᾽ οὐ 

ἐλλείπῃ λέγων ἢ διδάσκων ἢ γφάφων, q φῇ δὲ τέχνῃ λε- 

yer, ὃ μὴ πειϑόμενος χρατεῖ. ci δὴ οὖν, φύσει ἴσως 
ὃ συγγραφεύς, ὦ Φαϊδρέ τὸ καὶ Σώκρατες, δοχεῖ οὕ- 
τῶς ἢ ἄλλως πως ἀποδεκτέον λεγομένης λόγων τεχνῆς; 

QAI δυνατόν που, ὦ Σώκρατες, ἄλλως" καίτοι ov 

σμικρόν 78 φαίνεται ἔργον. ΣΩ. Ao λέγοις: τού- 

του TOL ἕνεκα χρὴ πάντας τοὺς λόγους, ἄνω καὶ κάτω 
μεταστρέφοντα ἐπισκοπεῖν», εἴ’ τὶς πῃ ῥῴων xol! βρα- 
χυτέρα φαίνεται. ἐπὶ αὐτὴν ὁδός, ἵνα μὴ μάτην πολλὴν. 

ἀπίη καὶ τραχεῖαν, ἐξὸν ὀλίγην τὸ καὶ λείαν" ἀλλ εἴ 

τινά πῇ βοήϑειαν ἔχεις ἐπακηκοὼς “Ἰυσίου ἢ τινος ἀλ- 
λου, πειρῶ λέγειν ᾿ἀγαμιμνησκόμενος. SAL Ἕνεκα 

μὲν πεΐρας ἔχοιμ᾽ ἂν, ἀλλ᾽ οὔτι νῦν 75 οὕτως ἔχω. 

ΣΩ. “Βούλει οὖν ἐγώ τιν εἴπω λόγον, ὃν τῶν περὶ 

ταῦτα τινῶν ἀκήκοα; ΦΑΙ͂. Τί μήν; EQ. «Πέγεται 

γοῦν, à Φαῖδρε, δίκαιον εἶναι καὶ τὸ τοῦ λύκου εἰ- 

πεῖν. ' ΦΑΙ. ys οὕτω ποίει.  LVIL EQ. 
Φασὶ τοίνυν οὐδὲν οὕτω ταῦτα δεῖν σεμνύνειν οὐδ᾽ 
ἀνάγειν ἄνω μακρὰν περιβαλλομένους" παντάπασι γάρ, 

ὃ καὶ κατ΄ ἀρχὰς εἴπομεν τοῦδε τοῦ λόγου, ὅτι οὐδὲν 
ἀληϑείας μετέχει» δέοι δικαίων ἢ ἀγαϑῶν περὶ πρα- 

γμάτων, ἢ καὶ ἀνϑρώπων ye τοιούτων φύσει ὄντων ἢ 
τροφῇ, τὸν μέλλοντα ἱκανῶς ῥητορικὸν ἔσεσϑαι. τὸ 

ἀλλ ὃ τι ἂν αὐτῶν τις ! 

E 
Koi σύ 

2:2 
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παράπαν γὰρ οὐδὲν ἐν τοῖς δικαστηρίοις τούτων ἀλη- 

ϑείας μέλειν οὐδενί, ἀλλὰ τοῦ πιϑανοῦ. τοῦτο ! δ᾽ 

εἶναι τὸ εἰκός, ᾧ δεῖν προςέχειν τὸν μέλλοντα τέχνῃ 

ἐρεῖν. οὐδὲ γὰρ «v τὰ πραχϑέντα δεῖν λέγειν ἐνίοτε, 
ἐὰν μὴ εἰκότως ἢ πεπραγμένα, ἀλλὰ τὰ εἰκότα, ἔν τε 
κατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ" καὶ πάντως λέγοντα τὸ δὴ 

εἰκὸς διωχτέον εἶναι, πολλὰ εἰπόντα χαίρειν τῷ ἀλη- 

ϑεῖ. * τοῦτο γὰρ διὰ παντὸς τοῦ λόγου γιγνόμενον 

τὴν ἅπασαν τέχνην πορίζειν. ΦΑΙ. Αὐτά re ὦ Σώ- 

xgatec, διελήλυϑας, ἃ λέγουσιν oL περὶ τοὺς λόγους 

τεχνικοὶ προςποιούμενοι εἶναι" ἀνεμνήσϑην γάρ, ὅτι ἐν 
τῷ πρόσϑεν βραχέως τοῦ τοιούτου ἐφηψάμεϑα, δοκεῖ 

EQ. MA 
* , , LE] , 2 - » , 

μὴν τόν γε Τισίαν αὐτὸν πεπάτηκας ἀκριβῶς. εἰπέτω 
δὲ τοῦτο πάμμεγα εἶναι τοῖς περὶ ταῦτα. 

τοίνυν καὶ τόδε ἡμῖν ὃ Τισίας, μή τι ἄλλο λέγει τὸ 
εἰκὸς ἢ 10 ! τῷ πλήϑει δοκοῦν. AL Τί γὰρ ἀλλο; 
EQ. Τοῦτο δή, ὡς ἔοιχθ, σοφὸν εὑρὼν ἅμα καὶ τεχνι- 
κὸν ἔγραψεν, ὡς, ἐάν τις ἀσϑενὴς καὶ ἀνδρικὸς ἰσχυ- 
ρὸν καὶ δειλὸν συγκόψας, ἱμάτιον ἢ τι ἄλλο ἀφελόμε- 
γος, εἰς δικαστήριον ἄγηται, δεῖ δὴ τἀληϑὲς μηδέτερον 

λέγειν, ἀλλὰ τὸν μὲν δειλὸν μὴ ὑπὸ μόνου φᾶναι τοῦ 
ἀνδρικοῦ συγκεκόφϑαι, τὸν δὲ τοῦτο μὲν ἐλέγχειν, ὡς 
μόνω ἤστην, ἐχείνῳ δὲ καταχρήσασϑαι τῷ" Πῶς δ᾽ ἂν 
ἐγὼ ! τοιόςδε τοιῷδε ἐπεχείρησα; ὃ δ᾽ οὐκ ἐρεῖ δὴ τὴν 
ἑαυτοῦ κάκην, SE τι ἄλλο ψεύδεσϑαι ἐπιχειρῶν τάχ 
ἂν ἔλεγχόν πῃ παραδοίη τῷ ἀντιδίκῳ. καὶ περὶ τάλλα 

δὴ τοιαῦτ᾽ ἀττ ἐστὶ τὰ τέχνῃ λεγόμενα. οὐ γάρ, ὦ 
Φαῖδρε; ΦΑΙ. Τί μήν; EQ. Φεῦ, δεινῶς y ἔοικεν 

ἀποκεκρυμμένην τέχνην ἀνευρεῖν ὃ Τισίας ἢ ἄλλος, ὅς- 
τις δήποτ᾽ ὦν. τυγχάνει xal ὁπόϑεν χαΐρει ὀνομαζό- 
μενος, ἀτάρ, ὠ ἑταῖρε, τούτῳ ἡμεῖς πότερον ! λέγωμεν 
ἢ μή — ΦΑΙ. Τὸ ποῖον; LVIIL ZQ. Ὅτι, ὦ Τι- 

σία, πάλαι ἡμεῖς, πρὶν xai σὲ παρελϑεῖν, τυγχάνομεν 

λέγοντες, ὡς ἄρα τοῦτο τὸ εἰκὸς τοῖς πολλοῖς δι 
ὁμοιότητα τοῦ ἀληϑοῦς τυγχάνει ἐγγιχνόμενον" τὰς δὲ 

ὁμοιότητας ἄρτι διήλϑομεν, ὅτι πανταχοῦ ὃ τὴν g- 
ϑειαν εἰδὼς κάλλιστα ἐπίσταται εὑρίσκειν. Ocr εἰ μὲν 

ἄλλο τι περὶ τέχνης λόγων λέγεις, ἀκούοιμεν ἄν" εἰ δὲ 
μή, οἷς νῦν δὴ διήλϑομεν πεισόμεϑα, ὡς, ἐὰν μή τις 

' τῶν τε ἀκουσομένων τὰς φύσεις διαριϑμήσηται, xoi 
xor εἰδὴ τϑ διαιρεῖσϑαι τὰ ὄντα καὶ μιᾷ, ἰδέᾳ δυνα- 

εἰ τὸς 7 xad fy ἕχαστον περιλαμβάνειν, οὔποτ᾽ ἔσται 

τεχνικὸς λόγων. πέρι, xcd ὅσον δυνατὸν ἀνϑρώπῳ. 

ταῦτα δὲ οὐ μήποτε κτήσηται ἄνευ πολλῆς πραγμα- 

τείας" ἣν οὐχ ἕνεχα τοῦ λέγειν καὶ πράττειν πρὸς ἂν- 

ϑρώπους δεῖ διαπονεῖσϑαι τὸν σώφρονα, ἀλλὰ τοῦ 

ϑεοῖς κεχαρισμένα μὲν λέγειν δύνασϑαι, “Φεχαρισμένως 
δὲ πράττει». τὸ πᾶν εἰς δύναμιν. ov γὰρ δὴ ἄρ᾽, ὦ 
Τισία, φασὶν οἵ σοφώτεροι ἡμῶν, ὁμοδούλοις * δεῖ 

χαρίξεσϑαι μελετᾶν τὸν νοῦν ἔχοντα, 0 τι μὴ πάρερ- 

70», ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαϑοῖς τε καὶ ἐξ ἀγαϑῶν. oc , 

εἰ μαχρὰ ἡ περίοδος, μὴ ϑαυμάσῃς" μεγάλων γὰρ ἕνε- 

xa neguréoy, ovy ὡς cv δοκεῖς. ἔσται μήν, ὡς ὁ λό- 

γος φησίν, ἐάν τις ἐθέλῃ, καὶ ταῦτα κάλλιστα ἐξ ἐχεὶ- 

γῶν γιχρόμενα. ΦΑΙ. “παγκάλως ἔμοιγε δοκεῖ λέγε- 

mias, [5] “Σώκρατες, εἴπερ oioc τὲ τις εἴη. EQ. E 

xci ἐπιχειροῦντί τοι τοῖς καλοῖς καλὸν καὶ ! πάσχειν 

ὃ τι ἂν τῷ ξυμβὴ παϑεῖν. ΦΑΙ. Καὶ μάλα. So. 

Οὐχοῦν τὸ μὲν τέχνης τὸ καὶ ἀτεχνίας λόγων πέρι ἵκα- 
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γῶς ἐχέιω. DAL Ti μήν; EQ. Τὸ δ᾽ εὐπρεπείας 
δὴ γραφῆς πέρι xai &mgenelas, nj γιγνόμενον χαλῶς 
ἄν ἔχοι καὶ ὅπη ἀπρεπῶς, λοιπόν. ἡ γάρ; $AL IVa. 

ΠΧ. EQ. Οἶσϑ᾽ ovv, ὅπῃ μάλιστα ϑεῷ χαριεῖ Bee 

πέρι πράττων ἢ λέγων; ΦΑΙ. Οὐδαμῶς. σὺ δέ; ΣΩ. 

ἀκοήν f ἔχω λέγειν τῶν ! προτέρων, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς 

αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ δὲ τοῦτο δὕροιμεν αὐτοὶ, ἀρά y ἄν 
ἔϑ᾽ ἡμῖν μέλοι τι τῶν ἀνϑρωπίνων loEagudzum; AI. 
Τελοῖον ἤρου. ἀλλ᾿ ἃ φὴς ἀκηκοέναι, λέγε. ΣΏ. 
Ἤκουσα τοίνυν περὶ ἸΝαύχρατιν τῆς Αἰγύπτου γενέ- 

σϑαι τῶν ἐχεὶ παλαιῶν τινα ϑεῶν, οὗ καὶ τὸ ὄρνεον 

τὸ ἱερόν, ὃ δὴ καλοῦσιν "ftw αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ δαί- 
uo». εἶναι Θεῦϑ. τοῦτον δὲ πρῶτον ἀριϑμόν τῷ καὶ 
λογισμὸν εὑρεῖν καὶ γεωμετρίαν καὶ ἀστρονομίαν, ! ἔτι 
δὲ πεττείας τε καὶ κυβείας, καὶ δὴ καὶ γράμματα. βα- 
σιλέως δ᾽ αὖ τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαμοῦ περὶ 
τὴν μεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω τόπου, ἣν oi Ἕλληνες Ai- 
γυπτίας Θήβας καλοῦσι, καὶ τὸν ϑεὸν “Ἄμμωνα, παρὰ 
τοῦτον ἐλϑὼν ὃ Θεῦϑ' τὰς τέχνας ἀπέδειξε, καὶ ἔφη 

δεῖν διαδοϑῆναι τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις. 0 δὲ ἤρετο, 
ἥντινα ἑκάστη ἔχοι ὠφέλειαν. διδξιόντος δέ, ὃ τι καλῶς 
ἢ μὴ καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ μὲν ἔψεγε, τὸ δ᾽ ' ἐπήνει. 
πολλὰ μὲν δὴ περὶ ἑχάστης τῆς τέχνης Em ἀμφότερα 
Θαμοῦν τῷ Θεῦϑ᾽ λέγεται ἀποφήσασϑαι, ἃ λόγος πο- 
λὺς ἂν εἴη διελϑεῖν" ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τοῖς γράμμασιν ἦν, 
Τοῦτο δὲ, ὦ βασιλεῦ, τὸ μάϑημα, ἔφη ὃ Θεῦϑ, σο- 

φωτέρους «Αἰγυπτίους χαὶ μνημονικωτέρους παρέξει" 
μνήμης e γὰρ καὶ σοφίας φάρμακον εὑρέϑη. ὁ δ᾽ ci- 
πεν Ὦ τεχνικώτατο OsvO, ἄλλος μὲν τεκεῖν δυνατὸς 

τὰ τῆς τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι, τίν᾽ ἔχει μοῖραν βιά- 

βης Te χαὶ ὠφελείας τοῖς μέλλουσι χφῆσϑαι. * xai γὺν 

σύ, πατὴρ ὧν γραμμάτων, δι εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες 
ἢ δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν μαϑόντων λήϑην μὲν ἐν 

ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν 

γραφῆς ἔξωϑεν vr ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοϑεν αὐ- 
τοὺς 39 οὔχουν μνήμης, 
ἀλλ᾽ ὑπομνήσεως φάρμακον εὗρες. σοφίας δὲ τοῖς μα- 

ϑηταῖς δύξαν, οὐκ ἀλήϑειαν πορίξϑις" πολυήκοοι γάρ 

σοι γενόμενοι &vev διδαχῆς, πολυγνώμονες εἶναι δό- 
ξουσιν, ! ἀγνώμονες ὡς ἐπὶ τὸ πλῆϑος ὄντες καὶ χα- 
λεποὶ ξυνεῖναι, δοξόσοφοι γεγονότες σοφῶν. 
ΦΑΙ. Ὦ Σώκρατες, ῥᾳδίως σὺ Αἰγυπτίους καὶ ὅπο- 

δαπούς; ἄν ἐθέλῃς, λόγους ποιεῖς. EQ. Οἱ δὲ y, à 

φίλε, ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ 4Δωδωναίου ἱερῷ δρυὸς λό- 
γους ἔφησαν μαντικοὺς πρώτους γενέσϑαι. τοῖς μὲν 
οὖν τότε, ἅτε οὐκ οὖσι σοφοῖς, ὥςπερ ὑμεῖς oi γέοι, 
ἀπέχρη δρυὸς καὶ πέτρας ἀκούειν ὑπ᾽ εὐηϑείας, εἰ μό- 
vor ἀληϑῆ λέγοιεν" σοὶ δ᾽ ἴσως ! διαφέρει, τίς ὁ λέ- 

yov xci ποδαπός; οὐ γὰρ ἐχεῖνο μόνον σκοπεῖς, 
εἴϑ'᾽ οὕτως, εἴτε ἄλλως ἔχει. ΦΑΙ. ᾿Ὀρϑῶς ἐπέπληξας" 

καί μοι δοκεῖ περὶ γραμμάτων ἔχειν ἧπερ ὃ Θηβαῖος 
λέγει. LX. EQ. Οὐκοῦν ὃ τέχνην οἰόμενος. ἐν γραμ- 
μασι καταλιπεῖν καὶ αὐ ὃ παραδεχόμενος, Ge τι σα- 

φὲς καὶ βέβαιον ἐκ γφαμμάτων ἐσόμενον, πολλῆς ἂν 
εὐηϑείας γέμοι καὶ τῷ ὄντι τὴν Pas μαντεΐαν 
ἀγνοοῖ, πλέον τι οἰόμενος εἶναι λόγους ' γεγφαμμέ- 

νους τοῦ τὸν εἰδότα ὑπομνῆσαι περὶ ὧν ἂν ἡ τὰ γε- 
χϑαμμένα; ΦΑΙ. ᾿Ὀρϑότατα. zo. 4εινὸν γάρ που, 

ὦ Φαῖδρε, τοῦτ᾽ ἔχει γραφὴ καὶ ὡς ἀληϑῶς ὅμοιον 

αὑτῶν ἀναμιμνησκομένους. 

2 v) 
yt 
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So; θαφίᾳ. καὶ γὰρ ro ἐκείνης ἔκγονα ἕστηκε μὲν ὡς 

ζῶντα, ἐὰν δ᾽ ἀνέρῃ τι; σεμνῶς πάνυ σιγᾷ. ταὐτὸν δὲ 
καὶ oL λόγοι" δόξαις μὲν ἂν ὡς τι φρονοῦντας αὐτοὺς 

λέγειν, ἐὰν δὲ τι tpm τῶν λεγομένων βουλόμενος μα- 

ϑεῖν, ἕν τι σημαΐνει μόνον ταὐτὸν ἀεί. ὅταν δὲ ἅπαξ 
γραφῇ, |! χυλινδϑῖται μὲν πανταχοῦ πᾶς λόγος ὁμοίως 

παρὰ τοῖς ἐπαΐουσιν, ὡς δ᾽ αὕτως nag oie οὐδὲν 

προςήχει, καὶ οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἷς δεῖ γε καὶ μή. 
πλημμελούμενος δὲ καὶ οὐκ ἐν δίκῃ λοιδορηϑεὶς τοῦ 
πατρὸς ἀδὶ δεῖται βοηϑοῦ" αὐτὸς γὰρ ovr ἀμύνα- 
σϑαι οὔτε βοηϑῆσαι δυνατὸς αὑτῷς DAI. Καὶ ταῦ- 
τά σοι ὀρϑότατα εἴρηται. ΣΩ. Τί δ᾽; ἄλλον ὁρῶμεν 
* λόγον, τούτου ἀδελφὸν γνήσιον, τῷ τρόπῳ τε γίγνε- 
ται, καὶ ὅσῳ ἀμείνων καὶ δυνατώτερος τούτου φύεται; 
ΦΑΙ. Τίνα τοῦτον, καὶ πῶς λέγεις γιγνόμενον; ΣΏΩ. 

Ὃς μετ᾽ ἐπιστήμης γράφεται ἐν τῇ τοῦ μανϑάνοντος 

ψυχῇ, δυνατὸς μὲν ἀμῦναι ἑαυτῷ, ἐπιστήμων. δὲ λέγειν 
16 καὶ σιγᾶν πρὸς οὺς δεῖ. ΦΑΙ. Τὸν τοῦ εἰδότος 

λύγον λέγεις ζῶντα καὶ ἔμψυχον, οὗ ὃ γεγραμμένος 

εἴδωλον ὧν τι λέγοιτο δικαίως. LXI. EQ. Παντάπασι 

μὲν οὖν. ! τόδε δή μοι εἶπέ. ὃ νοῦν ἔχων γεωργός, ὧν 
σπερμάτων κήδοιτο καὶ ἔγχαρπα βούλοιτο γενέσϑαι, 
πότερα σπουδῇ ἂν ϑέρους, εἰς ᾿δώνιδος κήπους ἀρῶν 

χαΐροι ϑεωρῶν καλοὺς ἐν ἡμέραισιν ὀκτὼ γιγνομένους, 
ἢ ταῦτα μὲν δὴ παιδιᾶς τε καὶ ἑορτῆς. χάριν δρῴη ἄν, 

ὅτε καὶ ποιοῖ, ἐφ οἷς δὲ ἐσπούδακε, τῇ γεωργικῇ χρώ- 
μενος ἂν τέχνῃ, σπείρας εἰς τὸ προςῆκον, ἀγαπῴη ἂν 
ἐν ὀγδόῳ μηνὶ ὅσα ἔσπειρε. τέλος λαβόντα; ΦΑΙ. 
Οὕτω που, ὦ ! Σώκρατες, τὰ μὲν σπουδῇ, τὰ δὲ ὡς 

ὁτέρως ἂν, ἧ λέγεις, ποιοῖ. EQ. Τὸν δὲ δικαίων τε 

καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἐπιστήμας ἔχοντα τοῦ γεωρ- 
γοῦ φῶμεν ἧττον νοῦν ἔγειν δἰς τὰ ἑαυτοῦ σπέρματα; 
ΦΑΙ. Ἥκιστα ye. EQ. Οὐκ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν 

ὕδατι γράψει μέλανι σπείρων διὰ καλάμου μετὰ λόγων 
ἀδυνάτων μὲν αὑτοῖς λόγῳ βοηϑεῖν, ἀδυνάτων δὲ ἵκα- 

γνῶς ταἀληϑῆ διδάξαι. ΦΑΙ. Οὔκουν δὴ τό y εἰκός. 
EQ. Οὐ γάρ’ ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν ! γράμμασι κήπους, 
ὡς ἔοικε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει, ὅταν 

γράφῃ, ἑαυτῷ τε ὑπομνήματα ϑησαυριζόμενος, εἰς τὸ 
λήϑης γῆρας ἐὰν ἵκηται; καὶ παντὲ τῷ ταὐτὸν ἴχνος 
μβτιόντι.' ἡσϑήσεταίΐ τε αὐτοὺς ϑεωρῶν φυομένους 
ἁπαλούς. ὅταν ἄλλοι παιδιαῖς ἄλλαις χρῶνται, συμπο- 

σίοις 16 ἄρδοντες αὑτοὺς ἑτέροις τα ὅσα τούτων ἀδελ- 
φά, rOT ἐχεῖνος, ὡς ἔοικεν, ἀντὲ τούτων οἷς λέγω παί- 

ζων διαξβι. ΦΑΙ. Παγκάλην λέγδις παρὰ φαύλην 

παιδιάν, ὦ “Σώκρατες, τοῦ ἐν λόγοις δυναμένου παί- 

ζειν, δικαιοσύνης τὲ καὶ ἄλλων ὧν λέγεις πέρι μυϑολο- 

γοῦντα. ΣΩ. Ἔστι γάρ, a gus Φαῖδρε, οὕτω. πολὺ 

δ᾽, οἶμαι, καλλίων σπουδὴ περὶ αὐτὰ γίγνεται, ὅταν 

τις τῇ διαλεκτικῇ τόχνἢ χφώμενος, λαβὼν ψυχὴν προςή- 

κουσαν, φυτεύῃ τε καὶ σπείρῃ uer ἐπιστήμης λόγους, 
ot ἑαυτοῖς τῷ τε φυτεύσαντι βοηϑεῖν ἱκανοὶ * καὶ οὐ- 
qi ἄκαρποι, ἀλλ᾽ ἔχοντες σπέρμα, ὅϑεν ἄλλοι ἐν ἀλ- 

λοις ἤϑεσι φυύμενοι τοῦτ᾽ asi ἀϑάνατον παρέχειν ἵκα- 
voí, καὶ τὸν ἔχοντ᾽ εὐδαιμονεῖν ποιοῦντες, εἰς ὅσον 
ἀνϑρώπῳ δυνατὸν μάλιστα. AIL. Πολὺ γὰρ τοῦτ᾽ 

LXH. EQ. Nov δὴ ἐκεῖνα ἤδη, ὦ 
Φαῖδρε, δυνάμεϑα xolvsw, τούτων ὡμολογημένων. AI. 
Τὰ ποῖα; ΣΏ. Ὧν δὴ δὴ πέρι βουληϑέντες ἰδεῖν ἀφικό- 

ἔτι κάλλιον λέγεις. 

ΒΕ ΑΥΟΥΝΘ 

μεϑα sic τόδε, ὅπως τὸ Δυσίου 18 ὄνειδος ἐξετάσαι- 

μεν τῆς τῶν ! λύγων γραφῆς πέρι, καὶ αὐτοὺς τοὺς 
λόγους, ot τέχνῃ καὶ ἄνευ τέχνης γράφοιντο. τὸ μὲν 
οὖν ἔντεχνον καὶ μὴ δοκδῖ μοι δεδηλῶσϑαι μετρίως. 
ΦΑΙ. Ἔδοξὲ 78 δή. πάλιν δὲ ὑ ὑπόμνησόν με, πῶς. EQ. 
Πρὶν ἂν τις τό TE ἀληϑὲς ἑχάστων εἰδῇ περὶ ὧν λέγει 

ἢ γράφει, κατ᾿ αὐτό τὸ πᾶν δρίζεσϑαι δυνατὸς γένη- 
ται, δρισάμενός τε πάλιν κατ᾽ εἴδη μέχρι τοῦ ἀτμήτου 
τέμνειν ἐπιστηϑῇ, περί τᾶ ψυχῆς φύσεως διιδὼν κατὰ 
ταὐτὰ τὸ ! προςαρμόττον ἑκάστῃ φύσει εἶδος ἀνευρὶ- 
gx» οὕτω τιϑῇ καὶ διακοσμῇ τὸν λόγον, ποικίλῃ μὲν 
ποικίλους ψυχῇ καὶ παναρμονίους διδοὺς λύγους, 
ἁπλοῦς δὲ ἁπλῇ, οὐ πρότερον δυνατὸν τέχνη ἔσεσϑαι 
καϑ' ὅσον πέφυκε μεταχειρισϑῆναι τὸ λόγων γένος, 

οὔτε τι πρὸς τὸ διδάξαι οὔτε τι πρὸς τὸ πεῖσαι, ὡς 
ὃ ἔμπροσϑεν πᾶς μεμήνυχεν ἡμῖν λόγος. ΦΑΙ. Παν- 

τάπασι μὲν οὖν τοῦτό Te οὕτω "πῶς ἐφάνη. LXI. 

ΣΩ. Ti δ᾽ αὐ περὶ τοῦ καλὸν ἢ ' αἰσχρὸν εἶναι τὸ 

λόγους λέγειν. T8 καὶ γφάφει», καὶ ὅπῃ γιγνόμενον ἐν} 
δίκῃ λέγοιτ᾽ ἄν ὄνειδος ἢ μή, ἄρα οὐ δεδήλωχκε τὰ λε-᾿ 
χϑέντα ὀλίγον ἔμπροσϑεν --- AI. Τὰ ποῖα; EQ. 

Ὡς εἴτε “Τυσίας ἢ τις ἄλλος πώποτε ἔγραψεν ἢ γρά- 

ver ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ γόμους τιϑεὶς σύγγραμμα πολιτι- 
κὺν “7ράφων καὶ μεγάλην τινὰ ἐν αὐτῷ βεβαιότητα 
ἡγούμενος καὶ σαφήνειαν, οὕτω μὲν ὄνειδος τῷ γρά- 
φοντι; εἴτε τίς φησιν εἴτδ μή. τὸ γὰρ ἀγνοεῖν ὕπαρ. 1e ! 
καὶ ὄναρ δικαίων τε καὶ ἀδίκων πέρι καὶ καχῶν καὶ ἀγα- 
ϑῶν ovx ἐκφεύγει τῇ ἀληϑείᾳ μὴ οὐκ ἐπονείδιστον εἷ- 

vui, οὐδὲ ἄν ὁ πᾶς ὄχλος αὐτὸ ἐπαινέσῃ. ΦΑΙ. Οὐ 

γὰρ οὖν. XQ. Ὁ δὲ ye ἐν μὲν τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ 
περὶ ἑκάστου παιδιὰν τε ἡγούμενος πολλὴν ἀναγκαῖον 
εἶναι, καὶ οὐδένα πώποτε λόγον ἐν μέτρῳ οὐδ᾽ ἄνευ 

μέτρου μεγάλης ἄξιον σπουδῆς γραφῆναι οὐδὲ λεχϑῆ- 

γαι, ὡς oi ῥαψῳδούμενοι ἄνευ ἀγακρίσεως καὶ διδαχῆς 
πειϑοῦς ἕνεκα * ἐλέχϑησαν, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὐτῶν τοὺς 

βελτίστους εἰδότων ὑπόμνησιν γεγονέναι, ἐν δὲ τοῖς 

διδασκομένοις καὶ μαϑήσεως χάριν λεγομένοις καὶ τῷ 
ὄντι γραφομένοις ἐν ψυχῇ περὶ δικαίων r8 καὶ καλῶν 
καὶ ἀγαϑῶν [ἐν] μόνοις τό τε ἐναργὲς εἶναι καὶ τέ- 
λεον καὶ ἀξιον σπουδῆς" δεῖν δὲ τοὺς τοιούτους λόγους 

αὑτοῦ λέγεσϑαι οἷον υἱεῖς γρησίους εἶναι, πρῶτον μὲν 
τὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐὰν εὑρεϑεὶς ἐνῇ, ἔπειτα εἴ τινες τούτου 
ἔχγονοΐ T8 xl ἀδελφοὶ ! ἅμα ἐν ἄλλαις ἄλλων ψυχαῖς 

κατ᾽ ἀξίαν ἐνέφυσαν" τοὺς δὲ ἄλλους χαίρειν ἐῶν — 

οὗτος δὲ ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ κιυδυνεύει, o Φαῖδρε; εἶναι 

οἷον ἐγώ τε καὶ σὺ value" ἂν σέ τε καὶ ἐμὲ yevé- 
σϑαι. ΦΑΙ. Παντάπασι μὲν ovr ἔγωγε βούλομαϊΐ τε 

καὶ δὔχομαι ἃ λέγεις. LXIV. EQ. Οὐκοῦν ἤδη πεπαΐ- 
σϑὼ μετρίως ἡμῖν τὰ περὶ λόγων" καὶ σύ τὸ ἐλϑὼν 
φράζε Αυσίᾳ, ὅτι νὼ καταβώντε εἰς τὸ ᾿γυμφῶν νᾶμά͵ 
τϑ καὶ μουσεῖον ἠκούσαμεν λόγων, οἵ ἐπέστελλον ! λέ- 
ysw vola re καὶ si τις ἄλλος συντίϑησι λόγους, καὶ 
ὋὍμήρῳ καὶ εἴ τις ἄλλος αὖ ποίησιν ψιλὴν ἢ ἐν δῇ 
συντέϑεικδ, τρίτον δὲ Σόλωνι καὶ ὅςτις ἐν πολιτικοῖς 

λόγοις νόμους ὀνομάζων συγγράμματα ἔγραψεν, εἰ μὲν 

εἰδὼς ἡ τἀληϑὲς ἔχει συνέϑηκε ταῦτα καὶ ἔχων βοη- 
ϑεῖν, εἰς ἔλεγχον ἰὼν περὶ ὧν ἔγραψε, καὶ λέγων αὖ- 

τὸς δυνατὸς τὰ γεγραμμένα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὔτι 

τῶνδε ἐπωνυμίαν ἔχοντα δεῖ λέγεσϑαι τὸν τοιοῦτον, 
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ἐφ᾽ οἷς ἐσπούδακεν ἐκείνων. | AI. Τίνας οὖν 

τὰς ἐπωνυμίας αὐτῷ νέμεις; EQ. Τὸ μὲν σοφόν, ὦ 
Φαῖδρε, καλεῖν ἔμοιγε μέγα εἶναι δοκεῖ καὶ ϑεῷ μόνῳ 
πρέπειν" τὸ δὲ ἢ φιλόσοφον ἢ τοιοῦτον τι μᾶλλόν 18 ἂν 
αὐτῷ ἁρμόττοι καὶ ἐμμελεστέρως ἔχοι. AI. Koi ov- 

δὲν γε ἄπο. τρόπου. l— Οὐκοῦν αὖ τὸν μὴ ἔχοντα 

τιμιώτερα ὧν συνέϑηκεν ἢ ἢ ἔγραψεν ἄνω κάτω στρέφων 
ἐν χρόνῳ, πρὸς ἀλληλα κολλῶν r6 καὶ ἀφαιρῶν, ἐν δί- 
xj ! που ποιητὴν ἢ λόγων συγγραφέα ἢ νομογράφον 
προςερεῖς; ΦΑΙ. Τί μήν; EQ. Ταῦτα τοίνυν τῷ 
ἑταίρῳ φράζε. ΦΑΙ. Τί δὲ σύ; πῶς ποιήσεις; οὐδὲ 

γὰρ οὐδὲ τὸν σὸν ἑταῖρον δεῖ παρελϑεῖν. ΣΩ. Τίνα 
τοῦτον; ΦΑΙ. Ἰσοκράτη τὸν καλόν. ᾧ τί ἀπαγγελεῖς, 

[^] Σώκρατες; τίν αὐτὸν φήσομεν δῖναι; ZQ. νέος 

ἔτι, ὦ Φαῖδρε, ᾿Ισοκράτης" 0 μέντοι μαντδύομαι κατ᾽ 

αὐτοῦ λέγειν ἐθέλω. * ΦΑΙ. Τὸ ποῖον δή; ΣΩ. 
c) 29 » MES N pr rx ἢ 

᾿ Aoxei μοι ἀμδίνων ἢ κατὰ τοὺς περὶ «Αυσίαν εἶναι À0- 
- » ; - 

|yovs τὰ τῆς φύσεως, ἔτι τὸ ἤϑει γεννικωτέρῳ κϑκρᾶ- 
LU 28v » , , f 

cÓow gus οὐδὲν ἄν γένοιτο ϑαυμαστόν, προϊούσης 
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τῆς ἡλικίας εἷ περὶ αὐτούς TB τοὺς λόγους, οἷς γῦν 

ἐπιχειρεῖ, πλέον ἢ παίδων διενέγκοι τῶν πώποτε ἅψα- 
μένων λόγων, ἔτι 16, s αὐτῷ μὴ ἀποχφήσαι ταῦτα, 
ἐπὶ μείζω δὲ τις αὐτὸν ἄγοι ὁρμὴ ϑειοτέρα. φύσει γάρ, 
ὦ φίλε, ἕνεστί τις ! φιλοσοφία τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ. 
ταῦτα δὴ ovy ἐγὼ μὲν παρὰ τῶνδε τῶν ϑεῶν ὡς ἐμοῖς 

παιδικοῖς Ἰσοκράτει Ktarrela, σὺ δ᾽ ἐκεῖνα ὡς σοῖς 

“υσίᾳ. AL Ταῦτ᾽ ἔσται. ἀλλ᾽ ἴωμεν, ἐπειδὴ καὶ τὸ 
πνῖγος ἠπιώτερον γέγονεν. EQ. Οὐκοῦν εὐξαμένῳ 
πρέπει τοῖςδε zropeveu Sou; ΦΑΙ. Τί μήν; EQ. Ὦ 
φίλε II τὸ καὶ ἄλλοι ὅσοι τῇδε eol, δοίητέ μοι κα- 
λῷ γενέσϑαι τἀνδοϑεν᾽ ἔξωϑεν δὲ ὅσα ἔχω τοῖς ἐντὸς 

εἶναἑ μοι ! φίλια. πλούσιον δὲ νομίζοιμι τὸν σοφόν. τὸ 
δὲ χρυσοῦ πλῆϑος εἴη μοι ὅσον μήτε φέρειν μήτϑ 
ἄγϑιν δύναιτ᾽ ἄλλος ἢ ὃ σώφρων. Ἔτι ἄλλου του Ó&0- 

μεϑα, [5] Φαῖδρε; ἐμοὶ μὲν γὰρ μετρίως ηύκται. ΦΑΙ. 

Καὶ ἐμοὶ ταῦτα συνθύχου" κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. 

EQ. Tous». 
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ΓΠΠ͵ΙᾺΑΣ ΜΠ ΘΝ 

TA TOY ΔΙΑΛΟΓΟΥ͂ IIPOXOIIA. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 

* z9. ania ὁ καλός τὸ καὶ σοφός, ὡς διὰ 
χρόνου ἡμῖν κατῆρας εἰς τὰς ̓ Ιϑήνας! IH. Οὐ γὰρ 
σχολή, ὦ Σώκρατες. 7 γὰρ Ἦλις ὅταν. τι δέηται δια- 

πράξασϑαι πρός Tiy« τῶν πόλεων, ἀεὶ ἐπὶ πρῶτον 

ἐμὲ ἔρχεται τῶν πολιτῶν αἱρουμένη πρεσβευτήν, ἥγου- 
μένη δικαστὴν καὶ ἄγγελον ἱκανώτατον εἶναι τῶν ! λό- 
γῶν, ot ἂν παρὰ τῶν πόλεων ἑκάστων λέγωνται. πολ- 

λάκις μὲν οὖν καὶ eig ἄλλας πόλεις ἐπρέσβευσα᾽ πλεῖ- 
στα δὲ καὶ περὶ πλείστων καὶ μεγίστων εἰς τὴν Aaxs- 
δαίμονα. διὸ δή, ὃ σὺ ἐρωτᾷς, οὐ ϑαμίξω εἰς τούςδα 

τοὺς πόπους. ZQ. Τοιοῦτον μέντοι, ὦ Ἱππία, ἔστι 

τὸ τῇ ἀληϑείᾳ σοφόν. τὸ καὶ τέλειον ἄνδρα εἶναι. σὺ 

γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἱκανὸς εἶ παρὰ τῶν. νέων πολλὰ χφήματα 

λαμβάνων t ἔτι πλείω ! ὠφελεῖν ὧν λαμβάνεις, 

δημοσίᾳ τὴν σαυτοῦ πόλιν ἱκανὸς εὐεργετεῖν, ὥςπερ 
χρὴ τὸν μέλλοντα μὴ καταφρονήσεσϑαι, ἀλλ᾽ εὐδοκι- 
μήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς. ἀτάρ, 0 Ἱππία, τί ποτε τὸ 

αἴτιον, ὅτι OL παλαιοὶ ἐκεῖνοι, ὧν ὀνόματα μεγάλα λέ- 

γεται ἐπὶ σοφίᾳ, Πιττακοῦ τε καὶ Βίαντος καὶ τῶν 
ἀμφὶ τὸν Μιλήσιον Θαλῆν καὶ ἔτι τῶν ὕστερον μέχρι 

χαὶ αὖ 

à ἰναξαγόρου, ὡς ἢ πάντες ἢ οἱ πολλοὶ αὐτῶν φαίνον- 

ΠΠΙΑᾺΑΣ. 

ται ἀπεχόμενοι τῶν πολιτικῶν πράξεων; IH. τί δ᾽ 

οἴξι, ὦ Σώκρατες, ἄλλο 78 7 ἀδύνατοι 3j ἤσαν ! καὶ οὐχ 
ἱκανοὶ ἐξυινεῖσϑαι φρονήσει ἐπ᾽ ἀμφότερα, TÓ 18 κοι- 
γὰ καὶ τὰ ἴδια; EQ. "4g οὖν πρὸς Διός, ὥςπερ αἵ 

ἄλλαι τέχναι ἐπιδεδώκασι καὶ εἰσὶ παρὰ τοὺς νῦν δη- 
μιουργοὺς οἵ παλαιοὶ φαῦλοι, οὕτω καὶ τὴν ὑμετέραν 
τὴν τῶν σοφιστῶν τέχνην ἐπιδεδωκέναι φῶμεν καὶ εἷ- 
vat τῶν ἀρχαίων τοὺς περὶ τὴν σοφίαν φαύλους πρὸς 
ὑμᾶς; MI. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς λέγεις. EQ. Εἰ 
ἄρα νῦν ἡμῖν, o Ἱππία, ὃ Βίας avo fin, γέλωτ᾽ * ἂν 

ὄφλοι πρὸς ὑμᾶς, ᾿ ὥςπερ καὶ τὸν Δαϊδαλόν φάσιν οἵ 
ἀνδριαντοποιοΐ, vvv εἰ “γενόμενος τοιαῦτ᾽ ἐργάζοιτο, 
οἷα ἣν «q ὧν τοὔνομ᾽ £078, καταγέλαστον, ἂν εἶναι. 
III. Ἔστι μὲν ταῦτα, ὦ Σώκρατες, οὕτως, ὡς σὺ λέ- 

yet εἴωϑα μέντοι ἔγωγε τοὺς παλαιούς τε καὶ προ- 
τέρους ἡμῶν προτέρους τὸ καὶ μᾶλλον. ἐγκωμιάζειν ἢ 
τοὺς νῦν, εὐλαβούμενος μὲν φϑόνον τῶν ζώντων, φο- 
βούμενος δὲ μῆνιν τῶν τετελευτηκότων. ΣΏ. Καλῶς 
γε σύ, ὦ Ἱππία, ! γομίζων T8 καὶ διανοούμενος, ὡς 

ἐμοὶ δοκεῖς. συμμαρτυρῆσαι δέ σοι ἔχω, ὅτι ἀληϑῆ λέ- 
ye, καὶ τῷ ὄντι ὑμῶν ἐπιδέδωκεν ἢ τέχνη πρὸς τὸ 

D 
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xoi τὰ δημόσια πράττειν δύνασϑαι μετὰ τῶν ἰδίων. 
Γοργίας τε γὰρ οὗτος ὃ Δεοντῖνος σοφιστὴς δεῦρο 
ἀφίκετο δημοσίᾳ οἴκοϑεν πρεσβεύων, ὡς ἱκαγώτατος 
Qv “εοντίνων τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ ἔν τε τῷ δήμῳ 
ἔδοξεν ἄριστα εἰπεῖν καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξεις ποιούμενος καὶ 
συνὼν τοῖς γέοις χρήματα πολλὰ ! εἰργάσατο καὶ ἔλα- 
fe ἐκ τῆςδε τῆς πόλεως" εἰ δὲ βούλει, ὁ ἡμέτϑρος 
ἑταῖρος. Πρόδικος οὗτος πολλάκις μὲν καὶ ἄλλοτε δη- 
μοσίᾳ ἀφίκετο, ἀτὰρ τὰ τελευταῖα ἔναγχος ἀφικόμενος 
δημοσίᾳ ἐκ Κέω λέγων v ἐν τῇ βουλῇ πάνυ εὐδοκί- 
puce καὶ ἰδίᾳ ἐπιδείξεις ποιούμενος καὶ τοῖς νέοις 

συνὼν χρήματα ἔλαβε ϑαυμαστὰ ὅσα. τῶν δὲ παλαιῶν 
ἐκείνων οὐδεὶς πώποτϑ ἠξίωσεν ἀργύριον μισϑὸν πρά- 
ξασϑαι, οὐδ᾽ ἐπιδείξεις ποιήσασϑαι ἐν παντοδαποῖς ! 

ἀνϑρώποις τῆς ἑαυτοῦ σοφίας" οὕτως ἦσαν εὐήϑεις 
καὶ ἐλελήϑει αὐτοὺς ἀργύριον ὡς πολλοῦ ἄξιον εἴη. 

τούτων δ᾽ ἑκάτερος πλέον ἀργύριον ἀπὸ σοφίας εἴρ- 
γασται ἢ ἄλλος δημιουργὸς ἀφ᾽ ἧςτινος τέχνης" καὶ 

ἔτι πρότερος τούτων Πρωταγόρας. IH. Οὐδὲν γάρ, 

ὦ Σώκρατες, οἶσϑα τῶν καλῶν περὶ τοῦτο. εἰ γὰρ ei- 
δείης, ὅσον ἀργύριον εἴργασμαι ἐγώ, ϑαυμάσαις ἂν. 
καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ" ἀφικόμενος δὲ ποτε εἰς Σικελίαν, 
“Πρωταγόρου αὐτόϑι ! ἐπιδημοῦντος καὶ εὐδοκιμοῦντος 
καὶ πρεσβυτέρου ὄντος καὶ πολὺ νεώτερος ὧν ἐν οὁλέ- 
yo χρόνῳ πάνυ πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μνᾶς 
εἰργασάμην, καὶ ἐξ évóc ys χωρίου πάνυ σμικροῦ, 
"ImxoU, πλέον ἢ εἴκοσι μνᾶς. καὶ τοῦτο ἐλϑὼν οἴκαδε 
φέρων τῷ πατρὲ ἔδωκα, ὥςτε ἐχεῖνον καὶ τοὺς ἄλλους 

πολίτας ϑαυμάζειν τε καὶ ἐκπεπλῆχϑαι. καὶ σχεδὸν τι 
οἶμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσϑαι ἢ ἄλλους σύνδυο 
οὕςτινας βούλει τῶν σοφιστῶν. EQ. Καλόν ys, ὦ 

Ἱππία, λέγεις καὶ μέγα τεαμήριον σοφίας τῆς τὸ σεαυ- 
τοῦ * καὶ τῶν νῦν ἀνϑρώπων πρὸς τοὺς ἀρχαίους 
ὅσον διαφέρουσι. τῶν γὰρ προτέρων [περὶ Ἀναξαγό- 
ρου λέγεται] πολλὴ ἀμαϑία κατὰ τὸν σὸν λόγον. τοὺ- 
γαντίον γὰρ ναξαγόρᾳ φασὶ συμβῆναι ἢ ἢ ὑμῖν: κατα- 
λειφϑέντων γὰρ αὐτῷ πολλῶν χρημάτων καταμελῆσαι 

καὶ ἀπολέσαι πάντα" οὕτως αὐτὸν ἀνόητα σοφίζξεσϑαι. 
λέγουσι δὲ καὶ περὶ ἄλλων τῶν παλαιῶν ὃ ἕτερα τοιαῦ- 

τα. τοῦτο μὲν οὖν μοι δοκεῖς καλὸν τεκμήριον ἅπο- 
φαίνειν περὶ σοφίας τῶν ! νῦν πρὸς τοὺς προτέρους, 
καὶ πολλοῖς συνδοκεῖ, ὅτι τὸν σοφὸν αὐτὸν αὑτῷ μά- 
λιστα δεῖ σοφὸν εἶναι. τούτου δ᾽ ὅρος ἐστὶν ἄρα, ὃς 

ἂν πλεῖστον ἀργύριον ἐργάσηται. καὶ ταῦτα μὲν ἵκα- 
γῶς ἐχέτω" τόδε δὲ μοι εἰπὲ, σὺ αὐτὸς πόϑεν πλεῖ- 

στον ἀργύριον εἰργάσω τῶν πόλεων, εἰς ἃς aquel; 

ἢ δῆλον, ὅτι ἐκ “ακεδαίμονος, οἷπερ χαὶ πλειστάκις 

ἀφῖξαι; 1π. Οὐ μὰ τὸν 4b, ὦ Σώκρατες. EQ. πῶς 

φής; ἀλλ᾿ ἐλάχιστον; 1Π. Οὐδὲν μὲν οὖν ! τὸ παρά- 
παν πώποτε. 
Ἱππία. καὶ μοι eint, πότερον 7 σοφία 7 σὴ οὐχ οἵα 
τοὺς συνόντας αὐτῇ καὶ μανϑάνοντας εἰς ἀρετὴν feÀ- 
τίους ποιεῖν; 1Π. Καὶ πολύ γε; o Σώκρατες. zo. 

MÀÀa τοὺς μὲν Ἰνυχινῶν υἱεῖς οἷός τὸ ἦσϑα ἀμείνους 
ποιῆσαι, τοὺς δὲ Σπαρτιατῶν ἠδυνάτεις; 1Π. Πολλοῦ 

ye δέω. EQ. ἀλλὰ δῆτα Σικελιῶται μὲν ἐπιϑυμοῦσιν 
ἀμείνους γίγρεσϑαι, “Ἰακεδαιμόνιοι δ᾽ ov; III. ! Πάν- 

TOC ποῦ; ὡςξ Σώκρατες, καὶ «Δακεδαιμόνιοι. ZQ. "Ap 

οὖν χρημάτων ἐνδείᾳ ἔφευγον τὴν σὴν ὁμιλίαν; 1Π. 

2i Τέρας λέγεις καὶ ϑαυμαστόν, ὦ 
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Ov δῆτα, ἐπεὶ ἱκανὰ 
εἴη, ὅτι ἐπιϑυμοῦντες 

δυναμένου τὰ μέγιστα 
ἀργυρίου ἀπέπεμψαν; 

μόνιοι. σοῦ βϑτιον ἃ ἂν παιδεύσειαν τοὺς αὑτῶν παῖ- 
δας; T τοῦτο φῶμεν οὕτω, καὶ σὺ συγχωρεῖς; 1Π. 
Οὐδ᾽ ! ὁπωςτιοῦν. EQ. Πότερον οὖν τοὺς γέους οὐχ 

οἷός T ἦσϑα πείϑειν ἐν Aaxelaluoni, ὡς σοὶ ξυνόν-. 

τες πλέον ἄν εἰς ἀρετὴν ἐπιδιδοῖεν ἢ τοῖς ἑαυτῶν, ἢ 

τοὺς ἐχείνων πατέρας ἠδυνάτεις πείϑειν, ὅτι σοὶ χρὴ 
παραδιδόναι μᾶλλον ἢ αὐτοὺς ἐπιμελεῖσϑαι, εἴπερ τι 
τῶν υἱῶν κήδονται; οὐ γάρ που ἐφϑόνουν ye τοῖς 
ἑαυτῶν παισὶν ὡς βελτίστοις γενέσϑαι. 1Π. Οὐκ οἷ- 

μάν ἔγωγε φϑονεῖν. EQ. Ἡλλὰ μὴν svvouóc y ἣ 
«Πακεδαίμων. IL Πῶς γὰρ oV; EQ. Ἐν δέ γε ταῖς 

εὐνόμοις πόλεσι * τιμιώτατον D] ἀρετή. IH. Πάνυ 78. 

EQ. Σὺ δὲ ταύτην παραδιδόναι ἄλλῳ κάλλιστ᾽ ἀν- 
ϑρώπων ἐπίστασαι. 1Π. Καὶ πολύ 78; ὦ Σώκρατες. 

zo. N^ οὖν καλλιστ᾽ ἐπιστάμενος ἱππικὴν παραδιδό- 

ναι Gg οὐκ ἂν ἐν Θετταλίᾳ τῆς Ἑλλαδος μάλιστα τι- 
μῷτο καὶ πλεῖστα χρήματα λαμβάνοι, xal ἄλλοϑι, 

ὅπου τοῦτο σπουδαζοιτο; 1Π. Eixoc Ξ ΣΩ. Ὁ δὴ 

δυνάμενος παραδιδόναι τὰ πλείστου ἄξια μαϑήματα 

εἰς ἀρετὴν ! ovx ἐν “Δακεδαίμονι μάλιστα τιμήσεται καὶ 
πλεῖστα ἐργάσεται χρήματα, ἄν βούληται, καὶ ἐν ἄλλῃ 
πόλει, ἥτις τῶν Ἑλληνίδων εὐνομεῖται, ἀλλ᾿ ἐν Σικελίᾳ, 
[5] ἑταῖρε, οἴξι, μᾶλλον xui ἐν ᾿νυχῷ; ταῦτα πειϑώμε- 

ϑα, ὦ Ἱππία; ἐὰν γὰρ σὺ κελεύῃς, πειστέον. 1Π. Οὐ 

γὰρ πάτριον, à “Σώκρατες, «Ἰκκεδαιμονίοις κινεῖν τοὺς 

νόμους, οὐδὲ παρὰ τὰ εἰωθότα παιδεύειν τοὺς υἱοῖς. 

EQ. πῶς Ires Aaxelutuovtois οὐ πάτριον ὀρϑῶς ι 

πράττειν, ἀλλ᾿ ἐξαμαρτάνειν; IH. Ovx ἄν φαΐην ἔγω- 

78, Σώκρατες. EQ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς ἄν πράττοιεν βὲ- 

τιον ἀλλὰ μὴ χεῖρον παιδεύοντες τοὺς γέους; III. Ὀρ- 

ϑῶς. ἀλλὰ ξενικὴν παίδευσιν οὐ γόμιμον αὐτοῖς παι- 

δεύειν" ἐπεὶ εὖ ἔσϑι, εἴπερ τις ἄλλος ἐχεῖϑεν χρήματα 

ἔλαβε πώποτε ἐπὶ παιδεύσει, καὶ ἐμὲ ἄν λαβεῖν πολὺ 

μάλιστα" χαίρουσι γοῦν ἀκούοντες ἐμοῦ καὶ ἐπαινοῦ- 
σιν. ἀλλ, ὃ λέγω, οὐ νόμος. ΣΩ. Νόμον δὲ λέγεις, 
ὦ Ἱππία, “βλάβην πόλεως ! εἶναι, ἢ ὠφέλειαν; 1Π. 
Τίϑεται μέν, οἶμαι, ὠφελείας & ἕνεκα, ἐνίοτε δὲ καὶ βλά- 

πτει, ἐὰν καχῶς τεϑῇ, ὃ νόμος. ΣΩ. Τί δὲ; οὐχ ὡς 

ἀγαϑὸν μέγιστον πόλει τίϑενται τὸν νόμον oi τιϑέ- 
μενοι, καὶ ἄνευ τούτου μετὰ εὐνομίας ἀδύνατον οἷ- 
xci»; 1Π. ἤληϑῆ λέγεις. EQ. Ὅταν ἄρα ἀγαϑοῦ 
ἁμάρτωσιν οἵ ἐπιχειροῦντες τοὺς »όμους τιϑέναι, νο- 
μίμου τε xol νόμου ἡμαρτήκασιν. ἢ πῶς λέγεις; ΤΠ. 
! Τῷ μὲν ἀχριβεῖ λόγῳ, ὠ Σώκρατες, οὕτως ἔχει, οὐ 

μέντοι εἰώϑασιν ἄνϑρωποι ὀνομάζειν οὕτω. ΣΩ. Πό- 

TEQOY, ὦ Ἱππία, oi εἰδότες, ἢ ἢ οἱ μὴ εἰδότες; 1Π. OL 

πολλοί. EQ. Εἰσὶ δ᾽ οὗτοι οἱ εἰδότες ταληϑέὲς, οἵ 

πολλοί; 1Π. Οὐ δῆτα. EQ. Ἀλλὰ μήν mov οἵ y εἰ- 
δότες τὸ ὠφελιμώτερον τοῦ ἀνωφελεστέρου νομιμώτε- 
ρον ἡγοῦνται τῇ ἀληϑείᾳ πᾶσιν ἀνϑρώποις. ἢ οὐ συγ- 
χωρεῖς; 1Π. Τγαΐ, συγχωρῶ, ὅτι ys τῇ ἀληϑείᾳ. EQ. 
Οὐκοῦν ἔστι 18 καὶ ἔχει οὕτως, ὡς οἱ εἰδότες ἡγοῦν- 

ται; 1Π. Πάνυ γε. ΣΩ. Ἔστι δὲέ 78 «Δακεδαιμονίοις, 

ὡς σὺ φής, ὠφελιμότερον τὴν ὑπὸ σοῦ παίδευσιν, * 
ξενικὴν οὖσαν, παιδούεσϑαι μᾶλλον ἢ τὴν ἐπιχωρίαν. 

5). “Ὁ Ὁ - αὐτοῖς ἐστ. EQ. Τὶ δὴτ ἄν 
xoi ἔχοντες χρήματα, καὶ σοῦ 

ΕΣ J : ^ » , 

αὑτοὺς ὠφελεῖν, οὐ πλήρη cs 
ἀλλ᾿ ἐχεῖνο, μῶν μὴ «1ακεδαι- 17 

284 



» 

HIPPIX S /M'AITO R. 

1H. Καὶ ἀληϑῆ 78 λέγω. EQ. Kal γὰρ ὅτι τὰ ὦφε- 

λιμώτερα »ομιμώτερά ἐστι, καὶ τοῦτο λέγεις, ὦ Ἱππία; 

IH. Εἶπον γάρ. EQ. Κατὰ τὸν σὸν ἄρα λόγον τοῖς 

“Αακεδαιμονίων υἱέσιν ὑπὸ Inniov παιδεύεσϑαι νομι- 

μώτερόν ἐστιν, ὑπὸ δὲ τῶν σπιατέρων ἀνομώτερον, 8ἰ- 

περ τῷ ὄντι ὑπὸ σοῦ πλείω ὠφεληϑήσονται. 1Π. 
MÀ μὴν ὠφεληϑήσονται, [2] Σώκρατες. ZQ. ' 7χΧὰ- 

ρανομοῦσιν ἄρα «“αχδδαιμόνιοι οὐ διδόντες σοι χρυ- 

σίον καὶ ἐπιτρέ ἕποντες τοὺς αὑτῶν υἱεῖς. 1Π. Σιυγχω- 

eo ταῦτα" ὅδε, δῆς γάρ μοι τὸν λόγον πρὸς ἐμοῦ λέγειν, 
καὶ οὐδὲν ue δεῖ αὐτῷ ἐναντιοῦσϑαι. ΣΩ. Παρανό- 

τοὺς “άκωνας εὑρίσκομεν, καὶ 

τοὺς νομιμωτάτους δοκοῦντας 
σε πρὸς ϑεῶν, ὦ Ἱππία, καὶ 

e ; jet S ποῖα: 5 δΓὰ alte. S 
χαΐρουσιν ἀκούοντες ποῖα; ἢ δῆλον δή, ὅτι ÉxEivw, ἃ 

μους μὲν δή, ὦ ἑταῖρε, 
EON ἘΡ EON MS 

ταῦτ εἰς τὰ μέγιστα, 
εἶναι. ἐπαινοῦσι δὲ δή 

MUT : : ex s 
σὺ καλλιστα ἐπίστασαι, | τὰ περὲ τὰ ἄστρα T8 καὶ τὰ 

eS 3 8 3 
III. Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν" ταῦτά ye οὐδ᾽ 

EQ. λλὰ περὶ γεωμετρίας 
Ξ 

οὐράνια πάϑη; 
ἀνέχονται. τι χαίρουσιν 

ἀκούοντες; 1Π. Οὐδαμῶς, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἀριϑμεῖν ἐκείνων 
7ε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πολλοὶ ἐπίστανται. ΣΏ. Πολλοῦ 

ὥρα δέουσι περὶ γε λογισμῶν ἀνέχεσϑαΐ σου ἐπιδει- 
xrvuivov. 1Π. Πολλοῦ μέντοι νὴ Δία. EQ. Ἀλλὰ 
δῆτα ἐχεῖνα, ἃ σὺ ἀκριβέστατα ἐπίστασαι ᾿ἀνϑρώπων 

διαιρεῖν, περί Te γραμμάτων ! δυνάμεως καὶ συλλαβῶν 

καὶ ῥυϑμῶν καὶ ἁρμονιῶν; 1Π. Περὶ ποίων, ὦ ᾽γα- 

3£, ἁρμονιῶν καὶ γραμμάτων; EQ. Me τί μήν 
ἐστιν, & ἡδέως σου ἀκροῶνται καὶ ἐπαινοῦσιν; αὐτός 
μοι εἰπέ, ἐπειδὴ ἐγὼ οὐχ εὑρίσκω. 1Π. Περὲ τῶν γ8- 

"γῶν, [2] “Σώκρατες, τῶν τῷ ἡρώων καὶ τῶν ἀνϑρώπων, 
καὶ τῶν κατοικίσδων; ὡς τὸ ἀρχαῖον ἐχτίσϑησαν ai 

-ἰ πόλεις, xai συλλήβδην πάσης τῆς ἀρχαιολογίας ἥδιστα | : 
ἀκροῶνται, GEL ἔγωγϑε δὲ αὐτοὺς ἠνάγκασμαι ἐκμεμα- 

E | ϑηκέναι ! qe xol ἐκμεμελετηκέναι πάντα τὰ τοιαῦτα. 
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EQ. Nai μὰ Ai, [5] Ἱππία, εὐτύχηκάς yo ὅτι 78 4a- 

κεδαιμόνιοι οὐ χαίρουσιν, ἂν τις αὐτοῖς ἀπὸ Σόλωνος 

τοὺς ἄρχοντας. τοὺς ἡμετέρους καταλέγῃ" εἰ δὲ μή, 
πράγματ ἄν εἶχες ἐκμανϑάνων. 1Π. Πόϑεν, ὦ Σω- 
ἀρατες; ἅπαξ ἀκούσας πεντήκοντα ὀνόματα ἀπομνὴ- 
μονεύσω. EQ. ληϑη λέγεις" ἀλλ᾿ ἐγὼ οὐκ ἐνενόησα, 

ὅτι τὸ μνημονικὸν ἔχϑις, ὡςτ᾽ ἐννοῶ, ὅτι εἰκότως σοι 
χαίρουσιν oí “Λακεδαιμόνιοι, ἅτε πολλὰ * εἰδότι, καὶ 
χρῶνται ὥςπερ ταῖς πρεσβύτισιν. οἵ παῖδες. πρὸς τὸ 
ἡδέως μυϑολογῆσαι. 1Π. Kel vai μὰ AU, ὦ Σώκρα- 

τες, περὶ γε ἐπιτηδευμάτων καλῶν καὶ ἔναγχος αὐτόϑι 
εὐδοκίμησα διεξιὼν & χρὴ τὸν νέον ἐπιτηδεύειν. ἔστι 
γάρ μοι περὶ αὐτῶν πάγκαλος λόγος συγκείμενος, καὶ 

ἄλλως ϑ8ὺ διακείμενος καὶ τοῖς “ὀνόμασι. πρόσχημα δέ 

pot ἐστι καὶ ἀρχὴ τοιάδε τις τοῦ λόγου. ἐπειδὴ ἡ Τροία 
ἥλω, λέγει ὃ λόγος, ὅτι ! Νεοπτόλεμος ἹΝέστορα ἔροι- 

TO, ποῖά ἐστι καλὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ ἂν τις ἐπιτηδεύ- 
σας νέος ὧν εὐδοκιμώτατος γένοιτο; μετὰ ταῦτα δὴ 

λέγων ἐστὶν ὃ Νέστωρ καὶ ὑποτιϑέμενος αὐτῷ πάμ- 

πολλὰ νόμιμα καὶ πάγκαλα. τοῦτον δὴ καὶ ἐχεῖ ἐπε- 
δειξάμην, καὶ ἐνθάδε μέλλω ἐπιδεικνύναι εἰς τρίτην 

ἡμέραν ἐν τῷ Φειδοστράτου διδασκαλείῳ, καὶ ἀλλα 
πολλὰ xci ἀξια ἀκοῆς ἐδεήϑη γάρ μου Εὔδικος ὃ 
Ἰἠπημάνταυ. ἀλλ᾿ ὅπως παρέσει καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλους 
! ἄξεις, οἵτινες ἱκανοὶ ἀκούσαντες κρῖναι τὰ λεγόμενα. 
EQ. Ἀλλὰ ταῦτ᾽ ἔσται, ἂν ϑεὸς ἐθέλῃ, ὦ Ἱππία. νυ- 
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»i μέντοι βραχύ τὶ μοι περὶ αὐτοῦ ἀπόκριναι" καὶ γάρ 
us εἰς καλὸν ὑπέμνησας. ἔναγχος γάρ τις, ὦ ἄριστε, 
εἰς ἀπορίαν μ8 κατέβαλεν ἐν λόγοις τισὶ τὰ μὲν ψέ- 
7γοντὰ ὡς αἰσχρά, τὰ δ᾽ ἐπαινοῦντα ὡς καλά, οὕτω 
πῶς ἐρόμενος καὶ μάλα ὑβριστικῶς" Πόϑεν δὲ μοι σύ, 
ἔφη, o Σώκρατες, οἶσϑα, ὅποῖα καλὰ καὶ αἰσχρά; 

ἐπεὶ φέρε, ' ἔχοις ἄν εἰπεῖν, τί ἐστι τὸ καλόν; Καὶ 
ἐχὼ διὰ τὴν ἐμὴν φαυλότητα ἠπορούμην. T8 καὶ οὐκ 

εἶχον αὐτῷ κατὰ τρόπον ἀποκρίνασϑαι. ἀπιὼν οὖν ἐκ 
τῆς συνουσίας ἐμαυτῷ τε ὠργιζόμην καὶ ὠνείδιζον, καὶ 
ἠπείλουν, ὁπότ πρῶτον ὑμῶν τῳ τῶν σοφῶν ἐντύχοι- 
μι; ἀκούσας καὶ μαϑὼν καὶ ἐκμελετήσας ἰέναι παλιν 
ἐπὶ τὸν ἐρωτήσαντα, ἀναμαχούμενος τὸν λόγον. yvy 
otv, ὃ λέγω, εἰς καλὸν ἥκεις, καὶ us δίδαξον i ἱκανῶς 

αὐτὸ τὸ καλὸν O τι ! ἔστι, καὶ πειρῶ μοι ὃ τι μάλι- 
στα ἀκριβῶς εἰπεῖν ἀποκρινόμενος, μὴ ἐξελεγχϑεὶς τὸ 

δεύτερον αὖϑις quoa ὄφλω. οἶσϑα γὰρ δήπου σα- 

φῶς, καὶ σμικρόν τί πυυ τοῦτ ἂν εἴη μάϑημα ὧν σὺ 
τῶν πολλῶν ἐπίστασαι. 1Π. Σμιχρὸν μέντοι νὴ At, 

ὦ Σώκρατες, καὶ οὐδενὸς ἄξιον, ὡς ἔπος εἰπεῖν. EQ. 

Ῥαᾳδίως ἄρα μαϑήσομαι, καὶ οὐδείς ue ἐξελέγξει ἔτι. 

III Οὐδεὶς μέντοι: φαῦλον γὰρ ἄν εἴη τὸ ἐμὸν πρᾶ- 
γμα * καὶ ἰδιωτικόν. EQ. Ev γε, νὴ τὴν Ἥραν, λέ- 
γοις, ὦ Ἱππία, εἰ χειρωσόμεϑα τὸν ἄνδρα. ἨἩτὰρ μή 

τι κωλύω μιμούμενος ἐγὼ ἐχβῖνον, ἐάν σου ἀποκρινο- 
μένου ἀντιλαμβάνωμαι τῶν λόγων, i ἵν ὃ τι μάλιστά μδ8 
ἐχμελδτήσῃς; σχεδὸν γάρ τι ἔμπειρός εἰμι τῶν ἀντιλή- 
ψεων. δἰ οὖν μή τὶ σοι διαφέρει, βούλομαι ἀντιλαμβά- 
γεσϑαι, iy ἐῤῥωμενέστερον μάϑω. 1Π. AX ἀντι- 
λαμβάνου. καὶ γάρ, 0 νῦν δὴ εἶπον, οὐ μέγα ἐστὶ τὸ 
ἐρώτημα, ἀλλὰ καὶ πολὺ τούτου ' χαλεπώτερα ἂν 
ἀποχρίνασϑαι ἐγώ prj διδαξαιμι, ὥςτϑ μηδέν ἀνϑρώ- 

zt» δύνασϑαϊ σε ἐξελέγχειν. XQ. Φεῦ, ὡς εὖ λέγεις! 
ἀλλά, ἐπειδὴ καὶ σὺ κελεύεις, φέρε ὃ τι μαλιστ᾽ ἐχεὶ- 

vog γενόμενος πειρῶμαΐ σε ἐρωτᾶν. Εἰ γὰρ δὴ αὐτῷ 

τὸν λόγον τοῦτον ἐπιδείξαις, ὃν φής, τὸν περὶ τῶν 
καλῶν ἐπιτηδευμάτων, ἀκούσας, ἐπειδὴ παύσαιο λέγων, 
ἔροιτ᾽ ἂν οὐ περὶ ἄλλου πρότερον ἢ περὶ τοῦ χαλοῦ, 
ἔϑος γάρ τι τοῦτ᾽ ἔχει, καὶ εἴποι ! ἂν, Ὦ ξένε ᾿Μίλεῖε, 

Gg οὐ δικαιοσύνῃ δίκαιοί εἰσιν οἵ δίκαιοι; Ἠποκριναι 
δή, ὦ Ἱππία, ὡς ἐκείνου ἐρωτῶντος. 1Π. Π!ποκρινοῦ- 

μαι, ὅτι δικαιοσύνῃ. EQ. Οὐκοῦν ἔστι τι τοῦτο, 7 
δικαιοσύνη; ML Πάνυ 78. EQ. Οὐκοῦν καὶ σοφίᾳ 
οἱ cogo! εἰσι σοφοΐ, καὶ τῷ ἀγαϑῷ πᾶντα τἀγαϑὰ 

ἀγαϑά; II. Πῶς δ᾽ oU; EQ. Ovoi γὲ τισι τού- 

TOig" οὐ γὰρ δήπου. μὴ οὐσὶ 78. 1Π. Οὐσι μέντοι. 

ΣΩ. "Ap οὖν οὐ xal τὰ καλὰ πάντα τῷ καλῷ ἐστι 

καλά; IL Nal, τῷ ! καλῷ. EQ. Ὄντι γέ τινι τού- 

19; [Π. Ὄντι" HAS 60 μέλλει; EQ. Εἰπὲ δή, 
ΓΟ ξένε, φήσει, τὶ ἐστι τοῦτο τὸ καλόν; 

οὖν, a Σώκρατες, ὃ τοῦτο ἐρωτῶν δεῖται πυϑέσϑαι, 

τὶ ἐστι καλόν; EQ. Ov μοι δοκεῖ, αλλ ὃ τι ἐστὶ τὸ 
χαλόν, ὦ Ἱππία. IL Καὶ τί διαφέρει τοῦτ ἐκείνου; 

EQ. Οὐδέν σοι δοκεῖ; 1Π. Οὐδὲν γὰρ διαφέρει. ΣΩ. 
᾿λλὰ μέντοι δῆλον, ὅτι σὺ κάλλιον οἶσϑα. ὅμως δέ, ὦ 

᾽γαϑὲ, aget" ἐρωτᾷ γάρ 08 οὐ, 1l ἐστι καλόν, ! ἀλλ᾽ 

ὅ τι ἐστὶ τὸ καλόν. 1Π. ἤανθϑάνω, ὦ ᾿γαϑὲέ, καὶ 

ἀποκρινοῦμαϊΐ 78 αὐτῷ, 0 τι ἐστὶ τὸ καλόν, καὶ οὐ μή- 
ποτε ἐλεγχϑῶ. ἔστι γάρ, ὦ Σώκρατες, ev ὖ ἔσϑι, εἰ δοῖ 

τὸ 

II. λλο τι: 
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ταληϑὲς λέγειν, EQ. Καλῶς 
7ε, ὦ Ἱππία, y] τὸν κύν. α, καὶ εὐδόξως ἀπεκρίνω. ἀλ- 

Ào τι oU», ἂν ἐγὼ τοῦτο ἀποκρίνωμαι, τὸ ἐρωτώμενόν 
τε ἀποκεχριμένος ἔσομαι καὶ ὀρϑῶς, * xoi οὐ μήπο- 

τε ἐλεγχϑὼ; IH. πῶς γὰρ ἄν, a Σώκρατες, ἐλεγ- 

χϑείης ὃ ye πᾶσι δοκεῖ, καὶ πάντες σοι μαρτυρήσου- 

σιν oL. ἀκούοντες, ὅτι ὀρϑῶς λέχεις; n0. Eis, πάνυ 

μὲν οὔν. φέρε δή, ὦ Ἱππία, πρὸς ἐμαυτὸν ἀναλάβω ὃ 

λέγεις. ὃ μὲν ἐρήσεταί με οὑτωσὶ πως" "(191 μοι, ὦ 

“Σώκρατες, ἀπόκριναι" ταῦτα πάντα, ἃ φὴς καλὰ εἶναι, 

εἰ τί ἐστιν αὐτὸ τὸ καλόν, ταῦτ ἂν εἴη καλά; Ἐγὼ 

δὲ δὴ ἐρῶ, ὅτι, εἰ παρϑένος καλὴ καλόν ἐστι --- à o 

' Im. Οἴει ovy ἔτι αὐτὸν ἐπιχει- 
ρήσειν ge ἐλέγχειν, ὡς οὐ καλόν ἐστιν ὃ λέγεις; ἢ ἐὰν 

ΣΏ. Ὅτι “μὲν 

ἐπιχειρήσει; ὠ ϑαυμάσιε, εὖ οἶδα εἰ δ᾽ ἐπιχειρήσας 

παρϑένος καλὴ καλόν. 

x MENSIS ; 
ταῦτ ἂν εἴη καλα. 

ἐπιχειρήσῃ, οὐ καταγέλαστον ἔσεσϑαι: 

ἔσται καταγέλαστος, αὐτὸ δείξει. ἃ μέντοι ἐρεῖ ἐϑέλω 

σοι λέγειν. 1Π. «ἐγε δή. ΣΩ. -ς γλυκὺς δὶ, φήσει, 
o “Σώκρατες. ϑήλεια δ᾽ ἵππος καλὴ οὐ καλόν, ἣν xal 

ὃ sóc ἐν τῷ χρησμῷ ἐπήνεσε; Ti φήσομεν, ὦ a- 
za; ἄλλο τι ἢ φῶμεν καὶ τὴν ' ἵππον καλὸν εἶναι, 

τὴν γε καλήν; πῶς γὰρ ἄν τολμῷμε» ἔξαρνοι εἶναι τὸ 

καλὸν μὴ καλὸν βἶναι; 1Π. ἤληϑῆ λέγεις, ὦ Σώχρα- 
τες, ἐπεὶ τοι καὶ ὀρϑῶς αὐτὸ ὃ ϑεὸς sims: 
γὰρ παρ ἡμῖν ἵπποι γίγνονται. ΣΩ. Εἶεν, φήσει δή" 

τὶ δέ; λύρα καλὴ οὐ καλόν; Φῶμεν, ὦ Ἱππία; 1Π. 

Nol. ΣΩ. Ἐρεῖ τοίνυν μετὰ τοῦτ᾽ ἐκεῖνος, σχεδόν τι 

εὖ οἶδα ἐκ τοῦ τρόπου τεκμαιρόμενος, KP . βέλτιστε σύ, 
τὶ δέ; χύτρα καλὴ οὐ καλὸν ἄρα; 1Π. 0 Σώκρατες, 
ι τίς δ᾽ ἐστὶν ὃ ἀπ ροτίο ὡς ἀπαίδευτός τις, ὃς οὕ- 

τῶ φαῦλα ὀνόματα ὀνομάζειν. τολμᾷ ἐν σεμνῷ πρά- 
γματι. EQ. Τοιοῦτος τις, ὦ Ἱππία, οὐ κομψύς, ἀλλὰ 

συρφετός, οὐδὲν ἄλλο φροντίζων ἢ τὸ ἀληϑές. αλλ 
ὅμως ἀποκριτέον τῷ ἀνδρί, καὶ ἔχωχε προαποφαΐνο- 
μαι" εἴπερ ἢ χύτρα κεκεραμευμένη εἴη ὑπ᾽ ἀγαϑοῦ xE- 
θαμέως λεία καὶ στρογγύλη καὶ καλῶς ὠπτημένη, οἷαι 

τῶν καλῶν χυτρῶν εἰσὶ τινες δίωτοι, τῶν ἕξ χόας χω- 
ρουσῶν, πάγκαλαι, εἰ, τοιαύτην ἐρωτῴη χύτραν, ! κα- 
λὴν ὁμολογητέον εἶναι. πῶς γὰρ ἂν φαῖμεν καλὸν ὃν 
μὴ καλὸν εἶναι; II. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες. EQ. 

Οὐχοῦν καὶ χύτρα, φήσει, καλὴ καλόν; "tmoxgivov. 

II. MAX οὕτως, o Σώκρατες, ἔχει, οἶμαι" χαλὸν μὲν 

xai τοῦτο τὸ σχοῦός ἐστι καλῶς εἰργασμένον, ἀλλὰ τὸ 

ὅλον τοῦτο οὐκ ἔστιν ἄξιον κρίνειν ὡς ὃν χαλὸν πρὸς 

ἵππον τε καὶ παρϑένον. xoi τἄλλα πάντα τὰ καλά. 

EQ. Εἶεν" μανϑάνω, * o Ἱππία, ὡς ἄρα χρὴ ἀντιλέ- 

ye πρὸς τὸν ταῦτα ἐρωτῶντα τάδε, kp ἄνϑρωπε, 
ἀγνοεῖς, ὅτι τὸ τοῦ Ἡρακλείτου εὖ ἔχει, ὡς ἄρα πι- 
ϑήκων ὃ καλλιστος αἰσχρὸς ἀνϑρώπων γένδι συμβαλ- 

λειν, καὶ χυτρῶν ἢ καλλίστη αἰσχρὰ παρϑένων γένει 
συμβάλλειν, ὡς φησιν Ἱππίας ὁ σοφός. Οὐχ οὕτως, 
e Ἱππία; IH. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, ὀρϑῶς 

ἀπεχρίνω. ΣΩ. "Axove δη. μετὰ τοῦτο γὰρ εὖ οἷδ᾽ 

ὅτι φήσει" Τί δέ, ὦ Σώκρατες; τὸ τῶν παρϑένων γέ- 

νος ϑεῶν γένει ' ἂν τις συμβάλλῃ, οὐ ταὐτὸν πεΐσε- 
ται, ὅπερ τὸ τῶν χυτρῶν τῷ τῶν παρϑένων συμβαλ- 
λόμενον: οὐχ ἡ καλλίστη παρϑένος αἰσχρὰ quanizaus 

ἢ οὐ καὶ Ἡράχλειτος, ταὐτὸν τοῦτο λέγει, ὃν σὺ ἐπά- 
7γ8ι, ὅτι ἀνθρώπων ὃ σοφώτατος πρὸς ϑεὸν πίϑηκος 

παγκαλαι 

PZLyA ΤῸ ΝᾺ S 

φανϑῖται καὶ σοφίᾳ καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν" 

Ὁμολογήσωμεν, ὦ Ἱππία, τὴν καλλίστην παρϑένον 
πρὸς ϑεῶν γένος αἰσχρὰν εἶναι; 1Π|. Τίς γὰρ ἂν ἀν- 
τεΐποι τούτῳ 78: [5] Σώκρατες; EQ. Ἂν τοίνυν ταῦτα 

! ὁμολογήσωμεν, γελάσεταί τῷ καὶ ἐρεῖ: Ὦ, Σώκρατες, 
μέμνησαι οὖν ὃ τι novios; "Eyoye; φήσω, ὅτι αὐ- 
τὸ τὸ καλὸν ὃ τὶ ποτ ἐστίν. Ἔπειτα, φήσει, ἐρωτη- 
ϑεὶς τὸ καλόν, ἀποκρίνει. ὃ τυγχάνει ὃν, ὡς αὐτὸς 
φῇς» οὐδὲν μᾶλλον καλὸν ἢ αἰσχρόν; Ἔοικε, φήσω" ἢ 
τὶ μοι συμβουλεύεις, ὦ φίλε, φάναι; II. Τοῦτ᾽ ἔγωγε. 

καὶ δὴ πρός γε ϑεοὺς ὅτι οὐ καλὸν τὸ ἀνϑρώπειον 

γένος, ἀληϑῆ ἐρεῖ. EQ. Εἰ δὲ σε ἠρόμην, φήσει, ἐξ 

ἀρχῆς, τί ἐστι καλόν ! e καὶ αἰσχρόν, 8l μοι ἅπερ 
YUY ἀπεχρίνω, dg ovx ἂν ὀρϑῶς ἀπεκχέχρισο; ἔτι δὲ 
καὶ δοκεῖ σοι αὐτὸ τὸ καλόν, ᾧ καὶ τἄλλα πάντα κο- 
σμεῖται καὶ καλὰ φαίνεται, ἐπειδὰν προςγένηται ἐχεῖνο 
τὸ εἶδος, τοῦτ εἶναι παρϑένος ἢ uh innoc ἢ λύρα. 1Π. 

Ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σώκρατες, εἰ τοῦτο ye ζητεὶ, πάντων 

ῥάστον ἀποκρίνασϑαι αὐτῷ, τί ἐστι τὸ καλόν, ᾧ καὶ 
τάλλα τεάντα κοσμεῖται καὶ προςγενομένου αὐτοῦ καλὰ 
φαίνεται. εὐηϑέστατος ovy ! ἐστιν ὃ ἄνϑρωπος καὶ 
οὐδὲν ἐπαΐει περὶ καλῶν κτημάτων. ἐὰν γὰρ αὐτῷ 

ἀποκρίνῃ, ὅτι τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ ἐρωτᾷ τὸ καλὸν οὐδὲν ἀλ- 
Ào ἢ χρυσός, ἀπορήσει καὶ οὐκ ἐπιχειρήσει 95 ἐλέγ- 

χειν. ἴσμεν γάρ που πάντες, ὅτι ὅπου ἄν τοῦτο προς- 
γένηται, κἀν πρότερον αἰσχρὸν φαίνηται, καλὸν φα- 
γϑῖται ἀρὰν yt ποσμηϑὲν. ΣΩ. [Ἄπειρος εἶ τοῦ ἀν- 

δρός, ὦ Ἱππία, ὡς σχέτλιός ἐστι καὶ οὐδὲν ῥᾳδίως 

ἀποδεχόμενος. 1Π. Τί οὖν τοῦτο, ὦ Σώκρατες; τὸ 
γὰρ ὀρϑῶς λεγόμενον ἀνάγκη αὐτῷ ἀποδέχεσθαι, * 
ἢ μὴ ἀποδεχομένῳ καταγελάστῳ εἶναι. ΣΏ. Καὶ μὲν 
δὴ ταύτην γ8 τὴν ἀπόκρισιν, ὦ ἄριστε, οὐ μόνον οὐκ 
ἀποδέξεται, ἀλλὰ πάνυ μδ8 καὶ τωϑάσεται, καὶ ἐρεῖ" 

Ὦ, τοτυφωμένα, σύ, Φειδίαν οἴει κακὸν εἶναι δημιουρ- 
γόν; Καὶ ἐγώ, οἶμαι, ἐρῶ, ὅτι Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. ill. 

Καὶ ὀρϑῶς γ ἐρεῖς, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. '0g9àc μὲν- 
τοι. τοιγάρτοι ἐκεῖνος, ἐπειδὰν ἐγὼ ὁμολογῶ ἀγαϑὸν 

εἶναι δημιουργὸν τὸν Φειδίαν, Εἶτα, φήσει, οἴει, τοῦτο 

τὸ καλόν, ὃ σὺ λέγεις, ! ἠγνόει Φειδίας; Καὶ ἐγώ, Τὶ 

μάλιστα; φήσω. Ὅτι, ἐρεῖ, τῆς ϑηνᾶς τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς οὐ χρυσοῦς ἐποίησεν, οὐδὲ τὸ ἄλλο πρόςωπον 
οὐδὲ τοὺς πόδας οὐδὲ τὰς χεῖρας, εἴπερ χρυσοῦν γε 

δὴ ὃν κάλλιστον ἔμελλε φαίνεσθαι, ἀλλ ἐλεφάντινον. 
δῆλον, ὁ ὅτι τοῦτο ὑπὸ ἀμαϑίας ἐξήμαρτεν, ἀγνοῶν, ὅτι 

χφυσὸς 4g ἐστὶν ὃ πάντα καλὰ ποιῶν, ὅπου ἂν προς- 
γένηται. Ταῦτ᾽ οὖν λέγοντι τί ἀποκχρινώμεϑα, o Ἱ- 

πίᾳ; 1Π. Οὐδὲν χαλεπόν" ἐροῦμεν ! ' γάρ, ὅτι ὀρϑῶς 

ἐποίησε. καὶ γὰρ τὸ ἐλεφάντινον, οἶμαι, καλόν ἐστι. 
EQ. Τοῦ ovv ἕνεκα, φήσει, οὐ καὶ τὰ μέσα τῶν 

ὀφϑαλμῶν ἐλεφάντινα εἰργάσατο, ἀλλὰ λίϑινα, ὡς 
οἷόν Tow ὁμοιότητα τοῦ λίϑου τῷ ἐλέφαντι ἐξουρών; 
ἢ καὶ ὃ λίϑος ὃ καλὸς καλόν ἐστι; Φήσομεν, ὦ Ἱπ- 

1Π. Φήσομεν μέντοι, ὅταν γε πρέπων ἢ. EQ. 

Ὅταν δὲ μὴ πρέπων, αἰσχρόν; Ὁμολογῶ, ἢ μή; 1Π. 
Ὁμολόγει, ὅταν 78 μὴ πρέπῃ: EQ. Τί δὲ δή; ὃ ὁ ἐλέ- 
φας καὶ 0 χρυσός, φήσει, ὦ σοφὲ σύ, οὐχ ὅταν μὲν 
πρέπῃ, χαλὰ ποιεῖ φαίνεσθαι, ὅταν» δὲ μή, αἰσχρά; 

Ἔξαρνο: ἐσόμεϑα, ἢ ὁμολογήσομεν αὐτῷ ὀρϑῶς λέγειν 
τι 

αὐτόν; 1Π. ὋὉμολογήσομεν τοῦτό 78; ὅτι, ὃ ἂν πρέπῃ 

πία; 
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-l τίς ἐστι. 

) κρατες, μᾶλλον : 

HEISPEBEITASSSUMCAUIFOLRE 

ἑκάστῳ, τοῦτο καλὸν ποιδὶ ἕκαστον. EQ. “Πότερον 

οὖν πρέπει, φήσει, ὅταν τις τὴν χύτραν, ἣν ἄρτι ἐλέ- 
γομεν, τὴν καλήν, ἕψῃ ἔτνους καλοῦ μεστήν, χρυσῆ 
τορύνη αὐτῇ ἢ συχίνη; 1Π. ἩἩράχλεις, οἷον λέγεις ἂν- 

ἘΠ: a “Σώκρατες. οὐ βούλει ! uot εἰπεῖν, τίς 

igi»; EQ. Ov Lid ἂν Ὑν της». Εν σοὶ εἴποιμι τουνο- 

ce HL λλὰ καὶ νῦν ἔγωγε γιγνώσκω, ὅτι ἀμαϑής 
ZO. Μέρμερος πάνυ ἐστίν, ὦ Ἱππία. ἀλλ 

ὅμως τὶ φήσομεν; ποτέραν πρέπειν τοῖν τορύναιν τῷ 
ἔτνει καὶ τῇ χύτρᾳ: ἢ δῆλον, συχίνην: εὐωδέ- 
στερον γάρ που τὸ ἔτγος ποιεῖ, ἅμα, ὦ ἑταῖρε, 
οὐκ ἂν συντρίψασα ἡμῖν τὴν χύτραν ἐχχέαι τὸ ἔτνος 
καὶ τὸ πῦρ ἀποσβέσειδ καὶ τοὺς μέλλοντας ἑστιᾶσϑαι 

ἄνευ v ὄψου πάνυ γενναίου ποιήσειεν" ἡ δὲ χρυσὴ ἐχεί- 
γὴ πάντ ἂν ταῦτα ποιήσειεν, aer ἐμοὶ δοκεῖ * τὴν 
συκένην ἡμᾶς μᾶλλον φάναι πρέπειν ἢ τὴν χρυσῆν, εἰ 

μή τι σὺ ἄλλο λέγεις. n. “Πρέπει μὲν γάρ, ὦ Xo- 

οὐ μέντ᾽ ἄν ἔγωγε τῷ ἀνϑρώπῳ τοι- 

αὖτ᾽ ἐρωτῶντι διαλεγοίμην. ΣΩ: "0g8àc 78; e φίλε" 
σοὶ μὲν γὰρ οὐκ ἂν πρέποι τοιούτων ὀνομάτων ἀνα- 
πίμπλασϑαι, καλῶς μὲν οὑτωσὶ ἀμπεχομένῳ, καλῶς δὲ 

ὑποδεδεμένῳ, εὐδοκιμοῦντι δὲ ἐπὶ σοφίᾳ ἐν πᾶσι τοῖς 

ὅτι τὴν 

χαὶ 

3 sui ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐδὲν πρᾶγμα φύρεσϑαι ! πρὸς τὸν 

πες: 

c 

ἄνϑρωπον" ἐμὲ οὖν προδίδασκε καὶ ἐμὴν χάριν ἀπο- 
κρένου. εἰ γὰρ δὴ πρέπει ye μᾶλλον ἢ " συκίνη τῆς χου- 
σῆς, φήπει ὃ ἄνϑρωπος, ἄλλο τι καὶ καλλίων ἄν εἴη, 

ἐπειδήπερ τὸ πρέπον, ὦ Σώκρατες, κάλλιον ὡμολόγη- 

σας etos TOU μὴ πρέποντος; "Allo τι ὁμολογῶμεν, o 

Ἱππία, τὴν συκίνην καλλίω τῆς χρυσῆς εἶναι; 1Π. 

Βούλει σοι εἴπω, ὦ Σώχρατες, 0 εἰπὼν εἶναι τὸ καλὸν 

pcs αὑτὸν τῶν πολλῶν λόγων; EQ. Πάνυ 
μὲν ovy. ' μὴ μέντοι πρότερόν γε; πρὶν ἂν μοι εἴπῃς, 

- ποτέραν ἀποχρίνωμαι oiv ἄρτι ἔλεγον τοῖν τορύναιν 

A. 

i μηδενὶ φανεῖται. 

πρέπουσάν τε καὶ καλλίω FM IH. MAE, εἰ βούλει, 

αὐτῷ ἀπόκριναι, ὅτι ἡ ἐκ τῆς συκῆς εἰργασμένη. ΣΩ. 

Aiys δὴ γυνὲ δ ἄρτι ἔμελλες λέγειν. ταύτῃ μὲν γὰρ τῇ 
une i &y qo τὸ καλὸν χρυσὸν εἶναι, οὐδὲν ὡς 
ἔοικέ μοι ἀναφανήσεται. κάλλιον ὃν χρυσὸς ἢ ξύλον 
σύχινον᾽ τὸ δὲ νῦν τί αὐ λέγεις τὸ καλὸν εἶναι; 1Π. 

Ἐγώ σοι ἐρῶ. ζητεῖν γάρ μοι ! δοκεῖς τοιοῦτον τι τὸ 
᾿ καλὸν ἀποχρίνασϑαι, ὃ μηδέποτε αἰσχρὸν μηδαμοῦ 

EQ. Πάνυ μὲν ov», ὦ Ἱππία" καὶ 

καλῶς γε νῦν ὑπολαμβάνεις. 1Π. "4xove δή. πρὸς γὰρ 
τοῦτ, ἴσϑι, ἐάν τις ἔχη ὃ τι ἀντείπῃ, φάναι ἐμὲ μηδ᾽ 
ὅτιοῦν ἐπαΐειν. EQ. “Μέγε δὴ ὡς τάχιστα πρὸς ϑεῶν. 

1Π. “έγω τοίνυν ἀεὶ καὶ παντὶ καὶ πανταχοῦ καλλι- 
στον εἶναι ἀνδρί, πλουτοῦντι, ὑγιαίνοντι, τιμωμένῳ ὑπὸ 

τῶν Ἑλλήνων, ἀφικομένῳ εἰς γῆρας, τοὺς αὑτοῦ γονέας 

τελευτήσαντας καλῶς περιστείλαντι ! ὑπὸ τῶν αὑτοῦ 
ἐαγόνων καλῶς καὶ με) αλόπερεπῶς ταφῆναι. EQ. Ἰοὺ 

ἰού, ὦ Ἱππία, 7 ϑαυμασίως τὸ καὶ μεγαλείως καὶ 

ἀξίως σαυτοῦ εἴρηκας" καὶ νὴ τὴν Ἥραν ἀγαμαΐ σου, 

ὅτι μοι δοχεῖς εὐνοϊκῶς, καϑ' ὅσον οἷός 7 si, βοη- 
ϑεῖν. ἀλλὰ γὰρ τοῦ ἀνδρὸς οὐ τυγχάνομεν, ἀλλ ἡμῶν 
δὴ νῦν καὶ πλεῖστον καταγελάσεται, εὖ ἴσϑι. 1Π. 

Πονηρόν T CS Σώκρατες, γέλωτα" ὅταν “γὰρ πρὸς 

ταῦτα ἔχη μὲν μηδὲν ὃ τι λέγῃ» γελᾷ δέ, αὑτοῦ κατα- 
γελάσεται καὶ ὑπὸ " τῶν παρόντων αὐτὸς ἔσται κατα- 

γέλαστος. EQ. Ἴσως οὕτως ἔχει" ἴσως μέντοι ἐπὶ ye 
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ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει, ὡς ἐγὼ μαντεύομαι, xiyDvvevgel 

οὐ μόνον μου καταγελᾶν. II. 20À« τί μήν; ΣΩ: 
Ὅτι, ἂν τύχῃ βακτηρίαν ἔχων, ἂν μὴ ἐχφύγω φεύγων 

αὐτόν, EU μάλα ner ἐφικέσϑαι πειράσεται. IH. πῶς 

λέγεις; δεσπύτης τὶς gov ὃ &y9 gionds ἐστι; καὶ τοῦτο 

ποιήσας οὐκ ἀχϑήσεται καὶ δίκας ὀφλήσει; ἢ οὐκ tv- 
δικος ὑμῖν ἢ πόλις ἐστίν, ἀλλ᾿ ἐᾷ ἀδίκως ' τύπτειν 
ἀλλήλους τοὺς πολίτας; EQ. Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν ἐᾷ. II. 
Οὐκοῦν δώσει δίκην ἀδίκως γέ σε τύπτων. EQ. Οὔ 

μὸι δοκεῖ, ὦ Ἱππία, οὔκ, εἰ ταῦτά 7ε ἀποχφιναίμην, 

ἀλλὰ δικαίως, ἔμοιγε δοχεῖ. 1Π. Καὶ ἐμοὶ τοίνυν δο- 
χεὶ, ὦ “Σώκρατες, ἐπειδήπερ 78 αὐτὸς ταῦτα οἴει. EQ. 

Οὐκοῦν εἴπω σοι καὶ ἡ αὐτὸς οἴομαι δικαίως ἃ &y τύ- 

πτεσϑαι ταῦτα ἀποχρινόμενος; ἢ καὶ σύ us ἄκριτον 

τυπτήσεις; ἢ δέξει λόγον; 1Π. Zfewov γὰρ ἂν εἴη, ὦ 
“Σώκρατες, ! gb μὴ δεχοίμην. ἀλλὰ πῶς λέγεις; ΣΩ. 
Ἐγώ σοι ἐρῶ τὸν αὐτὸν πρόπον, ὅνπερ νῦν δή, μιμού- 

μενος ἐκεῖνον, ἵνα μὴ πρὸς σὲ λέγω ῥήματα, Ol ἐκεῖνος 

εἰς ἐμὲ ἐρεῖ, χαλεπά τὲ καὶ ἀλλόκοτα. εὖ γὰρ σϑι, 

Εἰπὲ μοι, φήσει, ὦ Σώχρατες, οἴει ἂν ἀδίκως πληγὰς 

λαβεῖν, ücris διϑύραμθον τοσουτονὶ (GGG οὕτως ἀμού- 

σως πολὺ ἀπῆσας ἀπὸ τοῦ ἐρωτήματος : “ῶς δή; φή- 

σω ἐγώ. 

τὸ καλὸν αὐτὸ ! ἠρώτων, ὃ παντὶ ᾧ ἂν προῦγ ἐνηταὶ 

Ὅπως; φήσει" οὐχ οἷός T. εἶ μεμνῆσϑαι, ὅτι 

ὑπάρχει ἐχείνῳ καλῷ εἶναι, καὶ λίϑῳ καὶ ξύλῳ καὶ 

ἀνθρώπῳ καὶ ϑεῷ καὶ ἁπάσῃ πράξει καὶ παντὶ μα- 

ϑήματι; αὐτὸ γὰρ ἔγωγβ, ὦ ἄνθρωπε, χάλλος ἐρωτῶ 

ὃ τι ἐστί, καὶ οὐδὲν σοὶ μᾶλλον γεγωνεῖν δύναμαι ἢ εἴ 

μοι παρεκάϑησο λίϑος, καὶ οὗτος μυλίας, μήτε ὦτα 

μήτ᾽ ἐγκέφαλον ἔχων. Εἰ οὖν φοβηϑεὶς εἴποιμι ἐγὼ 

ἐπὶ τούτοις τάδε, ἄρα οὐκ ἂν ἄχϑοιο, [2] Ἱππία; AÀ- 

À& μέντοι τόδε τὸ unm εἶναι ' Ἱππίας ἔφη" xalrot 

ἐγὼ αὐτὸν ἠρώτων οὕτως,. ὥςπερ σὺ ἐμὲ, 0 πᾶσι κα- 

Πῶς οὖν φής; οὐκ, ἀχϑέσει, ἄν εἴς- 

IH. Ev T οὖν οἶδα, [5] Σώκρατες, δτὶ 

ΣῺ: 

Ἦ καὶ ἔσται; φήσει" ἀεὶ γάρ που, καλὸν 10 γε καλόν. 

1Π. Πάνυ ys. EQ. Οὐκοῦν καὶ 5»; φήσει. IL Καὶ 

ἦν. ΣΏ. Ἦ καὶ τῷ Ἡχιλλεῖ, φήσει, ὁ ξένος ὁ Ἠλεῖος 
ἔφη καλὸν sive. ὑστέρῳ τῶν προγόνων ταφῆναι, καὶ 

: Ξ 
λὸν καὶ αεΐ ἐστι. 

πῶ ταῦτα; 

πᾶσι χαλὸν τοῦτ᾽ ἐστίν, ὃ ἐγὼ εἶπον, καὶ δόξει. 

τῷ πάππῳ αὐτοῦ Αἰακῷ, καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσοι ἐκ 

ϑεῶν γεγόνασι, * καὶ αὐτοῖς τοῖς ϑεοῖς; IL TT 

τοῦτο; DuAE ἐς μακαρίαν! τοῦ ἀανϑρώπου οὐδ᾽ εὐφη- 
μα, à Σώκρατες; ταῦτα ys τὰ ἐρωτήματα. S QWTA 

δαΐ; τὸ ἐρομένου ἑτέρου φάναι ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν οὐ 
πάνυ δύφφημον; III. Ἴσως. EQ. Ἴσως rolvvy σὺ si 
οὗτος, φήσει, ὃς παντὶ φὴς καὶ ἀεὶ καλὸν εἶναι ὑπὸ 
μὲν τῶν ἐχγόνων ταφῆναι, τοὺς δὲ γονέας ϑάψαι. ἢ 
οὐχ εἷς τῶν ἁπάντων καὶ Ἡρακλῆς ἣν καὶ οὖς νῦν δὴ 
ἐλέγομεν d HL MAlY ov τοῖς ϑεοῖς ἔγωγε ἔλε- 
γον. EQ.! Οὐδὲ τοῖς ἥρωσιν, ὡς ἔοικας. n. Οὐχ 
ὅσοι γε ϑεῶν παῖδες ἦσαν. EQ. MA ὅσοι μή; III. 

Πάνυ ys- ΣΩ: Οὐκοῦν κατὰ τὸν σὸν αὐ λόγον, ὡς 

φαΐνεται, τῶν ἡρώων τῷ μὲν Ταντάλῳ καὶ τῷ Δαρδά- 
γῷ καὶ τῷ Ζήϑῳ δεινόν τα καὶ ἀνόσιον καὶ αἰσχρόν 
ἐστι, Πέλοπι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς οὕτω γεγονόσι 

καλόν. LL. "Euoire δοκεῖ. EQ. Σοὶ τοΐνυν δοχεῖ, 

φήσει; ὃ ἄρτι οὐχ ἔφησϑα, τὸ ϑάψαντι τοὺς προγό- 
vovc ταφῆναι ὑπὸ τῶν ἐχγόνων ἐνίοτε καὶ ἐνίοις ai- 
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eyoor ! εἶναι" ἔτι δὲ μᾶλλον, ὡς ἔοικεν, ἀδύνατον. πᾶ- 
σι τοῦτο 7ενέσϑαι καὶ εἶναι καλόν, ὥςτε τοῦτό 78, 
ὥςπερ καὶ τὰ ἔμπροσϑεν ἐκεῖνα, ἢ 1e παρϑένος καὶ ἡ 
χύτρα, ταὐτὸν πέπονϑε, καὶ ἔτι γϑλοιοτέρως τοῖς μὲν 
ἐστι καλόν, τοῖς δ οὐ καλόν. καὶ οὐδέπω καὶ τήμερον, 
φήσει, οἷός T εἶ, ὦ “Σώκρατες, περὶ τοῦ καλοῦ ὃ τι 
ἐστὲ τὸ ἐρωτώμενον ἀποχρίνασϑαι. Ταῦτά μοι καὶ 
τοιαῦτα ὀνειδιεῖ δικαίως, ἐὰν αὐτῷ οὕτως ἀποκχρίνω- 
μαι. Τὰ μὲν οὖν πολλά, ὦ Ἱππία, σχεδόν τί μοι ! 
οὕτω διαλέγεται" ἐνίοτε δ᾽ ὥςπερ ἐλεήσας μου τὴν 
ἀπειρίαν καὶ ἀπαιδευσίαν αὐτός μοι προβάλλει. ἐρω- 
τῶν, εἰ τοιόνδε μοι δοκεῖ εἶναι τὸ καλόν, ἢ καὶ περὶ 

ἄλλου ὅτου &y τύχῃ πυνϑανόμενος καὶ περὶ οὗ ἂν 

λόγος ἢ. 1Π. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ “Σώκρατες; EQ. 

Ἐγώ σοι φράσω. Ὦ, δαιμόνιε, φησί, Σώκρατες, τὰ 

μὲν τοιαῦτα ἀποκρινόμενος καὶ οὕτω παῦσαι. λίαν 
γὰρ εὐήϑη 78 καὶ evebeleyxra ἐστιν᾽ ἀλλὰ τὸ τοιόνδε 

σχόπει, εἴ σοι δοχεῖ καλὸν ! εἶναι, οὗ καὶ νῦν δὴ ἐπε- 

λαβόμεϑα ἐν τῇ ἀποκρίσει, ἡνίκ᾽ ἔφαμεν τὸν χρυσόν, 
οἷς μὲν πρέπει, χαλὸν εἶναι, οἷς δὲ μή; ov, xoi τἄλλα 

πᾶντα, οἷς ἂν τοῦτο προςῇ. αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ πρέ- 
πον καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ πρέποντος σκόπει, εἰ 
τοῦτο τυγχάνϑ. ὃν τὸ καλόν. Ἐγὼ μὲν οὖν εἴωθα 
συμφάναι τὰ τοιαῦϑ' ἑκάστοτε. οὐ γὰρ ἔχω ὃ τι λέ- 
yo σοὶ δ᾽ οὖν δοκεῖ τὸ πρέπον καλὸν εἶναι; 1Π. 

Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Zxoncueda, μή 

πῃ ἂρ ἐξαπατώμεϑα. lH. λλὰ χρὴ σκοπεῖν. ΣΏ. 
Ὅρα τοίνυν. τὸ πρέπον ἄρα τοῦτο λέγομεν, * ὃ παρα- 
γενόμενον ποιεῖ ἕκαστα φαίνεσϑαι καλὰ τούτων, οἷς 
ἂν παρῇ, ἢ ὃ εἶναι ποιεῖ, ἢ οὐδέτερα τούτων; 1Π. 
Ἔμοιγε δοχεῖ. EQ. Πότερα ὃ ποιεῖ φαίνεσϑαι καλά, 

ὥςπερ ys ἐπειδὰν ἱμάτιά τις λάβῃ ἢ ὑποδήματα ἀρ- 
μόττοντα, κἂν ἢ γελοῖος, καλλίων φαίνεται; οὐκοῦν &i- 
περ καλλίω ποιεῖ φαίνεσθαι. ἢ ἔστι τὸ πρέπον, ἀπάτη 

us ἂν εἴη περὶ τὸ καλὸν τὸ πρέπον, καὶ οὐκ ἂν εἴη 
τοῦτο, ὃ ἡμεῖς ζητοῦμεν, ὦ ἡ Ἱππία; ἡμεῖς γάρ που 
ἐκεῖνο ἐξητοῦμεν, ᾧ ! πάντα τὰ καλὰ πράγματα xoc 

ἐστιν, ὥςπερ ᾧ πάντα τὰ μεγάλα ἐστὶ μεγάλα, τῷ 

ὑπερέχοντι. τούτῳ γὰρ πάντα μεγάλα ἐστί, κἂν. μὴ 
φαίνηται, ὑπερέχῃ δέ, ἀνάγκη αὐτοῖς μεγάλοις εἶναι. 
οὕτω δή, φαμέν, καὶ τὸ καλόν, 9 καλὰ πᾶντα igi». 
ἂν T οὖν ̓ Φαίνηται ἂν 18 μή, τὶ dy εἴη; τὸ μὲν γὰρ 
πρέπον οὐκ ἂν εἴη" καλλίω γὰρ ποιξῖ φαίνεσθαι ἢ 
ἔστιν, ὡς ὁ σὸς λόγος, οἷα δ᾽ ἔστιν οὐκ ἐᾷ φαίΐνε- 
σϑαι. τὸ δὲ ποιοῦν εἶναι καλά, ὅπερ νῦν δὴ εἶπον, 

ἐάν ! τὸ φαίνηται ἐᾶν te μή, πειρατέον λέγειν τί ἐστι" 
τοῦτο γὰρ ζηποῦμεν, εἴπερ τὸ καλὸν “ξητοῦμεν. 1Π. 

Ἀλλὰ τὸ πρέπον, ὦ Σώκρατες, χαὶ εἶναι καὶ φαίνε- 

σϑαι ποιεῖ καλὰ παρόν. EQ. Ἀδύνατον ἄρα τῷ O»- 

τι καλὰ ὄντα μὴ φαίνεσϑαι καλὰ εἶναι, παρόντος γ8 
τοῦ ποιοῦντος ,gaivesdai; 1Π. ἀδύνατον. zn. 

Ὁμολογήσομεν οὖν TOUT, ὦ Ἱππία, πάντα τὰ τῷ ὄντι 
καλὰ καὶ γόμιμα καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ dobiingdon 

καλὰ εἶναι καὶ ! φαίνεσϑαι ἀεὶ πᾶσιν, ἢ πᾶν τοῦὐναν- 
τίον ἀγνοεῖσϑαι καὶ πάντων μάλιστα ἔριν καὶ μάχην 
περὶ αὐτῶν εἶναι καὶ ἰδίᾳ ἑκάστοις καὶ δημοσίᾳ ταῖς 

πόλεσιν; 1Π. Οὕτω μᾶλλον, c Σώκρατες" ἀγνοϑεῖ- 

σϑαι. ΣΩ. Οὐκ ἂν, εἴ γὲ που τὸ φαίνεσϑαι αὐτοῖς 
προςῆν᾽ προςῆν δ᾽ à», εἴπερ τὸ πρέπον καλὸν ἦν καὶ 
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μὴ μόνον χαλὰ ἐποΐει εἶναι; ἀλλὰ καὶ φαΐνεσϑαι. 
ὥςτε τὸ πρέπον, εἰ μὲν τὸ καλὰ ποιοῦν ἐστιν εἶναι, 
τὸ μὲν καλὸν ἂν εἴη, ὃ ἡμεῖς ζητοῦμεν, οὐ μέντοι τό 
γ8 ποιοῦν φαίνεσϑαι" εἰ δ᾽ αὐ τὸ ! φαίνεσϑαι ποιοῦν 
ἐστι τὸ πρέπον, οὐκ ἂν εἴη τὸ καλόν, O ἡμεῖς ζητοῦ- 
μεν. εἶναι γὰρ ἐχεῖνό γε ποιεῖ, φαίνεσϑαι δὲ καὶ ποι- 
εἴν εἶναι οὐ μόνον καλὰ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο τὸ αὐὖ- 
τό, ἀλλ οὐδὲ ἄλλο ὁτιοῦν. ἑλώμεϑα δή, πότερα δοκεῖ 
τὸ πρέπον εἶναι τὸ φαΐνεσϑαι καλὰ ποιοῦν, ἢ 10 εἷ- 

γαι. 1Π. Τὸ qoibas. ἔμοιγε δοκεῖ, à Σώκρατες. 

ΣΩ. Βαβαΐ, οἴχεται ἀρ ἡμᾶς διαπεφευχός, ὦ Ἱππία, 

τὸ καλὸν γνῶναι 0 τί ποτ᾽ ἐστὶν, ἐπειδή 78 τὸ πρέπον 
ἄλλο τι ἐφάνη ὃν ἢ καλόν. 1Π. Noi μὰ Δία, ὦ 

χρατας, καὶ μάλα fuoiye ἀτόπως. * EQ. Ἀλλὰ μέν- 
τοι, ὦ ἑταῖρε, μήπω γε ἀνῶμεν αὐτό" ἔτι γάρ τινα 
ἐλπίδα ἔχω ἐχφανήσεσϑαι, τί mor ἐστὲ τὸ καλόν. 
1Π. Πάντως δήπου, ὦ «Σώκρατες: οὐδὲ re χαλεπόν 

ἐστιν εὑρεῖν. ἐγὼ μὲν οὖν εὐ οἷδ᾽ ὅτι, εἰ ὀλίγον χρό- 
γον εἰς ἐρημίαν ἐλϑὼν σχεψαίμην πρὸς ἐμαυτόν, ἄκρι- 
exe ἂν αὐτὸ σοι εἴποιμι τῆς ἁπάσης ἀχριβείας. 

A μὴ μέγα, ὦ ὦ Ἱππία, λέγε. ὁρᾷς ὅσα πράγματα 
ἡμῖν ἤδη za gay xe μὴ καὶ ὀργισϑὲν ἡμῖν. ἔτι μᾶλ- 

λον ! ἀποδρᾷ. καίτοι οὐδὲν λέγω; σὺ μὲν γάρ, οἶμαι, 
ῥᾳδίως αὐτὸ εὑρήσεις, ἐπειδὰν μόνος γένῃ. ἀλλὰ πρὸς 

ϑεῶν ἐμοῦ ἐναντίον αὐτὸ ἔξευρε, εἰ δὲ βούλει, ὥςπερ 

yvy fuoi συζήτει. καὶ ἐὰν μὲν εὕρωμεν, κάλλιστα ἕξει" 

εἰ δὲ μή, στέρξω, οἶμαι, ἐγὼ τῇ ἐμῇ τύχῃ, σὺ δ᾽ 
ἀπελϑὼν ῥᾳδίως εὑρήσεις. καὶ ἐὰν νῦν εὕρωμεν, ἀμέ- 
λει, οὐκ ὀχληρὸς ἔσομαί σοι πυνϑανόμενος, ὃ τι, ἦν 
ἐκεῖνο, ὃ κατὰ σαυτὸν ἐξεῦρες. γῦν δὲ ϑέασαι αὐτό, 

λέγω δὴ αὐτὸ εἶναι --- 
ἀλλὰ γὰρ ἐπισκόπει μοι πάνυ προςέχων τὸν νοῦν, μὴ 
παραληρήσω. τοῦτο γὰρ δὴ ἔστω ἡμῖν καλόν, 0 ἂν 
χρήσιμον gj. εἶπον δὲ ἐκ τῶνδε ἐννοούμενος. καλοί, φα- 
μὲν, oi ὀφϑαλμοὶ εἰσιν, οὐχ ot ἂν δοκῶσι τοιοῦτοι 
εἶναι οἷοι μὴ δυνατοὶ ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ot ἂν δυνατοὶ τε καὶ 

χρήσιμοι πρὸς τὸ ἰδεῖν. " γάρ; 1Π. Na. zo. Οὐκ- 
οὖν καὶ τὸ ὅλον σῶμα οὕτω λέγομεν καλὸν εἶναι, τὸ 

μὲν πρὸς δρόμον, τὸ δὲ πρὸς πάλην, καὶ αὖ τὰ ζῶα 

πάντα, ἵππον καλὸν καὶ ! ἀλεκτρυόνα καὶ ὄρτυγα,. καὶ 

τὰ σχεύη πάντα καὶ τὰ ὀχήματα τά τε πεζὰ καὶ τὰ 
ἐν τῇ ϑαλάττῃ πλοῖά τε καὶ τριήρεις, καὶ τά γε üp- 
γανα πάντα τά τε ὑπὸ τῇ μουσικῇ καὶ τὰ ὑπὸ ταῖς 
ἄλλαις τέχναις, si δὲ βούλει, τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ ποὺς 
νόμους, σχεδόν τι πάντα ταῦτα καλὰ προξφαγορεύομεν 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ᾽ ἀποβλέποντες πρὸς ἕκαστον αὐτῶν, 
ἧ πέφυχεν, E] εἴργασται, 7 κεῖται, τὸ μὲν χφήσιμον καὶ 
ἡ χρήσιμον καὶ πρὸς ὃ χρήσιμον καὶ ὁπότε χρήσιμον 

E d AX 

si σοι δοκεῖ εἶναι τὸ καλόν. 

χαλόν ! φαμεν, εἶναι, τὸ δὲ ταύτῃ πάντῃ ἄχρηστον αἰ- 

σχρόν. [7 ov xoi σοὶ δοκεῖ οὕτως, ὦ Ἱππία; 1Π. 

Ἔμοιγε. ΣΩ. Ὀρϑῶς ἄρα νῦν λέγομεν, ὅτι τυγχάνει 
παντὸς ὃν μᾶλλον καλὸν τὸ χρήσιμον; 1Π. Ὀρϑῶς 

μέντοι, ὦ Σώχρατες. EQ. Οὐκοῦν τὸ δυνατὸν ἕχα- 
2 , EJ [LU , » - ^ 

στον ἀπεργάζεσϑαι, sig ὅπερ δυνατόν, eig τοῦτο καὶ 
χρήσιμον, τὸ δὲ ἀδύνατον ἄχρηστον: 1Π. Πανυ γε. 

EQ. Δύναμις μὲν ἄρα καλόν, ἀδυναμία δὲ αἰσχρόν; 
1Π. Σφόδρα γε. τά τε ovv ἀλλα, à) Σώκρατες, μαρτυ- 

ρεῖ ἡμῖν, ὅτι * τοῦτο οὕτως ἔχει, ἀτὰρ οὖν καὶ τὰ 
πολιτικά. ἐν γὰρ τοῖς πολιτικοῖς τε καὶ τῇ αὑτοῦ πό- 
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λει τὸ μὲν δυνατὸν εἶναι πάντων κάλλιστον,. τὸ δὲ 

ἀδύνατον πάντων αἴσχιστον. EQ. Εὐ λέγεις. dp οὖν 

πρὸς Sev, ὦ Ἱππία, διὰ ταῦτα καὶ ἡ σοφία πάντων 
κάλλιστον, à δὲ ἀμαϑία πάντων αἴσχιστον; IH. ἅλ- 

λὰ τὶ οἴξι, ὦ Σώκρατες; EQ. Ἔχε δὴ ἠρέμα, ὦ qs 

5 éraige, ὡς φοβοῦμαι, τί ποτ᾿ αὐ λέγομεν. II. ! TÍ 

δ᾽ ov φοβεῖ, ὦ Σώκρατες, ἐπεὶ vuv γέ σοι ὃ λόγος 
παγκάλως προβέβηκε; ΣΩ. Βουλοίμην ἄν, ἀλλά μοι 
1008 συνεπίσκεψαι. dp ἂν τίς τι ποιήσειεν, ὃ μήτ᾽ 
ἐπίσταιτο μήτξ τὸ παράπαν δύναιτο; 1Π. Οὐδαμῶς" 

πῶς γὰρ ἂν 0 γε μὴ δύναιτο; EQ. Οἱ οὖν ἐξαμαρ- 
τάνοντες καὶ κακὰ ἐργαζόμενοί τε καὶ ποιοῦντες ἄχον- 

τες, ἄλλο τι οὗτοι, εἰ μὴ ἐδύναντο ταῦτα ποιεῖν, οὐκ 

C ἂν mors ἐποίουν; 1Π. Δῆλον δή. EQ. ' λλὰ μέν- 
τοι δυνάμει ys δύνανται oi δυνάμενοι" οὐ γάρ που 
ἀδυναμίᾳ ys. 1Π. Οὐ δῆτα. EQ. Δύνανται δὲ γε 
πάντες ποιεῖν οἵ ποιοῦντες ἃ ποιοῦσι; 1Π. ΙΥαΐ. EQ. 

Κακὰ δὲ ys πολὺ πλείω ποιοῦσιν ἢ ἀγαϑὰ πάντες 
ἄνϑρωποι, ἀρξάμενοι ἐκ παίδων, καὶ ἐξαμαρτάνουσιν 
ἄκοντες. IL Ἔστι ταῦτα. EQ. Ti οὖν; ταύτην τὴν 
δύναμιν καὶ ταῦτα τὰ χρήσιμα, ἃ ἂν 7 ἐπὶ τὸ κακόν 

τι ἐργάζεσϑαι χρήσιμα, ἄρα φήσομεν ταῦτα εἶναι κα- 
D λά, ἢ πολλοῦ δεῖ; 1Π. ! Πολλοῦ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ 

Σώκρατες. EQ. Οὐκ ἄρα, [5] Ἱππία, τὸ δυνατὸν τε 

καὶ τὸ χρήσιμον ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἐστὶ τὸ καλόν. 1Π. 
Ἐάν 78) o ̓ Σώκρατες, ἀγαϑὰ δύνηται καὶ ἐπὲ τοιαῦτα 

χρήσιμον dj. 
γατόν τὸ καὶ χρήσιμον ἁπλῶς εἶναι καλόν. 

τοῦτ ἦν. ἐκεῖνο, [5] Ἱππία, ὃ ἐβούλετο ἡμῶν ἡ ψυχὴ 
εἰπεῖν, ὅτι τὸ χρήσιμον τὸ καὶ τὸ δυνατὸν ἐπὶ τὸ 

| E ἀγαϑον τι ποιῆσαι, τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ καλόν. 1Π. ! "Euoi- 
: γε δοκεῖ. EQ. λλὰ μὴν τοῦτό ys ὠφέλιμόν ἐστιν. 

ἢ ov; 1Π. Πάνυ γε. EQ. Οὕτω δὴ καὶ τὰ καλὰ 
σώματα καὶ τὰ καλὰ νόμιμα καὶ ἢ σοφία καὶ ἃ νῦν 
δὴ ἐλέγομεν πάντα καλά ἐστιν, ὅτι ὠφέλιμα. 1Π. 4η- 

λον ὅτι. EQ. Τὸ ὠφέλιμον ἄρα ἔοικεν ἡμῖν εἶναι τὸ 

καλόν, ὦ Ἱππία. in. Πάντως δήπου, [5] Σώκρατες. 

EQ. λλὰ μὴν 10 ys ὠφέλιμον τὸ ποιοῦν ἀγαϑόν 

j 1 ἐστιν. 1Π. Ἔστι γάρ. EQ. Τὸ ποιοῦν δὲ y ἐστὶν 
ἢ οὐκ ἀλλο τι ἢ τὸ αἴτιον. ἢ γάρ; IH. Οὕτως. EQ. 

297 Tov ἀγαϑοῦ ap αἴτιόν ἐστι τὸ καλόν. ἘΞ ΤΠ, Ἔστι 

γάρ. EQ. MÀ μὴν τό γε αἴτιον, ὦ Ἱππία, καὶ οὗ 

ἄν αἴτιον ü τὸ αἴτιον, ἄλλο ἐστίν: οὐ γάρ που τό 78 

αἴτιον αἰτίου αἴτιον ἂν εἴη. ὧδε δὲ σχόπει: οὐ τὸ αἷ- 
τιον ποιοῦν ἐφάνη; IL Πάνυ ys. EQ. Οὐκοῦν 

ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος ποιεῖται οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ γιγνό- 
μενον, ἀλλ οὐ τὸ ποιοῦν; IL Ἔστι ταῦτα. EQ. 
Οὐκοῦν ἄλλο τι τὸ γιγνόμενον, ἄλλο δὲ τὸ ποιοῦν; 

1Π. JVaí. EQ. Ovx ἄρα τό y αἴτιον αἴτιον αἰτίου 
Β ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ γιχνομένου ὑφ ἑαυτοῦ. 1Π. ! Πάνυ 

ye. zo. Εἰ ἄρα τὸ καλόν ἐστιν αἴτιον ἀγαϑοῦ, 

χίγνοιτ' ἄν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τὸ ἀγαϑόν. χαὶ διὰ ταῦϑ', 
ὡς ἔοικε, σπουδάζομεν καὶ τὴν φρόνησιν καὶ τάλλα 

πάντα τὰ καλά, ὅτι τὸ ἔργον αὐτῶν καὶ τὸ ἔκγονον 

σπουδαστόν ἐστι, τὸ ἀγαϑόν, καὶ κινδυνεύει ἐξ ὧν 

-l εὑρίσκομεν ὁ ἐν. πατρός τινος ἰδέᾳ δῖναι τὸ καλὸν τοῦ 

ἀγαϑοῦ. IIL Πάνυ μὲν ov»: καλῶς γὰρ λέγεις, ὦ 

“Σώκρατες. EQ. Οὐκοῦν καὶ τόδε καλῶς λέγω; ὅτι 

Ὁ οὔὐὔϑ'᾽ ὁ πατὴρ υἱός ἐστιν, οὐϑ᾽ O υἱὸς πατήρ; III. 

EQ. Ἐκεῖνο μὲν τοίνυν οἴχεται; τὸ 3v- 

ἀλλ᾽ ἄρα 
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Καλῶς μέντοι. EQ. Οὐδέ .78 τὸ αἴτιον γιγνόμενόν 
ἐστιν, οὐδὲ τὸ γινόμενον αὖ αἴτιον. 1Π. aon λέ- 
γεις. ΣΩ. Μὰ AU, (o ἄριστε, οὐδὲ ἄρα τὸ καλὸν 

ἀγαϑόν ἐστιν, οὐδὲ τὸ ἀγαϑὸν καλόν. ἢ δοκεῖ σοι 

οἷόν τ εἶναι ἐκ τῶν προειρημένων; 1Π. Οὐ μὰ τὸν 

AU, ov μοι φαΐνβται. ΣΏ. -ρέσκει οὖν ἡμῖν καὶ 

ἐθέλοιμεν ἂν λέγειν, ὡς τὸ καλὸν οὐχ ἀγαϑὸν οὐδὲ 

τὸ ἀγαϑὸν καλόν; 1Π. Οὐ μὰ τὸν Al, οὐ πάνυ μοι 

ἀρέσχϑι. zQ. Ναὶ μὰ τὸν AU, ὦ Ἱππία" ἐμοὶ δέ γ8 

πάντων ! ἥκιστ᾽ ἀρέσχει ὧν εἰρήκαμεν λόγων. 1Π. 

"Eous γὰρ οὕτω. EQ. Kudwreves eg ἡμῖν, οὐχ ὥς- 
περ ἄρτι ἐφαίνετο κάλλιστος εἶναι τῶν λόγων τὸ ὠφέ- 

λιμον χαὶ τὸ χρήσιμόν τε καὶ τὸ δυνατὸν ἀγαϑόν τι 
ποιεῖν καλὸν εἶναι, ovy οὕτως ἔχειν, ἀλλ᾽, εἰ οἷόν T 

ἐστίν, ἐκείνων εἶναι γϑλοιότερος τῶν πρώτων, ἐν οἷς 

τήν τ παρϑένον φόμεϑ'᾽ εἶναι τὸ καλὸν καὶ ἕν ἕκα- 
στον τῶν ἔμπροσϑεν λεχϑέντων. ML "Eowe. XQ. 
Kol ἐγὼ μέν ye οὐκ ἔτι ἔχω, ὦ Ἱππία, ὅποι τράπω- 
μαι, ἀλλ᾽ ἀπορῶ" σὺ δὲ ἔχεις τι λέγειν; 1Π. Οὐκ ἔν 

78 τῷ ! παρόντι, ἀλλ, ὥςπερ ἄρτι ἔλεγον, σκεψάμενος 

EU οἵδ᾽ ὅτι εὑρήσω. zo. Hx ἐγώ μοι δοκῶ ὑπὸ 

ἐπιϑυμίας τοῦ εἰδέναι οὐχ οἷός 18. σὲ εἶναι περιμένειν 

μέλλοντα. xal γὰρ ovy δή τι καὶ οἶμαι ἄρτι εὐπορηκέ- 
γαι. ὅρα γάρ, εἰ 0 ἂν χαΐρειν ἡμᾶς ποιῇ» μήτι πάσας 

τὰς ἡδονάς, ἀλλ ὃ ἂν διὰ τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ὄψεως, 

τοῦτο φαῖμεν εἶναι καλόν, πῶς τί &Q ἂν ἀγωνιζοίμε- 
9e; * οἵ τὲ y& που καλοὶ ἄνϑρωποι, à Ἱππία, καὶ 

τὰ ποικίλματα πᾶντα καὶ τὰ ζωγραφήματα καὶ τὰ 
πλάσματα τέρπει ἡμᾶς ὁρῶντας, ἃ ἄν καλὰ ἡ" καὶ οἵ 

φϑόγγοι 0L ato καὶ ἢ μουσικὴ ξύμπασα καὶ oi λό- 

7οι χαὲ αἵ μυϑολογίαι ταὐτὸν τοῦτο ἐργάζονται, der 

BL ἀποχριναίμεϑα τῷ ϑρασεῖ ἐκδίνῳ ἀνϑρώπῳ, ὅτι Ὦ 

γενναῖε, τὸ καλόν ἐστι τὸ δι ἀκοῆς τε καὶ ὄψεως ἡδύ, 

οὐκ ἂν, οἴξι, αὐτὸν τοῦ ϑράσους ἐπίσχοιμεν; 1Π. 

Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ γῦν; ὦ Σώκρατες, εὖ λέγεσϑαι ! τὸ 

"ER 0 ἔστι. EQ. Ti δ᾽ ἄρα; τὰ ἐπιτηδεύματα τὰ 

χαλὰ καὶ τοὺς νόμους, ὦ à Ἱππία, δ ἀκοῆς ἢ 06 ὄψεως 

φήσομεν ἧδέα ὄντα καλὰ εἶναι, ἢ ἀλλο τι εἶδος $ ἔχειν; 
1Π. Ταῦτα δ᾽ ἴσως, ὦ Σώκρατες, xay παραλάϑοι. τὸν 

ἀνϑρωπον. ΣΏ. Μὰ τὸν κύνα, à ania, οὐχ ὃν Y 

ἂν ἐγὼ μάλιστ᾽ αἰσχυνοίμην ληρῶν καὶ προςποιούμε- 

yOG TL Asysw μηδὲν λέγων. 1Π. Τίνα τοῦτον; EQ. 

“Σωχράτη τὸν Σωφρονίσκου, ὃς &uoi οὐδὲν ἂν μᾶλλον 
ταῦτα ! ἐπιτρέποι ἀνερεύνητα ὄντα ῥᾳδίως λέγοιν ἢ ὡς 

εἰδότα ἃ μὴ οἶδα. 1Π. λλὰ μὴν ἔμοιγε καὶ αὐτῷ, 
ἐπειδὴ σὺ εἶπες, δοκεῖ τι ἄλλο εἶναι τοῦτο τὸ περὶ 
τοὺς »όμους. ΣΩ. Ἔχ ἡσυχῆ, r5 Ἱππία" κινδυνεύομεν 

γάρ τοι, ἐν τῇ αὐτῇ ἐμπεπτωκότες ἀπορίᾳ περὶ τοῦ 
καλοῦ, ἐν ἧπερ »vr δή, οἴεσϑαι ἐν ἄλλη τινὲ εὐτοτ 

1Π. Πῶς τοῦτο λέγεις, [5] “Σώκρατες; zQ. 

Ἐγώ σοι φράσω ὅ γέ μοι καξαφαύεταῦ εἰ ἄρα τι λέ- 
jo. ταῦτα μὲν γὰρ, τὰ περὶ τοὺς νόμους, τε ! καὶ τὰ 

ἐπιτηδεύματα τάχ ἂν φανεΐη οὐκ ἐκτὸς ὄντα τῆς αἱ- 

σϑήσεως, ἢ διὰ τῆς ἀκοῆς T8 καὶ ὄψεως ἡμῖν οὖσα 
τυγχάνει» ἀλλ ὑπομείνωμεν τοῦτον τὸν λόγον, τὸ διὰ 

τούτων ἡδὺ καλὸν εἶναι, μηδὲν τὸ τῶν νόμων εἰς μέ- 
σον παράγοντες. ἀλλ᾽ εἰ ἡμᾶς ἔροιτο ED οὗτος, ὃν 

λέγω, εἶτε ἄλλος ὁςτιφοῦν, τὶ δή, ὦ Ἱππία τε καὶ ZXa- 

κρατες, ἀφωρίσατα τοῦ ἡδέος τὸ ταύτῃ ἡδύ, ἡ λέγϑτο, 

εἶναι. 
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καλὸν εἶναι, τὸ δὲ κατὰ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις σίτων 18 

καὶ ποτῶν xol! τῶν περὶ τἀφροδίσια καὶ τάλλα πάν- 

τα τὰ τοιαῦτα OU qure χαλὰ εἶναι; ἡ οὐδὲ ἡδέα, οὐδὲ 

ἡδονὰς τὸ “παράπαν ἐν τοῖς τοιούτοις φατὲ εἶναι, οὐδ᾽ 
ἐν ἄλλῳ ἢ τῷ ἰδεῖν v8 καὶ ἀκοῦσαι; τὶ φήσομεν, ὦ 

IH. Πάντως δήπου φήσομεν, ὠ “Σώκρατες, 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις μεγάλας πάνυ ἡδονὰς εἶναι. ΣΩ: 

Τί ovr, φήσει, ἡδονὰς οὔσας οὐδὲν ἡ ἧττον ἢ xoi éxei- 
γας ἀφαιρεῖσϑε τοῦτο τοὔνομα καὶ ἀποστερεῖτο τοῦ 
χαλὰς εἶναι; * Ὅτι, φήσομεν, καταγελῴη ἂν ἡμῶν οὐ- 

δεὶς ὅςτις οὔ, εἰ φαῖμεν μὴ ἡδὺ εἶναι φαγεῖν, ἀλλὰ 

καλόν, καὶ ὄζειν ἡδὺ μὴ ἡδύ, ἀλλὰ καλόν. τὰ δὲ που 
περὶ τὰ ἀφροδίσια πάντες ἂν ἡμῖν μάχοιντο ὡς ἥδι- 

στον ὃν, δεῖ δὲ αὐτό, ἐάν τις καὶ πράττῃ, οὕτω πράτ- 

Ἱππία; 

τειν, ὥςτε μηδένα ὁρᾶν, ὡς αἴσχιστον ὃν ὁρᾶσϑαι. 

Ταῦτα ἡμῶν λεγόντων, ὦ Ἱππία, Μανϑάνω, ἄν ἴσως 

φαίη, καὶ ἐγώ, ὅτι πάλαι αἰσχύνεσϑε ταύτας τὰς 700- 
γὰς φάναι καλὰς εἶναι, ὅτι οὐ δοκεῖ τοῖς ! ἀνϑρώποις. 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ τοῦτο ἠρώτων, ὃ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς xü- 

λὸν εἶναι, ἀλλ ὃ τι ἔστιν. ἸΕροῦμεν δή, οἶμαι, ὅπερ 

ὑπεϑέμεϑα, ὅτι Τοῦϑ᾽ ἡμεῖς γέ φαμεν τὸ μέρος τοῦ 
ἥδέος, τὸ ἐπὶ τῇ ὄψει τε καὶ ἀκοῇ γιγνόμενον, καλὸν 
εἶναι. ἀλλὰ ἔχεις τι χρῆσϑαι τῷ λόγῳ; Ἢ τὶ καὶ ἀλλο 

ἐροῦμεν, ὠ Ἱππία: 1Π. ἀνάγκη πρός ye τὰ εἰρημένα, 

[5] “Σώκρατες, μὴ ἀλλ᾽ ἀττὰ ἢ ταῦτα λέγειν. EQ. Ka- 

λῶς δὴ λέγετε, φήσει. οὐχοῦν εἴπερ τὸ δι ὄψεως καὶ 

ἀκοῆς ἡδὺ ' καλόν ἐστιν, ὃ μὴ τοῦτο τυγχάνει ὃν τῶν 
ἡδέων, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν καλὸν εἴη; Ὁμολογήσομεν; 

HL Ναί. EQ. Ἦ οὖν τὸ δὶ ὄψεως ἡδύ, φήσει, δι᾿ 

ὀψεὼς καὶ ἀκοῆς ἐστιν ἡδύ, ἢ τὸ Ov ἀκοῆς ἡδὺ δι 

ἀκοῆς καὶ ὀψεώς ἐστιν ἡδύ; Οὐδαμῶς, φήσομεν, τὸ 

διὰ τοῦ ἑτέρου ὃν τοῦτο δι ἀμφοτέρων εἴη &»' τοῦτο 

γὰρ δοκεῖς ἡμῖν λέγειν. ἀλλ ἡμεῖς ἐλέγομεν; ὅτι καὶ 

ἑκάτερον τούτων αὐτὸ καϑ' αὑτὸ τῶν ἡδέων καλὸν 

εἴη, καὶ ἀμφότερα. Οὐχ οὕτως ἀποκρινούμεθα; .1Π. 

Πάνυ μὲν ow. ΣΩ. "Ap οὔν; φήσει, ἡδὺ ἡδέος ὁτιοῦν 

ὁτουοῦν διαφέροι τούτῳ τῷ ἡδὺ εἶναι; “μὴ γάρ, εἰ μεί- 

ζων τις ἡδονὴ ἢ η ἐλάττων ἢ μᾶλλον ἢ ἧττόν ἐστιν, ἀλλ᾽ 

εἴ τις αὐτῷ τούτῳ διαφέρει, τῷ ἡ μὲν ἡδονὴ εἶναι, 1] 

δὲ μὴ ἡδονή, τῶν ἡδονῶν. Οὐχ ἡμῖν ys δοκεῖ. Οὐ 

γάρ; IH. Ov γὰρ οὖν δοκεῖ. ΣΏ. Οὐκοῦν, φήσει, 

δὶ ἀλλο τι ἢ ὅτι ἡδοναὶ εἰσι προείλεσϑ8 ταῦτας τὰς 

ἡδονὰς ἐκ τῶν ἄλλων ἡδονῶν; τοιοῦτόν" τι ὁρῶντες, ἐπ᾽ 

ἀμφοῖν, ' ὅτι ἔχουσὶ τι διάφορον τῶν ἄλλων, εἰς ὃ 
ἀποβλέποντες καλᾶς φατε αὐτὰς εἶναι. οὐ γάρ πω διὰ 

τοῦτο καλή ἐστιν ἡδονὴ ἡ " διὰ τῆς ὄψεως, ὅτι δι᾽ ὀψεώς 

ἐστιν: εἰ qoe τοῦτο αὐτῇ ἣν τὸ αἴτιον καλῇ εἶναι, οὐκ 
ἂν ποτὲ ἤν " ἑτέρα, ἡ διὰ τῆς ἀκοῆς, καλή" οὔκουν 
ἔστι ye δὲ ὄψεως ἡδονή. ᾿ληϑὴ λέγεις, φήσομδν; 

1Π. Φήσομεν γάρ. EQ. Οὐδὲ y * ov ἡ δὶ ἀκοῆς 
ἡδονή, ὅτι óc ἀκοῆς ἐστὶ, διὰ ταῦτα τυγχάνει καλή. 

οὐ γὰρ ἂν ποτε αὖ ἡ διὰ τῆς ὄψεως καλὴ ἢν" οὔκουν 

ἔστι γε OU. ἀκοῆς ἡδονή. ληϑὴ φήσομεν, ὦ Ἱππία, 
λέγειν τὸν ἄνδρα ταῦτα λέγονται IH. MAy9g. EQ. 

AM μέντοι ἀμφότεραϊΐ γ᾽ εἰσὶ καλαί; ὡς φὰτϑ. Φα- 

μὲν γάρ; {πὸ Φαμὲν. EQ. Ἔχουσιν. ἀρα τι τὸ αὖ- 
e 

τό, O ποιεῖ αὐτὰς καλὰς εἶναι, τὸ κοινὸν τοῦτοι ὃ καὶ 

ἰδίᾳ: 

οὐ γὰρ ἂν που ἄλλως ἀμφότεραϊΐ τε καλαὶ ἦσαν καὶ 

ἀμφοτέραις αὐταῖς ἕπεστι κοινῇ καὶ ἑκατέρᾳ"! 

PH XTONIS 

ἑκατέρα. ΠΟ θοῦ ἐμοὶ ὡς ἐχείνῳ. 1Π. ποκρί- 
voti, xai ἐμοὶ δοκεῖ ἢ ἔχειν ὡς λέγεις. ΣΩ. Ei ἄρα τι 

αὗται αἵ ἡδοναὶ ἀμφότεραι πεπόνϑασιν, ἑκατέρα δὲ 
μή, οὐκ ἄν τούτῳ e τῷ παϑήματι εἶεν καλαί. I 
Καὶ πῶς ἂν ey τοῦτο, ὦ “Σώκρατες, μηδετέρας πδπον- 
ϑυίας τὶ τῶν ὄντων ὁτιοῦν, ἔπειτα τοῦτο τὸ πάϑος, 
ὃ μηδετέρα πέπονθεν, ἀμφοτέρας πεπονϑέναι: ΣΏ. 
Ov ! δοκεῖ σοι; 1Π: Πολλὴ γὰρ ἂν u ἔχοι ἀπειρία Q 

καὶ τῆς τούτων φύσεως καὶ τῆς τῶν παρόντων λέξϑβως 

λόγων. EQ. Ἡδέως γε; ὦ Ἱππία. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ ἴσως 

κινδυνεύω δόχεῖν μὲν τι ὁρᾶν οὕτως ἔχον, ὡς σὺ φὴς 
ἀδύνατον εἶναι, ὁρῶ δ᾽ οὐδέν. IL Οὐ κινδυνεύεις, ὦ 

Σώκρατες, ἀλλὰ πάνυ ἑτοίμως παρορᾷς. EQ. Kol ! 

μὴν πολλὰ 7γὲ μοι προφαίνεται τοιαῦτα πρὸ τῆς ψυ- 
χῆς, ἀλλὰ ἀπιστῶ αὐτοῖς, ὅτι σοὶ μὲν οὐ φαντάζεται, 

ἀνδρὶ πλεῖστον ! ἀργύριον εἰργασμένῳ τῶν νῦν ἐπὶ D 

σοφίᾳ, ἐμοὶ 36 ὃς οὐδὲν πώποτε εἰῤγασάμην. καὶ ἐν- 
ϑυμοῦμαι, o ἑταῖρε, μὴ παίζῃς πρός μὲ καὶ ἑκὼν ἐξα- 

πατᾷς" οὕτω μοι “σφόδρα καὶ πολλὰ καταφαίνεται. 

IIL Οὐδείς σοῦ, (e Σώκρατες, καλλίον εἴσεται, EITB 

παίζω εἴτε μή, ἐὰν ἐπιχειρήσῃς λέγειν τὰ προφαινόμε- 
y& σοι ταῦτα" φανήσει γὰρ οὐδὲν λέγων. οὐ γὰρ μή- 
ποτε εὕρῃς, 0 μήτ᾽ ἐγὼ πέπονθα μήτε σύ, τοῦτ᾽ ἀμ- 
φοτέρους ἡμᾶς πεπονϑότας. EQ. ! Πῶς λέγεις, ὦ Ε 

Ἱππία; ἴσως μέντοι τι λέγεις, ἐγὼ δ᾽ οὐ μανϑάνω. 

ἀλλά μου σαφέστερον. ἄκουσον ὃ βούλομαι λέγειν. ἐμοὶ 
γὰρ, φαίνεται, ὃ uir ἐγὼ πέπονϑα εἶναι μήτ᾽ εἰμὶ" 
μηδ᾽ αὖ σὺ εἶ, τοῦτ᾽ ἀμφοτέρους πεπονϑέναι ἡμᾶς 

οἷόν τ εἶναι" ἕτερα δ᾽ αὐ, ἃ “ἀμφότεροι πεπόνϑαμεν 
εἶναι, ταῦτ᾽ οὐδέτερον. εἶναι ἡμῶν. IH. Τέρατα αὐ 

ἀποκχρινομένῳ ἔοικας, ὦ “Σώκρατες, ἔτι μείζω 3 ἢ ὀλίγον 
πρότερον ἀπεκρίνω. σκόπϑι γάρ" πὕτερον; δἰ ἀμφύτε- 
got δίκαιοί ἐσμεν, οὐ καὶ ἑκάτερος ἡμῶν eii ἄν, ἢ εἰ 
ἄδικος * ὁκάτερος, οὐ καὶ ἀμφότεροι αὖ, ἢ εἰ ὑγιαίς- 

γοντες, οὐ καὶ ἑκάτερος; UN δὶ κεχμηκώς τι ἢ τετρωμέ- 
vog ἢ ποπληγμένος ἢ ῆ ἀλλ ὁτιοῦν πεπονϑὼς ἑκάτερος 

ἡμῶν εἴη, οὐ καὶ ἀμφότεροι. αὐ ἂν τοῦτο πεπόνϑοι- 
μὲν; ἔτι τοίνυν εἰ χρυσοῖ ἢ ἀργυροῖ ἢ ἐλεφάντινοι, εἰ 
δὲ βούλει, γενναῖοι ἢ σοφοὶ ἢ τίμιοι ἢ γέροντές 78 
ἢ νέοι ἢ ἄλλο 0 τι βούλει τῶν ἐν ἀνϑῥώποις ἀμφότε- 
got τύχοιμεν ὄντες, dg οὐ Dy ἀνάγκη καὶ ἑκάτε- 
ρον ἡμῶν τοῦτ᾽ εἶναι; Zo. ! Πάντως γε δήπου. IH. B 
A γὰρ δὴ σύ, à Σώκρατες, τὰ μὲν ὅλα τῶν πρα- 

γμάτων οὐ σκοπεῖς, οὐδ᾽ ἐκεῖνοι, οἷς σὺ εἴωϑὰς δια- 

λέγεσϑαι, ᾿κρούετδ δὲ ἀπολαμβάνοντες τὸ καλὸν καὶ 
ἕκαστον τῶν ὀντὼν ἐν τοῖς λόγοις κατατέμψοντβξ. διὰ 
ταῦτα OUIO μὲγαλὰ ὑμᾶς λανϑᾶνέι καὶ διανεχῆ σώμα- l 

τὰ τῆς οὐσίας πεφυκότα: καὶ vov τοσοῦτόν σε Ads 
ϑὲν, ὥςτε οἴει elvod τι ἢ πᾶϑος ἢ οὐσίαν, " περὶ μὲν 

ἀμφότερα ταῦτα ἔστιν ἅμα, περὶ δὲ ἑκάτερον οὗ, ἢ € 
αὖ περὶ μὲν ὅχάτερον, περὶ δὲ ἀμφότερα οὔ οὕτως 
ἀλογίστως καὶ ἀσκέπτως καὶ εὐήϑως καὶ ἀδιανοήτως 
διάκϑισϑε. EQ. Τοιαῦτα, ὦ Ἱππία, τὰ ἡμέτερά ἐστιν, 

οὐχ οἷα βούλεταί τις, φασὶν ἀνϑρώποι ἑχάστοτϑ πα- 
ροιμιαξόμενοι, ἀλλ᾽ οἷα δύναται. ἀλλὰ σὺ ἡμᾶς ὀνίνης 

ael νουϑετῶν, ἐπεὶ καὶ νῦν, πρὶν ὑπὸ σοῦ ταῦτα vOv- 
ϑετηϑῆναι, ὡς εὐήϑως διεχείμεϑα, ἔτι σοι μᾶλλον ἐγὼ 
ἐπιδείξω, εἰπὼν ἃ διανοούμεϑα περὶ αὐτῶν, ἢ μὴ εἴ- 

! IH. Εἰδότι μὲν ἐρεῖς, ὦ Σώχρατες. οἶδα γὰρ D πω; 
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ἑκάστους τῶν περὶ τοὺς λόγους ὡς διάκεινται" 
δ᾽ εἴ τι σοὶ ἥδιον, λέγε. EQ. ἄλλὰ μὴν ἥδιόν γε. 
ἡμεῖς γάρ, [5] βέλτιστε, οὕτως ἀβέλτεροι ἦμεν, πρίν σε 
ταῦτ᾽ εἰπεῖν, ὦ ὥςτε δόξαν εἴχομεν περὶ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, 
ὡς ἑκάτερος ἡμῶν εἷς ἐστι, τοῦτο δέ, ὁ 0 ἑκάτερος ἡμῶν 
εἴη, οὐκ ἄρα εἴημεν ἀμφότεροι" οὐ “γὰρ εἷς ἐσμεν, αλ- 
λὰ δύο. οὕτως εὐηϑικῶς εἴχομεν. γὺν δὲ παρὰ σοῦ ἤδη 
ἀνεδιδάχϑημεν, ! ὅτι εἰ μὲν δύο ἀμφότεροί ἐσμεν, δύο 
xal ἑκάτερον ἡμῶν ἀνάγκη εἶναι, εἰ δὲ εἷς ἑκάτερος, 
ἕνα καὶ ἀμφοτέρους ἀνάγκη" οὐ γὰρ οἷόν τε διανεκεῖ 
λόγῳ τῆς οὐσίας χατὰ Ἱππίαν ἄλλως E ἔχειν, ἀλλ 0 ἄν 

ἀμφότερα jj, τοῦτο καὶ ἑκάτερον, καὶ δ ἑκάτερον, ἀμ- 
φότερα εἶναι. πεπεισμένος δὴ νῦν ἐγὼ ὑπὸ σοῦ ἐνθϑά- 

δὲ κάϑημαι. πρότερον μέντοι, ῶ Ἱππία, ὑπόμνησόν 
us πότερον εἷς ἐσμεν ἐγώ τε καὶ σύ, ἢ σύ xe δύο 
κἀγὼ δύο; 1Π. Τί λέγεις, ὦ Σώκρατες; EQ. Ταῦ- 

τα ἅπερ λέγω: φοβοῦμαι γάρ σε σαφῶς λέγειν, ὅτι 
μοι χαλεπαΐνεις, ἐπειδάν τι δόξῃς σαυτῷ λέχειν. * ὅμως 

δ᾽ ἔτι μοι εἰστε" οὐχ εἷς ἡμῶν ἑκατερός ἐστι καὶ πέ- 
πονϑ8 τοῦτο, εἷς δῖναι; II. πάνυ 78. EQ. Οὐκοῦν 

εἴπερ εἷς, καὶ περιττὸς ἄν εἴη ἑκάτερος ἡμῶν. ἢ οὐ τὸ 
ἕν περιττὸν ἡγεῖ; 1Π. Ἔχγωγε EQ. Ἢ καὶ ἀμφό- 

SQUE οὖν περιττοῖ ἐσμεν δύο ὁ ὄντες; 1Π. Οὐκ ἂν εἴη, 

ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Mx ἄρτιοί 78 ἀμφότεροι. ἡ j γαρ; 
II Πάνυ γε. ΣΩ. Μῶν ov», ὅτι ἀμφότεροι ἄρτιοι, 

τούτου ἕνεκεν καὶ ἑκάτερος ἄρτιος ἡμῶν ἐστίν; 1Π. 
Οὐ δῆτα. EQ. Ovx ἄρα πᾶσα ἀνάγκη, ὡς νῦν δὴ 
ἔλεγες, & ἂν ἀμφότεροι καὶ ἑκάτερον, καὶ ἃ Gv ἑχάτε- 

gos καὶ ἀμφοτέρους εἶναι. 1Π. Οὐ τά γε τοιαῦτα, 

ἀλλ᾽ οἷα ἐγὼ πρότερον ἔλεγον. ΣΌΣ E&agnei, ὦ In- 

nia ἀγαπητὰ γὰρ ai ταῦτα, ἐπειδὴ τὰ ui οὕτω 
φαΐνεται, τὰ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχοντα. καὶ γὰρ ἐγὼ ἔλε- 

yov, εἰ μέμνησαι ὅϑεν οὗτος ὃ λόγος ἐλέχϑη, ὅτι. 5 

διὰ τῆς ὄψεως xci "ἢ" Ür ἀκοῆς ἡδονὴ ov τούτῳ εἶεν 
€, χκαλαΐ, ! ὅ τι τυγχάνοιεν ἑκατέρα μὲν αὐτῶν εἶναι πε- 

πονϑυῖα, ἀμφότεραι" δὲ μή, ἢ ἀμφότεραι μέν, ἑχατέρα 5 
y UE μή, ἀλλ ἐκείνῳ, ᾧ ἀμφότεραΐ τε καὶ ἑκατέρα, διότι 

συνεχώρεις ἀμφοτέρας τ αὐτὰς εἶναι καλὰς καὶ ἕχα- 

τέρα». τούτου δὴ ἕνεκα τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐπὶ ἀμφότερα 
ἑπομένῃ gua, εἴπερ ἀμφότερά ἐστι καλά, ταύτῃ δεῖν 
αὐτὰ καλὰ εἶναι, τῇ δὲ κατὰ τὰ ἕτερα ἀπολειπομένῃ 
μή. καὶ ἔτι νῦν οἴομαι. ἀλλά μοι λέγε, ὥςπερ ἐξ ἀρ- 

PUE UN óc ὄψεως ἡδονὴ καὶ ἡ δὶ ἀκοῆς, εἴπερ ἀμφό- 

τεραΐ T εἰσὶ ! καλαὶ καὶ ἑκατέρα, dg ὃ ποιεῖ αὐτὰς 
καλὰς οὐχὶ καὶ ἀμφοτέραις Te. αὐταῖς ἕπεται xmi ἕκα- 
τέρᾳ; 1Π. Πάνυ re. ΣΩ. Ψ οὖν ὅτι ἡδονὴ ἕχα- 

τέρα T ἐστὶ καὶ ἀμφότεραι, διὰ τοῦτο &v εἶεν καλαΐ; 
ἢ διὰ τοῦτο μὲν καὶ αἵ ἄλλαι πᾶσαι ἄν οὐδὲν τούτων 
ἧττον εἶεν χκαλαΐ; οὐδὲν γὰρ ἧττον ἡδοναὶ ἐφάνησαν 
οὖσαι, εἰ μέμνησαι. 1Π. , Μέμνημαι. ΣΩ. Mi ὅτι 
γε δὶ ὄψεως καὶ ἀκοῆς avrai εἰσι, διὰ τοῦτο ἐλέγετο 
καλὰς αὐτὰς εἶναι. '1Π. Καὶ ἐῤῥήϑη οὕτως. ΣΩ. 
Σχύπει δέ, εἰ ἀληϑὴ λέγω. ἐλέγετο γάρ, ὡς ἐγὼ μνή- 

μης ἔχω, τοῦτ᾽ εἶναι καλὸν τὸ ἡδύ, οὐ πᾶν, ἀλλ᾿ ὃ ἄν 
δὶ ὄψεως χαὶ ἀκοῆς UE IH. ληϑῆ. ΣΩ. Οὐκοῦν 
τοῦτό γε, τὸ ados ἀμφοτέραις μὲν ἕπεται, ἑκατέρᾳ 
δ᾽ οὔ; οὐ γάρ που ἑκάτερόν γε αὐτῶν, ὅπερ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ἐλέγετο, δὲ ἀμφοτέρων ἐστίν, ἀλλ ἀμφότερα 

μὲν δὶ ἀμφοῖν, ἑχάτερον δ᾽ οὔ. ἔστι ταῦτα; 1Π. 
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Ἔστιν. Ia. Ovx ἄρα τούτῳ γε ἑκάτερον αὐτῶν ἐστι 
καλόν, ὃ μὴ ἕπεται ἑκατέρῳ τὸ γὰρ ἀμφότερον ἕχα- 
τέρῳ οὐχ ἕπεται ὥςτε ἀμφότερα μὲν αὐτὰ φάναι χα- 
λὰ xata τὴν ὑπόϑεσιν ἔξεστιν, ἑχάτερον δὲ οὐχ &be- 

στιν. T πῶς λέγομεν; οὐκ ἀνάγκη; * |IL. Φαίνεται. 

zo. Φῶμεν οὖν ἀμφότερα μὲν καλὰ εἶναι, ἑκάτερον δὲ 

μὴ φῶμεν; HL Τὶ γὰρ κωλύει; zo. Τόδε ἔμοιγε 
δοκεῖ, ὦ φίλε, κωλύειν, ὅτι ἦν που ἡμῖν τὰ μὲν οὕτως 
ἐπιγιγνόμενα ἑκάστοις, εἴπερ ἀμφοτέροις ἐπιγίγνοιτο, 
xai ἑκατέρῳ, εἴπερ , ἑκατέρῳ, καὶ ἀμφοτέροις, 
ἅπαντα ὅσα σὺ διῆλϑες. ἡ ἢ γάρ; II. Noi. ΣΩ. 4 
δὲ γε av ἐγὼ διῆλθον, οὔ ὧν δὴ ἦν. xai αὐτὸ τὸ 
ἑκάτερον καὶ τὸ ἀμφότερον. ἔστιν οὕτως; 1Π. Ἔστι. 
zQ. “Ποτέρων οὔν, ὦ Ἱππία, δοκεῖ σοι ! τὸ καλὸν si- 

yat; πότερον ὧν σὺ ἔλεγες; εἴπερ ἐγὼ ἰσχυρὸς καὶ σύ, 
χαὶ ἀμφότεροι, xal εἴπερ ἐχὼ δίκαιος καὶ σύ, καὶ ἀμ- 
φύτεροι, xai εἴπερ ἀμφότεροι, καὶ ἑκάτερος" οὕτω δὴ 
καὶ einep ἐγὼ καλὸς xai σύ, καὶ ἀμφότεροι, καὶ εἴπερ 
ἀμφότεροι, καὶ ἑκάτερος; ἢ οὐδὲν κωλύει, ὥςπερ ἀρ- 
τίων ὄντων τινῶν ἀμφοτέρων τάχα μὲν ἑκάτερα περιτ- 
τὰ εἶναι, τάχα δ᾽ ἄρτια, καὶ αὖ ἀῤῥήτων ἑκατέρων 
ὄντων τάχα μὲν ῥητὰ τὰ συναμφότερα εἶναι, τάχα δ᾽ 
' ἄῤῥητα, καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ ἔφην 
ἐμοὶ προφαίνεσθαι; ποτέρων δὴ τίϑης τὸ καλόν; ἢ 

ὥςπερ, ἐμοὶ περὶ αὐτοῦ καταφαΐνδται, καὶ goi; πολλὴ 
γὰρ ἀλογία ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι ἀμφοτέρους μὲν ἡμᾶς 
εἶναι καλούς, ἑκάτερον δὲ μή, ἢ ἑκάτερον μέν, ἀμφοτέ- 
φους δὲ μή, ἢ &lo ὁτιοῦν τῶν τοιούτων. οὕτως αἱρεῖ, 
ὥςπερ ἐγώ, ἢ ἐχβίνως; 1Π. Οὕτως ἔγωγε, o Σώκρα- 

τος. EQ. Ev ye σὺ ποιῶν, ὦ Ἱππία, ἵνα καὶ ἀπαλ- 

λαγῶμεν πλείονος ' ὥπήσεως. εἰ γὰρ τούτων Z ἐστὲ 
τὸ καλόν, οὐκ ἂν ἔτι εἴη τὸ δὶ ὄψεως καὶ ἀκοῆς ἡδὺ 
καλόν. ἀμφότερα μὲν 199 ποιεῖ καλὰ τὸ δὶ ὄψεως καὶ 

ἀκοῆς, ἑκάτερον δ᾽ οὔ. τοῦτο δ᾽ ἦν ἀδύνατον, ὡς ἐγώ 
τε καὶ σὺ δὴ ὁμολογοῦμεν», ὦ Ἱππία. 1Π. Ὁμολογοῦ- 
μὲν γάρ. EQ. Ἀδύνατον ἄρα τὸ δὶ ὄψεως καὶ ἀκοῆς 
ἡδὺ καλὸν εἶναι, ἐπϑιδή ye καλὸν qqyousvov τῶν ἀδυ- 

γάτων τι παρέχεται. 1Π. Ἔστι ταῦτα. ΣΩ. «Δέγετε 

δ πάλιν, φήσει, ἐξ ἀρχῆς, ἐπειδὴ τούτου διημάρτετε" 

! φατε εἶναι τοῦτο τὸ καλὸν τὸ ἐπ᾽ ἀμφοτέραις 
ταῖς ἡδοναῖς, δι 0 τι ταύτας πρὸ τῶν ἄλλων τιμήσαν- 

τες καλὰς ὠνομάσατε; Ἀνάγκη δή μοι δοκεῖ εἶναι, ὦ 
Ἱππία, λέγειν, ὅτι ἀσινέσταται αὗται τῶν ἡδονῶν εἰσι 
καὶ βέλτισται, καὶ ἀμφότεραι καὶ ἑκατέρα. ἢ σύ τι 

xai 

ἔχεις λέγειν ἄλλο, ᾧ διαφέρουσι τῶν ἄλλων; 1Π. Οὐ- 
δαμῶς" τῷ ὄντι γὰρ βέλεισταί εἰσι. XQ. Τοῦτ᾽ ἄρα, 
φήσει, λέγετε δὴ τὸ καλὸν εἶναι, ἡδονὴν ὠφέλιμον; 
οΐκαμεν, φήσω ἔγωγε. σὺ δέ; HI Καὶ ἐγώ. ΣΩ. 

Οὐκοῦν ὠφέλιμον, φήσει, τὸ ποιοῦν τἀγαϑόν, τὸ 

δὲ ποιοῦν καὶ τὸ ποιούμενον ἕτερον νῦν δὴ ἐφάνη, 
καὶ εἰς τὸν πρότερον λόγον ἥκει ὑμῖν ὃ λόγος; 

οὔτε γὰρ τὸ ἀγαϑὸν t ἂν εἴη καλὸν οὔτε τὸ καλὸν 
ἀγαϑόν, εἴπερ ἄλλο αὐτῶν ἑκάτερόν ἐστι.  Hay- 
τός ye μᾶλλον, φήσομεν, ὦ Ἱππία, ἄν σωφρονῶμεν" 

οὐ γάρ που ϑέμις τῷ ὀρϑῶς λέγοντι μὴ συγχωρεῖν. 
IH. ἀλλὰ δή D e Σώκρατες, τί οἴει ταῦτ᾽ εἶναι ξυν- 

ἅπαντα; κνίσματά τοὶ ἐστι καὶ περιτμήματα τῶν λό- 
yov, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον» κατὰ βραχὺ διῃρημένα. ἀλλ᾿ 
ἐχεῖνο καὶ καλὸν καὶ πολλοῦ ἄξιον, οἷόν T εἶναι εἴ 
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καὶ καλῶς λόγον. καταστησάμενον ἐν δικαστηρίῳ, ἢ ἐν 

βουλευτηρίῳ ἢ ἐπὶ ἄλλῃ τινὶ ! ἀρχῇ; πρὸς ἣν ἂν ὃ λό- 

γος ἢ, πείσαντα οἴχεσϑαι, φέροντα οὐ τὰ σμιχρότατα, 
ἀλλὰ τὰ μέγιστα, τῶν ἄϑλων, σωτηρίαν αὑτοῦ τε καὶ 

τῶν αὐτοῦ χφημάτων, καὶ φίλων. τούτων οὖν χρὴ ay- 

τέχεσϑαι, χαίρειν ἐάσαντα τὰς σμικρολογίας ταύτας, 
ἵνα μὴ δοκῇ λίαν ἀνόητος εἶναι λήρους καὶ φλυαρίας 

ὥςπερ γῦν μεταχειριζόμενος. zo. Ὦ Ἱππία φίλε, σὺ 

μὲν μακάριος εἶ, ὅτι τε οἶσϑα ἃ E ἐπιτηδεύειν ἂν- 

ϑρωπον καὶ ἐπιτετήδευκας ἱκανῶς, ὡς φής" ἐμὲ δὲ 

δαιμονία τις τύχη, ὡς ! ἔοικε, κατέχει, ὅςτις πλανῶμαι 

μὲν καὶ ἀπορῶ ἀεὶ, ἐπιδεικνὺς δὲ τὴν ἐμαυτοῦ ἀπο- 

οἷαν ὑμῖν τοῖς σοφοῖς λόγῳ αὖ ὑπὸ ὑμῶν τέροπεηλας 

κίζομαι, ἐπειδὰν ἐπιδείξω. λέγοτϑ γάρ us ἅπερ xol σὺ 

yvr λέγεις, ὡς ἡλίϑιά τε καὶ σμικρὰ χαὶ οὐδενὸς ἄξια 

πραγματεύομαι. ἐπειδὰν δὲ αὖ ἀναπιεισϑεὶς ὑφ ὑμῶν 

λέγω ἅπερ ὑμεῖς, ὡς πολὺ κράτιστόν ἐστιν οἷόν T εἷ- 

ναι λόγον εὖ χαὶ καλῶς καταστησάμενον περαΐνειν ἐν 

D δικαστηρίῳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὑπό ! τὰ ἄλλων 
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Δίων Διονυσίῳ εὖ πράττειν. 

* wxrolipoe ἐγὼ παρ᾽ ὑμῖν χρόνον τοσοῦτον, καὶ 
διοικῶν τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν πεπιστευμένος πάντων 
μάλιστα, τὰς ὠφελείας ὑμῶν λαμβανόντων, τὰς δια- 
βολὰς δυςχερεῖς οὔσας ὑπέμενον. ἤδειν γάρ, ὅτι τῶν 

ὠμοτέρων οὐδέν, ἐμοῦ συνεϑέλοντος, ὑμῖν δόξει πε- 

πρᾶχϑαι. πᾶντες γὰρ οἵ συμπολιτευόμενοι μεϑ᾽ ὑμῶν 
ὑπάρχουσί μοι μάρτυρες, ! ὧν ἐγὼ πολλοῖς συνηγω- 

γισάμην, ἀπολύσας αὐτοὺς οὐ σμικρᾶς ζημίας. αὐτο- 
κράτωρ δὲ πολλάκις τὴν ὑμετέραν πόλιν διαφυλάξας 

ἀπεπέμφϑην ἀτιμότερον ἢ πτωχὸν ὑμῶν ἀποστελλόν- 

τῶν προςήκει καὶ καλϑυόντων ἐκπλεῦσαι, τοσοῦτον 
παρ᾽ ὑμῖν διατρίψαντα χρόνον. ἐγὼ μὲν οὖν περὶ 
ἐμαυτοῦ βουλεύσομαι τὸ λοιπὸν τρόπον. ἀπανϑρωπό- 
τερον», σὺ δὲ τοιοῦτος ὧν τύραννος οἰκήσεις μόνος. 
τὸ δὲ χρυσίον τὸ λαμπρόν, ! ὅπερ ἔδωχας εἰς ἀπο- 
στολήν, ἄγει σοι Βακχεῖος ὃ τὴν ἐπιστολὴν φέρων" 

οὔτε γὰρ ἐφόδιον ἐχεῖνό y ἦν ἱκανὸν οὔτε πρὸς τὸν 
ἄλλον βίον ξυμφέρον, ἀδοξίαν δὲ πιλείστην μὲν τῷ δι- 
δόντι σοὶ παρασκευάζον, οὐ πολλῷ δὲ ἐλάττω κἀμοὶ 
τῷ λαμβάνοντι" διόπερ οὐ λαμβάνω: σοὶ δ᾽ οὐδὲν 
διαφέρει δῆλον ὅτι καὶ λαβεῖν καὶ δοῦναι τοσοῦτον" 
ὥςτε κομισάμενος ἄλλον τινὰ τῶν ἑταίρων ϑεράπευ- 

σον ὥςπερ ἐμέ καγὼ γὰρ ἱκανῶς ὑπὸ σοῦ ! τεϑερά- 
πευμαι. καὶ μοι τὸ τοῦ Ευριπίδου κατὰ καιρὸν ἔστιν 
εἰπεῖν, ὅτι σοὺ πραγμάτων ἄλλων ποτὲ ξυμπβσόντων 

εὔξει τοιοῦτον ἄνδρα σοι παρεστάναι 

ἘΡΊΟΥ ἈΓῚ: ETE 

τινῶν τῶν ἐνθάδε καὶ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνϑρώπου τοὺ 
ἀεί ue ἐλέγχοντος πάντα κακὰ ἀκούω. καὶ γάρ, μοι 
τυγχάνει ἐγγύτατα γένους ὧν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ οἰκῶν. 
ἐπειδὰν οὖν εἰςέλϑω οἴκαδε εἰς ἐμαυτοῦ, καὶ μου 

ἀκούσῃ ταῦτα λέγοντος, ἐρωτᾷ, εἰ οὐκ αἰσχύνομαι 
τολμῶν περὶ καλῶν ἐπιτηδευμάτων διαλέγεσϑαι » οὕτω 
φανερῶς ἐξελεγχόμενος περὶ τοῦ καλοῦ, Ori οὐδ᾽ αὐτὸ 

τοῦτο, ὅ τί ποτ᾽ ἔστιν, οἶδα. Καίτοι πῶς σὺ εἴσει, 
φησίν, ἢ λόγον ὅςτις καλῶς ! κατεστήσατο ἢ μή, ἢ 

ἄλλην πρᾶξιν ἡντινοῦν, τὸ καλὸν ἀγνοῶν; καὶ ὁπότε 

οὕτω διάκεισαι, οἴει σοι κρεῖττον εἶναι ζῆν μᾶλλον ἢ 
τεϑνάναι; Συμβέβηκε δή μοι, ὅπερ λέγω, κακῶς μὲν 
vg ὑμῶν ἀκούειν καὶ ὀγειδίζεσϑαι, κακῶς δὲ vm ἐκεί- 
γου. ἀλλὰ γὰρ ἴσως ἀναγκαῖον ὑπομένειν ταῦτα πᾶν- 

τα οὐδὲν γὰρ ἄτοπον, δἰ ὠφελοίμην. ἐγὼ οὖν «μοι 
δοκῶ, ὦ Ἱππία, ὠφελῆσϑαι ἀπὸ τῆς ἀμφοτέρων ὑμῶν 
ὁμιλίας" τὴν γὰρ παροιμίαν ὃ τὶ ποτε λέγει, τὸ χαλεπὰ 

τὰ καλά, δοκῶ μοι εἰδέναι. 

- , - » 

ὑπομνῆσαι δὲ gs βούλομαι, διότι καὶ τῶν ἄλλων Tga- - 
τ τ : t ; 

γῳδοποιῶν oi πλεῖστοι, ὅταν ὑπό τινος ἀποϑνήσκον- 

τὰ τύραννον εἰςάγωσιν, ἀναβοῶνται ποιοῦσι" 
* x 5 , ΕΣ u 
φίλον ἔρημος, ὦ τάλας, ἀπόλλυμαι" 

, * , 2 , 3 ^ LU 2 

χρυσίου δὲ σπάνει ἀπολλύμενον οὐδεὶς πεποίηκϑ. κα- 
A : E e e » : 

κεῖνο δὲ τὸ ποίημα τοῖς νοῦν ἔχουσιν OU κακῶς ἔχδιν 

δοκεῖ" 

οὐ χρυσὸς ἀγλαὸς σπανιώτατος ἐν ϑνατῶν δυςελπί-. 
στῳ βίῳ, 

οὖδ᾽ ἀδάμας οὐδ᾽ ἀργύρου κλῖναι πρὸς ἄνϑρωπον 
δοχιμαζόμεν᾽ ἀστράπτει πρὸς ὄψεις" 

οὐδὲ γαίας εὐρυπέδου γόνιμοι βρίϑοντες αὐτάρκεις 
γύαι, A QUIE OM ΔΝ. ; ! 

ὡς ἀγαϑῶν ἀνδυῶν ὁμοφράδμων νόησις. 
E ud r 

! ἔῤῥωσο, xal γίγνωσκε τοσοῦτον ἡμῶν διημαρτηκῶς, 

ἵνα πρὸς τοὺς ἄλλους βέλτιον προςφέρῃ. 

ΔΕΥΤΈΡΑ. 

* ΄ 
Πλάτων Διονυσίῳ εὖ πράττειν. 

Ἤκουσα ρχεδήμου, ὅτι σὺ ἡγεῖ χρῆναι περὶ σοῦ 
μὴ μόνον ἐμὲ ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐμοὺς 
ἐπιτηδβίους τοῦ φλαῦρον τι ποιεῖν ἢ λέγειν περὶ σοῦ" 
Δίωνα δὲ μόνον ! ἐξαίρετον ποιεῖ. οὗτος δὲ ὁ λόγος 
σημαίνει, τὸ Δίωνα ἐξαίρετον εἶναι, ὅτι οὐκ Goya ἐγὼ 
τῶν ἐμῶν ἐπιτηδείων" δἰ γὰρ ἤρχον. ἐγὼ οὕτω τῶν τε 
ἄλλων καὶ σοῦ καὶ Δίωνος, πλείω ἂν ἦν ὑμῖν T8 πᾶ- 
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σιν ἀγαϑὰ τοῖς τὸ ἄλλοις Ἕλλησιν, ὡς ἐγώ φημι. γὺν 

᾿ δὲ μέγας. ἐγώ εἶμι ἐμαυτὸν παρέχων τῷ ἐμῷ λόγῳ 

ἑπόμενον. καὶ ταῦτα λέγω ὡς οὐχ ὑγιές 1 τι Κρατιστό- 
λου καὶ Πολυξένου πρὸς σὲ εἰρηκότων, ὧν φασὶ λέγειν 

τὸν ἕτερον, ᾿Ολυμπιάσι ! πολλῶν τινῶν 

τῶν | uer ἐμοῦ σε κακηγορούντων. ἴσως γὰρ ὀξύτερον 
ἐμοῦ ἀκούει" T8 μὲν γὰρ οὐκ ἤκουσα. xe δέ, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, οὑτωσί σε ποιεῖν τοῦ λοιποῦ, ὅταν τι τοι- 
οὗτον λέγῃ τις περὶ ἡμῶν τινός, γράμματα πέμψαντα 
ἐμὲ ἐρέσϑαι" ἐγὼ γὰρ τἀληϑὴ λέγειν οὔτα ὀχνήσω 
οὔτ αἰσχυνοῦμαι. ἐμοὶ δὲ δὴ καὶ σοὶ τὰ πρὸς ἀλλή- 
λους οὑτωσὶ τυγχάνει ἔχοντα οὔτε αὐτοὶ ἀγνῶτές 
ἐσμεν οὐδενὶ Ἑλλήνων, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὔτε 7| συνου- 

ὅτι ἀκούσαι 

σία ἡμῶν σιγᾶται. μὴ ! λανϑανέτω δὲ cs ὅτι οὐδ᾽ εἰς 
τὸν ἔπειτα χρύνον σιγηϑήσεται" τοιοῦτοι OL παραδε- 
δεγμένοι εἰσὶν αὐτήν, ἅτε οὐκ ὀλίγην γεγενημένην οὐδ᾽ 
ἠρέμα. τὶ οὖν δὴ λέγω; νυνὶ ἐρῶ ἄνωϑεν ἀρξάμενος. 
πέφυχε ξυνιέναι εἰς ταὐτὸ φρονησίς τε καὶ δύναμις με- 

; UT duxi, ripe RR PEE A ; 
γάλη, καὶ ταῦτ᾽ ἀλληλ aet διώκει καὶ ζητεῖ καὶ ξυγγίγνε- 

ται" ἔπειτα καὶ οἵ ἄνϑρωποι χαίρουσι περὶ τούτων 
αὐτοί 18 διαλεγόμεν οἱ καὶ ἄλλων ἀκούοντες ἕν 18 ἰδίαις 

ξυνουσίαις καὶ ἐν ταῖς ποιήσεσιν, * οἷον καὶ περὶ “1ἐ- 
ρῶνος ὅταν διαλέγωνται ἄνϑρωποι καὶ Παυσανίου τοῦ 
“Ἱακεδαιμονίου, χαίρουσι τὴν Σιμωνίδου ξυνουσίαν πα- 
ραφέροντες, ἅ τε ἔπραξε καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 

Περίανδρον τὸν Κορίνϑιον καὶ Θαλῆν τὸν Μιλήσιον 

ὑμνεῖν εἰώϑασιν ἅμα, καὶ “Περικλέα καὶ ιναξαγόραν, 

καὶ Κροῖσον αὖ καὶ Σόλωνα ὡς σοφούς, καὶ Κῦρον 
ὡς δυνάστην. καὶ δὴ ταῦτα μιμούμενοι οἱ ποιηταὶ 
Κρέοντα μὲν καὶ Τειρεσίαν συνάγουσι, Πολύειδον ! δὲ 

καὶ Μίνω, Ἡγαμέμνονα δὲ καὶ Ινέστορα καὶ Ὀδυσσέα 

καὶ Παλαμήδη. ὡς δ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ Προμηϑέα Διὶ 
ταύτῃ πη συνῆγον oi πρῶτοι ἄνϑρωποι. τούτων δὲ 
τοὺς μὲν εἰς διαφοράν, τοὺς δ᾽ εἰς φιλίαν ἀλλήλοις 
ἰόντας, τοὺς δὲ ποτὲ μὲν εἰς φιλίαν, τοτὲ δ᾽ εἰς δια- 

φοράν, καὶ τὰ μὲν ὁμονοοῦντας, τὰ δὲ διαφερομένους 

ἄδουσι. πάντα δὴ ταῦτα λέγω τόδε βουλόμενος ἐνδεί- 
ἔασϑαι, ὅτι οὐκ ἐπειδὰν ἡμεῖς τελευτήσωμεν καὶ οἵ" 

λόγοι oi περὶ ἡμῶν αὐτῶν σεσιγήσονται, Gcr ἐπιμε- 
λητέον αὐτῶν ἐστίν. ἀνάγκη γάρ, ὡς ἔοικε, μέλειν ἡμῖν 
καὶ τοῦ ἔπειτα χρόνου, ἐπειδὴ καὶ τυγχάνουσι κατά 
τινα φύσιν οἱ μὲν ̓ ἀνδραποδωδέστατοι οὐδὲν φροντί- 
ζοντες αὐτοῦ, οἱ δ᾽ ἐπιεικέστατοι πᾶν ποιοῦντες, ὅπως 

ἂν εἰς τὸν ἔπειτα χθόνον εὖ ἀκούσωσιν. ὃ δὴ καὶ ἐγὼ 
τεκμήριον. ποιοῦμαι, ὅτι ἔστι τις αἴσϑησις τοῖς τε- 
ϑνεῶσι τῶν ἐνθάδε αἵ γὰρ βέλτισται ψυχαὶ μαντεύ- 

ονται ταῦτα οὕτως ἔχειν, αἵ 1 δὲ μοχϑηρόταται οὐ 
φασι, κυριώτερα δὲ τὰ τῶν ϑείων ἀνδρῶν μαντεύματα 
ἢ τὰ τῶν μή. οἶμαι δ᾽ ἔγωγε τοῖς ἔμπροσϑεν, περὶ 
ὧν λέγω, εἰ ἐξείη αὐτοῖς ἐπανορϑώσασϑαι τὰς αὑτῶν 
συνουσίας, πάνυ ἄν σπουδάσαι ὥςτε βελτίω λέγεσϑαι 

περὶ αὐτῶν ἢ νῦν. τοῦτο οὖν ἡμῖν ἔτι, σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, 
ἔξεστιν, εἴ τι ἄρα μὴ καλῶς πέπρακται κατὰ τὴν ἔμ- 
προσϑεν συνουσίαν, ἐπανορϑώσασϑαι καὶ ἔργῳ καὶ 
λόγῳ" περὶ γὰρ φιλοσοφίαν φημὶ ἐγὼ τὴν ἀληϑινὴν 
δόξαν ! ἔσεσϑαι ἡμῶν μὲν ὄντων ἐπιεικῶν βελτίω, 
φαύλων δὲ τοὐναντίον. καίτοι περὶ τούτου ἡμεῖς ἐπι- 
μελούμενοι οὐδὲν ἄν εὐσεβέστερον πράττοιμεν, οὐδ᾽ 
ἀμελοῦντες ἀσεβέστερον. ὡς δὴ δεῖ γίγνεσθαι, καὶ τὸ 

' 
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δίκαιον ἣ ἔχει, ἐγὼ φράσω. ἤλϑον ἐγὼ εἰς Σικελίαν 
δόξαν ἔχων πολὺ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ διαφέρϑιν" βουλό- 
μενος δὲ ἐλϑὼν εἰς Συρακούσας συμμάρτυρα, * λαβεῖν 
σέ, ἵνα δή μοι τιμῷτο φιλοσοφία καὶ παρὰ τῷ πλήϑει, 

τοῦτο δ᾽ οὐκ εὐαγές μοι ἀπέβη. τὸ δ᾽ αἴτιον οὐ λέγω 
ὅπερ ἂν πολλοὶ εἴποιεν, &ÀÀ ὅτι &gaívov οὐ πάνυ ἐμοὶ 
πιστεύειν σύ, ἀλλ᾽ ἐμὲ μέν πως ἀποπέμψασϑαι ἐθϑέ- 

λειν, ὅτέρους δὲ μεταπέμψασϑαι, καὶ ζητεῖν τὸ πρᾶγμα 
τί τὸ ἐμόν ἐστιν, ἀπιστῶν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. καὶ οἱ ἐπὶ 
τούτοις βοῶντες πολλοὶ ἦσαν, λέγοντες, ὡς σὺ ἐμοῦ 

μὲν καταπεφρόνηπας, ἄλλα δὲ ἐσπούδακας. ! ταῦτα δὴ 

διαβεβόηται. 0 δὲ μετὰ ταῦτα δίκαιόν ἐστι ποιεῖν, 
ἄκουε, ἵνα σοι καὶ ἀποκρίνωμαι ὃ σὺ ἐρωτᾷς, πῶς 

χρὴ ἔχειν ἐμὲ καὶ σὲ πρὸς ἀλλήλους. εἰ μὲν ὅλως φι- 
λοσοφίας καταπεφρόνηκας, ἐὰν χαίρειν" εἰ δὲ παρ᾽ 
ἑτέρου ἀκήκοας ἢ αὐτὸς βελτίονα εὕρηκας τῶν mug 
ἐμοί, ἐχεῖνα τίμα. εἰ δ᾽ ἄρα τὰ παρ᾿ ἡμῶν σοι GU. 
σκει, τιμητέον καὶ ἐμὲ μάλιστα. γὺν οὖν, ὥςπερ καὶ ἐξ 
ἀρχῆς, σὺ καϑηγοῦ, ἕψομαι δὲ ἐγώ: τιμώμενος μὲν 
γὰρ ὑπὸ σοῦ ! τιμήσω σέ, μὴ τιμώμενος δὲ ἡσυχίαν 
ἄξω. ἔτι δὲ σὺ μὲν ἐμὲ τιμῶν καὶ τούτου καϑηγού- 
μενος φιλοσοφίαν δόξεις τιμᾶν, καὶ αὐτὸ τοῦτο, ὃ τι 
διεσκόπεις καὶ ἄλλως, πρὸς πολλῶν εὐδοξίαν σοι οἴσει ' 

ὡς φιλοσόφῳ ὄντι" ἐγὼ δὲ σὲ τιμῶν μὴ τιμῶντα πλοῦ- 
τον δόξω ϑαυμαζειν τ καὶ διώχειν᾽ τοῦτο δ᾽ ἴσμεν 

ὅτι παρὰ πᾶσιν ὄνομα οὐ καλὸν ἔχει. ὡς δ᾽ ἐν xega- 
λαίῳ εἰπεῖν, σοῦ μὲν τιμῶντος, ἀμφοτέροις κόσμος, 

ἐμοῦ δέ, ὄνειδος ἀμφοῖν. περὶ μὲν οὖν ! τούτων ταῦ- 
τα. — Τὸ δὲ σφαιρίον, οὐκ ὀρϑῶς ἔχει. δηλώσει δὲ 
σοι ρχέδημος, ἐπειδὰν a. xai δὴ καὶ περὶ τοῦδε, 
ὃ τούτου τιμιώτερον τ ἐστὶ καὶ ϑειότερον, καὶ μάλα 
σφόδρ᾽ αὐτῷ δηλωτέον, ὑπὲρ οὗ σὺ πέπομφας ἀπο- 
φούμενος. qus γὰρ δὴ κατὰ τὸν ἐχείνου λόγον οὐχ 
ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαί σοι περὶ τῆς τοῦ πρώτου φύ- 
σεως. φραστέον δή σοι δὶ αἰνιγμῶν, v ἂν τι à δέλ- 
τος ἢ πόντου ἢ ris ἐν πτυχαῖς πάϑῃ, ὃ ἀναγνοὺς μὴ 
γνῷ. ὧδε γὰρ ἔχει. περὲ τὸν ! πάντων βασιλέα 
πάντ᾽ ἐστὶ καὶ ἐκείνου ἕνεκα πάντα, καὶ ἐκεῖνο 

αἴτιον ἁπάντων τῶν καλῶν. δεύτερον δὲ περὶ 
τὰ δεύτερα, καὶ τρίτον περὶ τὰ τρίτα. n ov» 
ἀνϑρωπίνη ψυχὴ περὶ αὐτὰ ὀρέγεται μαϑεῖν ποῖ ἀτ- 

τα ἐστὶ, βλέπουσα εἰς τὰ αὑτῆς συγγενῆ, ὦν οὐδὲν * 
ἱχαγῶς ἔχει. τοῦ δὴ βασι έως πέρι goi ὧν εἶπον, οὐδέν 

ἐστι τοιοῦτον. τὸ δὴ μετὰ τοῦτο ἡ ψυχή φησιν. αλλὰ 

ποῖόν τι μὴν τοῦτ᾽ ἐστίν, ὦ παῖ Διονυσίου καὶ 4ω- 
οἶδος, τὸ ἐρώτημα, 0 πάντων αἴτιόν ἐστι κακῶν; μᾶλ- 

λον δὲ ἢ περὶ τούτου ὠδὶς ἐν τῇ ψυχῆ ἐγγιγνομένη, 
ἣν εἰ μή τις ἐξαιρεϑήσεται, τῆς ἀληϑείας ὄντως οὐ μή- 

ποτε τύχη. σὺ δὲ τοῦτο πρὸς ἐμὲ ἐν τῷ κήπῳ ὑπὸ 
ταῖς δάφναις αὐτὸς ἔρησϑα ἐγννενοηκέναι καὶ εἶναι σὸν 
εὕρημα. καὶ ἐγὼ εἶπον, ! ὅτι τοῦτο εἰ φαίνοιτό σοι 
οὕτως ἔχειν, πολλῶν ἄν εἴης λόγων ἐμὲ ἀπολελυκῶώς. 

οὐ μὴν ἄλλῳ γέ nor ἔφην ἐντετυχηκέναι τοῦϑ᾽ εὕρη- 
κότι, ἀλλὰ ἢ πολλή μοι πραγματεία περὶ τοῦτ᾽ sii 

gv δὲ ἴσως μὲν ἀκούσας TOV, τάχα δ᾽ av ϑείᾳ μοίρᾳ 
κατὰ τοῦϑ᾽ ὁρμήσας, ἔπειτα αὐτοῦ τὰς ἀποδείξεις ὡς 
ἔχων βεβαίως οὐ κατέδησας, ἀλλ ἄττεις τοτὲ μὲν ov- 
τω, τοτὲ δὲ ἄλλως περὶ τὸ Morea LIP τὸ δὲ οὐδέν. 

ἐστι τοιοῦτον. καὶ τοῦτο οὐ σοὶ μόνῳ ' γέγονεν, ἀλλ᾽ 
16 
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sU ἴσϑι μηδένα πώποτέ μου τὸ ,πρῶτον ἀκούσαντα 

ἔχειν ἄλλως πως ἢ οὕτω κατ᾽ ἀρχάς, καὶ ὃ μὲν πλείω 

ἔχων πράγματα, ὃ δὲ ἐλάττω μόγις ἀπαλλάττονται, 

σχεδὸν δὲ οὐδεὶς ὀλίγα. τούτων δὴ γεγονότων καὶ 

ἐχόντων οὕτω σχεδὸν χατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν δὑρήκαμεν 

ὃ σὺ ἐπέστειλας, ὅπως δεῖ πρὸς ἀλλήλους ἡμᾶς ἔχειν. 

ἐπεὶ γὰρ βασανίξεις. αὐτὰ ξυγγιγνόμενός, τε ἄλλοις καὶ 

παραϑεώμενος παρὰ τὰ τῶν ἄλλων καὶ αὐτὰ ! καϑ' 

αὑτά, γὺν σοι ταῦτα 16; BL ἀληϑὴς ἢ βάσανος, προς- 

φύσεται, καὶ οἰκεῖος τούτοις, τὸ καὶ ἡμῖν ἔσει. πῶς οὖν 

οὐ ταῦτ ἔσται καὶ πάντα ἃ εἰρήκαμεν; τὸν Ἡρχέδη- 

μον γῦν 18 ὀρϑῶς ἐποίησας πέμψας, καὶ τὸ λοιπόν, 

ἐπειδὰν ἔιϑῃ πρὸς σὲ καὶ ἀπαγγοίλῃ τὰ παρ᾿ ἐμοῦ, 

μετὰ ταῦτα ἴσως ἄλλαι σε ἀπορίαι λήψονται. πέμψεις 

οὖν αὖϑις, ἂν ὀρϑῶς βουλεύῃ, παρ ἐμὲ τὸν ρχέδη- 

μον, ὁ δ᾽ ἐμπορευσάμενος ἥξει παλιν" καὶ τοῦτο ἐὰν 

δὶς ἢ τρὶς ποιήσῃς ! καὶ βασανίσῃς τὰ mag ἐμοῦ πεμ- 

φϑέντα ἱκαγῶς, ϑαυμαζοιμ᾽ ἄν εἰ μὴ τὰ πρὶν ἀπο- 

ρούμενα πολύ σοι διοίσει ἢ τὰ γῦν. ϑαῤῥοῦντες οὖν 

ποιδῖτε οὕτως" οὐ μὴ γάρ more τῆς ἐμπορίας ταύτης 

οὔτε σὺ στείλῃς οὔτε Ἡρχέδημος ἐμπορεύσεται καλλίω 

i ϑεοφιλεστέραν. εὐλαβοῦ * μέντοι μήποτϑ ἐκιέσῃ 

| ταῦτα εἰς ἀνϑρώπους ἀπαιδεύτους: σχεδὸν γάρ, ὡς 

ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ἔστι τούτων πρὸς τοὺς πολλοὺς κατα- 

γελαστότερα ἀκούσματα, οὐδ᾽ αὖ πρὸς τοὺς εὐφυεῖς 

ϑαυμαστότερά. τϑ καὶ ἐνθουσιαστικώτερα. πολλάκις δὲ 

λεγόμενα καὶ ael ἀκουόμενα καὶ πολλὰ ἔτη μόγις, ὧς- 

περ χρυσός, ἐκκαϑαίρεται μετὰ πολλῆς πραγματείας. 

ὃ δὲ ϑαυμαστὸν αὐτοῦ γέγονεν, ἄκουσον. εἰσὶ γὰρ 

ἄνϑρωποι ταῦτα ἀκηκοότες, καὶ πλείους, δυνατοὶ ! 

μὲν μαϑεῖν, δυνατοὶ δὲ μνημονεῦσαι καὶ ᾿βασανίσαγτες 

πάντῃ πάντως κρῖναι, γέροντες ἤδη καὶ οὐκ ἐλάττω 

τριάκοντα, ἐτῶν ἀκηκοότες, οἵ »ῦν ἄρτι σφίσι. φασὶ τὰ 

μὲν τότε ἀπιστότατα δόξαντα εἶναι γῦν πιστότατα καὶ 

ἐναργέστατα φαίνεσϑαι, ἃ δὲ τότε πιστότατα, γῦν 

τουναντίον. πρὸς ταῦτ οὖν σκοπῶν εὐλαβοῦ μήποτέ 

σοι μεταμελήσῃ τῶν νῦν ἀναξίως ἐκπεσόντων. μεγίστη 

δὲ φυλακὴ τὸ μὴ γφάφειν, ἀλλ᾽ ἐκμανϑάνειν" οὐ ! γὰρ 

ἔστι τὰ γραφέντα μὴ οὐκ ἐχπεσεῖν. διὰ ταῦτα οὐδὲν 

πώποτ᾽ ἐγὼ περὶ τούτων γέγραφα, οὐδ᾽ ἔστι σύγγραμ- 

μα “Πλάτωνος οὐδὲν οὐδ᾽ ἔσται, τὰ δὲ νῦν λεγομδνα 

Σωκράτους ἐστὶ καλοῦ χαὶ νέου γεγονότος. ἔῤῥωσο 

καὶ πείϑου, καὶ τὴν ἐπιστολὴν ταύτην νῦν πρῶτον 

πολλάκις ἀναγνοὺς κατάκαυσον. — Ταῦτα μὲν ταύτῃ. 

περὶ δὲ ΠΙολυξένου ἐθαύμασας, ὅτι οὐ ̓ πέμψαιμὶ σοι. 

ἐγὼ δὲ καὶ περὶ "vxóggovos |! καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

παρὰ σοὶ ὄντων λέγω καὶ πάλαι καὶ νῦν τὸν αὐτὸν 

λόγον, ὅτι πρὸς τὸ διαλεχϑῆναι καὶ φύσει, καὶ τῇ με- 

ϑόδῳ τῶν λόγων πάμπολυ διαφέρει αὐτῶν, καὶ οὐ- 

δεὶς αὐτῶν ἑκὼν ἐξελέγχεται, ὡς τινδς ὑπολαμβάνου- 

σιν, ἀλλ ἄκοντες. καὶ δοκεῖς μέντοι πάνυ μετρίως x8- 

χφῆσϑαί T8 αὐτοῖς καὶ δοδωρῆσϑαι. ταῦτα μὲν περὶ 

τούτων, πολλὰ ὡς περὶ τοιούτων. ΦΙιλιστίωνι δὲ, εἰ 

μὲν αὐτὸς χοῇ» σφόδρα χρῶ, εἰ δὲ οἷόν 18; Znsvain- 

zQ ! χρῆσον καὶ ἀπόπεμψον. δεῖται δὲ σοῦ καὶ Σπεύ- 
σιππος" ὑπέσχετο Ó μοι καὶ Φιλιστίων, εἰ σὺ ἀφίης 

αὐτόν, ἥξειν προϑύμως ᾿Ιϑήναζο. Τὸν ἐκ τῶν λιϑο- 

τομιῶν εὖ ἐποίησας ἀφεῖς. ἐλαφρὰ δὲ ἡ δέησις καὶ πε- 

ρὲ τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ καὶ περὶ Ἡγησίππου τοῦ Ἀρί- 

ΕΒ ΓΤ ΟΥΑΙ ΤΙΣ ET II 

S.A , » : - 
στωνος᾽ ἐπέστδιλας γάρ μοι, ἂν τις ἀδικῇ ἢ τοῦτον ἢ 
23 ', ^ ν᾿ “ U - 

ἐκείνους καὶ gv αἴσϑῃ, μὴ ἐπιτρέψειν. Καὶ περὶ * 
9, λ 7) B ^ SEU. S» ΄ D s 
υσικλείδου ταληϑὲς δἰπεῖν ἀξιον᾽ μόνος γὰρ τῶν ἐκ 

᾿ , 2 ' , 

Σικελίας ϑήναζο ἀφικομένων οὐδὲν μετεβάλετο περὶ 
LUE ADIDAS e ἥ 

τῆς σῆς καὶ ἐμῆς συνουσίας, ἀλλ᾽ ἀεί τι ἀγαϑὸν καὶ 
3 ONU MJ U - ^ ἐπὶ τὰ βελτίω λέγων περὶ τῶν γεγονότων διατελϑῖ. 

TP I ΤῊ. 

1]λάτων Διονυσίῳ χαΐρειν ἐπιστείλας dg ὀρϑῶς 
ἂν τυγχάνοιμι ! τῆς ᾿βελτίστης προςφρήσεως; ἢ ἢ μᾶλλον 

κατὰ τὴν ἐμὴν συνήϑειαν γφάφων εὖ πράττειν, ὥςπερ 
εἴωϑα ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς τοὺς φίλους προςαγορδύδιν; 

σὺ μὲν γὰρ δὴ καὶ τὸν ϑεόν, ὡς ἤγγειλαν oí τότϑ 

ϑεωροῦντες, προςεῖπες ἐν Δελφοῖς αὐτῷ τούτῳ ϑω- 
πεύσας τῷ ῥήματι, καὶ γέγραφας, ὡς φασί, 

χαῖρε καὶ ἡδόμενον βίοτον διάσωζε τυράννου. 

ἐγὼ δὲ οὐδὲ ἀνϑρώπῳ, μὴ ὅτι δὴ ! ϑεῷ, παρακδλευ- 
σαΐμην ἂν pav τοῦτο, ϑεῷ μέν, ὅτι παρὰ φύσιν προς- 
τάττοιμ ἂν" πόῤῥω γὰρ ἡδονῆς ἵδρυται καὶ λύπης τὸ 
ϑεῖον" ἀνϑρώπῳ δέ, ὅτι τὰ πολλὰ βλάβην ἡδονὴ καὶ 
λύπη γεννᾷ, δυςμαϑίαν καὶ λήϑην καὶ ἀφροσύνην καὶ 

ὑβοιν τίκτουσα ἐν τῇ ψυχῇ. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως εἰ- 
ρήσϑω παρ᾽ ἐμοῦ περὶ τῆς προςρήσεως" σὺ δ᾽ ἀνα- 
γνοὺς αὐτά, ὅπῃ βούλει δέξασϑαι, ταύτῃ δέχου. 
Φασὶ δ᾽ οὐκ ὀλίγοι, λέγδιν σὲ πρός τινας τῶν παρὰ 

σὲ' πρεσβευόντων, ὡς ἄρα σοῦ ποτὲ λέγοντος ἀκού- 

σας ἐγὼ μέλλοντος τάς ve “Ἑλληνίδας πόλδις ἐν Xuxe- 
λίᾳ οἰκίζειν καὶ Συρακουσίους ἐπικουφίσαι, τὴν ἀρχὴν 
ἀντὶ τυραννίδος εἰς βασιλείαν μεταστήσαντα, ταῦτ 

ἄρα σὲ μὲν τότε διεκώλυσα, ὡς σὺ φής, σοῦ σφόδρα 
προϑυμουμένου, γὺν δὲ Δίωνα διδάσκοιμι δρᾶν αὐτὰ 

ταῦτα, καὶ τοῖς διανοήμασι τοῖς σοῖς τὴν σὴν ἀρχὴν 
ἀφαιρούμεϑά σε. ! σὺ δ᾽ εἰ μέν τι διὰ τοὺς λόγους 
τούτους ὠφελεῖ, γιγνώσκεις αὐτός, ἀδικεῖς δ᾽ οὖν ἐμὲ 

τἀναντία τῶν γενομένων λέγων. ἄδην γὰρ ὑπὸ Φιλι- 

στίδου καὶ ἄλλων πολλῶν πρὸς τοὺς μισϑοφόρους καὶ 

εἰς τὸ Συρακουσίων πλῆϑος διεβλήϑην διὰ τὸ μένειν 
ἐν ἀκροπόλει, τοὺς δ᾽ ἔξωϑεν, εἴ τι γίγνοιτο ἁμάρτη- 

μα, πᾶν εἰς ἐμὲ τρέπειν, σὲ φάσκοντας πάντα ἐμοὶ 
πείϑεσθϑαι. σὺ δ᾽ αὐτὸς οἶσϑα σαφέστατα τῶν πολι- 

τικῶν ἐμὲ σοὶ κοινῇ πραγματευσάμενον ἑκόντα ὀλίγα 
* δὴ xor ἀρχάς, Ors τι πλέον ποιεῖν ἂν φήϑην, ἄλλα 

τ βραχέα ἄττα καὶ περὶ τὰ τῶν νόμων προοίμια 
σπουδάσαντα μετρίως. χωρὶς ὧν σὺ προςέγραψας 7 
τις frégoGg" ἀκούω γὰρ ὕστερον ὑμῶν τινας αὐτὰ δια- 
σκδυωρεῖν" δῆλα μὴν ἑκάτερα ἔσται τοῖς τὸ ἐμὸν ἦϑος 

δυναμένοις κρίνειν. ἀλλ οὖν, ὅπερ ἀρτίως εἶπον, οὐ 

διαβολῆς προςδέομαι πρός τὸ “Συρακουσίους καὶ εἰ δή 
τινας ἑτέρους πείϑεις λέγων αὐτά, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

ἀπολογίας. ! πρός τε τὴν προτέραν 7ϑνομένην διαβολὴν 
καὶ τὴν νῦν uer ἐκείνην μείζω φυομένην καὶ σφοδρο- 
τέρα». πρὸς δύο δή μοι διττὰς ἀναγκαῖον ποιήσασϑαι 

τὰς ἀπολογίας, πρῶτον μέν, ὡς εἰκότως σοι ἔφυγον 
κοινωνεῖν περὶ τὰ τῆς πόλδως πράγματα, τὸ δὲ δεύτε- 
ρον, ὡς οὐκ ἐμὴν ταύτην δἴρηκας συμβουλὴν οὐδὲ δια- 
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κώλυσιν, μέλλοντί σοι κατοικίζειν Ἑλληνίδας πόλεις ἐ ἐμ- 

ποδὼν ἐμὲ γεγενῆσϑαι. τὴν οὖν ἀρχὴν ὧν εἶπον περὶ 
προτέρων ' ἄχουε πρότερον. Ἤλϑον καλούμενος εἰς 
Συρακούσας ὑπό τε σοῦ καὶ Δίωνος, τοῦ μὲν δεδοκι- 

μασμένου παρ ἐμοὶ καὶ ξένου πάλαι γεγονότος, ἐν 
ἡλικίᾳ δὲ ὄντος μέσῃ τὸ καὶ καϑεστηκυίᾳ, ὧν δὴ παν- 
τάπασι χρεία τοῖς Xv» καὶ σμικρὸν, κεκτημένοις μέλ- 
λουσι περὶ τοσούτων, ὅσα ἣν τότε τὰ σὰ βουλεύεσθαι, 
σοῦ δὲ ὄντος μὲν σφόδρα γέου, πολλῆς δὲ ἀπειρίας 
οὔσης περί σε τούτων ὧν ἔμπειρον ἔδει γεγονέναι, xai 
σφόδρα ἀγνῶτος ἐμοί. τὸ μετὰ ! τοῦτο εἶτ᾽ ἂν ϑφωπος 
εἴτε ϑεὸς εἴτε τύχη τις μετὰ σοῦ Δίωνα ἐξέβαλε, καὶ 
ἐλείφϑης μόνος. dg οὖν οἴξι μοι τότε πολιτικῶν εἶναι 
χοινωνίαν πρὸς σέ, τὸν μὲν ἔμφρονα κοινωνὸν ἀπολω- 
λεκότι. τὸν δὲ ἄφρονα ὁρῶντι μετὰ πονηρῶν καὶ πολ- 
λῶν ἀνϑρώπων καταλελειμμένον; οὐκ ἄρχοντα, οἰόμε- 

γον δ᾽ ἄρχειν, ὑπὸ δὲ τοιούτων ᾿ἀνϑρώπων ἀρχόμε- 
γον; ἐν οἷς τὶ χρὴν ποιεῖν ἐμέ; μῶν οὐχ ὅπερ ἐποίουν, 
ἂν cio» ἐκ τῶν λοιπῶν, τὰ μὲν πολιτικὰ quigem ! 

δὲ πάντως, καΐπερ ἀλλήλων χωρὶς 7εγονότας καὶ δια- 

φόρους ὄντας, πειρᾶσϑαι φίλους αλλήλοις ὃ τι μαλι- 

στα ποιεῖν; τούτων δὴ καὶ σὺ μάρτυς, ὅτι τοῦτο αὐτὸ 
ξυντείνων ovz E πώποτε" καὶ μόγις μέν, ὅμως δ᾽ 
ὡμολογήϑη van πλεῦσαι μὲν οἴκαδε ἐμέ, * ἐπειδὴ πό- 

λεμος ὑμᾶς κατεῖχεν, εἰρήνης. δ᾽ αὐ γενομένης ἐλϑεῖν 

ἐμὲ τε καὶ Δίωνα εἰς Συρακούσας, σὲ δὲ καλεῖν ἡμᾶς. 
Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐγένετο τῆς ἐμῆς εἰς Συρακού- 

σας ἀποδημίας πέρι τῆς πρώτης καὶ τῆς πάλιν οἴκαδε 

σωτηρίας" τὸ δὲ deéssgo» εἰρήνης γενομένης ἐχάλεις με, 
οὐ κατὰ τὰς ὁμολογίας, ἀλλὰ μόνον ἥκειν ἐπέστελλες, 
Δίωνα δ᾽ εἰςαῦϑις ἔφησϑα μεταπέμψασϑαι. διὰ ταῦ- 
τα οὐκ ἦλϑον, ἀλλὰ καὶ Δίωνι TOT amt oum ᾧετο 
! γὰρ εἶναι βέλτιον ἐλϑεῖν ἐμὲ καὶ ὑπακοῦσαί σοι. τὸ 

δὲ μετὰ ταῦτα ὕστερον ἐνιαυτῷ τριήρης ἀφίκετο καὶ 
ἐπιστολαὶ παρὰ σοῦ, τῶν δ᾽ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς 7γ9αμ- 
μάτων ἤρχεν, ὡς, ἄν ἀφίκωμαι, τὰ Δίωνος μοι γενή- 
corro πράγματα πάντα κατὰ νοῦν τὸν ἐμόν, “μὴ ἀφι- 
κομένου δὲ ταναντία. αἰσχύνομαι δὴ λέγειν, ὅσαι τότε 
ἐπιστολαὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ᾽ ἄλλων ἤλϑον δια σε ἐξ 

Ἰταλίας καὶ Eo xai παρ᾽ ὅσους τῶν ἐμῶν οἰκείων 

καὶ τῶν ! γγωρίμων, καὶ πᾶσαι διακελευόμεναΐ μοι ἰέ- 

γαι xci δεόμεναι, σοὶ πάντως ἐμὲ πείϑεσϑαι. ἐδόχει 

δὴ πᾶσιν, ἀρξαμένοις ἀπὸ “4ἴωνος, δεῖν ἐμὲ πλεῦσαι 

χαὶ μὴ μαλϑακίξεσϑαι. χαΐτοι τήν ^ ἡλικίαν αὐτοῖς 

προὐτεινόμην xci περὶ σοῦ δισχυριζόμην, ὡς οὐχ οἷός 
T ἔσοιο ἀνταρχέσαι τοῖς διαβάλλουσιν ἡ nues xai βου- 

λομένοις εἰς ἔχϑραν ἐλϑεῖν" ἑώρων γὰρ καὶ τότε, καὶ 

γὺν ὁρῶ, τὰς μεγάλας οὐσίας καὶ ὑπερόγκους τῶν τε 
ἰδιωτῶν ! καὶ τῶν μονάρχων σχεδόν, ὅσῳπερ ἂν μεί- 
ἕους ὦσι, τοσούτῳ πλείους καὶ μείζους τοὺς διαβάλ- 

λοντας καὶ πρὸς ἡδονὴν μετὰ αἰσχρᾶς βλάβης, ὁμιλοῦν- 
τας τρεφούσας, οὗ κακὸν οὐδὲν μεῖζον γεννᾷ πλοῦτος 
18 καὶ 5 τῆς ἄλλης ἐξουσίας δύναμις. ὅμως δ᾽ οὖν 

πᾶντα ταῦτα χαίρειν ἐάσας ἦλϑον, διανοηϑείς, ὡς οὐ- 

δένα δεῖ τῶν ἐμῶν φίλων ἐμὲ αἰτιᾶσθαι, ὡς διὰ τὴν 

ἐμὴν ῥᾳϑυμίαν τὰ σφέτερα πάντα ἐξὸν μὴ ἀπολέσϑαι 

! διώλετο" ἐλϑὼν δέ, οἶσϑα γὰρ δὴ σὺ πάντα 1avrev- 

Je» ἤδη γενόμενα, ἐγὼ μὲν ἠξίουν δήπου κατὰ τὴν 
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ὁμολογίαν τῶν ἐπιστολῶν πρῶτον μὲν κατάγειν Δίωνα 
οἰκειωσάμενον, φράζων τὴν οἰκειότητα, ἣν εἰ ἐμοὶ τότϑ 
ἐπείϑου, τάχ ἂν βελτιον. τῶν νῦν γεγονότων ἔσχε, καὶ 
σοὶ καὶ Συρακούσαις καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, ὡς ἡ 

ἐμὴ δόξα μαντεύεται" ἔπειτα τὰ Δίωνος τοὺς οἰκείους 
ἔχειν ἠξίουν * καὶ μὴ διανείμασϑαι τοὺς διανειμαμέ- 
γους, οὗς οἶσϑα σύ: πρὸς δὲ τούτοις ᾧμην δεῖν τὰ 
χατ ἐνιαυτὸν ἕκαστον εἰωϑότα αὐτῷ κομίζεσθαι καὶ 

μᾶλλον ἔτι καὶ οὐχ ἧττον ἐμοῦ παραγενομένου πέμ- 
πεσϑαι. τούτων οὐδενὸς τυγχάνων ἠξίουν ἀπιέναι. τὸ 

μετὰ ταῦτα ἔπειϑές ue μεῖναι τὸν ἐγιαυτόν, φάσκων 
τὴν Δίωνος ἀποδόμενος οὐσίαν πᾶσαν τὰ μὲν ἡμίσεα 
ἀποπέμψειν. εἰς Κόρινθον, τὰ δ᾽ ἄλλα τῷ παιδὶ κα- 

ταλεΐψειν αὐτοῦ. πολλὰ ἔχων ! εἰπεῖν, ὦν ὑποσχόμενος 

οὐδὲν ἐποίησας, διὰ τὸ πλῆϑος αὐτῶν συντέμνω. τὰ 

γὰρ δὴ χρήματα πάντα ἀποδόμενος, οὐ πείσας Δίω- 
γα, φάσκων οὐ πωλήσειν ἄνευ τοῦ πείϑειν, τὸν κολο- 

φῶνα, ὦ ϑαυμάσιε, ταῖς ὑποσχέσεσιν ἁπάσαις νεανι- 
κώτατον ἐπέϑηκας" μηχανὴν γὰρ οὔτε καλὴν οὔτε 
κομιψὴν ovre δικαίαν οὔτε ξυμφέρουσαν εὗρες, ἐμὲ ἐκ- 
φοβεῖν, ὡς ἀγνοοῦντα τὰ τότε γιγνόμενα, ἵνα μηδὲ 
ἐγὼ ξητοίην τὰ χρήματα. ἀποπέμπεσϑαι. ! ἡνίχα γὰρ 
Ἡρακλείδην ἐξέβαλες, οὔτε Συρακουσίοις δοκοῦν δι- 
καίως ovr ἐμοί, διότι μετὰ Θεοδότου καὶ Εὐρυβίου 

συνεδεήϑην cov μὴ ποιεῖν ταῦτα, ταύτην λαβὼν ὡς 
ἱκανὴν πρόφασιν εἶπες, ὅτι καὶ πάλαι σοι δῆλος εἴην 

σοῦ μὲν οὐδὲν φροντίζων, Δίωνος δὲ καὶ τῶν Δίωνος 

φίλων καὶ οἰκείων, καὶ ἐπειδὴ νῦν Θεοδότης καὶ Ἥρα- 
χλείδης ἐν διαβολαῖς εἶεν οἰκεῖοι Δίωνος ὄντες, πᾶν 

μηχανῴμην, ὅπως οὗτοι μὴ δώσουσι δίκην. καὶ ταῦτα 
' μὲν ταύτῃ περὶ τὰ πολιτικὰ χοινγωνίας τῆς ἐμῆς καὶ 
σῆς" καὶ εἴ τινα ἕτέραν ἀλλοτριότητα. ἐνεῖδες ἐν ἐμοὶ" 

πρὸς σέ, εἰχύτως οἴει ταύτῃ πάντα ταῦτα γεγονέναι. 
χαὶ μὴ ϑαύμαζε- κακὸς γὰρ ἄν ἔχοντί γε νοῦν ἀνδρὶ 

φαινοίμην ἐνδίχως πεισϑεὶς ὑπὸ τοῦ μεγέϑους τῆς σῆς 
ἀρχῆς τὸν μὲν παλαιὸν φίλ ον καὶ ξένον, καχῶς πράτ- 

τοντὰ διὰ σέ, μηδὲν σοῦ χείρω, ἵνα οὕτως εἴπω, τοῦ- 
τον μὲν προδοῦναι, σὲ δὲ τὸν ἀδικοῦντα ἕλέσθϑαι, χαὶ 

πᾶν ! δρᾶν, ὅπη σὺ προςέταττες, ἕνεκα χρημάτων δη- 
λον ὅτι" οὐδὲν γὰρ ἄν ἕτερον ἔφησεν αἴτιόν τις εἶναι 
τῆς ἐμῆς μεταβολῆς, εἰ uasepaddum- ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
ταύτῃ γενόμενα τὴν ἐμὴν xol σὴν λυκοφιλίαν, χαὶ ἄκοι- 
γωνίαν διὰ σὲ ἀπειργάσατο. Σχεδὸν δ᾽ εἰς λόγον ὁ ὁ 
λόγος ἥκει μοι ξυνεχὴς τῷ νῦν δὴ γενομένῳ, περὶ οὗ 

μοι τὸ δεύτερον ἀπολογητέον ἔφην * εἶναι. σκόπει δὴ 
xci πρόςεχε πάντως, ἂν τὶ σοι ψεύδεσθαι δόξω καὶ 
μὴ ταληϑῆ λέγειν φημὶ γάρ σε “ἠρχεδήμου παρόντος 

ἐν τῷ κήπῳ καὶ Ἡριστοχρίτου, σχεδὸν ἡμέραις πρότε- 
gov εἴχοσι τῆς ἐμῆς ἐκ Συρακουσῶν οἴκαδ᾽ ἀποδημίας, 

ἃ νῦν δὴ λέγεις ἐμοὶ μεμφόμενον, ὡς “Ἡρακλείδου τὲ 
μοι καὶ τῶν ἄλλων πάντων μᾶλλον ἢ σοῦ μέλοι. καὶ 
μὲ τούτων ἐναντίον διηρώτησας, εἰ μνημογεύω, κατ᾽ 
ἀρχὰς ὅτ᾽ ἤλϑον, κελεύων cs τὰς πόλεις τὰς ' Ἕλλη- 
γίδας κατοικίζειν. ἐγὼ δὲ συνεχώρουν μεμνῆσϑαι καὶ 
ἔτι νῦν μοι δοκεῖν ταῦτ᾽ εἶναι βέλτιστα. ῥητέον δέ. ὦ 
Διονύσιε, καὶ τοὐπὶ τούτῳ τότε λεχϑέν. ἠρόμην γὰρ 

δή σε, πότερον αὐτὸ τοῦτό σοι ξυμβουλεύσαιμι μόνον 
ἢ τι καὶ ἄλλο πρὸς τούτῳ: σὺ δὲ καὶ μάλα ἀπεχρίνω 
μεμηνιμένως καὶ ὑβριστικῶς εἰς ἐμὲ, ὡς ᾧου — διὸ 
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τὸ τότε σοι ὕβρισμα »vr ὕπαρ ἄντ᾽ ὀνείρατος γέγο- 
yey —, εἶπες δὲ καὶ μάλ ἀπλάστως γελῶν, δὲ μέμνη- 

μαι, ὡς παιδουϑέντα μὲ ! ἐκέλευες ποιεῖν πάντα ταῦτα 
ἢ μὴ ποιεῖν. Ἔφην ἐγὼ κάλλιστα μνημονεῦσαίΐ 08. 
Οὐκοῦν παιδευϑέντα, ἔφησϑα, γεωμετρεῖν; ἢ πῶς; 

Κἀγὼ τὸ μετὰ ταῦτα ὃ ἐπήξει μοι. εἰπεῖν οὐκ εἶπον, 
φοβούμενος μὴ σμιχροῦ ῥήματος ἕνεκα τὸν ἔκπλουν, 
ὃν προςεδύκων, μή μοι στενὸς γίγνοιτο ἀντ εὐρυχω- 
ρίας. ἀλλ᾿ οὖν ὧν Évexo πάντ᾽ εἴρηται, ταῦτ ἐστί" μή 

μὲ διάβαλλε λέγων, ὡς οὐκ εἴων ἐγώ ge πόλεις Ἕλλη- 
γίδας ἐῤῥούσας ὑπὸ βαρβάρων οἰκίζειν, οὐδὲ ! Συρα- 

κουσίους ἐπικουφίσαι βασιλείαν ἀντὶ τυραννίδος μετα- 

στήσαντα. τούτων γὰρ οὐϑ᾽ ἧττον ἐμοὶ πρέποντα ἔχοις 
ἂν ποτὲ λέγων μου καταψεύσασϑαι, πρὸς δὲ τούτοις 

ἔτι Qu E τούτων εἰς ἔλεγχον λόγους ἐγὼ δοίην 
ἂν, εἴ τις ἱκανή που φαΐνοιτο κρίσις, ὡς ἐγὼ μὲν ἐκέ- 
λευον, σὺ δ᾽ οὐκ ἤϑελες πράττειν αὐτά" καὶ μὴν οὐ 

χαλεπὸν εἰπεῖν ἐναργῶς ὡς ἦν ταῦτα ἄριστα πραχϑὲέν- 
τα καὶ σοὶ καὶ Συρακουσίοις καὶ Σικελιώταις πᾶσιν. 
ἀλλ ὦ ! τᾶν, εἰ μὲν μὴ φὴς εἰρηκέναι, εἰρηκὼς ταῦτα, 
ἔχω τὴν δίκην" εἰ δ᾽ ὁμολογεῖς, τὸ μετὰ τοῦτο ἡγησά- 
μδξνος εἶναι σοφὸν τὸν Στησίχορον, τὴν παλινῳδίαν 
αὐτοῦ μιμησάμενος, ἐκ τοῦ ψεύδους εἰς τὸν ἀληϑὴ 
λόγον μεταστήσει. 

TETAPTH. 

Πλάτων Δίωνι Xopaxocío εὖ πράττειν. 

* Οἶμαι μὲν φανερὸν εἶναι διὰ παντὸς τοῦ χρόνου 
τὴν ἐμὴν προϑυμίαν περὶ τὰς συμβεβηκυίας πράξεις, 
καὶ ὅτι πολλὴν εἶχον περὶ αὐτῶν σπουδὴν εἰς τὸ ξυμ- 
περανϑῆναι, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕνεκα μᾶλλον ἢ τῆς ἐπὶ 
τοῖς καλοῖς φιλοτιμίας" γομίζω ! γὰρ δίκαιον εἶναι 
τοὺς ὄντας τῇ ἀληϑείᾳ ἐπιεικεῖς καὶ πράττοντας τοι- 
avra τυγχάνειν δόξης τῆς προςηκχούσης. τὰ μὲν ovv εἰς 
τὸ παρόν, σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, ἔχει καλῶς, τὰ δὲ περὶ τῶν 

μελλόντων ὃ μέγιστός ἐστιν ἀγών. ἀνδρείᾳ μὲν γὰρ 
καὶ τάχει καὶ ῥώμῃ διενεγκεῖν δόξειδν ἂν καὶ ἑτέρων 
εἶναί T ἀληϑείᾳ δὲ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ μεγαλο- 
πρεπείᾳ καὶ τῇ περὶ πάντα ταῦτα εὐσχημοσύνῃ, ! 
ξυμφαΐη τις ἂν τοὺς ἀντιποιουμένους. τὰ τοιαῦτα τι- 
μᾶν εἰκότως τῶν ἄλλων διαφέρει». γῶν οὖν δῆλον μέν 
ἐστιν ὃ λέγω" ἀναμιμνήσκειν δὲ ὅμως δεῖ ἡμᾶς αὐτούς, 
ὅτι προξήκει πλέον ἢ παΐδων τῶν ἄλλων. ἀνϑρώπων 

διαφέρειν, ὡς οἶσϑα δήπου. “φανεροὺς οὖν δεῖ ἡμᾶς 
γενέσϑαι ὅτι ἐσμὲν τοιοῦτοι οἱοίπερ φαμέν, ἄλλως τὸ 
καὶ ἐπειδή, σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, ὁᾷδιον ἔσται. τοῖς μὲν 

γὰρ ἄλλοις συμβέβηκεν ἀναγκαῖον εἶναι πλανηϑῆναι 
πολὺν ! τόπον, εἰ μέλλουσι γνωσθῆναι" τὸ δὲ vov 
ὑπάρχον περὶ σὲ τοιοῦτόν ἐστιν, ὥςτε τοὺς ἐξ ἀπά- 

σης τῆς οἰκουμένης, εἰ καὶ »εανικώτερόν ἐστιν εἰπεῖν, 
εἷς ἕνα τόπον ἀποβλέπειν, καὶ ἐν τούτῳ μάλιστα πρὸς 

σέ. ὡς οὖν ὑπὸ πάντων ὁρώμενος παρασχευάζου τὸν 
τε “υκοῦργον ἐκεῖνον ἀρχαῖον ἀποδείξων καὶ τὸν Κῦ- 
gov καὶ sí τις ἄλλος mors ἔδοξεν ἤϑει καὶ πολιτείᾳ 
διενεγκεῖν, ἄλλως τ καὶ ἐπειδὴ πολλοὶ καὶ σχεδὸν 
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ἅπαντες οἱ τῇδε λέγουσιν, ' ὡς πολλή ἐστιν ἐλπὶς E 

ἀναιρεϑέντος Διονυσίου διαφϑαρῆναι τὰ πράγματα 
διὰ τὴν σήν τὸ καὶ Ἡρακλείδου καὶ Θεοδότου καὶ τῶν 
ἄλλων γνωρίμων φιλοτιμίαν. μάλιστα μὲν οὖν μηδεὶς 
eh τοιοῦτος" ἐὰν δ᾽ ἄρα καὶ γίγνηταὶ τις» σὺ φαΐνου 
ἰατρεύων, καὶ πρὸς τὸ βέλτιστον ἔλϑοιτ᾽ ἂν. * ταῦτα 821 

δὲ ἴσως γβλοῖόν σοι φαίνεται εἶναι τὸ ἐμὲ λέγειν, διότι 

καὶ αὐτὸς οὐκ ἀγνοεῖς" ἐγὼ δὲ καὶ ἐν τοῖς ϑεάτροις 

ὁρῶ τοὺς ἀγωνιστὰς ᾿ ὑπὸ τῶν παίδων παροξυνομένους, 

μή τι δὴ ὑπό γε τῶν φίλων, οὖς ἂν τις οἴηται μετὰ 
σπουδῆς κατ΄ εὔνοιαν παρακελεύεσϑαι. vU» οὖν αὐτοί! 

| 
T8 ἀγωνίζεσϑε, xot ἡμῖν, εἴ του δεῖ, ἐπιστέλλετε. τὰ δ᾽ 

ἐνθάδε παραπλησίως ἔχει, καϑάπερ καὶ ὑμῶν παρόν- ! 
των. ἐπιστέλλετε δὲ καὶ ὃ τι πέπρακται ὑμῖν ! ἢ πράτ- B 
τοντες τυγχάγνετΒ, ὡς ἡμεῖς πολλὰ ἀκούοντες οὐδὲν d 

ἴσμεν. καὶ νῦν ἐπιστολαὶ παρὰ μὲν Θεοδότου καὶ * 
"Hooxàelov ἥκουσιν εἰς “Λακεδαίμονα καὶ Αἴγιναν, 
ἡμεῖς δέ, καϑάπερ εἴρηται, πολλὰ ἀκούοντες περὶ τῶν 

τῇδε, οὐδὲν ἴσμεν. ἐνθυμοῦ δὲ καὶ ὅτι δοκεῖς τισὶν &y-] - 
δεεστέρως τοῦ προζήκοντος ϑεραπευτικὸς εἶναι" μὴ; 
ovr λανϑανέτω σε, ὅτι διὰ τοῦ ἀρέσκειν τοῖς ἀνϑρώ-! 

ποις καὶ τὸ πράττειν ἐστίν, ἡ δ᾽ αὐϑάδεια ἐρημίᾳ "Ὁ 
| 

ξύνοικος. Εὐτύχει. 

—— πο óc | 

HEMH TH. 

Πλάτων Περδίχχᾳ εὖ πράττειν. 

Εὐφραίῳ μὲν συνεβούλευσα, καϑάπερ ἐπέστελλες, 
τῶν σῶν ἐπιμελούμενον περὶ ταῦτα διατρίβειν" δίκαιος 
δ᾽ εἰμὶ καὶ σοὶ ξενικὴν καὶ ἱερὰν ξυμβουλὴν λεγομένην | 
! συμβουλεύειν πδρί 16 τῶν ἄλλων ὧν ἂν φράζῃς καὶ D 
ὡς Εὐφραίῳ δεῖ τὰ vov χρῆσϑαι. πολλὰ μὲν γὰρ ὃ 
ἀνὴρ χρήσιμος, μέγιστον δὲ οὗ καὶ σὺ νῦν ἐνδεὴς εἶ 
διά τὸ τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τὸ μὴ πολλοὺς αὐτοῦ πέρι 
ξυμβούλους εἶναι τοῖς νέοις. ἔστι γὰρ δή τις φωνὴ τῶν | 
πολιτειῶν ἑκάστης, καϑαπερεΐ TU/OY ζώων, ἄλλη pi | 

δημοκχρατίας, ἄλλη δ᾽ ὀλιγαρχίας, ἡ δ᾽ αὐ μοναρχίας. | 
ταύτας φαῖεν μὲν ἄν ἐπίστασϑαι πάμπολλοι, πλεῖστον 
δ᾽ ! ἀπολείπονται τοῦ κατανοεῖν αὐτὰς πλὴν ὀλίγων δή E 

τιγων. ἥτις. μὲν ἂν οὖν τῶν πολιτειῶν τὴν αὑτῆς φϑὸγ- 
γηται φωνὴν πρός τὸ ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνϑρώπους, καὶ il 

τῇ φωνῇ τὰς πράξεις ἑπομένας ἀποδιδῷ, ϑάλλει τα ἀεὶ 

καὶ σώζεται, μιμουμθη δ᾽ ἄλλην φϑείρεται. πρὸς ταῦτ᾽ 

οὖν Εὐφραῖός σοι γίγνοιτ᾽ οὐχ ἥκιστα ἄν χφήσιμος, 
καίπερ καὶ πρὸς ἄλλα Qv ἀνδρεῖος" τοὺς γὰρ τῆς μο- 

»αρχίας λόγους οὐχ ἥκιστ᾽ αὐτὸν * ἐλπίζω συνεξευρή- 
σειν τῶν περὶ τὴν σὴν διατριβὴν ὄντων. εἰς ταῦτ᾽ οὖν 
αὐτῷ χφώμενος ὀνήσει 1E αὐτὸς καὶ ἐκεῖνον πλεῖστα 
ὠφελήσεις: ἐὰν δέ τις ἀκούσας ταῦτα εἴπῃ» Πλάτων," 

ὡς ἔοικε, προςποιδῖται μὲν τὰ δημοχρατίᾳ ξυμφέροντα | — 
εἰδέναι, ἐξὸν δ᾽ ἐν τῷ δήμῳ λέγειν καὶ συμβουλεύειν. 
αὐτῷ τὰ βέλτιστα, οὐ πώποτε ἀναστὰς ἐφϑέγξατο, 

πρὸς ταῦτ εἰπεῖν "ἔστιν" ὅτι Πλάτων ὀψὲ ἐν τῇ ma- 
τρίδι γέγονε, καὶ τὸν δῆμον κατέλαβεν ! ἤδη πρεσβύτε- 8 
ρον καὶ εἰϑισμένον ὑπὸ τῶν ἔμπροσϑεν πολλὰ καὶ 
ἀνόμοια τῇ ἐκείνου ξυμβουλῇ πράττϑιν" ÉnBb πάντων᾽ 
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* n , x ; ΩΣ INE 
3 ] ἄν ἥδιστα καϑάπερ πατρὶ συνεβούλευεν αὐτῷ, εἰ μὴ 

μάτην μὲν κινδυνεύσειν ᾧετο, πιλέον δ᾽ οὐδὲν ποιήσειν. 
s ee Ξ SNAM ἐκ ἐξ ἐς ἫΝ ; 

ταὐτὸν δὴ οἶμαι δρᾶσαι ἄν καὶ τὴν ἐμὴν ξυμβουλήν. 
: ddr : τ 

εἰ γὰρ δόξαιμεν ἀνιάτως ἔχειν, πολλὰ ἄν χαίρειν ἡμῖν 
: qe Ξ : 

] εἰπὼν ἐκτὸς ἄν γίγνοιτο τῆς περὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ ! 
ξυμβουλῆς. Εὐτύχει. 

Πλάτων 'Eppsía xai Ἔράσ a € x ga A eo "o EN x - € 
i d , 

εὖ πρᾶττειν. 

"Euoi φαίνεται ϑεῶν τις ὑμῖν τύχην ἀγαϑήν, ἂν 
εὖ δέξησϑε, εὐμενῶς καὶ ἱκανῶς παρασκευάζει». oi- 

κεῖτε γὰρ δὴ γείτονές τε ὑμῖν αὐτοῖς καὶ χρείαν ἔχον- 
D τες, ὥςτε ἀλλήλους ! εἰς τὰ μέγιστα ὠφελεῖν. Ἑρμείᾳ 

: μὲν γὰρ οὔτε ἵππων πλῆϑος οὔτε ἄλλης πολεμικῆς 

συμμαχίας οὐδ᾽ αὖ χρυσοῦ προςγενομένου γένοιτ ἂν 
| μείζων εἰς τὰ πάντα δύναμις, ἢ φίλων βεβαίων τε καὶ 
aoc ἐχόντων ὑγιές" Epiat δὲ καὶ Κορίσκῳ, πρὸς 
- τῇ τῶν εἰδῶν σοφίᾳ τῇ καλῇ ταύτῃ gu ἐγώ, καΐπερ 

γέρων ὧν, προςδεῖν σοφίας τῆς περὶ τοὺς πονηροὺς 
καὶ ἀδίκους φυλακτικῆς καὶ τινος ἀμυντικῆς δυνάμεως" 

f E ἄπειροι γάρ εἶσι διὰ τὸ ! μεϑ᾽ ἡμῶν μετρίων ὄντων 

χαὶ οὐ καχῶν συχνὸν διατετριφέναι τοῦ βίου. διὸ δὴ 
τούτων προςδεῖν εἶπον, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται τῆς ἀλη- 
ϑινῆς μὲν ἀμελεῖν σοφίας, τῆς δὲ ἀνϑρωπίνης Te καὶ 

x ἀναγκαΐας ἐπιμελεῖσϑαι μειζόνως ἢ δεῖ. ταύτην δ᾽ αὖ 
jte δύναμιν Ἑρμείας μοι φαΐνεται φύσει σε, ὅσα μήπω 

ξυγγεγονότι, * xoi τέχνῃ δι ἐμπειρίας εἰληφέναι. τὶ 

οὖν δὴ λέγω; goi μέν, Ἑρμεία, ποπειραμένος Ἔράστου 

xal Koplaxov πλέονα ἢ σύ, φημὶ καὶ μηνύω καὶ μαρ- 
ἢ τυρῷ μὴ ῥᾳδίως εὑρήσει» gs ἀξιοπιστότερα ἤδη τού- 

τῶν τῶν γειτόνων" ἔχεσϑαι δὴ παντὶ ξυμβουλεύω δι- 
καίῳ τρύπῳ τούτων τῶν ἀνδρῶν, μὴ πάρεργον ἥγου- 
μένῳ: Κορίσκῳ δὲ καὶ Ἔράστῳ πάλιν Ἑρμείου ἀντέ- 

B χεσϑαι ξύμβουλός εἰμι καὶ πειρᾶσϑαι ! ταῖς ἀνϑέξε- 
σιν ἀλλήλων εἰς μίαν ἀφικέσϑαι φιλίας ξυμπλοχήν. &v 

δὲ τις ὑμῶν. ἄρα ταύτην πῃ λύειν δοκῇ, τὸ “γὰρ ἀν- 
ϑρώπινον οὐ παντάπασι βέβαιον, δεῦρο παρ᾽ ἐμὲ καὶ 
τοὺς ἐμοὺς πέμπετε μομφῆς 
μαι γὰρ δίκῃ τε καὶ αἰδοῖ 
ἐλϑόντας λόγους, εἰ μή τι τὸ λυϑὲν μέγα τύχοι γε- 
γόμενον, ἐπῳδῆς ἡςτινοςοῦν μᾶλλον ἂν συμφῦσαι καὶ 
συνδῆσαι πάλιν εἰς τὴν προὐπάρχουσαν φιλότητά τε 

Οι καὶ κοινωνίαν, ἣν ὅταν μὲν φιλοσοφῶμεν ' ἅπαντες 
ἡμεῖς. τε καὶ ὑμεῖς, ὅσον ἂν δυνώμεϑα, καὶ ἑκάστῳ 

παρείκῃ, κύρια τὰ νῦν κεχρησμῳδημένα i ἔσται" τὸ δὲ 
ἄν μὴ δρῶμεν ταῦτα, οὐκ ἐρῶ" φήμην γὰρ ἀγαϑὴν 
μαντεύομαι, καὶ φημὶ δὴ PET ἡμᾶς πάντ᾽ ἀγαϑὰ 

ποιήσειν, ἂν ϑεὸς ἐϑέλῃ. Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν παᾶν- 

τας ὑμᾶς τρεῖς ὄντας ἂν αγνῶναι χρή, μάλιστα μὲν 
ἀϑρόους, εἰ δὲ μή, κατὰ δύο κοινῇ, κατὰ δύναμιν ὡς 

1 οἷόν T ἐστὶ πλειστάκις, καὶ χφῆσϑαι συνθήκῃ καὶ νό- 
μῳ κυρίῳ, ὅ ὃ ἐστι δίκαιον, ἐπομνύντας σπουδῇ T6 ἅμα 
μὴ ἀμούσῳ καὶ τῇ τῆς σπουδῆς ἀδελφῇ παιδιᾷ, καὶ 
τὸν τῶν πάντων ϑεὸν ἡγεμόνα τῶν τε ὄντων καὶ τῶν 

᾿ | 

᾿ 

κατήγορον ἐπιστολήν" οἷ- 

τοὺς παρ ἡμῶν ἐντεῦϑεν 
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μελλόντων, TOU τε ἡγεμόνος καὶ αἰτίου πατέρα κύριον 
» Ξ : 4 5 

! ἐπομνύντας, ὅν, ἄν ὄντως φιλοσοφῶμεν, εἰσόμεϑα 
2 z : Ξ : : ] 

πάντες σαφῶς sig δύναμιν ἀνθρώπων εὐδαιμόνων. 

—— dà — —— 

EBAOMH. 

Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰχείοις τε xal ἑταίροις 

πράττειν. 

᾿Επεστείλατέ μοι Ῥομίῖξειν δεῖν τὴν διάνοιαν ὑμῶν 

εἶναι τὴν αὐτήν, ἣν εἶχε καὶ Δίων, καὶ δὴ καὶ κοινω- 
νεῖν διεκελεύεσϑέ μοι, καϑ' ὅσον οἷός T eiui ἔργῳ 
καὶ λόγῳ. ἐγὼ δέ, εἰ μὲν δόξαν καὶ ἐπιϑυμίαν τὴν 
αὐτὴν ἔχετε ἐχείνῳ, ξύμφημι κοινωνήσειν», εἰ δὲ μή, 
βουλεύσεσϑαι πολλάκις. τίς δ᾽ ἦν ἡ ἐκείνου διάνοια 
καὶ ἐπιϑυμία, σχεδὸν οὐκ εἰκάζων ἀλλ᾽ ὡς εἰδὼς σα- 

φῶς εἴποιμ᾽ ἄν. ὅτε γὰρ κατ᾽ ἀρχὰς εἰς Συρακούσας 
£yo ἀφικόμην σχεδὸν € ἔτη τετταράκοντα γεγονώς, 4ἴων 
εἶχε τὴν ἡλικίαν, ἣν τὰ νῦν Ἱππαρῖνος γέγονε, καὶ ἣν 
ἔσχε τότε δόξαν, ταύτην καὶ Dierclesy ὃ ἔχων, Συρα- 
κουσίους οἴεσϑαι ! δεῖν ἐλευϑέρους εἶναι, κατὰ νόμους 
UPC ». ee bs "οι nre 

τοὺς ἀρίστους οἰκοῦντας" ὥςτε οὐδὲν ϑαυμαστόν, εἴ 
Ξ RS ^ oder 

τις ϑεῶν xoi τοῦτον εἰς τὴν αὐτὴν δόξαν περὶ πολι- 
, » , , , , 29$ € 

τείας ἐκείνῳ γενέσθαι σύμφρονα ποιήσειε. τίς δ᾽ qm» ὃ 
, Ξ : XE de - : 

τρύπος τῆς γενέσεως αὐτῆς; οὐκ ἀπάξιον ἀκοῦσαι νέῳ 
RCM ; M CHEESE RE Ecos 

καὶ μὴ γέῳ᾽ πειράσομαι δὲ ἐξ ἀρχῆς αὐτὴν ἐγὼ πρὸς 
[270.7 - v ' - , S NE 
ὑμᾶς OuEeLÓsiv: ἔχει γὰρ καιρὸν τὰ νῦν. Νέος ἐγὼ 

^ PAR GIL (HE 
7018 ὧν πολλοῖς δὴ ταῦτον ξἕπαϑον" φήϑην, εἰ ϑᾶτ- 

τον ἐμαυτοῦ γενοίμην κύριος, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως 
εὐθὺς ! ἱέναι. καὶ μοι τύχαι τινὲς τῶν τῆς πόλεως 

᾿ s ε REM sir 
πραγμάτων τοιαΐδε παρέπεσον. ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς 

τότε πολιτεΐας λοιδορουμένης μεταβολὴ γίγνεται, xa 

τῆς μεταβολῆς εἷς καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες προῦ- 
στῆσαν ἄρχοντες, ἕνδεκα μὲν ἐν ἄστει, δέχα δ᾽ ἐν Πει- 

ὅς 5, τάς É z Au ν ἐν 5} 
ραιεῖ, περὶ 6 ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα T ἐν τοῖς 
x τ S wv » 
ἄστεσι διοικεῖν ἔδει, τριάκοντα δὲ πάντων ἄρχοντες 

r, » , - 

κατέστησαν αὐτοκράτορες. τούτων δή ! τινες οἰκεῖοί TB 
» , Sui Ξ A 
ὄντες καὶ γνώριμοι ἐτύγχανον ἐμοί, καὶ δὴ καὶ παρε- 

^ es ; s 
κάλουν εὐθὺς ὡς ἐπὶ προςήκοντα πράγματά με. καὶ 
SA 3$8* € , οὖ 

ἐγὼ ϑαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαϑον ὑπὸ νεότητος" φήϑην 
VET ; 3 f 

γὰρ αὐτοὺς Ex τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον 
£ ; : Ξ EA ; 
ἄγοντας διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν, ὥςτε αὐτοῖς σφόδρα 

a : Ξ : ea UNDE ; 
προςεῖχον TOY νοῦν, τί πράξοιεν. καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς 
» x ᾿ aas - » , 13 ke 
ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὴν ἀποδείξαντας τὴν ἕμ- 

' , μοὶ ^ Li 2. 2 M προσϑεν πολιτείαν, τὰ τ ἀλλα καὶ φίλον ἄνδρα ἐμοὶ 

! πρεσβύτερον “Σωκράτη, ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἄν αἰσχυ- 
γοίμην εἰτεὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε, ἐπί τινα τῶν 
πολιτῶν μεϑ'᾽ ἑτέρων ἔπεμπον, βίᾳ ἄξοντα ὡς ἀποϑα- 

; : Β : I ; i τῷ 
γούμενον, * ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς, 
- β 3 Be REUS AES 

εἴτε βούλοιτο εἴτε ux" ὁ δ᾽ οὐκ ἐπείϑετο, πᾶν δὲ 
, ^ 2 LH ^ 

παρεχινδύγευσε παϑεῖν, πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων 
: xd aia ed Ἔν 2 E Ea 

γενέσϑαι κοινωνός" ἃ δὴ πᾶντα χαϑορῶν καὶ ἔτι αλ- 
Ξ ; Exe : 

λα τοιαῦτα οὐ σμικρά, ἐδυςχόρανά τε καὶ ἐμαυτὸν 
; SET iiy " ; HS Ξ 

ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν. χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ 
: Ξ 3 S MCI, 

μετέπεσε τὰ τῶν τριάκοντά τε καὶ πᾶσα ἢ τότε πολι- 
τεΐα. πάλιν δὲ βραδύτερον μὲν, exe δὲ us ὅμως ἢ 
περὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ καὶ ! πολιτικὰ ἐπιϑυμία. 
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! TQ φιλοσοφήσῃ. 

606 

ἦν οὖν καὶ ἐν ἐκείνοις, ἅτϑ ταταραγμένοις, πολλὰ 
γιγνόμενα, & τις ὧν δυοχεράνειδ, καὶ οὐδέν TL enum 
στὸν ἣν τιμωρίας ἐχϑρῶν γίγνεσϑαΐ τινών τισι μεί- 

ζους ἐν μεταβολαῖς" καίτοι πολλῇ γε ἐχρήσαντο oi 

τότε κατελϑόντες ἐπιεικδίᾳ. κατὰ δὲ τινα τύχην αὖ τὸν 
ἑταῖρον ἡμῶν “Σωχράτη τοῦτον δυναστεύοντές τινες 
εἰςάγουσιν εἰς δικαστήριον, ἀνοσιωτάτην αἰτίαν ἐπι- 
βάλλοντες καὶ πάντων ἥκιστα Σωκράτει ! προςήκου- 
σαν᾿ ὡς ἀσεβῆ γὰρ οἱ μὲν εἰφήγαγον, οἱ δὲ κατεψηφί- 
σαντο καὶ ἀπέκτϑιναν τὸν TOTB τῆς ἀνοσίου ἀγωγῆς 
οὐκ ἐϑελήσαντα μετασχεῖν περὶ ἕνα τῶν 1018 φευγόν- 
τῶν φίλων, 016 φεύγοντες ἐδυοτύχουν αὐτοί. σκοποῦντι 
δή μοι ταῦτα τὸ καὶ τοὺς ἀνϑρώπους τοὺς πιράττον- 
τας τὰ πολιτικά, καὶ τοὺς »όμους 78 καὶ ἔϑη, ὅσῳ 
μᾶλλον διεσκόπουν ἡλικίας τὸ εἰς τὸ πρόσϑεν προὺ- 

βαινον, τοσούτῳ χαλετιώτερον ἐφαΐνδτο ὀρϑῶς ' εἶναί 
μοι τὰ πολιτικὰ διοικεῖν. οὔτε γὰρ ἄνευ φίλων ἀνδρῶν 
καὶ ἑταίρων πιστῶν οἷόν T εἶναι πράττει», ovc οὐϑ'᾽ 
ὑπάρχοντας qv εὑρεῖν εὐπετές, οὐ γὰρ ἔτι ἐν τοῖς τῶν 
πατέρων ἤϑεσι καὶ ἐπιτηδεύμασιν 7 πόλις ἡμῶν διῳ- 
κεῖτο; καινούς T8 ἄλλους ἀδύνατον ἣν κτᾶσϑαι μετά 

τινος ῥᾳστώνης, τά τε τῶν νόμων γφάμματα καὶ ἔϑη 
διεφϑείρετο καὶ ἐπεδίδου ϑαυμαστὸν ὅσον, ὥςτε με, 
τὸ πρῶτον πολλῆς μεστὸν ὄντα ὁρμῆς ἐπὶ τὸ πράττειν 
' τὰ κοινά, βλέποντα εἰς ταῦτα καὶ φερόμενα ὁρῶντα 
πάντῃ πάντως, τελευτῶντα ἰλιγγιᾶν καὶ τοῦ μὲν σκο- 

πϑὶν μὴ ἀποστῆναι, πῇ ποτὲ ἂν ἄμδινον γίγνοιτο περὶ 
τὸ αὐτὰ ταῦτα, καὶ δὴ καὶ περὶ τὴν πᾶσαν πολιτείαν, 
* τοῦ δὲ πράττειν αὖ περιμένειν ἀεὶ καιρούς, τελευ- 

δὲ γοῆσαι περὶ πασῶν τῶν y» πόλεων, ὅτι 
ξύμπασαι πολιτούονται" τὰ γὰρ τῶν νόμων αὐ- 

ταῖς σχεδὸν ἀνιάτως ἔχοντά ἐστιν ἄνευ παρασκευῆς 
ϑαυμαστῆς τινὸς μετὰ τύχης λέγειν τε ἠναγκάσϑην, 

τῶντα 
Ξ 

χακῶς 

ἐπαινῶν τὴν ὀρϑὴν φιλοσοφίαν, ὡς ἐκ ταύτης ἔστι τά 
τ πολιτικὰ δίκαια καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν πάντα κατι- 

δεῖν᾽ κακῶν οὖν οὐ λήξειν τὰ ἀνϑρώπινα γένη, πρὶν 

ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούντων ὀρϑῶς ys καὶ ! ἀληϑῶς 

γένος εἰς ἀρχὰς ἔλϑῃ τὰς πολιτικὰς ἢ τὸ τῶν δυνα- 

στευύντων ἐν ταῖς πόλεσιν ἔκ τινος μοίρας ϑείας ὃν- 

Ταύτην δὴ τὴν διάνοιαν ἔχων εἰς 
Ἰταλίαν τε καὶ Σικελίαν ἤλϑον, ὅτε πρῶτον ἀφικόμην. 
ἐλϑόντα δὲ I) ὁ ταύτῃ λεγόμενος αὐ βίος εὐδαί- 

μων, ᾿Ιταλιωτικῶν τε καὶ Συρακουσίων τραπεζῶν πλή- 

enc, οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἤρεσε, δίς τε τῆς ἡμέρας ἐμπι- 

πλάμενον ζὴν καὶ μηδέποτε κοιμώμενον μόνον νύκτωρ, 
! καὶ ὅσα τούτῳ ἐπιτηδεύματα ξυνέπεται τῷ βίῳ ἐκ 
γὰρ τούτων τῶν ἐθῶν ovr ὧν φρόνιμος οὐδεὶς ποτδ 

γενέσϑαι τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἀνθρώπων ἐκ νέου 

ἐπιτηδεύων δύναιτο — οὐχ οὕτω ϑαυμαστῇ φύσει 
κραϑήσεται — σώφρων δὲ οὐδ᾽ ἂν μελλήσαι ποτὲ γε- 
γέσϑαι, καὶ δὴ καὶ περὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ὁ αὐτὸς 

λόγος ἂν εἴη. πόλις τε οὐδεμία ἂν ἠρεμήσαι κατὰ νό- 
μους οὐδ᾽ οὐςτιναςοῦν ἀνδρῶν οἰομένων ἀναλίσκειν μὲν 

δεῖν πάντα ἐς ὑπερβολάς, ! ἀργῶν δὲ εἰς ἅπαντα 

"y anu αὐ δεῖν rü "veg O oL πλὴν εἰς εὐωχίας καὶ 

πότους καὶ ἀφροδισίων σπουδὰς διαπονουμένας. ἀναγ- 

καῖον δὲ εἶναι ταύτας τὰς πόλεις εἰς τυραννίδας TE 

καὶ ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας μεταβαλλούσας μηδέ- 
ποῖβ λήγειν, δικαίου δὲ καὶ ἰσονόμου πολιτείας τοὺς 
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2 D E , E H , TT 
ἕν αὐταις δυναστεύοντας μηδ ογομα ακουοντὰς αὲε- 

πρόσϑεν διανοούμενος 

ἔσως μὲν 
χεσϑαι. ταῦτα δὴ πρὸς τοῖς 

εἰς Συρακούσας διεπορεύϑην, κατὰ τύχην, 
: E ; ; 

ἔοικε μὴν τότε μηχανωμένῳ ! τινὶ τῶν κρειττόνων «g- E 
χὴν βαλέσϑαι τῶν νῦν γεγονότων πραγμάτων περὶ 
Δίωνα καὶ τῶν περὶ “Συρακούσας: δέος δὲ μὴ καὶ 

πλειόνων ἔτι, ἐὰν μὴ νῦν ὑμεῖς ἐμοὶ πείϑησϑε τὸ δεύ- 

τερον συμβουλούοντι. πῶς οὖν δὴ λέγω πάντων ἀρχὴν 

γεγονέναι τῶν τότε τὴν εἰς * Σικδβλίαν ἐμὴν ἄφιξιν; 

ἐγὼ συγγενόμενος Δίωνι τότε νέῳ κινδυνεύω, τὰ δο- 
κοῦντα ἐμοὶ βέλτιστα ᾿ἀνϑρώποις δἶναι μηνύων διὰ 
λόγων καὶ πράττειν αὐτὰ ξυμβουλεύων, ἀγνοεῖν ὅτι 
τυραννίδος τινὰ τρόπον κατάλυσιν ἐσομένην μηχαγώ- 
μενος ἐλάνϑανον ἐμαυτόν. Δίων μὲν γὰρ δὴ μάλ 
εὐμαϑὴς ὧν πρός τε τάλλα καὶ πρὸς τοὺς τότε ὑπ᾽ 
ἐμοῦ λόγους λεγομένους οὕτως ὀξέως ὑπήκουσθ καὶ 
σφόδρα, ὡς οὐδεὶς πώποτε ὧν ἐγὼ 1 προςέτυχον νέων, Β 

καὶ τὸν ἐπίλοιπον βίον ζῆν ἠϑέλησε διαφερόντως τῶν 
πολλῶν ᾿Ιταλιωτῶν T8 καὶ Συιελιωτῶν, ἀρετὴν περὶ 

πλείονος ἡδονῆς τῆς τε ἄλλης τρυφὴς ἠγαπηκώς. ὅϑεν 
ἐπαχϑέστερον τοῖς περὶ τὰ τυραννικὰ γόμιμα ζῶσιν 
ἐβίω μέχρι τοῦ ϑανάτου τοῦ περὶ Διονύσιον γενομέ- 
γου. μετὰ δὲ τοῦτο διενοήϑη μὴ μόνον ἐν αὑτῷ ποτ᾽ 
ἂν χενέσϑαι ταύτην τὴν διάνοιαν, ἣν αὐτὸς ὑπὸ τῶν 
ὀρϑῶν λόγων ! ἔσχεν, ἐγγιγνομένην δ᾽ αὐτὴν καὶ ἐν C 

ἄλλοις ὁρῶν κατενόει, πολλοῖς μὲν οὐ, χιγνομένην δ᾽ ἡ 

οὖν ἔν τισιν, ὧν καὶ Διονύσιον ἡγήσατο ἕνα γενέσϑαι 
τάχ ἂν ξυλλαμβανόντων ϑεῶν, γενομένου δ᾽ αὐ τοῦ 

τοιούτου τὸν τ αὐτοῦ βίον καὶ τὸν τῶν ἄλλων Συ- 
ρακουσίων ἀμήχανον ἄν μακαριότητι, ξυμβῆναι γενό- 
μενον. πρὸς δὴ τούτοις φήϑη δεῖν ἐκ παντὸς τρόπου 
εἰς Συρακούσας 0 τι "τάχιστα ἐλϑεῖν ἐμὲ κοινωνὸν 

Ι 
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τούτων, γημένος τήν τ αὑτοῦ καὶ ἐμὴν ! συνου- Ὁ / μὴ 
σίαν, ὡς εὐπετῶς ἐξειργάσατο εἰς ἐπιϑυμίαν ἐλϑεῖν 
αὐτὸν τοῦ καλλίστου τε καὶ ἀρίστου βίου" 0 δὴ καὶ νῦν 
εἰ διαπράξαιτο, ἐν Διονυσίῳ ὡς ἐποχείρησθ.. μεγάλας 

ἐλπίδας εἶχεν yeu σφαγῶν καὶ ϑανάτων καὶ τῶν vUr 
γεγονότων κακῶν βίον ἂν εὐδαίμονα καὶ ἀληϑινὸν ἐν 
πάσῃ τῇ χώρᾳ κατασκευάσαι. ταῦτα Δίων ὀρϑῶς δια- 
γοηϑεὶς ἔπεισε μεταπέμπεσϑαι Διονύσιον ἐμέ, καὶ αὖ- 
τὸς ἐδεῖτο πέμπων ἥκειν ὃ τι τάχιστα ἐκ παντὸς τρό- 
που, ! πρίν τινας ἄλλους ἐντυχόντας Διονυσίῳ ἐπ᾿ ἀλ- E 
λον βίον αὐτὸν τοῦ βελτίστου παρατρέψαι. λέγων δὲ 
τάδε ἐδεῖτο, εἰ καὶ μακρότερα εἰπεῖν. τίνας γὰρ και- 
ρούς, ἔφη; μείξους περιμενοῦμεν τῶν γὺν παφαγεγονό- 
τῶν ϑείᾳ τινὶ τύχη; καταλέγων. δὲ τήν τ ἀρχὴν τῆς 

᾿παλίας καὶ Σικελίας καὶ τὴν αὑτοῦ δύναμιν * ἐν αὖ- 328 

τῇ, καὶ τὴν νεότητα καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν τὴν Διονυσίου, 
ς 1) 

φιλοσοφίας v8 καὶ παιδείας ὡς ἔχοι σφόδρα, λέγων, 
τούς τε αὑτοῦ ἀδελφιδοῦς καὶ τοὺς οἰκδίους, ὡς εὐπα- | n 

gis εἶεν πρὸς τὸν vm ἐμοῦ λεγόμενον «eb λόγον 

i βίον, ἱκανώτατοί T8 Διονύσιον συμπαρακαλεῖν, 
rea εἴπερ ποτέ, καὶ νῦν ἐλπὶς πᾶσα ἀποτελεσϑήσε- 

ται τοῦ τοὺς αὐτοὺς φιλοσόφους τϑ καὶ πόλεων ἂρ- 
χοντας μεγάλων. ξυμβῆναι γενομένους. τὰ μὲν δὴ πα- 
φακελεύματα ! ἦν ταῦτα T8 καὶ τοιαῦτα ἕτερα παμ- Β 

πολλα, τὴν δ᾽ ἐμὴν δόξαν, τὸ μὲν περὶ τῶν νέων ὅπῃ 
b : B z 

ποτὲ γενήσοιτο, εἶχε φόβος — αἵ γὰρ ἐπιϑυμίαι τῶν 
s 5: ; 

τοιούτων ταχεῖαι καὶ πολλάκις ἑαυταῖς ἐναντίαι φερό- 

ν 
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μεναι ---, τὸ δὲ Δίωνος ἦϑος ἠπιστάμην τῆς ψυχῆς 
πέρι φύσει τε ἐμβριϑὲς ὃν ἡλικίας τε ἤδη μετρίως 
ἔχον. ὅϑεν μοι σκοπεουμένῳ za διστάζοντι, πότερον 
εἴη πορευτέον καὶ ὑπακουστέον, ἢ πῶς, ὅμως ἔῤῥεψε 

C Ἰδεῖν, εἴ ποτέ τις τὰ διανοηϑέντα περὶ ! νόμων T8 καὶ 

πολιτείας ἀποτελεῖν ἐγχειφήσοι, χαὶ »vy πειρατέον εἷ- 
τ γαι" πείσας γὰρ ἕνα μόνον ἱκανῶς πάντα ἐξειργασμέ- 
γος ἐσοίμην ἀγαϑά. ταύτῃ μὲν δὴ τῇ διανοίᾳ τὸ καὶ 
τόλμῃ ἀπῆρα οἴκοϑεν, οὐχ ἡ τινὲς ἐδόξαζον, ἀλλ᾿ ci- 

E μὲν ἐμαυτὸν τὸ μέγιστον, μὴ δόξαιμὶ 7.018 
| ἐμαυτῷ παντάπασι λόγος μόνον ἀτεχνῶς eivai τις, ἔρ- 

εὐ yov δὲ οὐδενὸς &v ποτε ἑκὼν ἀνϑάψασϑαι, ΩΣ 

nj σειν δὲ προδοῦναι πρῶτον μὲν τὴν Δίωνος ξενίαν 18 
xoi! ἑταιρείαν ἐν κινδύνοις ὄντως γεγονότος οὐ σμι- 

κροῖς. εἴτ οὖν πάϑοι τι, εἴτ᾽ ἐκπεσὼν ὑπὸ “Διονυσίου 

xci τῶν ἄλλων ἐχϑρῶν ἔλϑοι παρ ἡμᾶς φεύγων καὶ 

ἀνέροιτο εἰπών" Ὦ Πλάτων, ἥκω σοι φυγὰς οὐχ ὅπλι- 

τῶν δεόμενος οὐδὲ ἱππέων ἐνδεὴς γενόμενος τοῦ ἀμύ- 
γασϑαι τοὺς ἐχϑρούς, ἀλλὰ λόγων xai πειϑοῦς, ἡ σὲ 

μάλιστα ἠπιστάμην ἐγὼ δυνάμενον ἀνϑρώπους γέους 
ἐπὶ τὰ ἀγαϑὰ χαὶ τὰ δίκαια προτρέποντα εἰς φίλιαν 

τε καὶ ἑταιρείαν | ἀλλήλοις καϑιστάναι ἑκάστοτε" ὧν 

ἐνδείᾳ κατὰ τὸ σὸν μέρος νῦν ἐγὼ καταλιπὼν Συρα- 
χούσας ἐνθάδε πάρειμι. καὶ τὸ μὲν ἐμὸν ἔλαττον ὄνει- 
δός σοι φέρει" φιλοσοφία δέ, ἣν ἐγκωμιάζεις ἀεὶ καὶ 
ἀτίμως φὴς ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων φέρεσϑαι, 

D πῶς οὐ προδέδοται τὰ νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, μέρος ὅσον ἐπὶ 

᾿ 899 σοὶ γέγονε; * καὶ Μεγαροῖ μὲν εἰ κατοικοῦντες ἐτυγ- 
χάνομεν, ἦλϑες δήπου ἂν μοι βοηϑὸς ἐφ᾽ ἅ ge παρε- 

L. χάλουν, ἢ πάντων ἄν φαυλότατον ἡγοῦ σαυτόν" νῦν 
δ᾽ ἄρα τὸ μῆκος τῆς πορείας καὶ τὸ μέγεϑος δὴ τοῦ 

E πλοῦ καὶ τοῦ πόνου ἐπαιτιώμενος οἴει δόξαν κακίας 

1 anogevseig Sad ποτε; πολλοῦ 78 καὶ δεήσει. “4εχϑέν- 

των δὲ τούτων τίς ἂν ἣν μοι πρὸς ταῦτα εὐσχήμων 
ἀπόχρισις; οὐκ ἔστιν. αλλ ἤλϑον μὲν κατὰ λόγον ἐν 

! Bj δίκῃ τε, ὡς οἷόν τε ἀνϑρώπων μάλιστα, διὰ ! τὰ τοι- 

«Ure καταλιπὼν τὰς ἐμαυτοῦ διατριβάς, οὔσας οὐκ 

" ἀσχήμονας, ὑπὸ τυραννίδα δοκοῦσαν ov πρέπειν τοῖς 
Ϊ ἐμοῖς λόγοις οὐδὲ ἐμοί. ἐλϑών τα ἐμαυτὸν ἠλευϑέρωσα 
υ Διὸς ξενίου καὶ τῆς φιλοσόφου ἀνέγκλητον μοίρας 

ἥ παρέσχον, ἐπονειδίστου γενομένης ἂν, εἴ τι καταμαλ- 

ϑακισϑεὶς καὶ ἀποδειλιῶν αἰσχύνης. μετέσχον κακῆς. 
ἐλϑὼν δέ, οὐ γὰρ δεῖ μηκύνειν, εὗρον στάσεως τὰ 
περὶ Διονύσιον μεστὰ ξύμπαντα zai διαβολῶν πρὸς 

σ τὴν τυραννίδα “Δίωνος πέρι. ' ἤμυνον μὲν οὖν καϑ' 
ὅσον ἠδυνάμην, σμικρὰ δ᾽ οἷός T ἤν, μηνὶ δὲ σχεδὸν 
ἴσως τετάρτῳ Δίωνα Διονύσιος αἰτιώμενος ἐπιβου- 
λεύειν τῇ τυραν» δι; σμικρὸν εἰς πλοῖον ἐμβιβάσας, 
ἐξέβαλεν ἀτίμως. oi δὴ Δίωνος τὸ μετὰ τοῦτο πάντες 
φίλοι ἐφοβούμεϑα, μή τινα ἐπαιτιώμενος τιμωροῖτο 
ὡς συναίτιον τῆς Δίωνος ἐπιβουλῆς περὶ δ᾽ ἐμοῦ καὶ 

ἢ διῆλϑε λόγος τις ἐν Συρακούσαις, ὡς τεϑνεὼς εἴην 
D ὑπὸ Διονυσίου, ὡς δὴ τούτων ἁπάντων τῶν ! τότε γε- 

γονότων αἴτιος. ὁ δὲ αἰσϑανόμενος πάντας ἡμᾶς οὕτω 

διατεϑέντας, φοβούμενος μὴ μεῖζον ἐκ τῶν φόβων ré 
»οιτό τι, φιλοφρόνως πάντας ἀνελάμβανε, καὶ δὴ καὶ 
αὐτὸν ἐμὲ παρεμυϑεῖτό τε καὶ ϑαῤῥεθ, διεκδλεύετο καὶ 

-l ἐδεῖτο πάντως μένειν" ἐγίγνετο γάρ οἵ τὸ μὲν ἐμὲ φυ- 
γεῖν ἀπ αὐτοῦ καλὸν οὐδέν, τὸ δὲ μένειν, διὸ δὴ καὶ 
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σφόδρα προςεποιεῖτο δεῖσϑαι. τὰς δὲ τῶν τυράννων 
δεήσεις ἴσμεν, ὅτι μεμιγμέναι ἀνάγκαις εἰσίν. ὃ δὴ μη- 
χανώμενος διεκώλυέ ! μου τὸν ἔχπλουν, εἰς ἀκρόπολιν 
ἀγαγὼν xal κατοικίσας, ὅϑεν οὐδ᾽ ἄν εἷς ἔτι με ναύ- 

χληρος μὴ ὅτι κωλύοντος ἐξήγαγε Διονυσίου, ἀλλ οὐδ᾽ 

εἰ μὴ πέμπων αὐτὸς τὸν κελεύοντα ἐξαγαγεῖν ἐπέστελ- 

λεν, οὔτ ἂν ἔμπορος οὔτε τῶν ἐν ταῖς τῆς χώρας 
ἐξόδοις ἀρχόντων οὐδ᾽ ἂν εἷς περιεῖδέ us μόνον ἐκ- 
πορευόμενον, ὃς οὐκ ἄν συλλαβὼν εὐϑέως παρὰ Διο- 

γύσιον πάλιν ἀπήγαγεν, ἄλλως 18 καὶ διηγγελμένον 

ἤδη ποτὲ τοὐναντίον * ἢ τὸ πρότερον πάλιν, ὡς Ππλά- 
τωνα Διονύσιος ϑαυμαστῶς ὡς ἀσπάζεται. τὸ δ᾽ εἶχε 
δὴ πῶς; τὸ γὰρ ἀληϑὲς δεῖ φράζειν. ἠσπάζετο μὲν 
«ei προϊόντος τοῦ χρόνου μᾶλλον κατὰ τὴν τοῦ τρό- 
ποῦ τ καὶ ἤϑους συνουσίαν, ἑαυτὸν δὲ ἐπαινεῖν μᾶλ- 

λον ἢ Δίωνα ἐβούλετό us καὶ φίλον ἡγεῖσϑαι διαφε- 
φόντως, μᾶλλον ἢ ἐκεῖνον, καὶ ϑαυμαστῶς ἐφιλονείχει 

πρὸς τὸ τοιοῦτον. ἡ δ᾽ ἄν οὕτως ἐγένετο, εἴπερ £ylyve- 
το, κάλλιστα, ὥκνει ὡς δὴ μανϑάνων zal ἀκούων τῶν 

περὶ φιλοσοφίαν ' λόγων οἰκειοῦσϑαι καὶ ἐμοὶ συγ- 

γίγνεσϑαι, φοβούμενος τοὺς τῶν διαβαλλόντων λόγους, 

μή πῃ παραποδισϑείη καὶ Δίων δὴ πάντα εἴη διαπε- 
πραγμένος. ἐγὼ δὲ πάντα ὑπέμενον, τὴν πρώτην διά- 

γοιαν φυλάττων ἧπερ ἀφικόμην, εἴ πως εἰς ἐπιϑυμίαν 
ἔλϑοι τῆς φιλοσόφου ζωῆς. ὁ δ᾽ ἐνίκησεν ἀντιτείνων. 
Καὶ ὃ πρῶτος δὴ χρόνος τῆς εἰς Σικελίαν ἐμῆς ἐπιδη- 
μήσεώς 18 χαὶ διατριβῆς διὰ πάντα ταῦτα ξυνέβη γε- 

»όμενος. μετὰ δὲ τοῦτο ἀπεδήμησά 18 ! καὶ πάλιν 
ἀφικόμην πάσῃ σπουδῇ μεταπεμπομένου Διονυσίου" 
ὧν δὲ ἕνεχα καὶ ὅσα ἔπραξα, ὡς εἰκότα T8 χαὶ δίκαια, 

ὑμῖν πρῶτον μὲν ξυμβουλεύσας & χρὴ ποιεῖν ἐκ τῶν 

γῦν γεγονότων, ὥστερον τὰ περὶ ταῦτα διέξειμι, τῶν 

ἐπανερωτωντῶν ἕνεκα, τί δὴ βουλόμενος ἦλϑον τὸ δεύ- 

τερον, ἵνα μὴ τὰ πάρεργα ὡς ἔργα μοι ξυμβαίνῃ λε- 
γόμενα. λέγω δὴ τάδε. Ἐχὼ τὸν συμβουλεύοντα ἀν- 
dpi κάμνοντι καὶ δίαιταν διαιτωμένῳ “μοχϑηρὰν πρὸς 
ὑγίειαν ἄλλο τι ! χρὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν μεταβάλλειν 

τὸν βίον, καὶ ἐθέλοντι μὲν πείϑεσϑαι καὶ τάλλα ἤδη 
παραινεῖν, μὴ ἐθέλοντι δέ, φεύγοντα ἀπὸ τῆς τοῦ τοι- 
οὕὐτου ξυμβουλῆς, ἄνδρα τε ἡγοίμην ἄν καὶ ἰατρικόν, 
τὸν δὲ ὑ ὑπομένοντα, τοὐναντίον ἄνανδρόν 16 καὶ ἄτεχνον. 
ταὐτὸν δὴ καὶ πόλει, εἴτα αὑτῆς εἷς εἴη κύριος sits 
καὶ πλείους, εἰ μὲν κατὰ τρόπον ὀρϑῇ πορευομένης 
ὁδῷ τῆς πολιτείας ξυμβουλεύοιτό τε τῶν προςφόρων, 

! γοῦν ἔχοντος τὸ τοῖς τοιούτοις ξυμβουλεύειν᾽ τοῖς δ᾽ 
ἔξω τὸ παράπαν βαίνουσι τῆς ὀρϑῆς πολιτείας καὶ 

μηδαμῇ ἀρετῶν αὐτῆς εἰς ἴχνος ἱέναι, προαγορεύου- 
σι δὲ τῷ ξυμβούλῳ τὴν μὲν πολιτείαν ἐᾶν καὶ μὴ κι- 
νεῖν, ὡς ἀποϑανουμένῳ * ἐὰν κινῇ; ταῖς δὲ βουλήσεσι 
xal ἐπιϑυμίαις αὐτῶν ὑπηρετοῦντα ξυμβουλεύειν xe- 
λεύουσι, τίνα τρόπον γίγνοιτ᾽ ἄν ῥᾷστά 18 καὶ τά- 
χιστα εἰς τὸν aei ἀθόνον, τὸν μὲν ὑπομένοντα ξυμ- 
βουλὰς τοιαύτας ἡγοίμην ἄν ἄγανδρον, τὸν δ᾽ οὐχ 
ὑπομένοντα ἄνδρα. ταύτην δὴ τὴν διάνοιαν ἐγὼ κεκτη- 
μένος, ὅταν τίς μοι ξυμβουλεύηται περὶ τινος τῶν με- 
χίστων περὶ τὸν αὑτοῦ βίον, οἷον περὶ χρημάτων χτή- 
σεως ἢ περὲ σώματος ἢ ψυχῆς, ἐπιμελείας, ἄν μέν o. 

μοι τὸ xod ἡμέραν ἔ ἔν τινι τρόπῳ δοκῇ ζῆν ἢ συμ- 
βουλεύοντος ἂν ἐθέλειν e ooa dul. περὶ ὧν ἀνακοι- 
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vovrat, προϑύμως ξυμβουλεύω καὶ οὐκ ἀφοσιωσάμενος 
μόνον ἐπαυσάμην" ἐὰν δὲ μὴ ξυμβουλεύηταί μοι τὸ 

παράπαν ἢ συμβουλεύοντι δῆλος ἢ μηδαμῇ πεισόμενος, 
ev roxlqtos ἐπὶ τὸν τοιοῦτον οὐκ ἔρχομαι συμβουλεύ- 
ga», βιασόμενος δέ, οὐδ᾽ ἂν υἱὸς ἢ μου. δούλῳ δὲ 

ξυμβουλεύσαιμ᾽ ἂν καὶ μὴ ἐϑέλοντά rs προςβιαζοίμην" 
πατέρα δὲ ἢ μητέρα ! οὐχ ὅσιον ἡγοῦμαι προςβιάζε- 
vu. μὴ νόσῳ παραφροσύνης ἐχομένους. ἐὰν δὲ τινὰ 
καϑεστῶτα ζῶσι βίον, ἑαυτοῖς ἀρέσκοντα, ἐμοὶ δὲ μή, 
μήτ᾽ ἀπεχϑάνεσϑαι μάτην γουϑετοῦντα μήτε δὴ κολα- 

κεύοντα γε ὑπηρετεῖν αὐτοῖς, πληρώσεις ἐπιϑυμιῶν ἐχ- 
πορίζοντα, ἃς κὐτὸς ἀσπαζόμενος οὐκ ἂν ἐθέλοιμι 

ζῆν. ταὐτὸν δὴ καὶ περὶ πόλεως αὑτοῦ διανοούμενον 
χρὴ ζῆν τὸν ἔμφρονα. λέγειν μέν, εἰ μὴ καλῶς αὐτῷ 
φαίνοιτο πολιτεύεσϑαι, εἰ μέλλοι ! μήτε ματαΐως ἐρεῖν 

μήτε ἀποϑανεῖσϑαι λέγων, βίαν δὲ πατρίδι Aes 

μεταβολῆς μὴ προςφέρει», ὅταν Gysv ura xai σφα- 
γῆς ἀνδρῶν μὴ δυνατὸν 5 γίγνεσϑαι τὴν ἀρίστην, ἥσυ- 
χίαν δὲ ἄγοντα εὔχεσϑαι τὰ ἀγαϑὰ αὑτῷ τε καὶ τῇ 

πόλει. Κατὰ δὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐγὼ ὑμῖν T ἂν 
ξυμβουλεύοιμι, ξυνεβούλευον δὲ καὶ Διονυσίῳ μετὰ 

“4ἴωνος, ζῆν μέντοι τὸ καϑ' ἡμέραν πρῶτον, εἴ πῶς 
ἐγκρατὴς αὐτὸς αὑτοῦ ὃ τι μάλιστα ἔσεσϑαι ! μέλλοι 

καὶ πιστοὺς φίλους τε καὶ ἑταίρους κτήσεσϑαι, ὅπως 

μὴ πάϑοι ἅπερ ὃ πατὴρ αὐτοῦ, ὃς παραλαβὼν Σικε- 
λίας πολλὰς καὶ μεγάλας πόλεις ὑπὸ τῶν βαρβάρων 

ἐκπεπορϑημένας, οὐχ οἷός T ἣν κατοικίσας πολιτείας 

ἐν ἑκάσταις καταστήσασϑαι πιστὰς ἑταίρων ἀνδρῶν, 
οὔτε ἄλλων δή ποϑὲν ὀϑνείων * ovre ἀδελφῶν, οὕς 

ἔϑρεψέ v8 αὐτὸς γεωτέρους ὄντας, ἔκ τε ἰδιωτῶν ἀρ- 
χοντας καὶ ἐκ πενήτων. πλουσίους ἐπεποιήκει διαφε- 
ρόντως. τούτων κοινωνὸν τῆς ἀρχῆς οὐδένα οἷος T ἦν 
πειϑοῖ καὶ διδαχῇ καὶ εὐεργεσίαις καὶ ξυγγενείαις 
ἀπεργασάμενος ποιήσασϑαι, “Δαρείου δὲ ἑπταπλασίῳ 
φαυλότερος ἐγένετο, ὃς οὐκ ἀδελφοῖς πιστεύσας Ἐν 

ὑφ αὑτοῦ | τραφεῖσι, κοινωνοῖς δὲ μόνον τῆς τοῦ Μή- 
δου τὸ καὶ εὐνούχου χειρώσεως, διένειμέ τε μέρη μείζω 
ἕκαστα ! Σικελίας πάσης ἑπτὰ καὶ πιστοῖς ἐχρήσατο 

τοῖς κοινωνοῖς καὶ οὐκ ἐπιτιϑεμένοις οὔτε αὐτῷ οὔτε 
ἀλλήλοις, ἔδειξέ τε παράδειγμα, οἷον χρὴ τὸν »ομοϑέ- 

τὴν xal βασιλέα τὸν ἀγαϑὸν rire dau νόμους γὰρ 

χατασχευάσας ἔτι καὶ γῦν διασέσωκε τὴν Περσῶν ἀρ- 

χήν. ἔτι δὲ ᾿Ιϑηναῖοι πρὸς τούτοις, οὐκ αὐτοὶ κατοι- 

χίσαντες πολλὰς τῶν Ἑλλήνων πόλεις ὑπὸ βαρβάρων 

ἐχβεβλημένας, ἀλλ οἰκουμένας παραλαβόντες, ὅμως 

ἑβδομήκοντα ἔτη διεφύλαξαν ! τὴν ἀρχὴν ἄνδρας qi- 
λους ἐν ταῖς πόλεσιν ἑκάσταις κεχτημένοι. Διονύσιος 
δὲ εἰς μίαν πόλιν ἀϑροΐσας πᾶσαν Σικελίαν ὑπὸ σο- 
φίας, πιστεύων οὐδενί, μόγις doc Om πένης γὰρ ἦν 
ἀνδρῶν φίλων καὶ πιστῶν, οὗ μεῖζον σημεῖον εἰς ἀρε- 
τὴν καὶ κακίαν οὐκ ἔστιν οὐδέν, τοῦ ἔρημον ἢ μὴ τοι- 
οὕτων ἀνδρῶν εἶναι. ἃ δὴ καὶ Διονυσίῳ ξυνεβουλεύο- 
μεν ἐχὼ καὶ Δίων, ἐπειδὴ τὰ παρὰ πατρὸς αὐτῷ ξυ»- 

εβεβήκει οὕτως ἀνομιλήτῳ ! μὲν παιδείας, ἀνομιλήτῳ 
δὲ συνουσιῶν τῶν προςηκουσῶν γεγονέναι, πρῶτον ἐπὶ 
ταῦτα ὁρμήσαντα φίλους ἄλλους αὑτῷ τῶν οἰκείων 
ἅμα καὶ ἡλικιωτῶν καὶ συμφώνους πρὸς ἀρετὴν κτή- 
σασϑαι, μάλιστα δ᾽ αὐτὸν αὑτῷ, τούτου γὰρ αὐτὸν 
ϑαυμαστῶς ἐνδεᾶ γεγονέναι, λέγοντες οὐκ ἐναργῶς οὕ 

ἘΡΊΙΒΤῸΟ  ΥἹΙ: 

τως; οὐ γὰρ ἦν ἀσφαλές, αἰγιττόμενι οι δὲ xoi διαμα- 

χόμενοι. τοῖς λόγοις, ὡς οὕτω μὲν πᾶς ἀνὴρ αὑτόν T8 

καὶ ἐκείνους, ὧν ἄν ἡγεμὼν, γίγνηται, σώσει, μὴ ταύτῃ 

δὲ τραπόμενος τἀναντία πάντα ἀποτελεῖ" 

δὲ ὡς λέγομεν, καὶ ἑαυτὸν ἔμφρονά τε καὶ σώφρονα 

ἀπεργασάμενος, εἰ τὰς ἐξηρημωμένας Σικελίας πόλεις | 

κατοικίσειε »όμοις τε ξυνδήσειε καὶ πολιτείαις, ὥςτε 

αὑτῷ τε οἰκείας καὶ ἀλλήλαις εἶναι πρὸς τὰς τῶν βαρ- 
βάρων βοηθείας, οὐ διπλασίαν τὴν πατρῴαν ἀρχὴν 

! mogevüeis E 

μόνον ποιήσοι, * πολλαπλασίαν δὲ ὄντως" ἕτοιμον γὰρ 538 
εἶναι τούτων γενομένων πολὺ μᾶλλον δουλώσασϑαι 
Καρχηδονίους τῆς ἐπὶ Τέλωνος αὐτοῖς γενομένης δου- 
λείας, ἀλλ οὐχ ὥςπερ γὺν τοὐναντίον ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 
φόρον ἐτάξατο φέρειν τοῖς βαρβάροις. ταῦτα ἦν τὰ 
λεγόμενα xai παρακελευόμενα ὑφ ἡμῶν τῶν ἐπιβου- 

λευόντων Διονυσίῳ, ὡς. πολλαχόϑεν ἐχώρουν oi τοι-᾿ 
- , a er ^ ἢ ι TI 

OVIOL λόγοι, ot δὴ καὶ κρατήσαντες παρὰ Διονυσίῳ, 

ἐξέβαλον μὲν Δίωνα, ἡμᾶς δ᾽ ! εἰς φόβον κατέβαλον. Β 
ἵνα δ᾽ ἐκπεράνωμεν οὐκ ὀλίγα πράγματα τὰ ἐν ὀλίγῳ 
χρόνῳ, ἐλϑὼν ἐκ Πελοποννήσου xci ϑηνῶν Δίων ἔρ- 

γῳ τὸν Διονύσιον ἐνουθέτησεν. ἐπειδὴ δ᾽ οὖν ἡλευϑέ- 
L 2 2 ^ Uu 

ρωσὲ τῷ xal ἀπέδωκεν αὐτοῖς δὶς τὴν πόλιν, ταὐτὸν 
' ', , , » - ^ 

πρὸς Δίωνα Συρακούσιοι τότε ἔπαϑον, ὅπερ καὶ Διο- 

γύσιος, ὅτε αὐτὸν ἐπεχείρει παιδεύσας καὶ ϑρέψας βα- 
XT λας τῆν νον AS E d SUR 

σιλέα τῆς ἀρχῆς ἄξιον οὕτω κοινωνεῖν αὐτῷ τοῦ βίου 

παντός ὁ δὲ τοῖς διαβάλλουσι ' καὶ λέγουσιν ὡς ἐπι- [C 

βουλεύων τῇ τυραννίδι “Δίων πράττοι πάντα, ὅσα 

ἔπραττεν ἐν τῷ τότε χρόνῳ, ἵνα ὃ μὲν παιδείᾳ δὴ τὸν 
γοῦν κηληϑεὶς ἀμελοῖ τῆς ἀρχῆς ἐπιτρέψας ἐκείνῳ, ὃ 
δὲ σφετερίσαιτο καὶ Διονύσιον ἐχβάλοι ἐκ τῆς ἀρχῆς 
δόλῳ. ταῦτα τότε ἐνίκησε καὶ τὸ δεύτερον ἐν Συρα- 

κουσίοις λεγόμενα, καὶ μάλα, ἀτόπῳ T8 καὶ αἰσχρᾷ, »i- 
κη τοῖς τῆς plene αἰτίοις. oio» γὰρ γέγονεν, ἀκοῦσαι 
χρὴ τοὺς ἐμὲ παρακαλοῦντας πρὸς τὰ γῦν πράγματα. 
! ἦλϑον ̓ ᾿Ιϑηναῖος ἀνὴρ ἐγώ, ἑταῖρος. 4iavos, σύμμα- 

χος αὐτῷ, πρὸς τὸν τύραννον, ὅπως ἀντὶ πολέμου φι- 
λίαν ποιήσαιμι. διαμαχόμενος δὲ τοῖς διαβάλλουσιν ἢ qr- 
τήϑην. πείϑοντος δὲ “Διονυσίου τιμαῖς χαὶ χφήμασι 

γενέσϑαι per αὐτοῦ ἐμὲ μάρτυρά τε καὶ φίλον πρὸς, 
τὴν εὐπρέπειαν τῆς ἐκβολῆς τῆς 4iavoc αὐτῷ yiyve-. 
σϑαι, τούτων δὴ τὸ πᾶν διήμαρτεν. ὕστερον E δὴ κα- 

τιὼν οἴκαδε Δίων ἀδελφὼ δύο προςλαμβάνει ! ἀιϑή- 
γηϑεν, οὐχ ἐκ φιλοσοφίας γεγονότε φίλω, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
περιτρεχούσης ἑταιρείας ταύτης. τῆς τῶν πλείστων φί- 
λων, ἣν ἐκ τοῦ ξενίζειν τε καὶ μυεῖν καὶ ἐποπτεύειν 

πραγματεύονται. καὶ δὴ καὶ τούτω τὼ ξυγκαταγαγόντε 
αὐτὸν φίλω ἐκ τούτων τε καὶ ἐκ τῆς πρὸς τὴν κάϑο- 
Doy ὑπηρεσίας ἐγενέσϑην ἑταίρω. ἐλϑόντες δὲ εἰς Σι- 
κελίαν, ἐπειδὴ Δίωνα * ἤσϑοντο διαβεβλημένον εἰς 884 
τοὺς ἐλευϑερωϑέντας vm αὐτοῦ Σικελιώτας ὡς ἐπι- 

βουλεύοντα γενέσϑαι τύραννον, οὐ μόνον τὸν ἑταῖρον 

καὶ ξένον προὔδοσαν, ἀλλ᾿ οἷον τοῦ φόνου αὐτόχειρες 

ἐγένοντο, ὅπλα ἔχοντες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοὶ τοῖς φο- 
γεῦσι παρεστῶτες ἐπίκουροι. καὶ τὸ μὲν αἰσχρὸν καὶ 
ἀνόσιον οὔτε παρίεμαι ἔγωγε ovre τι λέγω πολλοῖς 
γὰρ καὶ ἄλλοις ὑμνεῖν ταῦτα ἐπιμελὲς καὶ εἰς τὸν 
ἔπειτα μελήσει χρόνον" τὸ ! δὲ ϑηναίων πέρι λεγό- 

μενον, ὡς αἰσχύνην οὗτοι περιήψαν τῇ πόλει, ἔξαι- 
ροῦμαι" φημὶ γὰρ κακεῖνον ιϑηναῖον εἶναι, ὃς οὐ 
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EPISTOLA VII. 

» CONSER z TR ; v» 
zipovOoxe TOY αὐτὸν τοῦτον, ἐξὸν χρήματα: καὶ ἀλλας 

ἢ : ; 5 2x 5 , , 
τιμὰς πολλὰς λαμβάνειν. οὐ γὰρ διὰ βαναύσου φιλό- 
τητος ἐγεγόνει φίλος, διὰ δὲ ἐλευϑέρας παιδείας κου- 

γωνίαν, ἢ μόνῃ χρὴ πιστεύειν τὸν νοῦν κεκτημένον 
μᾶλλον ἢ ξυγγενείᾳ ψυχῶν καὶ σωμάτων" ὥςτο οὐκ 

ἀξίω ὀνείδους γεγόνατον τῇ πόλδει τὼ Δίωνα ἀποκτεί- 
ς ; ; S ; ΤῈΣ 

γαντε, ! ὡς ἐλλογίμω πώποτε ἄνδρε γενομένω. Ταῦ- 
; ; - um x 

τα εἴρηται πάντα τῆς ξυμβουλῆς ἕνεκα τῶν Διωνείων 

φίλων xal ξυγγενῶν. ξυμβουλεύω δὲ δή τι πρὸς τούτοις 
τὴν αὐτὴν ξυμβουλὴν καὶ λόγον τὸν αὐτὸν λέγων δὴ 

E ἢ Ξ ERES 
τρίτον τρίτοις ὑμῖν. μὴ δουλοῦσϑαι Σικελίαν ὑπ᾽ ἀν- 

; " ἽΕΙ TOP Ka ON UNA 
ϑρώποις δεσπόταις, μηδὲ ἄλλην πόλιν, *oc* 0.y' ἐμὸς 

οὔτε γὰρ τοῖς δουλουμένοις 
» E τ 

οὔτε τοῖς δουλωϑεῖσιν ἀμείνον, ! 
λόγος, ἀλλ᾿ ὑπὸ γόμοις" 

αὐτοῖς καὶ παισὶ 

παίδων τὸ ἐχγόνοις, ἀλλ οὀλέϑριος πάντως T πεῖρα, 

σμικρὰ δὲ καὶ ἀνελεύϑερα ψυχῶν ἤϑη τὰ τοιαῦτα ἀρ- 
πάζειν κέρδη φιλεῖ, οὐδὲν τῶν εἰς τὸν ἔτιδιτα καὶ εἰς 

τὸν παρόντα καιρὸν ἀγαϑῶν καὶ δικαίων εἰδότα ϑείων 

TE xai ἀνϑρωπίνων. ταῦτα πρῶτον μὲν “ίωνα ἐγὼ 

ἐπεχείρησα πεΐϑειν, δεύτερον δὲ Διονύσιον, τ τρίτους δὲ 

ὑμᾶς »vr. καὶ μοι πείϑεσϑε “Διὸς τρίτου σωτῆρος χά- 

QU, εἶτα εἰς Διονύσιον βλέψαντες καὶ Δίωνα, ὧν ὃ 

μὲν μὴ πειϑόμενος ζῃ τὰ νῦν οὐ ! καλῷς, ὁ δὲ πει- 

τὸ γὰρ τῶν καλλίστων ἐφιέ- 
μενον αὑτῷ τε καὶ πόλει πάσχειν, ὃ τι &Y πάσχῃ; πᾶν 

ὀρϑὸν καὶ καλόν. οὔτε γὰρ πέφυκεν ἀϑάνατος ἡμῶν 

οὐδείς, ovr εἴ τῳ ξυμβαίη, γένοιτ᾽ ἄν εὐδαίμων, ὡς 

| δοκεῖ τοῖς πολλοῖς. κακὸν γὰρ καὶ ἀγαϑὸν οὐδὲν λό- 
fief ends tos: Eres em τὰ ἐπ 

yov cir ἐστι τοῖς ἀψύχοις, * ἀλλ ἢ μετὰ σώματος 
: En : ; : à 

" | ovy ψυχῇ rovro ξυμβήσεται ἑκάστῃ ἢ κεχωρισμένῃ. 
πείϑεσθαι δὲ ὄντως ἀεὶ χρὴ τοῖς παλαιοῖς τὸ καὶ ἵδ8- 

φοῖς λόγοις, οἱ δὴ μηνύουσιν ἡμῖν ἀϑάνατον ψυχὴν 
εἶναι δικαστάς τε ἴσχειν. καὶ τίνειν τὰς μεγίστας τιμω- 
ρίας, ὅταν τις ἀπαλλαχϑῇ τοῦ σώματος. διὸ καὶ τὰ 

μεγάλα ἁμαρτήματα καὶ ἀδικήματα σμικρότερον δἶναι 

χρὴ »ομίζειν κακὸν πάσχειν ἢ δρᾶσαι. ὧν ὃ φιλοχρή- 

ματος πένης τ ἀνὴρ τὴν ψυχὴν οὔτε ἀκούει, ἐάν TB! 
ἀκούσῃ, καταγελῶν [ὡς οἴξται] πανταχύϑεν ἀναιδῶς 

y ἁρπάζει πᾶν ὃ τί περ ἂν οἴηται, καϑάπερ ϑηρίον, 

φαγεῖν ἢ πιεῖν ἢ περὶ τὴν ἀνδραποδώδη καὶ ἀχάρι- 
στοῦ; ἀφροδίσιον “λεγομένην οὐκ ὀρϑῶς, ἡδονὴν ἐκπο- 
ριεῖν αὑτῷ τῷ μὴ πίμπλασϑαι, τυφλὸς ὧν χαὶ οὐχ 
ὁρῶν οἷς ξυνέπεται τῶν πραγμάτων ἀνοσιονργία, κα- 
κὸν ἡλίκον. cei μετ᾽ ἀδικήματος ἑκάστου, ἣν ἀναγκαῖον 
τῷ ἀδικήσαντι συνεφέλκειν ἐπὶ T6 γῇ στρεφομένῳ καὶ 

ὑπὸ ! γῆς νοστήσαντι πορδίαν ἄτιμόν τε καὶ ἀϑλίαν 
πάντως πανταχῇ. Δίωνα δὴ ἐγὼ. λέγων ταῦτά τὸ καὶ 

ἄλλα τοιαῦτα ἔπϑιϑον, καὶ τοῖς ἀποκτείνασιν ἐκεῖνον 

δικαιότατ᾽ ἂν ὀργιζοίμην ἐχὼ τρόπον τινὰ ὁμοιότατα 
καὶ Διονυσίῳ" ἀμφότεροι γὰρ ἐμὲ καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν, ἅπαντας τὰ μέγιστα ἔβλαψαν ἀνθρώπους, 
ol μὲν τὸν βουλόμενον δικαιοσύνῃ χρῆσϑαι διαφϑ εί- 
gares, ὃ δὲ οὐδὲν ἐϑελήσας χρήσασϑαι δικαιοσύνῃ 

διὰ πάσης τῆς ἀρχῆς, ! μεγίστην δύναμιν ἔχων, ἐν ü 
pian φιλοσοφία v8 καὶ δύναμις ὄντως ἐν ταὐτῷ 
E, πάντων ἀνϑρώπων Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων 
| ἰἱάμψασαν ἱκανῶς δόξαν παρέστηκϑ πᾶσι τὴν. ̓ἀληϑῆ, 

| ὡς οὐκ ἂν more γένοιτο εὐδαίμων ovre πόλις ovr ἀνὴρ 
οὐδείς, ὃς ἂν μὴ μετὰ φρονήσεως ὑπὸ δικαιοσύνῃ δια- 
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γάγῃ τὸν βίον, ἤτοι ἐν αὑτῷ κεκτημένος ἢ ὁσίων ἀν- 
δρῶν ἀρχόντων ἐν ἤϑεσι τραφεὶς τὸ καὶ παιδευϑεὶς 

ἐνδίκως. ταῦτα μὲν Διονύσιος ! ἔβλαψε" τὰ δὲ ἄλλα 
ACT s UD ; τὸ UE ST; 

σμικρὰ ἄν εἴη πρὸς ταῦτα μοι. βλάβη. ὁ δὲ Δίωνα 
ἀποκτείνας οὐκ οἷδε ταὐτὸν ἐξειργασμένος τούτῳ. 

Alae. γὰρ. ἐγὼ σαφῶς οἶδα, ὡς oiov t& “περὶ ἀνϑρώ- 

πων ἄνϑρωπον διισχυρίζεσθαι, ὃ ὅτι τὴν ἀρχὴν εἰ κατέ- 

σχεν, ὡς οὐκ ἂν ποτδ ἐπ ἄλλο 78 σχῆμα ἀρχῆς ἐτρά- 

ctBTO ἢ ἐπὶ τὸ Συρακούσας μὲν πρῶτον * τὴν πα- 

τρίδα τὴν ἑαυτοῦ, ἐπϑὶ τὴν δουλείαν αὐτῆς ἀπήλλαξε 

καὶ φαιδρύνας ἐλδυϑερίῳ ἐν σχήματι κατέστησϑ, τὸ 
μετὰ τοῦτ ἂν πάσῃ μηχανῇ. ἐκόσμησθ νόμοις τοῖς 
ngocixovat τε καὶ ἀρίστοις τοὺς πολίτας, TO τὸ ἐρδ- 
ξῆς τούτοις προυϑυμοῖτ᾽ ἂν πρᾶξαι, πᾶσαν Σικϑβλίαν 

κατοικίζειν καὶ ἐλευϑέραν ἀπὸ τῶν βαρβάρων ποιδῖν, 

τοὺς μὲν ἐκβάλλων, τοὺς δὲ χειρούμενος oov Ἵόρωνος" 
τούτων δ᾽ αὐ γενομένων δὶ ἀνδρὸς δικαίου pe καὶ 
ἀνδρείου καὶ σώφρονος καὶ φιλοσόφου τὴν αὐτὴν ἀρε- 
τῆς ἂν πέρι γενέσϑαι δόξαν τοῖς πολλοῖς, ἥπερ ἂν, εἰ 

Διονύσιος ἐπείσϑη, παρὰ πᾶσιν ἄν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
ἀνϑρώποις ἀπέσωσε γδνομένη. νῦν δὲ ἢ πού τις δαί- 
μων ἢ τις ἀλιτήριος ἐμπεσὼν ἀνομίᾳ καὶ ἀϑεότητι καὶ 
τὸ μέγιστον τόλμαις ἀμαϑίας, ἐξ ἧς πάντα κακὰ πᾶ- 

σιν ἐῤῥίζωται καὶ βλαστάνει καὶ sic ὕστερον ἀποτελεῖ 
; 2 ; , A ; : 

κιρπὸν τοῖς γεννήσασι πιχρώτατον, αὕτη. πάντα τὸ 
δεύτερον ! avérgsWs τα xoi ἀπώλεσθ. νῦν δὲ δὴ. εὐφη- 
μῶμεν χάριν. οἰωγοῦ τὸ τρίτον. ὅμως δὲ μιμοῖσϑαι μὲν 

συμβουλεύω Δίωνα ὑμῖν τοῖς φίλοις τήν τα τῆς πατρί- 
δὸς δὕνοιαν καὶ τὴν τῆς τροφῆς σώφρονα δίαιταν ἐπὶ 
λῷον, ὡς δὲ ὀρνίϑων τὰς ἐκδίνου βουλήσεις πειρᾶσϑαι 

ἀποτϑβλεῖν᾽ αἱ δὲ ἤσαν, ἀκηκόατϑ παρ᾿ ἐμοῦ σαφῶς" 
τὸν δὲ μὴ δυνάμενον ὑμῶν Δωριστὶ ζῆν. κατὰ τὰ πά- 
τρια, διώκοντα δὲ τὸν 18 τῶν Δίωνος σφαγέων καὶ 

τὸν Σικελικὸν βίον, ' μήτε παρακαλεῖν μήτϑ. οἰδσϑαι 

πιστὸν ἂν τι καὶ ὑγιὲς πρᾶξαί mor&* τοὺς δὲ ἄλλους 

παρακαλδῖν imi πάσης Σικελίας κατοικισμόν T8. καὶ 
ἰσονομίαν ἔκ 1s αὐτῆς Σικθλίας καὶ ἐκ Πελοποννήσου 
ξυμσιάσης, φοβεῖσϑαι δὲ μηδὲ ᾿Ιϑήνας" εἰσὴ γὰρ καὶ 
ἐκεῖ πάντων ἀνθρώπων. διαφέροντες πρὸς ageriy ξενο- 
φόνων TB ἀνδρῶν μισοῦντες τόλμας. 
τὰ μὲν ὕστερα γένοιτ᾽ ἂν --- κατεπείγουσι δὲ ὑ ὑμᾶς αἵ 

Εἰ δ᾽ ovy ταῦ- 

τῶν στάσϑων πολλαὲ καὶ παντοδαπαὶ ! φυόμεναι ἑκά- 
στης ἡμέρας διαφοραί - εἰδέναι μέν που. χρὴ πάντα 

τινὰ ἄνδρα , o καὶ βοαχὺ δόξης ὀρϑῆς μετέδωκϑ, ϑεία 
τις τύχη, ὡς οὐκ, ἔστι παῦλα κακῶν. τοῖς στασιάσασι; 
πρὶν ἂν οἱ κρατήσαντες μάχαις: xoi ὀιβολαῖς ἀνϑρώ- 
πῶν καὶ 
παύσωνται τροπόμενοι τῶν ἐχϑρῶν, ἐγκρατεῖς δὲ ὃν- 
τὸς ἘΞ αὑτῶν, ϑέμενοι γόμους κοινοὺς μηδὲν μᾶλλον 

πρὸς ἡδονὴν αὑτοῖς ἢ τοῖς ἡττηϑεῖσι κειμένους, ἀναγ- 
κάσωσιν: αὐτοὺς χρῆσϑαι τοῖς »όμοις διτταῖς οὔσαις 
ἀνάγκαις, αἰδοὶ καὶ φόβῳ, φόβῳ μέν, διὰ τὸ χρείττους 
αὐτῶν βἶναι δεικνύντες τὴν βίαν, αἰδοῖ δὲ αὐ, διὰ τὸ 

κρβίττους φαίνεσϑαι reg. τα τὰς ἡδονὰς καὶ τοῖς νό- 
μοις μᾶλλον ἐϑέλοντές Je xai δυνάμενοι δουλεύειν. 

ἄλλως δὲ οὐκ ἔστιν ὡς ἂν ποτε κακῶν λήξαι πόλις ἐν 

αὑτῇ στασιάσασα, ἀλλὰ στάσεις | καὶ ἔχϑραι καὶ μές 
σὴ καὶ, ἀπιστίαι ταῖς οὕτω διατεϑείσαις πόλεσιν [ἅπερ 
αὐταῖς πρὸς αὑτὰς «si γίγνεσθαι φιλεῖ. τοὺς δὴ κρα- 
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τήσαντας ἀεὶ χρή, ὅτανπερ ἐπιϑυμήσωσι σωτηρίας, 
αὐτοὺς ἐν αὑτοῖς ἄνδρας. προκρῖναι. τῶν ἄλλων, ovg ἂν 
πυνϑάνωνται ἀρίστους ὄντας, πρῶτον μὲν γέροντας, 
καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας κεχτημένους OixOL καὶ προ- 
γόνους αὑτῶν ὃ τι μάλιστα πολλούς τε καὶ ἀγαϑοὺς 

καὶ ὀνομαστοὺς καὶ κτῆσιν κεχτημένους πάντας ! ἵκα- 
»ή»" ἀριϑμὸν δὲ εἶναι μυριάνδρῳ πόλει πεντήκοντα 
ἱκανοὶ τοιοῦτοι᾽ τούτους δὲ δεήσεσι καὶ τιμαῖς O τι 
μεγίσταις οἴχοϑεν μεταπέμπεσϑαι; μεταπεμψαμένους 

δὲ ὀμόσαντας δεῖσθαι καὶ κελεύειν θεῖναι νόμους, μή- 
τε γικήσασι μήτε νικηϑεῖσι νέμειν πλέον, τὸ δὲ ἴσον 
xal κοινὸν πάσῃ τῇ πόλει. τεϑέντων δὲ τῶν νόμων ἐν 
τούτῳ δὴ τὰ πάντα ἐστίν. ἂν μὲν γὰρ oi νενικηκότες 
ἥττους αὑτοὺς τῶν γόμων μᾶλλον τῶν νεγικημένων 
παρέχωνται, πάντ᾽ ἔσται σωτηρίας "18 καὶ εὐδαιμονίας 
μεστὰ καὶ πάντων κακῶν ἀποφυγή᾽ εἰ δὲ μή, μήτ᾽ ἐμὲ 
μήτ᾽ ἄλλον κοινωνὸν παρακαλεῖν. ἐπὶ τὸν μὴ πειϑόμε- 
vor τοῖς νῦν “ἐπεσταλμένοις. ταῦτα γάρ ἐστιν ἀδελφὰ 
ὧν re Δίων ὧν τ᾽ ἐγὼ ἐπεχειρήσαμεν Συρακούσαις εὖ 
φρογοῦντες συμπρᾶξαι, δεύτερα μήν" πρῶτα δ᾽ ἦν ἃ 
τὸ πρῶτον ἐπεχειρήϑη uer αὐτοῦ Διονυσίου πραχϑῆ- 

γαι πᾶσι κοινὰ ἀγαϑά, τύχη δὲ τις ἀνϑρώπων κρεΐτ- 

τῶν διεφύρησε. τὰ δὲ νῦν ὑμεῖς ! πειρᾶσϑε εὐτυχέστε- 
gov αὐτὰ ἀγαϑῇ πρᾶξαι μοίρᾳ καὶ ϑείᾳ τινὶ τύχῃ. 

Ξυμβουλὴ μὲν δὴ καὶ ἐπιστολὴ εἰρήσϑω xoi ἢ παρὰ 
Διονύσιον ἐμὴ προτέρα ἀφιξις" ἡ δὲ δὴ ὑστέρα πορεία 
τὸ καὶ πλοῦς ὡς εἰκότως TE ἅμα καὶ ἐμμελῶς γέγονεν, 

ᾧ μέλει ἀκούειν, ἔξεστι τὸ μετὰ τοῦτο. ὃ μὲν γὰρ δὴ 
πρῶτος χρόνος τῆς & Σικελίᾳ διατριβὴς μοι διεπεράν- 
ϑη, * καϑάπερ εἶπον, πρὶν συμβουλεύειν τοῖς οἰκείοις 

καὶ ἑταίροις τοῖς περὶ Δίωνα" τὸ μετ᾽ ἐκεῖνα δ᾽ οὖν 
ἔπϑισα ὅπῃ δήποτ᾽ ἠδυνάμην Διονύσιον ἀφεῖναί με, 

εἰρήνης δὲ γενομένης, ἣν γὰρ τότε πόλεμος ἐν Σικελίᾳ, 
ξυνωμολογήσαμεν ἀμφότεροι. Διονύσιος μὲν ἔφη με- 
τατον τοι 4iova καὶ ἐμὲ παλιν καταστησάμενος 

τὰ περὶ τὴν ἀρχὴν ἀσφαλέστερον ἑαυτῷ, Δίωνα δὲ 
ἠξίου διανοεῖσθαι μὴ φυγὴν αὑτῷ γεγονέναι τότε, ' 

μετάστασιν δέ" 
τοῖς λόγοις. γενομένης δὲ εἰρήνης μετεπέμπετό με, 

“ίωνα δὲ ἐπισχεῖν ἔτι ἐνιαυτὸν ἐδεῖτο, ἐμὲ δὲ ἥκειν ἐκ 
παντὸς τρόπου ἠξίου. Δίων μὲν οὖν ἐκέλευέ τέ ug 

πλεῖν καὶ ἐδεῖτο" καὶ γὰρ δὴ λόγος ἐχώρει πολὺς ἐκ 
Σικελίας, ὡς Διονύσιος ϑαυμαστῶς φιλοσοφίας ἐν 

ἐπιϑυμίᾳ παλιν εἴη 7εγονὼς τὰ vOv: ὅϑεν ὃ Δίων 

συντεταμένως ἐδεῖτο ἡμῶν τῇ μεταπέμψει μὴ ἀπειϑεῖν. 
ἐγὼ δὲ ἤδη uiv ! που κατὰ τὴν φιλοσοφίαν τοῖς νέοις 

πολλὰ τοιαῦτα γιγνόμενα" ὅμως δ᾽ οὖν ἀσφαλέστερόν 

μοι ἔδοξε: χαΐρειν τότε ye πολλὰ καὶ Δίωνα καὶ Διο- 

γύσιον ἐᾶν, καὶ ἀπηχϑόμην ἀμφοῖν ἀποκχρινάμδνος, 
ὅτι γέρων τε εἴην καὶ κατὰ τὰς ὁμολογίας οὐδὲν γί- 
jvouo τῶν τὰ νῦν πραττομένων. ἔοικ δὴ τὸ μετὰ 
τοῦτο Ἡρχύτας τὸ παρὰ Διονύσιον ἀφικέσϑαι — 
ἐγὼ γὰρ πρὶν ἀπιέναι ξενίαν καὶ φιλίαν Ἡρχύτῃ καὶ 
τοῖς ἐν Τάραντι καὶ Διονυσίῳ ποιήσας ἀπέπλδον TM 
ἄλλοι τὲ τινες ἐν Συρακούσαις ἦσαν Δίωνός r8 ἄττα 

διακηκούτες xol τούτων τινὲς ἄλλοι, παρακουσμάτων 

τινῶν ἔμμεστοι τῶν κατὰ φιλοσοφίαν" ot δοκοῦσί μοι 
Διονυσίῳ πειρᾶσϑαι διαλέγεσϑαι τῶν περὶ τὰ τοιαῦ- 

^, ὡς Διονυσίου πάντα διακηχούτος, ὅσα διενοούμην 

3.3 ? dr c , SUN , 
ἕγω ὃ Taser ὡμολόγησα ἔπι τουτοῖς 

TROLITCAS VIRIS 

ON QW τὸ NE 2 S) ' 1 J - ἐγώ. ὁ δὲ ovre ἄλλως ἐστὶν ἀφυὴς πρὸς τὴν τοῦ μαν- 
ϑάνειν δύναμιν, φιλότιμός TE ϑαυμαστῶς" ἤρεσχὲ T8 

ovv ἴσως αὐτῷ τὰ λεγόμενα, ἡσχύνετο τε φανερὸς 
γιγνόμενος qeu ἀκηκοὼς Or ἐπεδήμουν ἐγώ, ὅϑεν 
ἅμα μὲν εἰς ἐπιϑυμίαν ἤει τοῦ διακοῦσαι ,fvagyéate - 
gov, LE δ᾽ ἡ φιλοτιμία κατήπειγεν αὐτόν. δι ἃ δὲ 
οὐκ ἤκουσεν ἐν τῇ πρόσ εν ἐπιδημίᾳ, διεξήλθομεν ἐν 

τοῖς ἄνω ῥηϑεῖσι νῦν δὴ λόγοις. ἐπειδὴ οὖν οἴκαδὲ r8 
ἐσώϑην καὶ καλοῦντος τὸ δεύτερον ἀπηρνήϑην, xad 

περ εἶπον νῦν δή, δοκεῖ μοι Διονύσιος παντάπασι φι- 

λοτιμηϑῆναι, μήποτέ τισι δόξαιμι καταφρονῶν αὐτοῦ, 
τῆς φύσεώς τα καὶ ἕξεως * ἅμα καὶ τῆς διαίτης ἔμ- 
πειρος γεγονώς, οὐκέτ᾽ ἐθέλειν δυςχεραίνων παρ αὐτὸν 

ἀφικνεῖσϑαι. δίκαιος δὴ λέγειν eiui ταληϑὲς καὶ ὑπο- 
μένειν, Bl τις ἄρα τὰ γεγονότα ἀκούσας καταφρονήσει 
τῆς ἐμῆς φιλοσοφίας, τὸν τύραννον δὲ ἡγήσεται. γοῦν 
ἔχειν. ἔπεμψϑ μὲν γὰρ δὴ ES τρίτον ἐπ᾽ ἐμὲ 
τριήρη ῥᾳστώνης ἕνεχα τῆς πορείας, ἔπεμψε δὲ Moys- 
δημον, ὃν ἡγεῖτό us τῶν ἐν Σικελίᾳ περὶ πλείστου 

ποιεῖσϑαι, τῶν Ἡρχύτῃ ξυγγεγονότων ἕνα, ! καὶ ἀλ- 
λους γνωρίμου: τῶν ἐν Σικελίᾳ: οὗτοι δὲ ἡμῖν ἤγγελ- 
λὸν πάντες τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς ϑαυμαστὸν ὅσον 
Διονύσιος ἐπιδεδωχὼς εἴη πρὸς φιλοσοφίαν. ἔπεμψε δὲ 
ἐπιστολὴν πάνυ μακράν, εἰδὼς ὡς πρὸς Δίωνα διεκεί- 

μην καὶ τὴν αὖ Δίωνος προϑυμίαν τοῦ ἐμὲ πλεῖν καὶ 

εἰς Συρακούσας ἐλϑεῖν᾽ πρὸς γὰρ δὴ πάντα ταῦτα ἦν 
παρεσχδυασμένη τὴν ἀρχὴν ἔχουσα ἣ ἐπιστολή, τῇδε 
πῇ φράζουσα" »»ζιονύσιος Πλάτωνι. τὰ γόμιμα ἐπὶ ! 

τούτοις εἰπὼν οὐδὲν τὸ μετὰ τοῦτο eine πρότερον. ἢ 
ὡς ἂν εἰς Σικβλίαν πεισϑεὶς ὑφ ἡμῶν ἔλϑης τὰ γῦν, 

πρῶτον μέν σοι τὰ περὶ Δίωνα ὑπάρξει ταύτῃ γιγνό- 
μδνα, ὅπῃπερ ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς" ϑελήσεις δὲ οἷδ᾽ ὅτι 
τὰ μέτρια, καὶ ἐγὼ συγχωρήσομαι" εἰ δὲ μή, οὐδέν σοι 
τῶν περὶ “Δίωνα ἕξει πραγμάτων οὔτϑ περὶ τάλλα οὔτε 
περὶ αὐτὸν κατὰ γοῦν χιγνόμενα. * ταῦϑ' οὕτως εἶπε, 

τάλλα δὲ μακρὰ ἂν εἴη καὶ ἄνευ καιροῦ λεγόμενα. 

ἐπιστολαὶ δὲ ἄλλαι ! ἐφοίτων παρά τε Ἡρχύτου καὶ 
τῶν ἐν Τάραντι, mi τὸ φιλοσοφίαν ἐγκωμιάζουσαι τὴν 
Διονυσίου, καὶ ὅτι, ἂν μὴ ἀφίκωμαι νῦν, τὴν πρὸς 
Διονύσιον αὐτοῖς γενομένην φιλίαν Oi ἐμοῦ οὐ σμι- 
χρὰν οὖσαν πρὸς τὰ πολιτικὰ παντάπασι διαβαλοίην. 
ταύτης δὴ τοιαύτης γενομένης ἐν τῷ τότϑ χρόνῳ τῆς 
μεταπέμψεως, τῶν μὲν ἐκ Σικελίας 1e καὶ Ἰταλίας &- 
χόντων, τῶν δὲ ᾿Ιϑήνηϑεν ἀτεχνῶς μετὰ δεήσεως οἷον 

ἐξωϑούντων με, καὶ πάλιν ! ὃ λόγος ἦκδν ὃ αὐτός, τὸ 
μὴ δεῖν προδοῦναι “Δίωνα μηδὲ τοὺς ἐν Τάραντι ξένους 
τὸ καὶ ἑταίρους. αὐτῷ δὲ μοι ὑπῆν ὡς οὐδὲν ϑαυμα- 
στὸν νέον ἄνϑρωπον παρακούοντα ἀξίων λόγου πρα- 
γμάτων, εὐμαϑῆ, πρὸς ἔρωτα ἐλϑεῖν τοῦ βελτίστου 
βίου: δεῖν ovv αὐτὸ ἐξελέγξαι σαφῶς, ὅποτέρως ποτὲ 
ἄρα σχοίη, καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ μηδαμῇ προδοῦναι μηδ᾽ 
ἐμὲ τὸν αἴτιον yoxsos at τηλικούτου ἀληϑῶς ὀνείδους, 

εἴπερ * ovra ai) TQ ταῦτα λελεγμένα. πορεύομαι δὴ 

τῷ λογισμῷ τούτῳ κατακαλυψάμϑνος, πολλὰ δεδιὼς 

μαντευύμενός τε οὐ πάνυ καλῶς, ὡς Éouxey. ᾿Ελϑὼν 

δ᾽ οὖν τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι τοῦτό ye οὖν ἔτραξα Oy- | 
τως" ἐσώϑην γὰρ τὸ πάλαι εὐτυχῶς, xci τούτων ya 

* ^ ' , »er , e - 

μετὰ ϑεὸν Διονυσίῳ χάριν εἰδέναι χρεών, ὅτι πολλῶν 

βουληϑέντων ἀπολέσαι us διδκώλυσα καὶ ἔδωκέ τι μέ- 

889 



L 

Cc γμάτων ! χαὶ ὅσον πόνον ἔχει. 

v 

- 

| οὐδὲ μήποτε γένηται: ῥητὸν γὰρ ουδαμῶς ἐστιν, 

ΕΓΡῚ 5 ΟΣ ΑἹ ΜΙ. 

ρος αἰδοῖ τῶν περὶ ἐμὲ πραγμάτων. ἐπειδὴ δὲ ἀφικό- 
B μὴν, du» τούτου πρῶτον ! SNO δεῖν λαβεῖν, πό- 

τερον ὄντως εἴη “"ονύσιος ἐξῃ ἕνος ὑπὸ 1A0g 0 Lag [ Ln 9 
E] ὥςπερ πυρός, ἢ μάτην ὃ πολὺς οὗτος ἔλϑοι λύγος 

Ιϑήναζε. ἔστι δή τις τρύπος τοῦ περὶ τὰ τοιαῦτα 
πεῖραν λαμβάνειν οὐκ ἀγεννής, ἀλλ᾿ ὄντως τυράννοις 

πρέπων, ἄλλως τῷ καὶ τοῖς τῶν παραχουσμάτων με- 
στοῖς, ὃ δὴ κἀγὼ Διονύσιον εὐθὺς ἐλϑὼν ἠἡσϑόμην 

καὶ μάλα πεπονϑύτα. δεικνύναι δὴ δεῖ τοῖς τοιούτοις, 

ὃ τι ἔστι πᾶν τὸ πρᾶγμα οἷόν τε καὶ δι ὅσων ,nga- 
ὁ γὰρ ἀκούσας, ἐὰν μὲν 

ὄντως ἢ φιλόσοφος, οἰκεῖός T8 xai ἄξιος τοῦ πρά- 

γματος ϑεῖος ὦν, ὁδόν τε ἡγεῖται ϑαυμαστὴν ἀκηκοέναι 

ξυντατέον τε εἶναι νῦν καὶ οὐ βιωτὸν ἄλλως ποιοῦντι" 

μετὰ τοῦτο δὴ ̓ξυντείνας αὑτόν τε καὶ τὸν ἡγούμενον 
τὴν ὁδὸν οὐκ ἀγίησι, πρὶν ἂν ἢ τέλος £m; πασφῆ 
λάβῃ δύγαμιν ὥςτε αὐτὸς αὑτὸν χωρὶς τοῦ δείξαντος 
μὴ ἀδύνατος εἶναι ποδηγεῖν. ταύτῃ καὶ κατὰ ταῦτα 

D διανοηϑεὶς ὃ τοιοῦτος ζῇ, ' πράττων μὲν ἐν αἷςτισιν 
- Ξ /t ^ , δὲ 21 A ' 94 

ἂν ἢ πράξεσι, παρὰ πάντα δὲ ἀεὶ φιλοσοφίας ἐχόμε- 
Es fei : É RA 

γος καὶ τροφῆς τῆς καϑ' ἡμέραν, ἥτις ἄν αὐτὸν μαλι- 
» - ν᾿ , ' "a H 

στα εὐμαϑῆ τὸ καὶ μνήμονα καὶ λογίζεσϑαι δυνατὸν 

ἐν αὑτῷ νήφοντα ἀπεργάζηται: τὴν δὲ ἐναντίαν ταύτῃ 

Ἱ μισῶν διατελεῖ. οἱ δὲ ὄντως μὲν μὴ φιλόσοφοι, δόξαις 
b ἐπικεχρωσμένοι, καϑάπερ οἱ τὰ σώματα ὑπὸ τοῦ 
ἡλίου ἐπικεκαυμένοι, ἰδόντες τε, ὅσα μαϑήματα ἐστι 

3 4 € ΄ cnn A Ἔτι. cT XS c c 
Eq καὶ ὃ πόνος ἡλίκος καὶ δίαιτα ἢ ! καϑ' ἡμέραν ὡς 

, € ' € , * € , 

πρέπουσα 7, κοσμία TQ πραγματι, χαλεπὸν ἡγησαμε- 
iur EAE Hie ; 3 

| wort καὶ ἀδύνατον αὑτοῖς ovre δὴ ἐπιτηδεύειν δυνατοὶ 
e — RC 

34d γίγνονται" * £y. δὲ αὐτῶν πείϑουσιν αὑτοὺς ὡς ἵκα- 

γῶς ἀκηκοότες εἰσὶ τὸ ὅλον καὶ οὐδὲν E ἔτι δέονταί τι- 

| voy πραγμάτων. ἡ μὲν δὴ πεῖρα αὕτη γίγνεται ἡ σα- 

φής τε καὶ ἀσφαλεστάτη πρὸς τοὺς τρυφῶντάς τε καὶ 

“5. ἀδυνάτους διαπονεῖν, ὡς undenora βαλεὶν ἐν αἰτίᾳ τὸν 
, Dd SF] dea: . , , ' 

δεικνύντα αλλ αὐτὸν αὑτόν, “μὴ δυνάμενον παντὰ τὰ 

mgUsqoga. ἐπιτηδεύειν τῷ πράγματι. οὕτω δὴ καὶ 4ιο- 
"2 

γνυσίῳ TOT ἐῤῥήϑη τὰ ῥηϑέντα. πᾶντα μὲν οὖν ovr 

B ἐγὼ διεξῆλϑον ! οὔτε Διονύσιος ἐδεῖτο" πολλὰ γὰρ αὐ- 
τὸς καὶ τὰ μέγιστα, εἰδέναι τε καὶ ἱκαγῶς ἔχειν προς- 

εποιεῖτο διὰ τὰς ὑπὸ τῶν coy παρακοάς. ὕστερον δὲ 

καὶ ἀκούω 7εγφαφέναι αὐτὸν περὶ ὧν τότε ἤκουσε, 

, συνϑέντα ὡς αὑτοῦ τέχνην», DES τῶν αὐτῶν ὧν 
| ἀκούοι" οἷδα δὲ οὐδὲν τούτων. ἄλλους μέν τινας οἶδα 

rre περὶ τῶν αὐτῶν τούτων" οἵτινες δέ, οὐδ᾽ 

αὐτοὶ αὐτούς. τοσόνδε 78 μὴν περὶ πάντων ἔχω φρά- 
d ζειν τῶν γεγφαφότων ! xod γφαψόντων, ὅσοι φασὶν 
| 
I εἰδέναι περὶ ὧν ἐγὼ σπουδάζω, εἴτ᾽ ἐμοῦ ἀκηκούτες 

sir ἄλλων εἴϑ᾽ ὡς εὑρόντες αὐτοί, τούτους οὐχ ἔστι 

| κατά y τὴν ἐμὴν. δόξαν περὶ τοῦ πράγματος ἐπαΐειν 

| οὐδέν. οὔκουν ἐμόν ys περὶ αὐτῶν ἔστι σύγγραμμα 

ὡς 

| ἄλλα μαϑήματα, ἀλλ ἐκ πολλῆς συνουσίας γινομένης 

περὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ καὶ τοῦ συζὴν ἐξαίφνης, οἷον 
D ἀπὸ πυρὸς πηδήσαντος ! ἐξαφϑὲν φῶς, ἐν τῇ ψυχῆ 

| γενόμενον αὐτὸ ἑαυτὸ ἤδη τρέφει. καίτοι τοσόνδε γε 
s ; - VIN Ug UNO τ᾿ 3 τα 

οἶδα, ὅτι γραφέντα ἢ λεχϑέντα vm ἐμοῦ βέλτιστ᾽ ἄν 

λεχϑείη, καὶ μὴν ὅτι γεγραμμένα κακῶς οὐχ ἥκιστ᾽ ἂν 
ἐμὲ λυποῖ. εἰ δὲ μοι ἐφαίνετο 7ρ πες ϑ᾽ ἱκανῶς εἷ- 
ναι πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ῥητά, τὶ τούτου κάλλιον 
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ἐπέπρακτ ἂν ἡμῖν ἐν τῷ βίῳ ἢ τοῖς τε ανϑρώποισι 
μέγα ὄφελος γράψαι καὶ τὴν φύσιν εἰς φῶς πᾶσι προ- 
ἀγαγεῖν; ἀλλ᾽ ! οὔτε ἀνϑρώποις ἡγοῦμαι τὴν ἐπιχεί- 
ρησιν περὶ αὐτῶν λεγομένην ἀγαϑόν, εἰ μή τισιν oM- 
you, ὅπόσοι δυνατοὶ ἀνευρεῖν αὐτοὶ διὰ σμυιρᾶς ἐν- 
δείξεως" τῶν τε δὴ ἄλλων τοὺς μὲν καταφρονήσεως 
οὐχ ὀρϑῶς ἐμξιλήσειεν ἄν οὐδαμῇ ἐμμελοῦς, τοὺς δὲ 

ὑψηλῆς καὶ χαύνης ἐλσιίδος, ὡς σέμν᾽ ἄττα μεμαϑηκό- 
ταῦ * Er, δὰ ᾿“μαχρότερα περὶ αὐτῶν ἐν νῷ μοι γέγο- 
γεν εἰπεῖν" τάχα γὰρ ay περὶ ὧν λέγω σαφέστερον ἄν 
εἴη τι λεχϑέντων αὐτῶν" ἔστι γάρ τις λόγος ἀληϑὴς 

ἐναντίος τῷ τολμήσαντι. γράφειν τῶν τοιούτων καὶ 
ὅτιοῦν, πολλάκις μὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ καὶ πρόσϑεν δηϑείς, 

ἔοικε δ᾽ ov» εἶναι καὶ νῦν λεκτέος. Ἔστι τῶν ὄντων 
ἑχάστῳ, δί ὧν τὴν ἐπιστήμην ἀνάγκη παραγίγνεσϑαι, 
τρία" τέταρτον δ᾽ αὐτή᾽ πέμπτον δ᾽ αὐτὸ τιϑέναι δεῖ, 

ὃ δὴ γνωστόν re καὶ ἀληϑὲς ' ἐστιν ὧν ἕν μὲν ὃνο- 
μα, δεύτερον δὲ λόγος, τὸ δὲ τρίτον εἴδωλον, τέταρτον 

δὲ ἐπιστήμη. περὶ ἕν οὖν λαβὲ βουλόμενος TEE τὸ 
γῦν λεγόμενον, καὶ πάντων οὕτω πέρι νόησον. κύκλος 

ἐστί τι λεγόμενον, ᾧ τοῦτ᾽ αὐτό ἐστιν erm ὃ νῦν 
ἐρϑέγμοϑα: λόγος δ᾽ αὐτοῦ τὸ “δεύτερον, ἐξ ὀνομάτων 

καὶ ῥημάτων συγκείμενος" τὸ γὰρ ἐχ τῶν ἐσχάτων ἐπὶ 

τὸ μέσον ἴσον ἀπέχον πάντη; λόγος ἄν εἴη ἐχείνου, 
ᾧπερ στρογγύλον καὶ περιφερὲς ὄνομα uel κύκλος. τρί- 
τον ' δὲ τὸ ζωχφαφούμενόν τε καὶ ἐξαλειφόμενον καὶ 

τορνευύμενον καὶ ἀπολλύμενον" ὧν. αὐτὸς ) κύπλος, ὃν 

πέρι πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα, οὐδὲν πάσχει τούτων, ὡς ἕτε- 
ρον ὃν. τέταρτον δὲ ἐπιστήμη. καὶ γοῦς ̓ ἀληϑής τὸ δό- 
ξα περὶ ταῦτ ἐστίν" ὡς δὲ ἕν τοῦτο αὖ πᾶν ϑετέον, 

οὐκ ἐν φωναῖς οὐδ᾽ ἐν σωμάτων σχήμασιν, ἀλλ ἐν 

ψυχαῖς ἐνόν, ᾧ δῆλον ἕτερόν τε ὃν αὐτοῦ τοῦ κύκλου 

τῆς φύσεως τῶν τε ἔμπροσϑεν λεχϑέντων τριῶν. τού- 
τῶν δὲ ἐγγύτατα μὲν 1 ξυγγενείᾳ καὶ ὁμοιότητι τοῦ 

πέμπτου γοῦς CADIT τάλλα δὲ πλέον ἀπέχει. 

ταὐτὸν δὴ περὶ τε εὐϑέος ἅμα καὶ περιφεροῦς σχή- 
: B E E : 

ματος καὶ χρόας, περί τε ἀγαϑοῦ xal καλοῦ καὶ δι- 

xalov, καὶ περὶ σώματος ἅπαντος σκευαστοῦ TB καὶ 

κατὰ φύσιν γεγονότος, πυρὸς ὑδατὸς τε καὶ τῶν τοι- 

oviQ» πάντων, καὶ ζώου ξύμπαντος πέρι καὶ ἐν ψυ- 

χαῖς ἤϑους , καὶ περὶ ποιήματα χαὶ παϑήματα ξύμ- 

οὐ γὰρ ἄν τούτων μή τις τὰ ! τέτταρα λάβῃ 

ἁμωςγέπως, οὕποτο τελέως ἐπιστήμης, τοῦ πέμπτου 

μέτοχος, ἔσται. πρὸς γὰρ τούτοις ταῦτα οὐχ ἧττον 
ἐπιχειρεῖ τὸ ποῖόν τι περὶ ἕκαστον δηλοῦν ἢ τὸ ὃν 

παντα 

ἑχάστου διὰ τὸ τῶν λόγων ἀσϑενές. ὧν ἕνεκα * νοῦν 
ἔχων οὐδεὶς τολμήσει ποτὲ εἰς αὐτὸ τιϑέναι τὰ νενοη- 
μένα, καὶ ταῦτα εἰς ἀμετακίνητον, ὃ δὴ πάσχει τὰ 
γεγραμμένα τύποις. τοῦτο δὲ πάλιν αὖ τὸ νῦν λεγό- 
μενον δεῖ μαϑεῖν. κύχλος ἕχαστος τῶν ἐν ταῖς πράξεσι 

γραφομένων ἢ καὶ τορνευϑέντων μεστὸς τοῦ ἐναντίου 
ἐστὶ τῷ πέμπτῳ" τοῦ γὰρ εὐϑέος ἐράπτεται πάντῃ" 
αὐτὸς δέ, φαμέν, ὃ κύχλος οὔτε τι σμιχρότερον οὔτε 
μεῖζον τῆς ἐναντίας ἔχει ἐν αὑτῷ φύσεως. ὄνομά τε 
αὐτῶν φαμὲν οὐδὲν οὐδενὶ βέβαιον εἶναι, 1 κωλύειν δ᾽ 
οὐδὲν τὰ νῦν στρογγύλα καλούμενα εὐϑέα χκεχλῆσϑαι 

τά τε εὐϑέα δὴ στρογγύλα, καὶ οὐδὲν ἧττον βεβαίως 
ἕξειν τοῖς μεταϑεμένοις καὶ ἐναντίως καλοῦσι. καὶ μὴν 
περὶ λόγου γ8 ὃ αὐτὸς λύγος, εἴπερ ἐξ ὀνομάτων καὶ 

τ. 
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ῥημάτων σύγκειται, μηδὲν ἱκανῶς βεβαίως εἶναι βέ- 
βαιον. μυρίος δὲ λόγος αὖ περὶ ἕκαστον τῶν τεττάρων, 
ὡς ἀσαφές" τὸ δὲ μέγιστον, ὅπερ εἴπομεν ὀλίγ, ον ἔμ- 
προσϑεν, ὅτι δυοῖν ὄντοιν, τοῦ 1€ ὄντος καὶ τοῦ ποιοῦ 
τινὸς, οὐ τὸ ποιόν τι, τὸ δὲ τὶ ζητούσης ! εἰδέναι τῆς 
ψυχῆς, 0 μὴ ζητούμενον ἕκαστον τῶν τεττάρων πρό- 
τερον τῇ ψυχῇ λόγῳ τα καὶ κατ ἔργα, αἰσϑήσεσιν 
εὐξλεγ XI0Y TO T6 λεγόμενον καὶ δεικνύμενον ἀεὶ παρ8- 
χόμεν o» ἕκαστον, ἀπορίας, 18 καὶ ἀσαφείας ἐμπίπλησι 

πάσης, ὡς ἔπος εἰπεῖν, σπεάντ᾽ ἀνδρα. ἐν οἷσι μὲν οὖν 
μηδ᾽ εἰϑισμένοι τὸ ἀληϑὲς ζητεῖν ἐσμὲν ὑπὸ πονηρᾶς 

τροφῆς, ἐξαρκεῖ δὲ τὸ προτεϑὲν τῶν εἰδώλων, οὐ κα- 

ταγέλαστοι γιγνόμεϑα vm ἀλλήλων, oi ἐρωτώμενοι 
ὑπὸ τῶν ἐρωτώντων, ! δυναμένων δὲ τὰ τέτταρα διαῤ- 
Qintew τῷ καὶ ἐλέγχειν" ἐν οἷς δ᾽ ἂν τὸ πέμπτον ἀπο- 
κρίνασϑαι καὶ δηλοῦν ἀναγκάζωμεν, ὁ βουλόμενος τῶν 
δυναμένων ἀνατρέπειν κρατεῖ, καὶ ποιεῖ τὸν ἐξηγούμε- 
»Ὸ» ἐν λόγοις ἢ γράμμασιν ἢ ἀποχρίσεσι. τοῖς πολλοῖς 
τῶν ἀκουόντων δοκεῖν “μηδὲν γιγνώσκειν ὧν ἂν ἐπιχει- 
ej γράφειν ἢ λέγειν, ἀγνοούντων ἐγίοτε, ὡς οὐχ ἢ ψυ- 
χὴ τοῦ γφάψαντος. ἢ λέξαντος ἐλέγχεται, ἀλλ᾽ ἡ τῶν 

τεττάρων φύσις ἑκάστου, πεφυκυῖα φαύλως. ἡ δὲ διὰ 
πάντων ! αὐτῶν διαγωγή, ἃ ἄνω καὶ κάτω μεταβαίνουσα 
ἐφ᾽ ἕκαστον, μόγις ἐπιστήμην ἐργέτεκεν εὖ πεφυχότος 
εὖ πεφυκότι. κακῶς δὲ ἂν φυῇ, ὡς ἡ τῶν πολλῶν ἕξις 
τῆς ψυχῆς eic τε τὸ μαϑεῖν εἴς τε τὰ λεγόμενα ἤϑη 
πέφυκε, τὰ δὲ διέρϑαρται, οὐδ᾽ ἂν * ὁ «υγκεὺς ἰδεῖν 
ποιήσειϑ, τοὺς τοιούτους. ἑνὶ δὲ λόγῳ, τὸν μὴ ξυγγενῆ 

τοῦ πράγματος oUr ἂν εὐμαϑία ποιήσειξ ποῖδ οὔτξ 
μνήνη" τὴν ἀρχὴν γὰρ ἐν ἀλλοτρίαις ἕξεσιν οὐκ ἐγγίχνε- 
ται. ὥςτε ὁπόσοι τῶν δικαίων τὸ καὶ τῶν ἄλλων ὅσα 
καλὰ μὴ προρρυεῖς εἰσι καὶ ξυγγενεῖς, ἄλλοι δὲ ἄλλων 
εὐμαϑεῖς ἅμα καὶ μνήμονες, οὐδ᾽ ὅσοι ξυγγενεῖς, δυς- 
μαϑεῖς δὲ καὶ ἀμνήμονες, οὐδένες τούτων μήποτε 
μάϑοσιν, ἀλήϑειαν. ἀρετῆς εἰς τὸ δυνατὸν οὐδὲ ! κα- 
xac. “ἅμα γὰρ αὐτὰ ἀγάγκη μανϑάνειν, καὶ τὸ ψεῦ- 
δος ἅμα καὶ ἀληϑὲς τῆς ὅλης οὐσίας, μετὰ τριβῆς 
πάσης καὶ χρόνου πολλοῦ, ὅπερ ἐν ἀρχαῖς εἶπον. μό- 
ns δὲ τριβόμενα πρὸς ἄλληλα αὐτῶν ἕκαστα, ὀνόματα 
καὶ λόγοι ὄψεις τε καὶ αἰσϑήσεις, ἐν εὐμενέσιν ἐλέγ- 
χοις ἐλεγχόμενα καὶ ἄνευ φϑόνων ᾿“ἐρωτήσεσι καὶ amo- 
κρέσεσι: χρωμένων, ἐξέλαμψε φρόνησις περὶ ἕχαστον 
καὶ γοῦς, συντείνων 0 τι μαλιστ᾽ εἰς δύναμιν ἀνϑρω- 
πένην. διὸ δὴ mc ἀνὴρ ' σπουδαῖος τῶν ὄντων σπου- 
δαίων πέρι πολλοῦ δεῖ μὴ γράψας ποτὲ ἐν ἀνθρώποις, 
εἰς φϑόνον καὶ ἀπορίαν καταβάλη. ἑνὶ δὴ ἐκ τούτων 
δεῖ γιγνώσκειν λόγῳ, ὅταν ἴδῃ τίς του συγγράμματα 
γεγθαμμένα εἴτε ἐν γ»όμοις »ομοϑέτου εἴτε ἐν ἄλλοις 
τισὶν ἅττ᾽ οὖν, ὡς οὐκ ἦν τούτῳ ταῦτα σπουδαιότατα, 
εἴπερ ἔστ᾽ αὐτὸς σπουδαῖος, κεῖται δὲ που ἐν χώρᾳ 
τῇ καλλίστῃ τῶν τούτου. εἰ δὲ ὄντως αὐτῷ ταῦτ᾽ 

ἐὐτεθοολασ τς ἐν γράμμασιν ἐτέϑη, ἐξ ἄρα δή οἱ 
ἔπειτα, ! ϑεοὶ μὲν οὔ, βοοτοὶ δὲ φρένας, ὦλεσαν αὖ- 

vol. Τούτῳ δὴ τῷ μύϑῳ τὸ καὶ πλάνῳ ὁ ξυνεπισπό- 
μδρος: εὖ εἴσεται, εἴτ οὖν “Τιονύσιος ἔγραψὲ τι τῶν 
περὶ φύσεως ἄκρων καὶ πρώτων, εἶτε τις ἐλάττων εἴτε 
μείζων, ὡς οὐδὲν ἀκηκοὼς οὐδὲ μεμαϑηκὼς ἣν ὑγεὲς 
ὧν ἔγραψε κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον" ὁμοίως roe. ἂν αὖ- 
τὰ ἐσέβετο ἐμοί, καὶ οὐκ ἂν αὐτὰ ἐτόλμησεν εἰς ἄναρ- 

EP ISSSTCO3L A^ "VEI. 

μοστίαν καὶ ἀπρέπειαν ἐχβάλλειν. οὔτε γὰρ ὑπομνη- 
μάτων χάριν αὐτὰ ἔχθαψεν" ! οὐδὲν γὰρ δεινὸν μή E 
τις αὐτὸ ἐπιλάϑηται, ἐὰν ἅπαξ τῇ ψυχῇ περιλάβῃ" 

πάντων γὰρ ἐν βραχυτάτοις κϑῖται" φιλοτιμίας δὲ αἱ- 
σχρᾶς εἴπερ ἕνδεχα, εἴϑ᾽ ὡς αὑτοῦ τιϑέμενος εἴϑ' ὡς 

παιδείας “ἢ μέτοχος ὦν, ἧς οὐκ ἄξιος ἤν, ἀγαπῶν δό- 
ξαν * τὴν τῆς μδτοχῆς γενομένην. εἰ μὲν οὖν Ἔκ τῆς 345 

μιᾶς συνουσίας “Ἱιονυσίῳ τοῦτο γέγονε, τάχ᾽ ἂν εἴη" 
γέγονα δ᾽ οὖν ὅπως, ἔττω Ζεύς, φησὶν ὃ Θηβαῖος. 
διεξηλϑὸν μὲν γάρ, ὡς εἶπόν τε ἐγὼ καὶ ἅπαξ μόνον, Í 

ὕστερον δὲ ov πώποτε ἔτι. ἐννοεῖν δὴ δεῖ τὸ μετὰ 
τοῦτο, ὅτῳ μέλει τὸ περὶ αὐτὰ γεγονὸς εὑρεῖν, ὅπῃ 
ποτὲ γέγονε, τίνι πότ᾽ αἰτίᾳ τὸ δεύτερον xci τὸ τρί- 

τον». πλεονάκις 18 οὐ διεξῆμεν" πότερον Διονύσιος 

ἀκούσας μόνον ἅπαξ οὕτως εἰδέναι 18 οἴεται καὶ ! B 

ἱκανῶς οἶδεν, εἴτε αὐτὸς εὑρὼν ἢ καὶ μαϑὼν t ἔμπρο- 
σϑεν nag ἑτέρων, ἢ φαῦλα εἶναι τὰ λεχϑέντα, ἢ τὸ 

τρίτον ov x«Ó' αὑτόν, μείζονα δέ, καὶ ὄντως οὐκ ἂν 

δυνατὸς εἶναι φρονήσεώς 18 καὶ ἀρετῆς ζῆν ἐπιμελού- 

μενος. εἰ μὲν γὰρ φαῦλα, πολλοῖς μάρτυσι μαχεῖται 
τὰ ἐναντία λέγουσιν, οἱ περὶ τῶν τοιούτων πάμπολυ 
Διονυσίου κυριώτεροι ἂν εἶεν ̓  κριαἶ" δἰ δὲ εὑρηκέναι ἢ 
μεμαϑηκέναι, ἄξια δ᾽ οὖν εἶναι πρὸς παιδείαν ψυχῆς 
ἐλευϑέρας, πῶς ἄν ! μὴ ϑαυμαστὸς ὧν ἄνϑρωπος τὸν € 

ἡγεμόνα τούτων καὶ κύριον. οὕτως εὐχερῶς ἠτίμασέ 

ποτ᾽ ἄν; πῶς δ᾽ ἠτίμασεν; ἐγὼ φράζοιμ᾽ ἄν. Ov πο- 
λὺν χφόνον διαλυτὼν τὸ μετὰ τοῦτο, ἐν τῷ πρόσϑεν 

Δίωνα ἐῶν τὰ ἑαυτοῦ κεχτῆσϑαι καὶ καρποῦσϑαι 
χφήματα, τότε οὐκέτ᾽ εἴα τοὺς ἐπιτρόπους αὐτοῦ πέμ- 
zt εἰς Πελοπόννησον, χαϑάπερ ἐπιλδλησμένος τῆς 

ἐπιστολῆς εἶναι γὰρ αὐτὰ οὐ Δίωνος, 
ἀλλὰ τοῦ υἱέος, ὄντος μὲν ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ, ! κατὰ D 

»όμους δὲ ἐπιτροπεύοντος. τὰ μὲν δὴ πεπραγμένα μὲ. 
χρι τούτου ταῦτ᾽ ἦν ἐν τῷ τότε χρόνῳ, τούτων δὲ οὕ- 
τῶ γδνομένων ἑωράκειν τε ἐγὼ ἀκριβῶς τὴν ἐπιϑυμίαν 
τῆς Διονυσίου φιλοσοφίας, ἀγαναχτεῖν 18 ἐξῆν eire 

βουλοίμην εἴτε μή. ἦν γὰρ ϑέρος ἤδη τότε καὶ ἔχτιλοι 
τῶν γεῶν. ἐδόκει δὴ χαλεπαίνειν μὲν οὐ δεῖν ἐμὲ Διο- 

νυσίῳ μᾶλλον ἢ ἐμαυτῷ τε καὶ τοῖς βιασαμένοις ἐλϑεῖν 
ἐμὲ τὸ τρίτον εἰς τὸν πορϑμὸν τὸν περὶ τὴν Σκύλλαν, 

! Ogg ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν, E 
λέγειν δὲ πρὸς Διονύσιον, ὅτι μοι μένειν ἀδύνατον εἴη 

Maec οὕτω προπεπηλακισμένου. ὃ δὲ παρεμυϑεῖτό 

τὸ καὶ ἐδεῖτο μένειν, οὐκ οἰόμενός οἱ καλῶς ἐ ἔχειν ἐμὲ 
ἄγγελον αὐτὸν τῶν τοιούτων ἐλϑεῖν ὃ τι τάχος" ov | 

πείϑων δὲ αὐτός μοι πομπὴν * παρασχευάσειν ἔφη. 946 

ἐγὼ γὰρ ἐν τοῖς ἀποστόλοις πλοίοις ἐμβὰς διενοούμην J 

πλεῖν, τεϑυμωμένος πάσχειν TB οἰόμενος δεῖν, εἰ ἰ δια- 
κωλυοίμην, ὁτιοῦν, ἐπειδὴ περιφανῶς ἠδίκουν μὲν οὐ- 
δὲν, ἠδικούμην δέ. ὁ δὲ οὐδὲν us τοῦ καταμένειν προς- 
τἔμενον. ὁρῶν μηχανὴν τοῦ μεῖναι τὸν τότε ἔχπλουν 
μηχανᾶται τοιάνδε τινά. τῇ μετὰ ταῦτα ἐλϑὼν ἡμέρᾳ 
λέγϑι πρός us πιϑανὸν λόγον. Ἐμοὶ καὶ σοὶ Δίων, 

ἔφη, καὶ τὰ Δίωνος ἐχποδὼν ἀπαλλαχϑήτω ' τοῦ ÉÁ— 
αὐτὰ πολλάκις διαφέρεσϑαι. ποιήσω γὰρ διὰ σέ, ἔφη, 
“Δίωνι τάδε. ἀξιῶ ἐκεῖνον ἀπολαβόντα τὰ ἑαυτοῦ οἰκεῖν 
μὲν ἐν Πελοποννήσῳ, μὴ ὡς φυγάδα δέ, ἀλλ ὡς αὐ- 

τῷ καὶ δεῦρο ἐξὸν ἀποδημεῖν, ὅταν ἐκείνῳ τε καὶ ἐμοὶ 

καὶ ὑμῖν τοῖς φίλοις κοινῇ ξυνδοκῇ" ταῦτα δ᾽ δἶναι μὴ 

, 
παντασασιν" 
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ἐπιβουλθύοντος ἐμοὶ. τούτων δὲ ἐγγυητὰς γίγνεσθαί σὲ 
τε καὶ τοὺς σοὺς οἰκείους ἐνθάδε Δίωνος" 
ὑμῖν δὲ τὸ βέβαιον ἐχεῖνος παρεχέτω. τὰ χρήματα ! OS, | 
ἃ ἂν λάβη, κατὰ Πελοπόννησον μὲν καὶ ϑήνας κεί- 

σϑω map οἷςτισιν ἂν ὑμῖν δοχῇ, καρπούσϑω δὲ 
4iov, μὴ κύριος δὲ ἄνευ ὑμῶν γιχνέσϑω ἀνελέσϑαι. 

ἐγὼ γὰρ £xelyqi uiv οὐ σφόδρα πιστεύω τούτοις χφώ- 
μβνον ἂν τοῖς χρήμασι δίκαιον γίγνεσϑαι περὶ ἐμέ" οὐ 
γὰρ ὀλίγα ἔσται" σοὶ δὲ καὶ τοῖς σοῖς μᾶλλον πεπέ- 

καὶ τοὺς 

στευχα. ὅρα δὴ ταῦτα εἴ σοι ἀρέσκει, x«L μένε ἐπὶ 

τούτοις τὸν ἐνιαυτὸν τοῦτον, εἰς δὲ ὥρας ἄπιϑι λαβὼν 

τὰ χρήματα ταῦτα᾽ καὶ Δίων ! εὖ oi) ὅτι πολλὴν 
χάριν ἕξει σοι διαπραξαμένῳ ταῦτα ὑπὲρ ἐκείνου. 

Τοῦτον δὴ ἐγὼ τὸν λόγον ἀκούσας ἐδυρχέραινον μέν, 

ὅμως δὲ βουλευσάμενος ἔφην εἰς τὴν ὑστεραίαν αὐτῷ 
περὶ τούτων τὰ δόξαντα ἀπαγγελεῖν. ταῦτα ξυνεϑέμε- 

ϑα τότε. ἐβουλευόμην δὴ τὸ μετὰ ταῦτα κατ᾽ ἐμαυτὸν 
γενόμενος, μάλα συγκεχυμένος" πρῶτος δ᾽ ἦν μοι τῆς 

βουλῆς ἡγούμενος ὅδε λόγος. φέρε, εἰ διανοεῖται τού- 
τῶν μηδὲν ποιεῖν Διονύσιος ! ὧν φησίν, ἀπελϑόντος 

δ᾽ ἐμοῦ ἐὰν ἐπιστέλλῃ Δίωνι πιϑανῶς αὐτός τὸ καὶ 

ἄλλοι πολλοὶ τῶν αὐτοῦ, διακελευόμενος ἃ νῦν πρὸς 
ἐμὲ λέγει, ὡς αὐτοῦ μὲν ἐθέλοντος, ἐμοῦ δὲ οὐκ ἐϑε- 

λήσαντος ἃ προὐχαλεῖτό με δρᾶν, ἀλλ᾽ ὀλιγωφήσαντος 

τῶν ἐκείνου τὸ παράπαν πραγμάτων, πρὸς δὲ καὶ τού- 

τοισιν ἔτι μηδ᾽ ἐθέλῃ us ἐκπέμπειν, αὐτὸς τῶν ναυ- 

κλήρων μηδενὶ προςτάττων, ἐνδείξηται δὲ πᾶσι ῥᾳδίως 

* ὡς ἀβουλῶν ἐμὲ ἐκπλεῖν, ἄρα τις ἐϑελήσει us ἄγειν 

γαύτης ὁρμώμενον ἐκ τῆς Διονυσίου οἰκίας; — ᾧκουν 

γὰρ δὴ πρὸς τοῖς ἄλλοισι. κακοῖς ἐν τῷ κήπῳ τῷ περὶ 

τὴν οἰκίαν, ὅϑεν οὐδ᾽ ὧν ὃ ϑυρωρὸς DT us ἀφεῖ- 

γαι μὴ πεμφϑείσης αὐτῷ τινὸς ἐντολῆς “τς “ιονυ- 

σίου — ay δὲ περιμείνω, τὸν ἐνιαυτόν, ἕξω μὲν “ίωνι 

ταῦτα ἐπιστέλλειν, ἐν οἷς T αὐ εἰμὶ καὶ ἃ πράττω. 

xai ἐὰν μὲν δὴ ποιῇ τι Διονύσιος ὧν φησίν, οὐ παν- 

τάπασιν ἔσται μοι ! καταγελάστως πεπραγμένα" τά- 

λαντα γὰρ ἴσως ἐστὶν οὐκ ἔλαττον, ἂν ἐκτιμᾷ τις 09- 
ϑῶς, ἑκατὸν 1j “ἴωνος οὐσία" ἂν δ᾽ ovr γίγνηται τὰ 

γὺν ὑποφαίνοντα, οἷα εἰκὸς αὐτὰ γίγνεσθαι, ἀπορῶ 

μὲν 0 τι χρήσομαι ἐμαυτῷ, ὅμως δὲ ἀναγκαῖον ἴσως 
ἐνιαυτόν y ἔτι πονῆσαι καὶ ἔργοις ἐλέγξαι πειρᾶσϑαι 
τὰς Διονυσίου μηχανάς. ταῦτά μοι δόξαντα εἰς τὴν 
ὑστεραίαν εἶπον πρὸς “Διονύσιον, ὅτι δέδοκταί μοι μέ- 

ve" ἀξιῶ μήν, ἔφη», μὴ κύριον ἡγεῖσϑαί 08 4icvos ! 
ἐμέ, πέμπειν δὲ uer ἐμοῦ σὲ παρ᾽ αὐτὸν γφάμματα 
τὰ νῦν δεδογμένα δηλοῦντα, καὶ ἐρωτᾶν, εἴτε ἀρκεῖ 

ταῦτα αὐτῷ, καὶ εἰ μή, βούλεται δὲ ἀλλ ἄττα καὶ 

ἀξιοῖ, καὶ ταῦτα ἐπιστέλλειν ὅ τι τάχιστα, σὲ δὲ νεω- 

τερίζειν μηδὲν πω τῶν περὶ ἐχεῖνον. ταῦτ ἐῤῥήϑη, 
ταῦτα ξυνωμολογήσαμεν, ὡς vov δἴρηται σχεδόν. ἐξέ- 
màsvgs δὴ τὰ πλοῖα μετὰ τοῦτο, καὶ οὐκέτι μοι δυνα- 
τὸν ἦν πλεῖν, ὅτε δή μοι καὶ Διονύσιος ἐμνήσϑη λέ- 
γῶν, ὅτι τὴν ἡμίσειαν τῆς οὐσίας ! εἶναι δέοι “ίωνος, 
τὴν δ᾽ ἡμίσειαν τοῦ υἱέος" ἔφη δὴ πωλήσειν αὐτήν, 
πραϑείσης δὲ τὰ μὲν ἡμίσεα ἐμοὶ δώσειν ἄγειν, τὰ δ᾽ 
ἡμίσεα τῷ παιδὶ καταλείψειν αὐτοῦ" τὸ γὰρ δὴ δικαιό- 
τατον οὕτως ἔχειν. πληγεὶς δ᾽ ἐγὼ τῷ λεχϑέντι πάνυ 
μὲν ᾧμην γελοῖον εἶναί τι λέγειν ἔτι, ὅμως δ᾽ εἶπον, 
ὅτι χρείη τὴν παρὰ Δίωνος ἐπιστολὴν περιμένειν ἡμᾶς 
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καὶ ταῦτα πάλιν αὐτὰ ἐπιστέλλειν. ὃ δὲ ἑξῆς τούτοις 

πάνυ νεανικῶς ἐπώλει τὴν οὐσίαν αὐτοῦ πᾶσαν, ὅπῃ 

τὸ ! καὶ ὅπως ἤϑελε καὶ οξτισι, πρὸς ἐμὲ δὲ οὐδὲν 
ὅλως ἐφϑέγγετο περὶ αὐτῶν, καὶ μὴν ὡςαύτως 

πρὸς ἐχδῖνον αὐ περὶ τῶν “ων. ος 

ἔτι διελεγόμην" 

ἐγὼ 
πραγμάτων οὐδὲν 

οὐδὲν γὰρ ἔτι WES ise hes : ἢ 
Μέχρι μὲν δὴ τούτων ταύτῃ μοι βεβοηϑημένον ἐγεγό- 
νει φιλοσοφίᾳ καὶ φίλοις" τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἐζῶμεν 
ἐγὼ καὶ Διονύσιος, ἐγὼ μὲν * βλέπων ἔξω, καϑάπερ 

ὄρνις ποϑῶν ποϑὲν ἀναπτέσϑαι, ὃ δὲ διαμηχανώμε- 

γος, τίνα τρύπον ἀνασοβήσοι us μηδὲν ἀποδοὺς τῶν 
díavoz- ὅμως δὲ ἔφαμεν ἑταῖροί ys εἶναι πρὸς πᾶσαν 
Σικελίαν. τῶν δὴ μισϑοφόρων τοὺς πρεσβυτέρους Διο- 
νύσιος ἐπεχείρησεν ὀλιγομισϑοτέρους ποιεῖν παρὰ τὰ 
τοῦ πατρὸς ἔϑη, ϑυμωϑέντες δὲ oi στρατιῶται ξυνε- 
λέγησαν ἀϑρύοι καὶ οὐκ ἔφασαν ἐπιτρέψειν. ὃ δ᾽ ἐπε- 
χείρει βιάζεσϑαι κλείσας τὰς τῆς ἀκροπόλεως ! πύλας" 

οἵ δ᾽ ἐφέροντο εὐϑὺς πρὸς τὰ τεΐχη, παιῶνα τινὰ 
ἀναβοήσαντες βάρβαρον καὶ πολεμικόν" οὗ δὴ περιδεὴς 
“Ιονύσιος γενόμενος ἅπαντα συνεχώρησβ καὶ ἔτι πλείω 
τοῖς τότε συλλεχϑεῖσι τῶν πελταστῶν. λόγος δή τις 

ταχὺ διῆλϑεν, ὡς Ἡρακλείδης αἴτιος εἴη γεγονὼς πάν- 
τῶν τούτων. ὃν ἀκούσας ὃ μὲν “Ἡρακλείδης ἐκποδὼν 
αὑτὸν ἔσχεν ἀφανῆ, Διονύσιος δὲ ἐζήτει λαβεῖν. ἀπο- 
ρῶν δὲ, Θεοδότην μεταπεμψάμενος εἰς ! τὸν κῆπον" 

ἔτυχον. δ᾽ ἐν τῷ κήπῳ καὶ ἐγὼ τότε περιπατῶν. τὰ 
μὲν οὖν ἄλλα ovr οἶδα ovr ἤκουον διαλεγομένων" ἃ 
δὲ ἐναντίον εἶπε Θεοδότης ἐμοῦ πρὸς Διονύσιον, οἶδά 

re καὶ μέμνημαι. ἐ Πλάτων γάρ, ἔφη, Διονύσιον ἐγὼ 
πείϑω τουτονί, ἐὰν ἐγὼ γένωμαι δεῦρο Ἡρακλείδην 
κομίσαι δυνατὸς ἡμῖν εἰς λόγους περὶ τῶν ἐγκλημάτων 
αὐτῷ τῶν νῦν γεγονότων, ἂν ἄρα μὴ δόξη δεῖν αὐτὸν 

οἰκεῖν ἐν Σικδλίᾳ, τὸν τῷ υἱὸν λαβόντα καὶ τὴν ! γυ- 
γναῖχα ἀξιῶ εἰς Πελοπόννησον ἀποπλεῖν, οἰκεῖν «6 βλώ- 
πτοντὰ μηδὲν Διονύσιον ἐκεῖ, καρπούμενον δὲ τὰ ἕαυ- 

τοῦ. μετεπεμψάμην μὲν οὖν καὶ πρότερον αὐτόν, με- 
ταπέμψομαι δὲ χαὶ νῦν, ἂν T οὖν ἀπὸ τῆς προτέρας 

μβταπομπῆς ἂν 18 καὶ ἀπὸ τῆς νῦν ὑπακούσῃ μοι. 
Διονύσιον δὲ ἀξιῶ καὶ δέομαι, ἂν τις ἐντυγχάνῃ Ἥρα- 
κλείδη ἐάν v ἐν ἀγρῷ ἐάν v ἐνθάδε, μηδὲν ἄλλο αὐ- 
τῷ φλαῦρον γίγνεσθαι, μεταστῆναι δ᾽ ἐκ τῆς χώρας, 
! ἕως ἄν ἄλλο τι Διονυσίῳ δόξη. ταῦτα, ἔφη, συγχω- 
ρεῖς; λέγων πρὸς τὸν Διονύσιον. Συγχωρῶ" μηδ᾽ ἂν 
πρὸς τῇ σῇ, ἔφη, φανῇ οἰκίᾳ, πείσεσϑαι φλαῦρον μη- 
δὲν παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα. Τῇ δὴ μετὰ ταύτην τὴν 

ἡμέραν δείλης Εὐρύβιος καὶ Θεοδότης προςηλϑέτην μοι 
σπουδὴ τεϑορυβημένω θαυμαστῶς, καὶ ὃ Θεοδότης 
λέγει, ᾿“Πλάτων, ἔφη, παρῆσϑα χϑὲς οἷς περὶ Ἡρακλεί- 

δου Διονύσιος ὡμολόγει πρὸς ἐμὲ καὶ σέ; Πῶς δὲ οὔκ; 
ἔφην. νῦν τοίνυν, ἢ δ᾽ ὃς, πρρτϑθουσν πελτασταὶ 

λαβεῖν Ἡρακλείδην ζητοῦντες, ὃ δὲ εἶναί πὴ ταύτῃ 
χινδυνεύαι. GAL ἡμῖν, ἔφη, συνακολούϑησον * πρὸς 
Διονύσιον ἁπάσῃ μηχανῇ. Ἰθιχόμεϑα ov» καὶ εἰςήλ- 

ϑομεν παρ᾽ αὐτόν, xal τὼ μὲν ἑστάτην, σιγῆ δακρύ- 
ovté, ἐγὼ δὲ εἶπον. Olde πεφόβηνται, μή τι σὺ παρὰ 
τὰ χϑὲς ὡμολογημένα ποιήσῃς περὶ Ἡρακλείδην νεώ- 
τερον" δοκεῖ γάρ μοι ταύτῃ στ γεγονέναι φανερὸς 
ἀποτετραμμένος. Ὁ δὲ ἀκούσας ἀνεφλέχϑη a8 καὶ 

παντοδαπὰ χρώματα ἧκεν, οἷα ἂν ϑυμούμενος ἀφείη. 
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προςπεσὼν δ᾽ αὐτῷ ὃ Θεοδότης, λαβόμενος τῆς χειρός, 
ἐδακρυσὲ ' τε καὶ ἱκέτευε μηδὲν τοιοῦτον ποιεῖν. ὑπο- 
λαβὼν δ᾽ ἐγὼ παραμυϑούμενος, Θάρῤῥει, Θεοδύτα, 
ἔφην" οὐ γὰρ τολμήσει Διονύσιος παρὰ τὰ χϑὲς ὧμο- 

λογημένα ἄλλα ποτὲ δρᾶν. Καὶ ὃς ἐμβλέψας μοι καὶ 

μάλα τυραννικῶς, Xol, ἔφη, ἐγὼ ovre τι σμικρὸν οὔτε 
Νὴ τοὺς ϑεούς, ἦν δ᾽ ἐγώ, σύ γε 

Koi εἰπὼν 

μέγα ὡμολόγησα. 
ταῦτα, ἃ σοῦ νῦν οὗτος δεῖται μὴ ποιεῖν. 
ταῦτα ἀποστρεφόμενος ὠχόμην ἔξω. τὸ μετὰ ταῦτα ὃ 
μὲν ἐκυνήγει τὸν Ἡρακλείδην, ' ! Θδοδότης δὲ ἀγγέλους 

πέμπων Ἡρακλείδῃ φεύγειν διεκελεύετο. ὃ δὲ ἐκπέμψας 
Τισίαν καὶ πελταστὰς διώκειν ἐκέλευε. φϑάνει δέ, ὡς 

ἐλέγετο, ^ Ἡρακλείδης εἰς τὴν Καρχηδονίων ἐπικράτειαν 

ἐχφυγὼν ἡμέρας σμικρῷ τινι μέρει. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο 

ἡ πάλαι ἐπιβουλὴ Διονυσίῳ τοῦ μὴ ἀποδοῦναι τα Δίω- 
γος χρήματα ἔδοξεν ἔχϑρας λόγον ἔχειν ἄν πρός Μὲ 
πιϑανόν, καὶ πρῶτον μὲν ἐπ τῆς ἀχροπόλεως ἐκπέμ- 
net pe, εὑρὼν ! πρόφασιν, ὡς τὰς γυναῖκας ἐν τῷ κή- 
πῳ, ἐν ᾧ κατῴχουν ἐγώ, δέοι ϑῦσαι ϑυσίαν τινὰ δε- 

χήμερον. ἔξω δή με παρ᾽ ρχεδήμῳ προςέταττε τὸν 

χρόνον τοῦτον μεῖναι. ὄντος δ᾽ ἐμοῦ ἐχεῖ Θεοδότης με- 
ταπεμψάμενός E πολλὰ περὶ τῶν τότε “πραχϑέντων 

ἠγανάκτει καὶ ἐμέμφετο Διονυσίῳ. ὃ δ᾽ ἀκούσας, ὅτι 
παρὰ Θεοδότην εἴην εἰςεληλυϑώς, πρόφασιν αὖ ταύτην 

ἄλλην τῆς πρὸς ἐμὲ διαφορᾶς ποιούμενος, ἀδελφὴν τῆς 

πρόσϑεν, ' πέμψας τινὰ ἠρώτα με, εἰ ξυγγενοίμην ὃν- 
τως μεταπεμψαμένου us Θεοδότου. κἀγώ" Παντάπα- 
σιν, ἔφην" ὃ δέ, κέλευε τοίνυν, ἔφη, σοὶ φράζειν, ὅτι 
καλῶς οὐδαμῇ ποιεῖς Δίωνα καὶ τοὺς 4ἴωνος φίλους 
ἀεὶ περὶ πλείονος αὐτοῦ ποιούμενος. ταῦτ ἐῤῥήϑη, καὶ 
οὐκέτι μετεπέμψατό ue εἰς τὴν οἴκησιν πάλιν, ὡς ἤδη 
σαφῶς Θεοδότου μὲν ὄντος μου καὶ Ἡρακλείδου φί- 

λου, αὐτοῦ δ᾽ ἐχϑροῦ, καὶ οὐχέτ' εὐνοιεῖν ᾧετό με, 
ὅτι Δίωνι τὰ χρήματα ἔῤῥει παντελῶς. ὥκουν δὴ τὸ 
μετὰ τοῦτο ἔξω τῆς ἀκροπόλεως * ἐν τοῖς μισϑοφό- 

, θοις. προςιόντες δὲ μοι ἄλλοι τε καὶ οἵ τῶν ὑπηρε- 

σιῶν ὄντες ϑήνηϑεν, ἐμοὶ πολῖται, ἀπήγγελλον, ὅτι 

διαβεβλημένος εἴην ἐν τοῖς πελτασταῖς, καὶ uoi τινες 

ἀπειλοῖεν, εἴ που λήψοιντό. ue; διαφϑερεῖν. μηχανῶ- 
μαι δή τινα τοιάνδε σωτηρίαν. πέμπω παρ᾽ «Ἀρχύτην 
καὶ τοὺς ἄλλους φίλους εἰς Τάραντα, φράζων ἐν οἷς 

ὧν τυγχάνω: οἱ δὲ, πρόφασίν τινα πρεσβείας πορισώ- 
μενοι παρὰ τῆς πόλεως, πέμπουσι ! τριακόντορόν τε 

xci “αμίσκον αὐτῶν ἕνα, ὃς ἐλϑὼν ἐδεῖτο Διονυσίου 

περὶ ἐμοῦ, λέγων ὅτι βουλοίμην ἀπιέναι, καὶ μηδαμῶς 

ἄλλως ποιεῖν. ὁ δὲ ξυνωμολό, ἰόγησε καὶ ἀπέπεμψεν ἐφό- 
δια δούς" τῶν Δίωνος δὲ χρημάτων οὔτ᾽ ἐγώ τι ἀπή- 

TOv» ovre τις ἀπέδωκεν. Ελϑὼν δὲ εἰς Πελοπόννησον 

εἰς ̓ ολυμπίαν, 4iova καταλαβὼν ϑεωροῦντα, ἤγγελλον 
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οὐκ ἀπέχτεινεν, ! ἠδέσϑη δέ. ovr οὖν ἡλικίαν ἔχω D 
συμπολεμεῖν ἔτι σχεδὸν οὐδενί, κοινός τε ὑμῖν eiui, ἂν 

ποτέ τι πρὸς ἀλλήλους δεηϑέντες φιλίας ἀγαϑόν τι 

ποιεῖν βουληϑῆτε᾽ κακὰ δὲ ἕως ἂν ἐπιϑυμῆτε, ἄλλους 
παρακαλεῖτε. ταῦτα εἶπον μεμισηκὼς τὴν περὶ Σικελίαν 
πλάνην καὶ ἀτυχίαν. ἀπειϑοῦντες δὲ καὶ οὐ πειϑόμε- 
γοι ταῖς ὑπ ἐμοὺ διαλέξεσι πάντων τῶν νῦν γεγονό- 

τῶν κακῶν αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο αὑτοῖς, ὧν, εἰ Διο- 

γύσιος ἀπέδωκε τὰ ! χρήματα Δίωνι ἢ καὶ παντάπασι E 
κατηλλάγη, οὐκ ἄν ποτὲ ἐγένετο οὐδέν, ὅσα γ8 δὴ} 
τἀνϑρώπινα. Δίωνα γὰρ ἐγὼ καὶ τῷ βούλεσϑαι xci. 
τῷ δύνασϑαι κατεῖχον ἄν ῥᾳδίως. νῦν δὲ ὁρμήσαντες 
ἐπ᾿ ἀλλήλους κακῶν πάντα ἐμπεπλήκασι. καΐτοι τήν 
γε αὐτὴν * Δίων εἶχε βούλησιν, ἥνπερ ἄν ἐγὼ φαίην 55 
δεῖν ἐμὲ καὶ ἄλλον, ὅςτις μέτριος, περὶ τε τῆς αὑτοῦ 

δυνάμεως καὶ φίλων καὶ περὶ πόλεως τῆς αὑτοῦ δια- 
»ooir ἄν εὐεργετῶν ἐν δυνάμει καὶ τιμαῖσι γενέσϑαι )- 

ἔστι δὲ οὐκ, ἄν τις Ὁ 

πλούσιον ἑαυτὸν ποιήση καὶ ἑταίρους καὶ πόλιν ; ἐπι- 
βουλεύσας καὶ ξυνωμότας συναγαγών, πένης ὧν καὶ ἡ 

ἑαυτοῦ μὴ κρατῶν, ὑπὸ δειλίας τῆς πρὸς τὰς ἡδονὰς 

ἡττημένος, εἶτα τοὺς τὰς οὐσίας κεκτημένους ! ἀπο- B 

κτείνας, ἐχϑροὺς καλῶν τούτους, διαφορῇ τὰ τούτων 

χρήματα καὶ τοῖς συνεργοῖς τε καὶ ἑταΐροις παραχε- 

λεύηται ὅπως μηδεὶς αὐτῷ ἐγκαλεῖ πένης φάσχων εἷ- 
var ταὐτὸν δὲ καὶ τὴν πόλιν ἄν οὕτω τις εὐεργετῶν 
τιμᾶται ὑπ᾽ αὐτῆς, τοῖς πολλοῖς τὰ τῶν ὀλίγων ὑπὸ 

ψηφισμάτων διανέμων, ἢ μεγάλης προεστὼς πόλεως καὶ 
πολλῶν ἀρχούσης ἐλαττόνων τῇ ἑαυτοῦ πόλει τὰ τῶν 
σμικροτέρων χρήματα διανέμῃ μὴ κατὰ δίκην. | οὕτω C 
μὲν γὰρ οὔτε Δίων οὔτε ἄλλος ποτὲ οὐδεὶς ἐπὶ δύνα- ἢ 
μιν ἑχὼν εἶσιν ἁλιτηριώδη ἑαυτῷ τε καὶ γένει εἰς τὸν 
ἀεὶ χρόνον, ἐπὶ πολιτείαν δὲ καὶ νόμων κατασκευὴν. 
τῶν δικαιοτάτων τε καὶ ἀρίστων, οὔτι δὶ ὀλιγίστων ! 
ϑανάτων xoi | quya γιγνομένην. ἃ δὴ Δίων νῦν πράτ- 
TOY, προτιμήσας τὸ πάσχειν ἀνόσια τοῦ δρᾶσαι πρό- 
τερον, διευλαβούμενος δὲ μὴ παϑεῖν, ὅμως ἔπταισεν 

ἐπ᾿ ἄκρον ἐλϑὼν τοῦ περιγενέσϑαι τῶν ἐχϑρῶν, ϑαυ- 
μαστὸν παϑὼν οὐδέν. ! ὅσιος γὰρ ἄνϑρωπος ἀνοσίων D 
πέρι, σώφρων τε καὶ ἔμφρων, τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἄν πο- 
τε διαψευσϑείη τῆς ψυχῆς τῶν τοιούτων πέρι, κυβερ- 
γνήτου δὲ ἀγαϑοῦ πάϑος ἂν ἴσως οὐ ϑαυμαστὸν εἰ 
πάϑοι, ὃν χειμὼν μὲν ἐσόμενος ovx ἄν πάνυ λάϑοι, 
χειμώνων δὲ ἐξαίσιον καὶ ἀπροςδόκητον μέγεϑος λά- 
οι τ ἂν καὶ λαϑὸν κατακλύσειε βίᾳ. ταὐτὸν δὴ καὶ 
Δίωνα ἔσφηλε δι ὀλιγίστων" κακοὶ μὲν γὰρ ὄντες αὐ- 
τὸν σφόδρα οὐκ ἔλαϑον oi σφήλαντες, ὅσον δὲ ! ὕψος 
ἀμαϑίας εἶχον καὶ τῆς ἄλλης μοχϑηρίας τὸ καὶ λαι- 
μαργίας, ἔλαϑον, ᾧ δὴ σφαλεὶς κεῖται, Σικελίαν Hu 

τὰ μέγιστα ἐν ταῖς μεγίσταις. 

e 

τὰ γεγονότα. ὃ δὲ τὸν Δία ἐπιμαρτυράμενος εὐθὺς 
παρήγγελλεν ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς οἰκείοις καὶ φίλοις ' 
παρασκευάζεσϑαι τιμωρεῖσϑαι Διονύσιον, ἡμᾶς “μὲν 
ξεναπατίας χάριν, οὕτω γὰρ ἔλεγέ τε καὶ ἐνόει, αὐτὸν 

δ᾽ ἐχβολῆς ἀδίκου καὶ φυγῆς. ἀκούσας δ᾽ ἐγὼ τοὺς 
μὲν φίλους παρακαλεῖν ἐκέλευον, εἰ βούλοιντο" ἐμὲ δ᾽, 

εἶπον, "οἶσθ᾽" ὅτι σὺ μετὰ τῶν ἄλλων βίᾳ τινὰ τρό- 

$a περιβαλὼν μυρίῳ. Τὰ δὴ μετὰ τὰ γῦν ῥηϑέντα, 
ἃ ξυμβουλεύω, * σχεδὸν εἴρηταί τὲ μοι καὶ εἰρήσϑω" 851 
ὧν δ᾽ ἐπανέλαβον E ἕνεκα τὴν εἰς Σικελίαν ἀφιξᾷν τὴν 

δευτέραν, ἀναγκαῖον εἶναι ἔδοξέ μοι ῥηθῆναι 4 δεῖν διὰ " 

τὴν ἀτοπίαν καὶ ἀλογίαν τῶν γενομένων. εἰ δ᾽ ἄρα τι- 
yb τὰ νῦν ῥηθέντα εὐλογώτερα ἐφάνη καὶ προφάσεις 

πρὸς τὰ γενόμενα ἱκανὰς ἔχειν ἔδοξέ τῳ, μετρίως ἄν 
πον σύσσιτον καὶ συνέστιον καὶ κοινωνὸν ἱερῶν Διο- | ἡμῖν καὶ ἱκανῶς εἴη τὰ νῦν εἰρημένα. 
γυσίῳ ἐποίησας, ὃς ἴσως ἡγεῖτο διαβαλλόντων ἐπιβου- 

λεύειν ἐμὲ μετὰ σοῦ ἑαυτῷ καὶ τῇ τυραννίδι, καὶ ὅμως — à ——— 



ΕΡ ΙΒ ΟἿ, Α΄ ὙἹΠ’ 

ΟΓΔΟΗ. 

Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰχείοις τε χαὶ ἑταίροις 
x " 

εὖ πρᾶττειν. 

Β UA δ᾽ ἂν διανοηθέντες μάλιστα εὖ πράττοιτο, ὃν- 
TOS πειράσομαι ταῦϑ' ὑμῖν χατὰ δύναμιν διδξελϑ εἴν. 

ἐλπίζω δὲ οὐχ ὑμῖν μόνοις ξυμβουλεύσειν τὰ ξυμφέρον- 
C τα, μάλιστα γε μὴν ὑμῖν, καὶ δευτέροις πᾶσι ! τοῖς ἐν 

Συρακούσαις, τρίτοις δὲ ὑμῶν καὶ τοῖς ἐχϑροῖς καὶ 
, πολεμίοις, πλὴν s τις αὐτῶν ἀγοσιουργὸς γέγονδ᾽ 
ταῦτα γὰρ ἀνίατα καὶ οὐκ ἂν ποτέ τις αὐτὰ ἐχγνίψειδ. 

γοήσατϑ δὲ ἃ λέγω νῦν. Ἔσϑ'᾽ ὑμῖν κατὰ Σικελίαν 
πᾶσαν λελυμένης τῆς τυραννίδος πᾶσα μάχη περὶ αὐ- 
"τῶν τούτων, τῶν. μὲν βουλομένων ἀναλαβεῖν πάλιν τὴν 
᾿ ἀρχήν, τῶν δὲ τῇ τῆς τυρανννίδος ἀποφυγῇ τέλος ἐπι- 

ϑεῖναι. ξυμβουλὴ δὴ περὶ τῶν τοιούτων ὀρϑὴ δοκεῖ 
D ἕκαστοτε τοῖς ! πολλοῖς εἶναι ταῦτα ξυμβουλεύειν δεῖν, 

ἃ τοὺς μὲν πολεμίους ὡς πλεῖστα κακὰ ἐξεργάσεται, 

τοὺς δὲ φίλους ὡς πλεῖστα ἀγαϑά. τὸ δὲ οὐδαμῶς 

ῥάδιον, πολλὰ κακὰ δρῶντα τοὺς ἀλλοὺυς μὴ οὐ καὶ 
, πάσχειν αὐτὸν πολλὰ ἕτερα. δεῖ δὲ οὐ μακρὰν ἐλϑόν- 
τας ποι τὰ ποιαῦτα ἐναργῶς ἰδεῖν, ἀλλ᾽ ὅσα νῦν γέ- 

Ἰ7γον8 τῇδε αὐτοῦ περὶ Σικελίαν, τῶν μὲν ἐπιχειρούντων 
! δρᾶν, τῶν δὲ ἀμύνασϑαι τοὺς δρῶντας" ἃ κἀν ἄλλοις 

i E μυϑολογοῦντες ἱκανοὶ γίγνοισϑ᾽ 1 ἂν ἑκάστοτε διδά- 

᾿σχαλοι. τούτων μὲν δὴ σχεδὸν οὐκ ἀπορία" τῶν δὲ 
n ᾿ὅσα γένοιτ᾽ ἄν ἢ πᾶσι συμφέροντα ἐχϑροῖς T8 καὶ 
ι΄ φίλοις ἢ ὃ τι ᾿σμιχρότατα καχὰ ἀμφοῖν, ταῦτα οὔτε 

UN ᾿ῥῴδιον ὁρᾶν οὔτε ἰδόντα ἐπιτελεῖν, εὐχῇ δὲ προςέοικεν 
ἢ τοιαύτη ξυμβουλή TE καὶ ἐπιχείρησις τοῦ λύγου. 

3 ἔστω δὴ παντάπασι μὲν εὐχή τις, ἀπὸ γὰρ ϑεῶν χρὴ 
353 | ovre ἀρχόμενον * ἀεὶ λέγειν ve καὶ νοεῖν, ἐπιτελὴς 

35. ein σημαίνουσα ἡμῖν τοιόνδε τινὰ λόγον. γῦν ὑμῖν 
καὶ τοῖς πολεμίοις σχεδόν, ἐξ οὗπερ γέγονεν 0 mo0Às- 

μος, συγγένεια ἄρχει, μία διὰ τέλους, ἣν ποτε κατέ- 
στησαν οἵ πατέρες ὑμῶν εἰς ἀπορίαν ἐλϑόντες τὴν 

τόϑ᾽ re κίνδυνος ἐγένειο ἔσχατος Σικελίᾳ 
τῇ τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ Καρχηδονίων ἀνάστατον ὅλην 
ἐκβαρβαρωϑεῖσαν γενέσϑαι. τότε γὰρ εἵλοντο Διονύ- 
σιον μὲν ὡς γέον καὶ πολεμικὸν ἐπὶ τὰς τοῦ πολέμου 

B πρεπούσας ! αὐτῷ πράξεις, σύμβουλον δὲ xol πρεσβύ- 
τερον Ἵππαρῖνον, ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς Σικελίας αὐτοχρά- 
τορας, ὡς φασι, τυράννους ἐπονομάζοντες. καὶ εἴτε δὴ 

Sela τις ἡγεῖσθαι. βούλεται τύχην καὶ ϑεὸν εἴτα τὴν 
τῶν ἀρχόντων ἀρετὴν εἴτϑ καὶ τὸ ξυναμφότερον μετὰ 
τῶν τότε πολιτῶν τῆς σωτηρίας αἰτίαν ξυμβῆναι gevo- 
μένην, ἔστω ταύτῃ ὅπῃ τις ὑπολαμβάνει" σωτηρία δ᾽ 
οὖν οὕτω συνέβη τοῖς TOTE γενομένοις. τοιούτων. οὖν 

O αὐτῶν “γεγονότων δίκαιόν που τοῖς σώσασι ! πάντας 
χάριν ἔχειν. εἰ δέ τι τὸν μετέπειτα χθόνον D τυραννὶς 
οὐκ ὀρϑῶς τῇ τῆς πόλεως δωρεᾷ κατακέχρηται, τού- 
των δίκας τὰς μὲν ἔχβι, τὰς δὲ τινέτω. τίνες οὖν δὴ 

«C ἰδύκαι ἀναγκαίως ὀρϑαὶ 7ίγνοιτ᾽ ἄν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 
αὐτοῖς; εἰ μὲν ῥᾳδίως v ὑμεῖς ἀποφυγεῖν οἷοὶ T πε αὖ- 
τοὺς καὶ ἄνευ μεγάλων κινδύνων καὶ móvoy, ἢ ἐκεῖνοι 
ἑλεῖν εὐπετῶς πάλιν τὴν ἀρχήν, οὐδ᾽ ἂν συμβουλεύειν 

οἷόν T ἣν τὰ μέλλοντα ῥηϑήσεσϑαι" γῦν δ᾽ ἐννοεῖν 
D ὑμᾶς ἀμφοτέρους ! χρεὼν καὶ ἀναμιμνήσκεσϑαι, ποσά- 

ἅπασαν, 
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xig ἐν ἐλπίδι ἑκάτεροι, γεγόνατε τοῦ νῦν οἴεσϑαι σχε- 
δὸν asl τινος σμικροῦ ἐπιδεδὶς εἶναι τὸ μὴ πώντα κα- 
τὰ νοῦν πράττειν, καὶ δὴ καὶ ὅτι τὸ σμικρὸν τοῦτο 
μεγάλων χαὶ μυρίων κακῶν αἴτιον ἑκάστοτε ξυμβαΐνει 

γιγνόμενον, καὶ πέρας οὐδέν ποτξ τελεῖται, ξυνάπτει 
δὲ ἀεὶ παλαιὰ τελευτὴ δοκοῦσα ἀρχῇ φυομένῃ νέᾳ, 
διολέσϑαι δ᾽ ὑπὸ τοῦ κύκλου τούτου κινδυνεύσει καὶ 
τὸ τυραννικὸν ἅπαν xol ! τὸ δημοτικὸν γένος, ἥξει δέ, 
ἐάνπερ τῶν εἰκότων γίγνηταί τὸ καὶ ἀπευκτῶν, σχεδὸν 
εἰς ἐρημίαν τῆς ἙΜιηνιχῆς φωνῆς Σικελία πᾶσα, Φοι- 
γίκων ἢ Ὀπικῶν μεταβαλοῦσα εἴς τινα δυναστείαν καὶ 
κράτος. τούτων δὴ xen πάσῃ προϑυμίᾳ πάντας τοὺς 

Ἕλληνας τέμνειν φάρμακον». εἰ μὲν δή τις ὀρϑότερον 

ἄμεινόν T ἔχει τοῦ Vm ἐμοῦ ῥηθησομένου, ἐνεγκῶν 
εἰς τὸ μέσον Σ ὀρϑότατα φιλέλλην ἄν λεχϑείη" 0 δὲ 

μοι φαίνεταί πῃ τὰ νῦν, ἐγὼ πειράσομαι πάσῃ παῤ- 
ῥησίᾳ καὶ κοινῷ τινὲ δικαίῳ λόγῳ χρώμενος δηλοῦν 

Ayo γὰρ δὴ διαιτητοῦ τινὰ τρόπον, διαλεγόμενος ὡς 
δυοῖν τυραννεύσαντέ T8 καὶ τυραγνευϑέντι, ὡς ἑνὶ ἕχα- 
τέρῳ παλαιὰν ἐμὴν ξυμβουλήν. καὶ νῦν δ᾽ ὃ y ἐμὸς 

λόγος ἂν εἴη ξύμβουλος τυράννῳ παντί, φεύγειν μὲν 
τοὔνομά TB καὶ τούργον τοῦτο, εἰς βασιλείαν δὲ, εἰ 

δυνατὸν οἴη, μεταβαλεῖν. δυνατὸν ! δέ, ὡς ἔδειξεν ἕρ- 
ro σοφὸς ἀνὴρ καὶ ἀγαϑὸς “Ἱνκοῦργος, ὃς ἰδὼν τὸ 
τῶν οἰκείων γένος ἐν ᾿άργει καὶ Μεσσήνῃ ἐκ βασιλέων 

εἰς τυράννων δύναμιν ἀφικομένους καὶ διαφϑείραντας 

ἑαυτούς TB καὶ τὴν πόλιν ἑκατέρους ἑκατέραν, δείσας 
περὶ τῆς αὑτοῦ πόλεως ἅμα καὶ γένους, φάρμακον 
ἐπήνεγκχβ τὴν τῶν γερόντων ἀρχὴν καὶ τὸν τῶν ἐφόρων 
δεσμὸν τῆς βασιλικῆς ἀρχῆς σωτήριον, Gere γενεὰς το- 
σαύτας ἤδη uer εὐκλείας σώζεσϑαι, νόμος ἐπειδὴ ' 

κύριος ἐγένδτο βασιλοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ οὐκ &v- 
Socorro: τύραννοι νόμων. 0 δὴ καὶ νῦν οὑμὸς λόγος 

πᾶσι παρακελεύεται, τοῖς μὲν τυραννίδος ἐφιεμένοις, 
ἀποτρέπεσϑαι καὶ φεύγειν φυγῇ ἀπλήστως πεινώντων 
εὐδαιμόνισμα ἀνθρώπων καὶ ἀνοήτων, εἰς βασιλέως δ᾽ 
εἶδος πειρᾶσϑαι μεταβάλλειν καὶ δουλεῦσαι γόμοις βα- 
σιλικοῖς, τὰς μεγίστας τιμὰς κεχτημένους παρ᾿ ἑκόντων 
T8 ἀνϑρώπων καὶ τῶν νόμων" τοῖς δὲ δὴ ἐλεύϑερα, ! 
διώκουσιν ἤϑη καὶ φεύγουσι τὸν δούλειον ζυγὸν ὡς ὃν 

κακόν, εὐλαβεῖσϑαι ξυμβουλούοιμ᾽ ἄν, μήποτε ἀπλη- 
στίᾳ ἐλευϑερίας ἀκαίρου τινὸς εἰς τὸ τῶν προγόνων 

γόσημα ἐμπέσωσιν, ὃ διὰ τὴν ἄγαν ἀναρχίαν οἱ τότε 
ἔπαϑον, ἀμέτρῳ ἐλευϑερίας χρώμενοι ἔρωτι. oí γὰρ 
πρὸ Διονυσίου καὶ Ἱππαρίνου ἄρξαντες Σικελιῶται 

τότϑ ὡς ᾧοντο εὐδαιμόνως ἔζων, τρυφῶντές τε καὶ ἅμα 
ἀρχόντων ἄρχοντες" ot καὶ τοὺς δέκα στρατηγοὺς κα- 
τέλευσαν βάλλοντες τοὺς πρὸ Διονυσίου, κατὰ ' νόμον 
οὐδένα κρίναντες, ἵνα δὴ δουλεύοιεν μηδενὲ μήτε σὺν 
δίκῃ μήτ. γόμῳ δεσπότῃ, ἐλεύϑεροι δ᾽ εἶεν πάντῃ 

παντῶς" οϑεν αἵ τυραννίδες ἐγένοντο αὐτοῖς. δουλεία 

γὰρ καὶ ἐλευϑερία ὑπερβάλλουσα μὲν ὑκατέρα πάγκα- 

x0», ἔμμετρος δὲ οὖσα πανάγαϑον" μετρία δὲ 7 ϑεῷ 
δουλεία, ἄμετρος δὲ 3 τοῖς ἀνϑρώποις" ϑεὸς δὲ ἀν- 

ϑρώποις σώφροσι νόμος, * ἄφροσι δὲ ἡδονή. τούτων 

δ ταύτῃ πεφυκότων, ἃ ξυμβουλεύω. Συρακουσίοις πᾶ- 
φράζειν παρακελεύομαι τοῖς Δίωνος φίλοις ἐκείνου 

Hs ἐμὴν κοινὴν ξυμβουλήν᾽ ἐγὼ δὲ ἑρμηνεύσω ἃ ἐκεῖ- 
γος ἔμπνους ὧν καὶ δυνάμενος εἶπεν *üv* νῦν πρὸς 
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ὑμᾶς. τίν οὖν δή, τις ἄν εἴποι, λόγον ἀποφαίνεται 

ὑμῖν περὶ τῶν νῦν “παρόντων 5 4lovoc ξυμβουλή; 

τόνδε. έξασϑε, ὠ Συρακούσιοι, πάντων πρῶτον 

νόμους, οἵτινες ἄν ὑμῖν φαίνωνται μὴ πρὸς ἀφηματι- 
σμὸν ! καὶ πλοῦτον τρέψοντες τὰς γνώμας ὑμῶν μήτ᾽ 
ἐπιϑυμίας, ἀλλ᾿ ὄντων τριῶν, ψυχῆς καὶ σώματος, gn 
δὲ χρημάτων, τὴν τῆς ψυχῆς ἀρετὴν ἐντιμοτάτην ποι- 
οὔντες, δευτέραν. δὲ τὴν τοῦ “σώματος, ὑπὸ τῇ τῆς ψυ- 
χῆς “κειμένην, τρίτην δὲ καὶ ὑστάτην τὴν TOY X χφημάτων 
τιμήν, δουλεύουσαν τῷ σώματί τε καὶ τῇ ψυχῇ. καὶ ὃ 
μὲν ταῦτα ἀπεργαζόμενος ϑεσμὸς νόμος ἂν ὀρϑῶς 
ὑμῖν εἴη κείμενος, " ὄντως εὐδαίμονας ἀποτελῶν τοὺς 

χρωμένους" ὁ δὲ τοὺς πλουσίους εὐδαίμονας ὀνομάζων 
λόγος αὐτός 18 ἄϑλιος, γυναικῶν καὶ παίδων ὧν λόγος 

dove, τοὺς πειϑομένους T6 ἀπεργάζεται τοιούτους. 
ὅτι δ᾽ ἀληϑὴ ταῦτ᾽ ἐγὼ παρακελεύομαι, ἐὰν γεύσησ 88 

τῶν νῦν λεγομένων περὶ νόμων, ἔργῳ γνώσεσϑε᾽ ἢ δὴ 
βάσανος ἀληϑεστάτη δοκεῖ γίγνεσϑαι τῶν πάντων πέ- 

ρι. “εξάμενοι δὲ τοὺς τοιούτους νόμους, ἐπειδὴ κα- 

τέχει κίνδυνος Σικελίαν, καὶ ! οὔτε κρατεῖτε ἱκανῶς 

oUr αὖ διαφερόντως. κρατεῖσϑε, δίκαιον ἄν ἴσως καὶ 
ξυμφέρον γίγνοιτο ὑμῖν πᾶσι μέσον «τεμεῖν, τοῖς τ 
φεύγ ουσι τῆς ἀρχῆς τὴν χαλεπότητα ὑμῖν καὶ τοῖς τῆς 
ἀρχῆς πάλιν ἐρῶσι τυχεῖν, ὧν oi προγονοι τότε, TO 
μέγιστον, ἔσωσαν ἀπὸ βαρβάρων τοὺς Ἕλληνας, Ocr 

ἐξεῖναι περὶ πολιτείας »ῦν ποιεῖσϑαι λόγους" ἔῤῥουσι 

δὲ τότε οὔὐτϑ λόγος ovr ἐλπὶς ἐλείπιετ᾽ ἂν οὐδαμῇ οὐ- 
δαμῶς. νῦν, οὖν τοῖς μὲν ἐλευϑερία γιγνέσϑω, μετὰ 
Bodo: ἀρχῆς, τοῖς δὲ ἀρχὴ ! ὑπεύϑυνος βασιλική, 

δεσποζόντων γόμων τῶν τὸ ἄλλων πολιτῶν καὶ τῶν 

βασιλέων αὐτῶν, ἂν τι παράνομον πράττωσι». ἐπὶ δὲ 

τούτοις ξύμπασιν ἀδόλῳ γνώμῃ καὶ ὑγιεῖ μετὰ Üsor 

βασιλέα στήσασϑε, πρῶτον μὲν τὸν ἐμὸν υἱὸν χαρί- 
τῶν ἕνεκα διττῶν, τῆς τε τιὰρ ἐμοῦ καὶ τῆς τοῦ ἐμοῦ 
πατρός" ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ βαρβάρων ᾿ἠλευϑέρωσεν ἐν τῷ 
τότε χφόνῳ τὴν πόλιν, ἐγὼ δὲ ἀπὸ τυράννων γῦν δίς, 

* ὧν αὐτοὶ μάρτυρες ὑμεῖς γεγόνατε. δεύτερον δὲ δὴ 

ποιδῖσϑε βασιλέα τὸν τῷ μὲν ἐμῷ σπτατρὶ ταὐτὸν κε- 
χτημένον ὄνομα, υἱὸν δὲ Διονυσίου, χάριν τῆς τε γὺν 

βοηϑείας καὶ ὁσίου τρόπου" ὃς γενόμενος τυράννου 
πατρὸς ἑκὼν τὴν πόλιν ἐλευϑεροῖ, τιμὴν αὑτῷ καὶ γέ- 
ve. ἀείζωον ἀντὶ τυραννίδος ἐφημέρου xd) ἀδβιον, arai 
μενος. τρίτον δὲ “προκαλεῖσϑαι χρὴ βασιλέα 7ίγνεσϑαι 
Συρακουσῶν, ἑκόντα ἑκούσης τῆς πόλεως, τὸν νῦν TOU 
τῶν πολεμίων ' ἄρχοντα στρατοπέδου, Διονύσιον τὸν 
“Διονυσίου, ἐὰν ἐθέλῃ ἑκὼν εἰς βασιλέως σχῆμα ἀπαλ- 

λάττεσϑαι, δεδιὼς μὲν τὰς τύχας, ἐλεῶν δὲ πατρίδα 

καὶ ἱερῶν ἀϑεραπευσίαν καὶ τάφους, μὴ διὰ φιλονει- 
χίαν πάντως πάντα ἀπολέσῃ βαρβάροις ἐπίχαρτος 7ε- 

γνόμενος. τρεῖς δ᾽ ὄντας βασιλέας, εἴτ᾽ οὖν τὴν “Δακω- 
γικὴν δύναμιν αὐτοῖς δόντες εἴτε ἀφελόντες καὶ ξυνο- 

μολογησάμενοι, καταστήσασϑε τρόπῳ τινὶ τοιῷδε, ὃς 
εἴρηται μὲν καὶ πρότερον ὑμῖν, ὅμως δ᾽ 1 ἔτι καὶ yv 

ἀκούετε. ἐὰν ἐϑέλῃ τὸ γένος ὑμῖν τὸ Διονυσίου τὸ καὶ 
Ἱππαρίνου ἐπὶ σωτηρίᾳ Σικελίας παύσασϑαι τῶν voy 

παρόντων κακῶν, τιμὰς αὑτοῖς καὶ γένει λαβόντες εἷς 
18 τὸν ἔπειτα καὶ τὸν νῦν χρόνον, ἐπὶ τούτοις καλεῖτε, 
ὥςπερ καὶ πρότερον ἐῤῥήϑη, πρέσβεις, ovg ἂν ἐϑελή- 
σωσι, κυρίους ποιησάμενοι τῶν διαλλαγῶν, εἴτα τινὰς 

ΠῚ ET! IX. 

αὐτόϑεν εἴτα ἔξωϑεν εἴτο ἀμφότερα, καὶ ὁπόσους ἄν 
συγχθρησῶσε τούτους δ᾽ ἐλϑόντας νόμους μὲν πρῶ- 

τον ! ϑεῖναι καὶ πολιτείαν τοιαύτην, ἐν ἢ βασιλέας 
ἁρμόττει γίγνεσϑαι κυρίους ἱερῶν τὸ καὶ ὅσων ἄλλων 
πρέπει τοῖς γενομένοις ποτὲ εὐδργέταις" πολέμου δὲ 
καὶ εἰρήνης ἄρχοντας νομοφύλακας ποιήσασϑαι ἀρι- 
ϑιμὸν τριάκοντα καὶ πέντε μετά τὸ δήμου καὶ βουλῆς. 
δικαστήρια δὲ ἄλλα μὲν ἄλλων, ϑανάτου δὲ καὶ φυγῆς 

τούς τε πέντε καὶ τριάκοντα ὑπάρχειν. πρὸς τούτοις 
τὸ ἐχλεχτοὺς γίγνεσθαι δικαστὰς ἐκ τῶν νῦν ἀεὶ πδ΄ 
ρυσινῶν ἀρχόντων, ' ἕνα ἀφ᾽ ἑκάστης τῆς ἀρχῆς τὸν 
ἄριστον δόξαντ᾽ εἶναι καὶ δικαιότατον" τούτους δὲ τὸν 

ἐπιόντα ἐνιαυτὸν δικάζειν ὅσα ϑανάτου καὶ δεσμοῦ 

καὶ μεταστάσεως τῶν πολιτῶν" βασιλέα δὲ τῶν τοιού- 

τῶν δικῶν μὴ ἐξεῖναι δικαστὴν γίγνεσϑαι, καϑάπερ 

ἱερέα, φόνου καϑαρεύοντα καὶ * δεσμοῦ καὶ φυγῆς. 
Ταῦϑ᾽ ὑμῖν ἐγὼ καὶ ζῶν διενοήϑην γίγνεσϑαι καὶ νῦν 
διανοοῦμαι. καὶ τότε κρατήσας τῶν ἐχϑρῶν tO 
ὑμῶν, εἰ μὴ ξενικαὶ ἐρινύες ἐκώλυσαν, κατέστησα ἂν 

ἧπερ καὶ διενοούμην, καὶ μετὰ ταῦτα Σικελίαν ἂν τὴν 
ἄλλην, εἴπερ ἔργα ἐπὶ νῷ ἐγίγνετο, κατῴκισα, τοὺς 

μὲν βαρβάρους 1 ἣν νῦν ἔχουσιν ἀφελόμενος, ὅσοι μὴ 
ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἐλευϑερίας διδπολέμησαν πρὸς τὴν τυ- 
ραννίδα, τοὺς δ᾽ ἔμπροσϑεν οἰκητὰς τῶν Ἑλληνικῶν ! 
τόπων εἰς τὰς ἀρχαίας καὶ πατρῴας οἰκήσεις κατοικί- 
σας. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ νῦν πᾶσι συμβουλεύω κοινῇ 
διανοηϑῆναι καὶ πράττειν τε καὶ παρακαλεῖν ἐπὶ ταύ- 
τας τὰς πράξεις πάντας, τὸν μὴ ϑέλοντα δὲ πολέμιον 

ἡγεῖσϑαι κοινῇ. ἔστι δὲ ταῦτα οὐκ ἀδύνατα᾽ ἃ γὰρ ἐν 
δυοῖν τε ὄντα ψυχῶν τυγχάνει καὶ λογισαμένοις εὑ- 
ρεῖν βέλτιστα ἑτοίμως ἔχει, ταῦτα δὲ σχεδὸν ὁ ὃ κρίνων 
ἀδύνατα οὐκ εὖ φρονεῖ. λέγω δὲ τὰς δύο τήν τϑ ! Ἵπ- 
παρίνου τοῦ Διονυσίου υἱέος καὶ τὴν τοῦ ἐμοῦ υἱοῦ" 
τούτοιν» γὰρ ξυνομολογησάντοιν τοῖς 78 ἄλλοις Συρα- 

κουσίοις οἶμαι πᾶσιν, ὅσοιπερ τῆς πόλεως κήδονται, 
ξυνδοκεῖν. ἀλλὰ ϑεοῖς 16 πᾶσι τιμὰς μετ εὐχῶν δόν- 
τὸς τοῖς τὸ ἄλλοις ὅσοις μετὰ ϑεῶν πρέπει, πείϑον- 
τες καὶ προκαλούμενοι φίλους καὶ διαφόρους μαλακῶς 
τε καὶ πάντως, μὴ ἀποστῆτϑ πρὶν ἂν τὰ νῦν ὑφ ἡμῶν 
λεχϑέντα, οἷον ὀνείρατα ϑεῖα ἐπιστάντα ἐχφηγορόσιν, 
ἐναργῆ τὸ ἐξεργάσησϑε ! τολεσϑέντα καὶ εὐτυχῆ. 

--,οὐ2υ-...-.- 

ENATH. 

Πλάτων Ἀρχύτᾳ Ταραντίνῳ εὖ πράττειν. 

“Αφίκοντο πρὸς ἡμᾶς οἱ περὶ ᾿Αρχιπιπον καὶ Φιλω- 
γίδην, τήν τε ἐπιστολὴν φέροντες, ! ἣν σὺ αὐτοῖς ἔδω- 
xac, καὶ ἀπαγγέλλοντες τὰ παρὰ σοῦ. τὰ μὲν οὖν 

7.008 τὴν πόλιν οὐ χαλεπῶς διεπράξαντο" χαὶ γὰρ οὐ- 

δὲ παντελῶς ἣν ἐργώδη" τὰ δὲ παρὰ σοῦ διῆλϑον 
ἡιῶν, λέγοντες, ὑποδυςφορεῖν σδ, ὅτι οὐ δύνασαι τῆς 
περὶ τὰ κοινὰ ἀσχολίας, ἀπολυϑῆναι. ὅτι μὲν οὖν ἣδι- 

στόν ἐστιν ἐν τῷ βίῳ τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν, ἄλλως τε 
καὶ εἴ τις * ἕλοιτο τοιαῦτα πράττειν, οἷα καὶ σύ, σχε- 

δὸν παντὶ δῆλον" ἀλλὰ κἀκεῖνο δεῖ σε ἐνθυμεῖσϑαι, 
ὅτι ἕκαστος ἡμῶν οὐχ αὑτῷ μόνον γέγονεν, ἀλλὰ τῆς 
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γενέσεως ἡμῶν τὸ μὲν τι ἡ πατρὶς μερίζεται, τὸ δέ τι 

oi γεννήσαντες, τὸ δὲ οἵ λοιποὶ φίλοι, πολλὰ δὲ καὶ 
τοῖς καιροῖς δίδοται τοῖς τὸν βίον ἡμῶν καταλαμβά- 
»ουσι. καλούσης δὲ τῆς πατρίδος. αὐτῆς πρὸς τὰ χοινά, 

ἄτοπον ἴσως τὸ μὴ ὑπακούειν" ἅμα γὰρ ξυμβαίνει καὶ 
B| χώραν καταλιμπάνειν φαύλοις ! ἀνϑρώποις, οἵ οὐκ 

ἀπὸ τοῦ βελτίστου πρὸς τὰ κοινὰ προςέρχονται. περὶ 
τούτων μὲν οὖν ἱκανῶς. Ἐχεχράτους δὲ καὶ νῦν ἐπι- 
μέλειαν ἔχομεν καὶ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἕξομεν καὶ 
διὰ σὲ καὶ διὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ Φρυνίωνα καὶ δὶ 
αὐτὸν τὸν γεανίσκον. 

— MÀ 

AEKATH. 

Πλάτων ᾿Αριστοδώρῳ εὖ πράττειν. 

[n LA xovo Δίωνος ἐν roic μάλιστα, ! ἑταῖρον εἶναί τὲ 

- σε νῦν καὶ γεγονέναι διὰ παντός, τὸ σοφώτατον ajos 

τῶν εἰς φιλοσοφίαν παρεχόμενον" τὸ γὰρ βέβαιον xai 
dens καὶ ὑγιές, τοῦτο ἐγώ φημι εἶναι τὴν ἀληϑινὴν 

φιλοσοφίαν, τὰς δὲ ἄλλας τε xal εἰς ἄλλα τεινούσας 

7 ἰσοφίας 1 τε καὶ δεινότητας κομψότητας οἶμαι mgusogio- 

Ῥεύων ὀρϑῶς ὀνομάζειν. ἀλλ᾽ ἔῤῥωσό T8 καὶ μένε ἐν 

τοῖς ἤϑεσιν, | οἵοπερ καὶ νῦν μένεις. 

C 
— $$ ——— 

ENAEKATH. 

Πλάτων Λαοδάμαντι εὖ πράττειν. 
3 ΄ σ * , 

D ! Ἐπέστειλα μέν σοι καὶ τ πρότερον, ὅτι πολὺ διαφέ- 
gut πρὸς ἅπαντα ἃ λέγεις, αὐτὸν ἀφικέσϑαι σε ᾿Ιϑή- 
γαζε" ἐπειδὴ δὲ σὺ φὴς ἀδύνατον εἶναι, μετὰ τοῦτο ἣν 

δεύτερον, εἰ δυνατὸν ἐμὲ ἀφικέσϑαι ἢ Σωκράτη, ὡς- 
E [zt60 ἐπέστειλας. »vy δὲ Σωκράτης "μέν ἐστι, περὶ 

7 ἀσϑένειαν. τὴν τῆς σεραγγουρίας, ἐμὲ δὲ ἀφικόμενον 
ἐνταῦϑα ἄσχημον ἂν εἴη μὴ διαπράξασϑαι ἐφ᾿ ἅπερ 

σὺ παραχαλεῖς. ἐγὼ δὲ ταῦτα γενέσϑαι ἂν οὐ πολλὴν 
ἐλπίδα ἔχω: δι ἃ δέ, μακρᾶς ἑτέρας δέοιτ ἂν ἐπιστο- 

Y λῆς, si τις πάντα διεξίοι" καὶ ἅμα οὐδὲ τῷ σώματι διὰ 

τὴν ἡλικίαν ἱκανῶς ἔχω πλανᾶσϑαι καὶ χινδυνεύξιν χα- 

τά τε γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν, οἷα ἀπαντᾷ" καὶ νῦν 

B κινδύνων ἐν ταῖς πορείαις ἐστὶ μεστά. συμβου- 
| 869 λεῦσαι μέντοι ἔχω σοΐ τε καὶ τοῖς * οἰκισταῖς, Ó &- 

πόντος uiv ἐμοῦ, φησὶν Ἡσίοδος, δόξαι ἃ &y εἶναι φαῦ- 

3I λον, χαλεπὸν δὲ »οῆσαι. εἰ γὰρ οἴονϑ᾽ ὑπὸ νόμων ϑέ- 
σεὼς καὶ ὧντιγῶν εὖ ποτὲ πόλιν ἄγ " κατασχευασϑῆναι, 
ἄνευ τοῦ εἶναί τι κύριον ἐπιμελούμενον ἐν τῇ πόλει 
τῆς xo ἡμέραν διαίτης, ὅπως ἄν ] σώφρων T8 καὶ 
ἀνδρικὴ δούλων τε καὶ ἐλευϑέρων, οὐκ ὀρϑῶς διανο - 

οὔνται. τοῦτο δ᾽ αὖ, εἰ μὲν εἰσὶν ἤδη ἄνδρες ἄξιοι τῆς 
ἀρχῆς ταύτης, γένοιτ᾽ ἄν: & δ᾽ ἐπὶ τὸ HUI δεῖ 

Β τινός, ! οὔτε ὁ παιδεύσων οὔτε οἱ παιδευϑησόμενοι, 
ὡς ἐγὼ οἶμαι, εἰσὶν ὑμῖν, ἀλλὰ τὸ λοιπὸν τοῖς ϑεοῖς 

εὔχεσϑε. χαὶ γὰρ σχεδόν τι καὶ αἵ ἔμπροσϑεν πόλεις 
οὕτω κατεσκευάσϑησαν, καὶ ἔπειτα εὖ ᾧκησαν, ὑπὸ 

| ξυμβάσεων πραγμάτων μεγάλων καὶ κατὰ πόλεμον χαὶ 
xor τὰς ἄλλας πράξεις γενομένων, ὅταν ἐν τοιούτοις 

καιροῖς ἀνὴρ καλός e καὶ ἀγαϑὸς ἐγγένηται μεγάλην 
δύναμιν ἔχων. τὸ δ᾽ ἔμπροσϑεν αὐτὰ “προϑυμεῖσϑαι 

| μὲν χρὴ xai! ἀνάγκη, διανοεῖσθαι μέντοι αὐτὰ οἷα 

λέγω, καὶ μὴ ἀνοηταίνειν οἰομένους τι ἑτοίμως δια- 

πράξασϑαι. Εὐτύχει. 

——É A T———— 

AQAEKATH. 

Πλάτων Ἀρχύτᾳ Ταραντίνῳ εὖ πράττειν. 

Τὰ μὲν παρὰ σοῦ ἐλϑόνθ᾽ ὑπομνήματα ϑαυμα- 
στῶς ὡς &gusvol τὸ ἐλάβομεν καὶ τοῦ γράψαντος ! 
αὐτὰ ἠγάσϑημεν ὡς ἕνι μάλιστα, καὶ ἔδοξεν ἡμῖν εἷ- 
ναι ὃ ἀνὴρ ἄξιος ἐχείνων τῶν πάλαι προγόνων" λέ- 

ζονται γὰρ δὴ οἱ ἄνδρες οὗτοι μύριοι εἶναι, οὗτοι δ᾽ 
ἦσαν τῶν ἐπὶ -“Δαομέδοντος ἐξαναστάντων Τρώων, &y- 
δρες ἀγαϑοί, ὡς ὃ παραδεδομένος μῦϑος δηλοῖ. τὰ δὲ 

παρ᾿ ἐμοὶ ὑπομνήματα, περὶ ὧν ἐπέστειλας, ἱκανῶς 
μὲν οὕπω ἔχει, ὡς δέ ποτε τυγχάνει ἔχοντα, ἀπέσταλ- 
κα σοι. περὶ δὲ τῆς φυλακῆς ἀμφότεροι συμφωνοῦμεν, 
Gcr ! οὐδὲν δεῖ παρακελεύεσϑαι. ἔῤῥωσο. 

---σ-:σϑἷς.ςε.--.--- 

ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗ. 

Πλάτων Διονυσίῳ τυράννῳ Συραχουσῶν εὖ 

πράττειν. 
3 , - - 

* loy σοι τῆς ἐπιστολῆς ἔστω καὶ ἅμα ξύμβολον, 
z o ES : 3 Bi 
ὅτι παρ ἐμοῦ ἐστί τους “Ἱοκροὺς ποϑ' ἑστιῶν νεανΐ- 

σκους, πόῤῥω κατακείμενος ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀνέστης παρ᾽ 

ἐμὲ καὶ φιλοφρονούμενος εἶπες εὖ τι ῥῆμα ἔχον, ὡς 

ἐμοΐ τε ἐδόκει καὶ ! τῷ παρακαταχειμένῳ, ἣν δ᾽ οὗτος 

τῶν καλῶν τις, ὃς τότε εἶπεν" H που πολλά, ὦ Διο- 

γύσιε, εἰς σοφίαν ὠφελεῖ ὑπὸ Πλάτωνος" σὺ δ᾽ εἶπες" 
E e Asie CRAT ENS ux Apc or eu 

Koi εἰς αλλα πολλα, ἐπεὶ καὶ GT αὐτῆς τῆς μετα- 

πέμψεως, ὅτι μετεπεμψάμην αὐτόν, δι αὐτὸ τοῦτο sv- 

ϑὺς ὠφελήϑην. Τοῦτ᾽ οὖν διασωστέον, ὅπως ἂν αὖ- 

ξάνηται ἀεὶ ἡμῖν ἢ ἀπ᾽ ἀλλήλων ὠφέλεια. καὶ ἐγὼ νῦν 

TOUT αὐτὸ παρασκευάζων τῶν τε Πυϑαγορείων πέμ- 

πῶ σοι καὶ τῶν διαιρέσεων, καὶ ἄνδρα, ὥςπερ ! ἐδόκει 
cS , z , ^ c , 
ἡμῖν TOT6, ᾧ y8 σὺ καὶ Hoyvrmc, εἴπερ ἥκει παρὰ G8 

: τ 5 aA » i 
ίρχυτης, Xeno do δύναισϑ'᾽ ἂν. ἔστι δὲ ὄνομα μὲν 
Elo», τὸ δὲ γένος ἐκ Κυζίκου, μαϑητὴς δὲ Εὐδόξου 

καὶ περὶ πάντα τὰ ἐχείνου πάνυ χαριέντως ἔχων" ἔτι 
δὲ καὶ τῶν Ἰσοκράτους μαϑητῶν τῷ ξυγγέγονε καὶ 

“Πολυξένῳ τῶν ,Βρύσωνός τινι ὁταίρων. ὃ 0 δὲ σπάνιον 

ἐπὶ τούτοις, οὔτε ἀχαρίς ἐστιν ἐντυχεῖν οὔτε κακοή- 
Je. ἔοικεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλαφρὸς καὶ εὐήϑης δόξειεν 
» * Li * , - σ € * 3 ΄ 

ἄν εἶναι. δεδιὼς δὲ λέγω ! ταῦτα, ὅτι ὑπὲρ ἀνϑρώπου 
; S , 5 : 26 RES - 

δόξαν ἀποφαΐνομαι, οὐ φαύλου ζώου, αλλ svusraBo- 
R ERE Ξ' 2 

λου, πλὴν πάνυ ὀλίγων τινῶν καὶ εἰς ὀλίγα" ἐπεὶ καὶ 
᾿ τε δι de : 

περὶ τούτου φοβούμενος καὶ ἀπιστῶν ἐσκόπουν αὐτός 

τε ἐντυγχάνων καὶ ἐπυνθανόμην τῶν πολιτῶν αὐτοῦ, 
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καὶ οὐδεὶς οὐδὲν φλαῦρον ἔλεγε τὸν ἄνδρα. σχόπει δὲ 
καὶ αὐτὸς καὶ εὐλαβοῦ. μάλιστα μὲν οὖν, ἂν καὶ ὅπως- 
τιοῦν σχολάξῃς, μάνϑανε παρ᾽ αὐτοῦ καὶ τάλλα φιλο- 

coge δἰ δὲ μή, ἐκδίδαξαὶ τινα, ἵνα κατὰ σχολὴν por- 

ϑάνων βελτίων Tür καὶ εὐδοξῇς, ὅπως τὸ δὲ ἐμὲ 

ὠφελεῖσϑ αἱ σε μὴ ἀνιῇ. καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ. 
Περὶ δὲ ὧν ἐπέστελλὲς μοι ἀποπέμπειν σοι, τὸν μὲν 

πόλλω ἐποιησάμην τε καὶ ἄγει σοι “Ἵεπτίνης, γέου 

καὶ ἀγαϑοῦ δημιουργοῦ" ὄνομα δ᾽ ἔστιν. αὐτῷ Δεω- 
χάρης. ἕτερον δὲ παρ᾽ αὐτῷ ἔργον ἦν πάγυ κομψόν, 
ὡς ἐδόκει" ἐπριάμην οὖν αὐτὸ βουλόμενός σου τῇ r- 
γαικὶ δοῦναι, ὅτι μοῦ ἐπεμελεῖτο καὶ ὑγιαίνοντος καὶ 
ἀσϑενοῦντος ἀξίως ἐμοῦ τε καὶ σοῦ" δὸς οὖν αὐτῇ, 

ν μή τι σοὶ ἄλλο δόξῃ. πέμπω δὲ καὶ οἴνου γλυκέος 
deidexe σταμνία τοῖς παισὶ καὶ ! μέλιτος δύο. ἰσχά- 

δων δὲ ὕστερον ἤλϑομεν τῆς ἀποϑέσεως, τὰ δὲ μύρτα 
ἀποτεϑέντα κατεσάπη᾽ ἀλλ αὖϑις βέλτιον ἐπιμελησό- 

usd. περὶ δὲ φυτῶν “Ἱεπτίνης σοι ἐρεῖ. ᾿Ιργύριον 
δ᾽ εἰς ταῦτα ἕνεκά τε τούτων καὶ εἰφφορῶν τινῶν "εἰς 
τὴν πόλιν ἔλαβον. παρὰ «Ἱεπτίνου, λέγων ἃ μοι ἐδόκει 

εὐσχημονέστατα ἡμῖν εἶναι καὶ ἀληϑῆ λέγειν, ὅτι ἡμέ- 

τερον εἴη ὃ εἰς τὴν ναῦν ἀναλώσαμεν τὴν “Δευκαδίαν, 

σχεδὸν ἑχκαΐδεκα μναῖ. τοῦτ᾽ οὖν ἔλαβον, καὶ ! λαβὼν 
αὐτός τε ἐχρησάμην καὶ ὑμῖν ταῦτα ἀπέπεμψα. τὸ δὴ 
μετὰ τοῦτο περὶ χφημάτων ἄκουε ὡς σοι ἔχει, περί τε 
τὰ σὰ τὰ ἐΙϑήνῃσι καὶ περὶ τὰ ἐμά. ἐγὼ τοῖς σοῖς 
χρήμασιν, ὥςπερ τότε σοι ἔλεγον, χρήσομαι καϑάπερ 
τοῖς τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, “χρῶμαι δὲ ὡς ἄν δύνωμαι 
ὀλιγίστοις, ὅσα ἀναγκαῖα ἢ δίκαια ἢ εὐσχήμονα ἐμοὶ 
τε δοκεῖ καὶ mag οὗ ἄν λαμβάνω. ἐμοὶ δὴ τοιοῦτον 

γῦν ξυμβέβηκεν. εἰσὶ μοι ἀδελφιδῶν ϑυγατέρες τῶν 
ἀποϑανουσῶν ! τότε ὅτ᾽ ἐγὼ οὐχ ἐστεφαγούμην, σὺ 
δ᾽ ἐκέλευες, τέτταρες, D uiv νῦν ἐπίγαμος, ἡ δὲ ὀκτα- 
£n, ἡ δὲ σμικρὸν πρὸς τρισὶν ἔτεσι», ἡ δὲ οὕπω ἐνι- 

ovata. ταύτας ἐχδοτέον fuoi ἐστι xai τοῖς ἐμοῖς ἐπι- 
τηδοίοις, αἷς ἄν ἐγὼ ἐπιβιώ: αἷς δ᾽ ἄν μή, χαιρόντων. 
καὶ ὧν ἂν γένωνται ot πατέρες αὐτῶν ἐμοῦ πλουσιώ- 
τεροι, οὐκ ἐχδοτέον᾽ τὰ δὲ νῦν ἐγὼ αὐτῶν εὐπορώτε- 
ρος. καὶ τὰς μητέρας δὲ αὐτῶν ἐγὼ ἐξέδωκα καὶ μετ᾽ 

ἄλλων καὶ μετὰ Δίωνος. ' ἡ μὲν οὖν Σπευσίππῳ ya- 
μεῖται, ἀδελφῆς οὖσα αὐτῷ ϑυγάτηρ᾽ δεῖ δὴ ταύτῃ 
οὐδὲν πλέον ἢ τριάκοντα μνῶν" μέτριαι γὰρ αὗται 
ἡμῖν προῖκες. ἔτι δὲ ἐὰν ἢ μήτηρ τελευτήσῃ ἡ 2 ἐμή, ov- 
δὲν αὖ πλείονος ἢ δέκα μνῶν δέοι &v εἰς τὴν οἶκοδο- 
μίαν τοῦ τάφου. καὶ περὶ ταῦτα τὰ μὲν ἐμὰ ἀναγκαῖα 
σχεδόν τι ἐν τῷ νῦν ταῦτα ἐστιν᾽ ἐὰν δὲ τι ἀλλο 
γίγνηται ἴδιον ἢ δημόσιον ἀνάλωμα διὰ τὴν παρὰ σὲ 
ἀφιξιν, ὥςπερ τότϑ ἔλεγον δεῖ ποιεῖν, ἐμὲ μὲν διαμά- 
χεσϑαι, ὅπως dc ὀλίγιστον γένηται τὸ ἀνάλωμα, 0 δ᾽ 

ἄν μὴ δύνωμαι, * σὴν εἶναι τὴν δαπάνην. Τὸ δὴ us- 
τὰ ταῦτα λέγω περὶ τῶν σῶν αὖ χρημάτων τῶν Ἠϑή- 
γῇσι τῆς ἀναλώσεως, ὅτι πρῶτον μέν, ἐάν τι δέῃ ἐμὲ 

ἀναλίσκειν εἰς χορηγίαν ἢ τι τοιοῦτον, οὐκ ἔστι σοι 
ξένος οὐδεὶς ὅοτις δώσει, ὡς φόμεϑα᾽ ἐπεὶ καὶ ἂν τι 

σοὶ αὐτῷ διαφέρῃ μέγα, ὥςτε ἀναλωϑὲν μὲν ἤδη ὀνῆ- 
σαι, μὴ ἀναλωϑὲν δὲ ἀλλ᾽ ἐγχρονισϑέν, ἕως ἂν τις 

παρὰ σοῦ ἔλϑῃ, βλάψαι, πρὸς τῷ χαλεπῷ τὸ τοιοῦ- 
10» σοὶ ἐστι καὶ αἰσχρόν. ἐγὼ γὰρ δὴ ταῦτά ve ἐξή- 

τασα; nag ' Ἡνδρομήδη τὸν Αἰγινήτην πέμψας Ἔρα- 
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στον, παρ᾽ οὗ éxéÀsvec τοῦ ὑμετέρου ξένου, ei τι ÜBoi- 

μὴν, λαμβάνειν, βουλόμενος καὶ ἀλλα μείζονα, ἃ ἐπέ- 

στελλες, πέμπϑιν. ὃ δὲ εἶπεν εἰκότα καὶ FU 

ὅτι καὶ πρότερον ἀναλώσας τῷ πατρὶ gov μόλις xoui- 
σαιτο, καὶ νῦν σμικρὰ μὲν δοίη ἂν, πλείω δὲ οὔ. οὕτω 
δὴ παρὰ Δεπτίνου ἔλαβον" καὶ τοῦτό 78 ἄξιον ἐπαι- 

γέσαι Aenrivipy, οὐχ ὅτι ἔδωκεν, ἀλλ᾽ ὅτι προϑύμως, 
καὶ τὰ ἄλλα περὶ σὲ καὶ λέγων χαὶ πράττων, o 
οἷός T ἦν ἐπιτήδειος, φανερὸς qr. xen γὰρ δὴ καὶ τὰ 
τοιαῦτα καὶ τἀναντία τούτων ἐμὲ ἀπαγγέλλειν, ὁποῖός 
τις ἄν ἕκαστος ἐμοὶ φαΐνηται πρὶ σέ. τὸ δ᾽ οὐν περὶ 
τῶν χφημάτων ἐγώ σοι παῤῥησιάσομαι" δίκαιον γάρ: 
καὶ ἅμα ἐμπείρως. ἔχων τῶν παρὰ σοὶ λέγοιμ᾽ ἄν. oi 
προςαγγέλλοντες ἑκάστοτέ σοι, ὃ τι ἂν οἴωνται ἀνά- 
λωμα εἰφαγγέλλειν, οὐχ ἐϑέλουσι zigntoyg sur ὡς δὴ 

ἀπεχϑησόμενοι. ἔϑιξε ov» αὐτοὺς καὶ ἀνάγκαζε φρά- 

Ce καὶ ταῦτα ! καὶ τὰ ἀλλα: σὲ γὰρ δεῖ εἰδέναι τὲ Ὁ 
τὰ πάντα κατὰ δύναμιν καὶ κριτὴν εἶναι καὶ μὴ φεύ- 
γειν τὸ εἰδέναι. πάντων γὰρ ἄριστόν. σοι ἔσται πρὸς 

τὴν ἀρχήν" τὰ γὰρ ἀναλώματα ὀρϑῶς ἀναλισκόμενα 
xal ὀρϑῶς ἀποδιδόμενα πρός τε τάλλα καὶ πρὸς αὐὖ- 
τὴν τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν καὶ σὺ δὴ φὴς ἀγαϑὸν 
εἶναι καὶ φήσεις. μὴ οὖν cs διαβαλλόντων πρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους oi κήδεσϑαί cov φάσκοντες" τοῦτο γὰρ 
οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε καλὸν πρὸς δόξαν σοι δοκεῖ ξύμ- 

βολον ! εἶναι. Τὰ μετὰ ταῦτα περὶ Δίωνος. λέγοιμ᾽ Ε 
ἄν. τὰ μὲν ovv ἀλλ᾿ οὕπω ἔχω λέγειν, πρὶν ἂν παρὰ 

σοῦ ἔλϑωσιν αἱ ἐπιστολαΐ, ὥςπερ ἔφης" περὶ μέντοι 

ἐχείνων ὧν ovx εἴας μεμνῆσϑαι πρὸς αὐτόν, οὔτε 
ἐμνήσϑην ovr8 διελέχϑην, ἐξεπειρώμην δὲ εἴτε χαλεπῶς 
εἶτε ῥᾳδίως οἴσϑι γιγνομένων, καὶ μοι ἐδόκει οὐκ ἦρέ- 
μα ἂν ἄχϑεσϑαι εἰ γίγνοιτο. τὰ δὲ ἄλλα περὲ σὲ καὶ 

λόγῳ καὶ ἔργῳ μέτριός μοι δοκεῖ εἶναι “Δίων. Κρα- 
τίνῳ τῷ Τιμοϑέου μὲν * ἀδελφῷ, ἐμῷ δ᾽ ἑταίρῳ, ϑώ- 
ρακα δωρησώμεϑα ὁπλιτικὸν τῶν μάλα καλῶν τῶν m8- 
ζῶν, καὶ ταῖς Κέβητος ϑυγατράσι χιτώνια τρία ἑπτα- 

πήχη, μὴ τῶν πολυτελῶν τῶν Ἡμοργίνων, ἀλλὰ τῶν 

Σικελικῶν τῶν λινῶν. ἐπιεικῶς δὲ γιγνώσκεις τοὔνομα 
Κέβητος" γεγραμμένος γάρ ἐστιν ἐν τοῖς “Σωχρατεΐοις 
λόγοις μετὰ Σιμμίου Σωκράτει διαλεγόμενος ἐν τῷ πε- 
gi ψυχῆς λόγῳ, ἀνὴρ πᾶσιν ἡμῖν οἰκεῖός t8 καὶ εὔνους. | 
Περὶ δὲ δὴ τοῦ ξυμβόλου ! τοῦ περὶ τὰς ἐπιστολάς, Β 

ὅσας τε ἂν ἐπιστέλλω σπουδῆ καὶ ὅσας ἄν μή, οἶμαι 
μὲν gs μεμνῆσϑαι, ὅμως δ᾽ ἐννόδι καὶ πάνυ πρόςεχϑ 
τὸν vovv: πολλοὶ γὰρ οἱ κελδύοντες γράφειν, οὗς οὐ 
ῥάδιον φανερῶς διωθεῖσθαι. τῆς μὲν γὰρ σπουδαΐας 
ἐπιστολῆς ϑεὸς ἄρχει, ϑεοὶ δὲ τῆς ἧττον. οἱ πρέ- ᾿ 
σβεις καὶ ἐδέοντο ἐπιστέλλειν σοι, καὶ εἰχός" πάνυ γὰρ 

προϑύμως σὲ πανταχοῦ καὶ ἐμὲ ἐγκωμιάζουσι, καὶ 

ovy ἥκιστα Φίλαγρος, ὃς τότε τὴν χεῖρα ἠσϑένει. καὶ 

Φιλαΐδης 0 παρὰ ! βασιλέως ἥκων τοῦ μεγάλου fAeys C 
περὶ. σοῦ" δἰ δὲ μὴ πάνυ μαχρᾶς ἐπιστολῆς ἤν, ἔγρα- 
ψα dy ἃ ἔλεγε, vv δὲ Aenivov πυνϑάνου. Ἂν τὸν 
ϑώρακα ἢ ἄλλο τι ὧν ἐπιστέλλω πέμπῃς; ἄν μὲν ov- 

τύς τῳ βούλῃ, εἰ δὲ μή, Τηρίλλῳ δός" ἔστι δὲ τῶν ἀεὶ 
πλεόντων, ἡμέτερος ἐπιτήδειος καὶ τὰ ἄλλα καὶ περὶ / 
φιλοσοφίαν χαρίεις. Τίσωνος δ᾽ ἔστι κηδεστής, ὃς 

τότε ὅϑ᾽ ἡμεῖς ἀπεπλέομεν ἐπολιανόμει. Ἔῤῥωσο καὶ | 
φιλοσόφϑι καὶ τοὺς ἄλλους προτρέπου ! τοὺς νεωτέ- D 
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| ρους, καὶ τοὺς συσφαιριστὰς ἀσπάζου ὑπὲρ ἐμοῦ, καὶ 

mostrare τοῖς τε ἄλλοις καὶ ᾿ριστοκρίτῳ, ἐᾶν τις 

παρ᾽ ἐμοῦ λόγος ἢ ἢ ἐπιστολὴ i ἴῃ παρὰ σέ, ἐπιμελεῖσθαι 

ὅπως ὡς τάχιστα σὺ αἴσϑῃ, καὶ ὑπομιμνήσκειν σε, 

ἵνα ἐπιμελῇ τῶν ἐπισταλέντων. καὶ νῦν “Ἱεπτίνῃ πῆς 

ἀποδόσεως τοῦ ἀργυρίου μὴ ἀμελήσῃς, ἀλλ ὡς τάχι- 

στα ἀπόδος, ἵνα καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς τοῦτον ὁρῶντες 
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προϑυμότεροι ὦσιν ἡμῖν ὑπηρετεῖν. ᾿Ιατροκλῆς ὃ με- 
τὰ Μυρωνίδου ! τότε ἐλεύϑερος ἀφεϑεὶς vm ἐμοῦ πλεῖ 

γῦν μετὰ τῶν πεμπομένων παρ᾽ ἐμοῦ" fuir ov οὖν 
που αὐτὸν κατάστησον ὡς ὄντα σοι εὔνουν, καὶ ἂν τι 
βούλῃ, αὐτῷ χρῷ. xci τὴν ἐπιστολὴν ἢ αὐτὴν ἢ εἰ 

ὑπόμνημα αὐτῆς coron, καὶ αὐτὸς ἔσϑι. 

Ba ley iss! qo 9I 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ, KAEINIAZ, AZIOXOZ. 

τὰ τὸν Ἰλισσὸν διῇξε φωνὴ βοῶντός του, “Σώκρατες, 

Σώκρατες. ὡς δὲ ἐπιστραφεὶς περιεσχύπουν, ὁπόϑεν 
εἴη, Κλεινίαν ὁρῶ τὸν Ἠξιόχου ϑέοντα ἐπὶ Καλλιρόην 
μετὰ Δάμωνος τοῦ μουσικοῦ καὶ Χαρμίδου τοῦ Γλαύ- 
χωγος" ἤστην δὲ αὐτῷ ὃ μὲν διδάσκαλος τῶν κατὰ 

BI μουσικήν, ὃ δ᾽ ἐξ ἑταιρείας ἐραστὴς ! ἅμα xul ἐρώμε- 
voc. ἐδόκει οὖν μοι ἀφεμένῳ τῆς εὐϑὺ ὁδοῦ ἀπαντᾶν 
αὐτοῖς, ὅπως ῥᾷστα ὁμοῦ γενοίμεϑα. δεδακρυμένος δὲ 

ὃ Κλεινίας, “Σώκρατες, ἔφη, γὺν ó καιρὸς ἐνδείξασϑαι 
l τὴν ἀεὶ ϑρυλουμένην πρὸς σοῦ σοφίαν. ὃ γὰρ πατὴρ 

| ἔκ τινος ὥρας αἰφνιδίου ἀδυνάτως ἔχει καὶ πρὸς τῷ 
τέλει τοῦ βίου ἐστίν, ἀνιαρῶς τε φέρει τὴν τελευτήν, 

| καΐτοι γε τὸν πρόσϑεν χρόνον διαχλευάζων τοὺς μορ- 
€ μολυττομένους τὸν ϑάνατον καὶ πράως ! ἐπιτωϑάζων. 

" οὖν “παρηγόρησον αὐτὸν ὡς εἴωϑας, ὅπως 
. &grevaxti ἐς τὸ χρεὼν im, καὶ "uoi σὺν τοῖς λοιποῖς 
| i ἵνα καὶ τοῦτο εὐσεβηϑῇ. MÀ ovx ἀτυχήσεις μου, ὦ 

Κλεινία, οὐδενὸς τῶν μετρίων, καὶ ταῦτα ἐφ᾿ ὅσια 

παρακαλῶν. ἐπειγώμεϑα δ᾽ ovv εἰ γὰρ οὕτως ἔχει, 
ὠκύτητος δεῖ. KA. ᾿Ὀφϑέντος σου μόνον, ὦ Σώκρα- 

, τες, ῥαΐσει" καὶ γὰρ ἤδη πολλάκις αὐτῷ yéyove συμ- 
| πτώματος ἀνασφῆλαι. Ὥς δὲ ϑᾶττον τὴν παρὰ τὸ 

Dj τεῖχος ! ἤειμεν, ταῖς τωνίαις, πλησίον γὰρ ᾧκει τῶν 

. $65 πυλῶν, * πρὸς τῇ μαζονίδι στήλῃ, καταλαμβάνομεν 

1 ἤδη uiv συνειλεγμένον αὐτὸν τὰς ἁφὰς καὶ τῷ σώματι 
up ag devi; δὲ τὴν ψυχήν, πάνυ ἐνδεᾶ παραμυ- 
l ϑίας, πολλάκις δ᾽ ἀναφερόμενον χαὶ στεναγμοὺς ἱέντα 

σὺν δακρύοις καὶ κροτήσεσι yup». 11. Κατιδὼν δὲ 

i 

"E 
| jx Ἕξιόντι μοι ἐς Κυνόξαργες χαὶ γενομένῳ κα- α' AEL vro», Eiíoye, τί ταῦτα; ἔφην" mov τὰ πρόσϑεν αὐ- 

χήματα καὶ αἵ συνεχεῖς εὐλογίαι τῶν ἀρετῶν καὶ τὸ 
ἄῤῥητον ἐν σοὶ ϑάρσος; ὡς γὰρ ἀγωνιστὴς δειλός, ἐν 

τοῖς γυμνασίοις γενναῖος φαινόμενος, ἀπολέλοιπας ἐν 
τοῖς ἄϑλοις. ! οὐκ ἐπιλογιεῖ τὴν φύσιν περιεσχεμμένος, 
ἀνὴρ τοσύςδβ τῷ χρόνῳ καὶ κατήκοος λόγων, καὶ εἰ 
μηδὲν ἕτερον, ϑηναῖος, ὅτι, τὸ κοινὸν δὴ τοῦτο καὶ 
πρὸς ἅπαντας ϑρυλούμενον, παρεπιδημία τίς ἐστιν ὁ 

βίος, καὶ ὅτι δεῖ ἐπιεικῶς διαγαγόντας εὐθύμως μόνον 
οὐχὶ παιανίζοντας εἰς τὸ geo» ἀπιέναι; τὸ δὲ οὕτω 
μαλακῶς καὶ δυςαποσπάστως ἔχειν νηπίου δίκην, οὐ 

περὶ φρονοῦσαν ἡλικίαν ἐστίν. ' AE. Ἡληϑῆ ταῦτα, 
ὦ Σώκρατες, καὶ ὀρϑῶς μοι φαΐνει λέγων" ἀλλ οὐκ 
oi) ὅπως παρ᾽ αὐτὸ τὸ δεινὸν γενομένῳ oi μὲν καρ- 
τεροὶ χαὶ περιττοὶ λόγοι ὑπεκπνέουσι λεληϑότως καὶ 
ἀτιμάξονται; ἀντίσχει δὲ δέος TL, ποικίλως μοι πίδρια- 
μύττον τὸν νοῦν, εἰ στερήσομαι τοῦδε τοῦ φωτὸς καὶ 
τῶν ἀγαϑῶν, ἀειδὴς δὲ καὶ ἄπυστος ὁπηδήποτε κεί- 
σομαι σηπόμενος, εἰς εὐλὰς καὶ χνώδαλα μεταβάλλων. 

III. EQ. Συγάπτεις ! γάρ, ὦ Ἀξίοχε, παρὰ τὴν ἄνε- 

πιστασίαν [ἀνεπιλογίστως] ἀναισϑησίᾳ αἴσϑησιν, καὶ 

σεαυτῷ ὑπεναντία καὶ ποιεῖς καὶ λέγεις, οὐκ ἐπιλογι- 

ζόμενος, ὅτι ἅμα μὲν ὀδύρει τὴν ἀναισϑησίαν, ἅμα δὲ 
ἀλγεῖς ἐπὶ σήψεσι καὶ στερήσει τῶν ἡδέων, ὥςπερ εἰς 

ἕτερον ζῆν ἀποϑανούμενος, ἀλλ᾿ ovx εἰς παντελῆ με- 
ταβαλῶν ἀναισϑησίαν καὶ τὴν αὐτὴν τῇ πρὸ τῆς γε- 
γνέσεως. ὡς οὖν ἐπὶ τῆς τοῦ “4ράκοντος ἢ Κλεισϑένους 
πολιτείας οὐδὲν περὶ σὲ xaxov ἤν" ἀρχὴν γὰρ οὐκ ἧς, 
περὶ ὃν ὧν ἦν" οὕτως οὐδὲ μετὰ τὴν τελευτὴν ' γενή- 
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σεται" σὺ γὰρ οὐκ ἔσϑι περὶ ὃν ἔσται. πάντα τοιγαρ- 
οὖν τὸν τοιόνδε φλύαρον ἀποσκέδασαι, τοῦτο ἐννοή- 
σας, ὅτι τῆς συγκρίσεως ἅπαξ διαλυϑείσης καὶ τῆς 

ψυχῆς ἐς τὸν οἰκεῖον ἱδρυϑείσης τόπον τὸ ὑπολειφϑὲν 
σῶμα, γεῶδες ὃν καὶ ἄλογον, οὐκ ἔστιν ὃ ἄνϑρωπος. 

ἡμεῖς μὲν γάρ ἐσμεν ψυχή, ζῶον ἀϑάνατον ἐν ϑνητῷ 
φρουρίῳ" τὸ δὲ σκῆνος τουτὶ πρὸς xa- 

χοῦ περιήρμοσεν ἡ φύσις, ᾧ τὰ μὲν ἥδοντα ἀμυχιαῖα 
χαὶ πτηνὰ καὶ εἰς πλείους NDA ἀγακεχραμένα, τὰ δὲ 

ἀλγεινὰ ἀκραιφνῆ καὶ πολυχρόνια καὶ τῶν ἡδόντων 
ἄμοιρα" 
ἔτι δὲ τὰς ἐντὸς κακότητας, οἷς ἀναγκαστῶς, ἅτε παρ- 
εσπαρμένη τοῖς πόροις, 2 ψυχὴ συναλγοῦσα τὸν οὐ- 
ράνιον ποϑεῖ καὶ σύμφυλον αἰϑέρα, καὶ διψᾷ, τῆς 

ἐχεῖσδ διαίτης καὶ χορείας ὀριγνωμένη. ὥςτε ἡ τοῦ ζὴν 
ἀπαλλαγὴ ! κακοῦ τινός ἐστιν εἰς ἀγαϑὸν μεταβολή. 

IV. ΑΞ. Κακὸν ov», ὦ Σώκρατες, ἡγούμενος τὸ ζὴν 

πῶς ἐν αὐτῷ μένεις; καὶ ταῦτα φροντιστὴς ὧν καὶ 
ὑπὲρ ἡμᾶς τοὺς πολλοὺς τῷ νῷ διαφέρων; EQ. Ἀξίο- 
χε, σὺ δὲ οὐκ ἔτυμά μοι μαρτυρεῖς, ois. δὲ καϑάπερ 

ὠϊϑηνίων 5 πληϑύς, ἐπειδὴ ζητητικός εἶμι τῶν πρα- 
γμάτων, ἐπιστήμονά του εἶναί us. ἐγὼ δὲ εὐξαίμην ἂν 

τὰ κοινὰ ταῦτα εἰδέναι" 
τῶν. καὶ ταῦτα δέ, ἃ λέγω, Προδίκου ἐστὶ τοῦ ! σο- 
pov ἀπηχήματα, τὰ μὲν διμοίρου ἑωνημένα, τὰ δὲ 
δυοῖν δραχμαῖν, τὰ δὲ τετραδράχμου. προῖκα γὰρ ἀνὴρ 

ovrog οὐδένα διδάσκει, διὰ παντὸς δὲ ἔϑος ἐστὶν «v- 

καϑειργμένον δ 

γόσους δὲ καὶ φλεγμονὰς τῶν αἰσϑητηρίων, 

τοσοῦτον ἀποδέω τῶν περιτ- 

τῷ φωγεῖν τὸ Ἐπιχάρμειον, ἃ δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νἱζει" 
δός τι, καὶ λαβὲ τι. καὶ πρώην γοῦν παρὰ Καλλίᾳ τῷ 
Ἱππονίκου ποιούμενος ἐπίδειξιν τοσάδε τοῦ ζῆν κατεῖ- 

πεν, Gore ἔγωγε μὲν παρὰ gorii. διέγραψα τὸν βίον, 
καὶ ἐξ ἐχείνου ϑανατᾷ μου ἢ ψυχή, A&toye. AE. Τί- 

γα -δὲ ἢν τὰ λεχϑέντα; ἵ ΣΙ ἢ Φράσαιμι ἂν σοι 
ταῦτα ἃ μνημονεύσω. ἔφη EN Τί μέρος τῆς ἡλικίας 
ἄμοιρον τῶν ἀνιαρῶν; οὐ κατὰ μὲν τὴν πρώτην γένε- 
σιν τὸ γήπιον κλαΐει, τοῦ ζὴν ἀπὸ λύπης ἀρχόμενον; 

) λείπεται yovr. οὐδεμιᾶς ἀλγηδόνος, ἀλλ᾽ ἢ δι &- 

dua» 7 7 mregnpvy pov ἢ ϑάλπος 1 ἢ “πληγὴν ὀδυνᾶται, λα- 

λῆσαι μὲν οὕπω δυνάμενον ἃ ἃ πάσχει, κλαυϑμαριζόμε- 

voy δὲ καὶ ταύτην τῆς δυςαρεστήσεως μίαν ἔχον φω- 
γὴν. ὁπόταν δὲ εἰς τὴν ἑπταετίαν ἀφίκηται πολλοὺς 
πόνους διαντλῆσαν, παιδαγωγοὶ καὶ ! γραμματισταὶ 
καὶ παιδοτρίβαι τυραννοῦντες" αὐξομένου δὲ κριτικοὶ, 

γεωμέτραι, τακτικοΐ, πολὺ πλῆϑος δεσποτῶν. ἐπειδὰν 
δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐγγφαφῇ καὶ φόβος χείρων d. τὸ 
“Δύχειον καὶ * ἀἰκαδημία καὶ γυμνασιαρχία καὶ ῥάβδοι 
καὶ κακῶν ἀμετρίαι" καὶ πᾶς ὁ τοῦ μειρακίσκου πόνος 
ἐστὶν ὑπὸ σωφρονιστὰς καὶ τὴν ἐπὶ τοὺς νέους αἵρε- 
σιν τῆς ἐξ ἠρείου πάγου βουλῆς. ἐπειδὰν δὲ ἀπολυϑῇ 

τούτων, φροντίδες ἀντικρὺς ὑπιέδυσαν καὶ διαλογισμοὶ 

τίνα τὴν τοῦ βίου ὁδὸν ἐνστήσονται, καὶ τοῖς ὕστερον 

χαλεποῖς ἐφάνη τὰ πρῶτα παιδικὰ καὶ νηπίων ὡς ἀλη- 
ϑῶς φόβητρα" στρατεῖαί τε γὰρ καὶ τραύματα καὶ 
συνεχεῖς ἀγῶνες. εἶτα ! λαϑὸν ὑπειςῆλϑε τὸ γῆρας, εἰς 
ὃ πᾶν συῤῥδθῖ τὸ τῆς φύσεως ἐπίχηρον καὶ δυςαλϑές. 

κἂν μή τις ϑᾶττον ὡς χφέος ἀποδιδῷ τὸ ζῆν, ὡς ὁβο- 

λοστάτις E φύσις ἐπιστᾶσα ἐνεχυράξει τοῦ μὲν ὄψιν, 
τοῦ δὲ ἀκοήν, πολλάκις δὲ ἄμφω. κἂν ἐπιμείνῃ τις, 
παρέλυσεν, ἐλωβήσατο, παρήρϑρωσεν. ἄλλοι πολυγή- 

ἔχ 0} (ΟΣ 11 ΤΟ} Ἰὰς τ 

ρῶς ἀκμάζουσι, καὶ τῷ νῷ δὶς παῖδες [οἱ γέροντες] 
γίγνονται. νι. Καὶ τοῦτο καὶ οἱ ϑεοὶ τῶν ἀνϑρω- 

πϑίων ἐπιστήμονες, οὖς ἂν περὶ πλείστου ! ποιῶνται. 
ϑᾶττον ἀπαλλάττουσι τοῦ ζῆν. Ἡγαμήδης γοῦν καὶ 

Τροφώνιος οἱ δειμάμενοι τὸ Πυϑοῖ τοῦ ϑεοῦ τέμενος, 
εὐξάμενοι τὸ κράτιστον αὑτοῖς γενέσϑαι, κοιμηϑέντες 
ΠΟΥ 

οὐκέτ᾽ ἀνέστησαν" 
ὁμοίως εὐξαμένης αὐτοῖς τῆς μητρὸς γενέσϑαι τι τῆς 
εὐσεβείας παρὰ τῆς Ἥρας γέρας, ἐπειδὴ τοῦ ζεύγους 
ὑστερήσαντος ὑποδύντες αὐτοὶ διήνεγκαν αὐτὴν εἰς τὸν 
γεών, μετὰ τὴν εὐχὴν γυκτὲ μετήλλαξαν. Μακχρὸν. ἂν 
εἴη ! διεξιέναι τὰ τῶν ποιητῶν, oi ποιήμασι ϑειοτέ- 

ροις τὰ περὶ τὸν βίον ϑεσπιῳδοῦσιν, ὡς κατοδύρονται 

τὸ Uv: ἑνὸς δὲ μόνου μνησϑήσομαι τοῦ ἀξιολογωτά- 
του, λέγοντος" ὡς γὰρ ἐπδκλώσαντο ϑεοὶ δει- 

λοῖσι βροτοῖσιν, Lew ἀχνυμένοις, καὶ" ov μὲν 
γάρ τὶ ποτ᾽ ἐστὶν ὀοϊζυρώτερον ἀνδρὸς πάντων 

ὅσσα τὸ γαῖαν ἐπιπνεΐει ve καὶ ἕρπϑι. " τὸν δ᾽ 
Ἀμφιάραον τὶ φησιν; τὸν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς v 

αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων παντοίῃ φιλότητ᾽" οὐδ᾽ 
ἵκετο γήραος οὐδόν. ὃ δὲ κελεύων τὸν φύντα 
ϑρηνδῖν εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται κακά, τὶ σοι φαίνεται; 
ἀλλὰ παύομαι, μήποτε παρὰ τὴν ὑπόσχεσιν μηκύνω 
καὶ ἑτέρων μιμνησκόμενος. VIL Ποίαν δὲ τις ἑλό- 
μενος ἐπιτήδευσιν ἢ τέχνην οὐ μέμψεται καὶ τοῖς ! 
παροῦσι χαλδπαγεῖ; τοὺς χειρωναχτικοὺς ἐπέλϑωμεν 
καὶ βαναύσους, πονουμένους ἐκ νυχτὸς εἰς νύκτα, καὶ 

μόλις ποριξομένους ταπιτήδεια, κατοδυρομένων τε αὐ- 

τῶν καὶ πᾶσαν ἀγρυπνίαν ἀναπιμπλάντων ὀλοφυρμοῦ 
καὶ δαχρύων; ἀλλὰ τὸν πλωτικὸν καταλεξώμεϑα, πε- 

ραιούμενον διὰ τοσῶνδε κινδύνων, καὶ μήτε, ὡς ἀπε- 
φήνατο Βίας, ἐν τοῖς τεϑνηκόσιν ὄντα μήτε ἐν τοῖς 

βιοῦσιν; ὁ γὰρ ἐπίγειος ἄνϑρωπος ὡς ἀμφίβιος αὑτὸν 
εἰς ! τὸ πέλαγος ἔῤῥιψεν, ἐπὶ τῇ τύχῃ γενόμενος σᾶς. 
ἀλλ 1 γεωργία γλυκύ; δῆλον" ἀλλ οὐχ ὅλον, Oc qa-| 

e ANM , s , E 
σιν, ἕλκος, ἀεὶ λύπης πρόφασιν δβυρισκόμενον; κλᾶον 

ψυνὶ μὲν αὐχμόν, νυνὶ δὲ ἐπομβοίας, νυνὶ δὲ ἐπίκαυ- 
^ * 3 ῃ M ' , » » 

σιν, νυνὶ δὲ ἐρυσίβην, νυνὶ δὲ ϑάλπος ἄκαιρον ἢ 
, AT 2 * D D c 

κρύος; αλλ ἡ πολυτίμητος πολιτεία, πολλὰ γὰρ vnto- 
wd NE E d 

polvo, διὰ πόσων ἐλαύνδται δεινῶν; τὴν μὲν χαρὰν 
5 - ὃ ; 
ἔχουσα φλεγμονῆς δίκην παλλομένην καὶ σφυγματώδη, 

τὴν δὲ ! ἀπότευξιν ἀλγεινὴν xoi ϑανάτων μυρίων xei- 
Qo. τὶς γὰρ ἂν εὐδαιμονήσειε πρὸς ὄχλον ζῶν, εἰ ποτι- 

; ἢ ; 
πυσϑείη καὶ χροτηϑείη δήμου παίγνιον ἐκβαλλόμενον, 
συριττόμενον, ζημιούμενον, ϑνῆσκον, ἐλεούμενον᾽ ἐπεὶ 

τοὶ γε, ᾿ξίοχε πολιτικέ, ποῦ τέϑνηχε Μιλτιάδης; ποῦ 

δὲ Θεμιστοκλῆς; ποῦ δ᾽ ᾿Εφιάλτης; ποὺ δ᾽ oi πρώην 
στρατηγοί; ὅτ᾽ ἐγὼ μὲν ovx ἐπηφόμην τὴν γνώμην" 
οὐ γὰρ ἐφαίνετό μοι σεμνὸν μαινομένῳ δήμῳ συνεξάρ- 
ge οἵ δὲ περὶ Θηραμένην xoi Καλλίξενγον τῇ ὕστε- 

ραΐᾳ ! προέδρους ἐγκαϑέτους ὑφέντες κατεχειροτόνη- 
σαν τῶν ἀνδρῶν ὦ ἄκριτον ϑάνατον. καίτοι γε σὺ μό- 
γος * αὐτοῖς ἤμυνες καὶ ᾿Βριπτόλεμος, τριρμυρίων ἐκ-ὶ 3 

κλησιαζόντων.  VIIL ΑΞ. Ἔστι ταῦτα, ὦ Σώκρατες" 
καὶ ἔγωγε ἐξ ἐκείνου ἅλις ἔσχον τοῦ βήματος καὶ ya-|— 
λεπώτερον οὐδὲν ἐφάνη μοι πολιτείας. δῆλον δὲ τοῖς 
ἐν τῷ ἔργῳ γενομένοις. σὺ μὲν γὰρ οὕτω λαλεῖς, ὡς 
ἐξ ἀπόπτου ϑεώμενος, ἡμεῖς δ᾽ ἴσμεν ἀκριβέστερον οἱ 
διὰ πείρας ἰόντες. δῆμος γάρ, ὦ φίλε Σώκρατες, ἀχά- 

οἵ τὸ τῆς Ἡργείας ἱερείας υἱεῖς, 
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| φιστον, ἃ ἁψίκορον, ὦμόν, βάσκανον, ἀπαΐδευτον, ὡς ἂν 

- συνηραγισμένον. ἐκ συγκλύδων ὄχλου καὶ βιαίων φλυά- 

B. gay. ὁ Ói! τούτῳ προφεταιριζόμενος ἀϑλιώτερος μα- 

ΣΩ. Ὅπότε οὖν, ὦ Ἀξίοχε, τὴν ἐλευϑεριωτά- 

τὴν ἐπιστήμην τίϑεσαι τῶν λοιπῶν ἀπευκταιοτάτην, 
τὶ τὰς λοιπὰς ἐπιτηδεύσεις ἐννοήσομεν; οὐ φευχτάς; 

ἤκουσα δὲ ποτε χαὶ τοῦ Προδίκου λέγοντος, ὅτι ὃ 
ϑάνατος οὔτε περὶ τοὺς ζῶντάς ἐστιν ovre περὶ τοὺς 
μδτηλλαχότας. IX. ΑΞ. Πῶς φής, ὦ Σώκρατες; EQ. 

€ Ὅτι περὶ μὲν τοὺς ζῶντας οὐκ ἔστιν, οἵ δὲ ! ἀποϑα- 

γόντες οὐκ εἰσίν. ὥςτε ovre περὶ σὲ νῦν ἐστίν, οὐ γὰρ 
τέϑνηκας, οὔτε εἴ τι. πάϑοις, ἔσται magi ci: σὺ Toe 
οὐκ ἔσει. μάταιος ovy ἢ λύπη, περὶ τοῦ μήτε ὄντος 
μήτε ἐσομένου περὶ ξίοχον ᾿ξίοχον ὀδύρεσϑαι, καὶ 

ὅμοιον ὡς εἰ περὶ τῆς Σκύλλης ἢ τοῦ “Κενταύρου τις 
ὀδύροιτο, τῶν μήτε ὄντων νῦν περὶ σὲ μήτε ὕστερον 
μετὰ τὴν τελευτὴν ἐσομένων. τὸ γὰρ φοβερὸν τοῖς οὐ- 

D oiv ἐστι τοῖς δ᾽ οὐκ οὖσι πῶς ! dy εἴη; ΑΞ. Σὺ 

d μὲν ἐκ τῆς ἐπιπολαζούσης τὰ νῦν λεσχηνείας τὰ σοφὰ 
ταῦτα εἰρηκας" ἐχεῖϑεν γάρ ἐστιν ἥδε ἢ LU φλυαρολογία, 
πρὸς τὰ μειράκια διακεχοσμημένη" ἐμὲ δὲ ἡ στέρησις 
τῶν ἀγαϑῶν τοῦ ζῆν λυπεῖ, xay πλλανοτερυυς τούτων 

1 λόγους [ἀρτῇ κροτήσῃς, ὡ “Σώκρατες. οὐκ ἐπαΐξι γὰρ 
| ὁ νοῦς ᾿ἀποπλανώμενος εἰς εὐεπείας λόγων, οὐδὲ ἅπτε- 
[ ται ταῦτα τῆς ὁμοχροΐας, ἀλλ᾽ εἰς μὲν πομπὴν p 
ῥημάτων ἀγλαϊσμὸν ανύτει,, τῆς δὲ ἀληϑείας ἀποδεῖ. 

τὰ δὲ παϑήματα ! σοφισμάτων ovx ἀγέχεται; μόνοις 
δὲ ἀρκεῖται τοῖς δυναμένοις χκαϑιχέσϑαι τῆς ψυχῆς. 

WX EQ. Συνάπτεις γάρ, e Ἀξίοχε, ἀνεπιλογίστως, τῇ 

στερήσει τῶν ἀγαϑῶν ERU κακῶν αἴσϑησιν, 

ἐχλαϑόμενος ὅτι τέϑνηκας. * λυπεῖ γὰρ τὸν στερόμε- 

vov τῶν ἀγαϑῶν 5 ἀντιπάϑεια τῶν καχῶν, ὃ δ᾽ οὐκ 
ὧν οὐδὲ τῆς στερήσεως ἀγτιλαμβάνεται. πῶς οὖν ἐπὶ 
τῷ μὴ παρέξοντι γνῶσιν τῶν λυπησόντων γένοιτ ἂν ἢ 
λύπη; ἀρχὴν γάρ, ὦ Ἀξίοχε, μὴ συνυποτιϑέμενος 

ἁμωςγέπως μίαν αἴσϑησιν, χατὰ τὸ ἀνεπιστῆμον, οὐκ 
ἂν ποτε πτυρείης τὸν ϑάνατον. νῦν δὲ περιτρέπεις, σε- 
αὐτόν, δειματούμενος στερήσεσϑαι τῆς ψυχῆς, τῇ δὲ 
στερήσει περιτέϑης ψυχήν, καὶ ταρβεῖς μὲν τὸ μὴ αἰ- 

σϑήσεσϑαι, καταλήψεσθαι δὲ οἴει τὴν οὐκ ἐσομένην 

Β αἴσϑησιν aig dos πρὸς ! τῷ πολλοὺς xai καλοὺς 

εἶναι λόγους περὶ τῆ τῆς àJavaulac τῆς ψυχῆς. ov γὰρ 
[.. δὴ ϑνητή ye φύσις τόσον διήρατο μεγεϑουργίας, ὥςτε 

καταφρονῆσαι μὲν ὑπερβαλλόντων ϑηρίων βίας, δια- 
περαιώσασϑαι δὲ πελάγη; δείμασϑαι δὲ ἄστη, κατα- 

στήσασϑαι δὲ πολιτείας, ἀναβλέψαι δὲ εἰς τὸν οὐρα- 
»0v χαὶ ἰδεῖν περιφορὰς ἄστρων καὶ δρόμους ἡλίου τε 

καὶ σελήνης, ἀνατολάς 18 καὶ δύσεις, ἐκλείψεις 16 xi 

ΟἹ ταχείας ἀποκαταστάσεις, ἰσημερίας T8 καὶ ! τροπὰς 

[ose xai πλειάδων χειμῶνος καὶ ϑέρους ἀνέμους τε 
χαὶ καταφορὰς ὄμβρων καὶ πρηστήρων ἐξαισίους συρ- 

| μούς, xal τὰ τοῦ κόσμου παϑήματα παραπήξασϑαι 
| πρὸς τὸν. αἰῶνα, εἰ μή τι ϑεῖον ὄντως ἐνῆν πνεῦμα 

χρῷ. 
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τῇ ψυχῆ, δὶ ov τὴν τῶν τηλιχῶνδε περίνοιαν καὶ γνῶ- 
ἐς E EP V UC 

σιν BU ΧΙ. ὥςτε ovx εἰς ϑάνατον αλλ εἰς αϑα- 

γασίαν μεταβάλλεις, ὦ ξίοχε, οὐδὲ ἀφαίρεσιν ἕξεις 

τῶν ἀγαϑῶν, ἀλλ εἰλιπρινεστέραν τὴν ἀπόλαυσιν», οὐ- 

D δὲ μεμιγμένας ϑνητῷ ! σώματι τὰς ἡδονάς, ἀλλ ἀκρά- 
n ΞΕ ; ams RU. S 

τους ἁπασῶν αλγηδόνων. ἐχεῖσε γὰρ ἀφίξει μονωϑεὶς 

621 

ἐκ τῆςδε τῆς εἱρκτῆς, ἔνϑα ἄπονα πάντα καὶ ἀστένα- 

χτὰ καὶ ἀγήρατα, γαληνὸς δὲ τις καὶ κακῶν ἄγονος 

βίος, ἀσαλεύτῳ ἡσυχίᾳ εὐδιαζόμενος, καὶ περιαϑρῶν 

τὴν φύσιν, φιλοσοφῶν οὐ πρὸς ὄχλον xci ϑέατρον, 
ἀλλὰ πρὸς ἀμφιϑαλῆ τὴν ἀλήϑειαν. ΑΞ. Εἰς τοὺ- 
γαγντίον μὲ τῷ λόγῳ περιέστακας" OUXETL γάρ μοι ϑα- 
γάτου δέος & ἔνεστιν, ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ πόϑος, ! ἵνα τι xa- 

γὼ μιμησάμενος τοὺς ῥήτορας περιττὸν εἴπω" καὶ πά- 
λαι μετεωρολογῶ καὶ δίειμι τὸν ἀΐδιον καὶ ϑεῖον δρό- 
μον, ἔκ τε τῆς ἀσϑενείας ἐμαυτὸν συνεΐλεγμαι καὶ γέ- 
γονα καινός. XIL EQ. Εἰ δὲ καὶ ἕτερον βούλει λόγον, 
ὃν ἐμοὶ * ἤγγειλε Τωβρύης, ἀνὴρ μάγος" ἔφη χατὰ 
τὴν Ξέρξου διάβασιν τὸν πάππον αὐτοῦ καὶ ὁμώνυ- 

μονὴ πεμφϑέντα εἰς Δῆλον, ὅπως τηρήσειϑ τὴν νῆσον, 

ἐν ἡ oi δύο ϑεοὶ ἐγένοντο, & τινῶν χαλκέων δέλτων, 
ἃς ἐξ “Ὑπερβορέων ἐκόμισαν onis τε καὶ Ἕκάεργος, 

ἐκμεμαϑηκέναι κατὰ τὴν τοῦ σώματος λύσιν τὴν ψυ- 

χὴν εἷς τὸν ἄδηλον χωρεῖν τόπον, κατὰ τὴν ὑπόγειον 
οἴκησιν, ἐν ü βασίλεια “Πλούτωνος οὐχ ἥττω τῆς τοῦ 
“ιὸς αὐλῆς, ἅτε τῆς μὲν ! γῆς ἐχούσης τὰ μέσα τοῦ 
κόσμου, τοῦ δὲ πόλου ὄντος σφαιροειδοῦς" οὗ τὸ μὲν 
ἕτερον ἡμισφαίριον ϑεοὶ ἔλαχον οἱ οὐράνιοι, τὸ δὲ 
ἕτερον οἱ ὑπένερϑεν, oi μὲν ἀδελφοὶ ὄντες, ot δὲ 

ἀδελφῶν παῖδες. τὰ δὲ πρόπυλα τῆς εἰς Πλούτωνος 
ὅδοῦ σιδηροῖς κλείϑροις καὶ κλεισὲν ὠχύρωται. ταῦτα 
δὲ ἀγοίξαντα ποταμὸς Ἡχέρων ἐχδέχεται, μεϑ ὃν Κω- 

κυτός, οὗς χρὴ πορϑμεύσαντας ἀχϑῆναι ἐπὶ Μίνω καὶ 

ἱΡαδάμανϑυν, 0 χληΐζεται πεδίον ἀληϑείας. ΧΠΙ. ! 

ἐνταυϑοῖ καϑέζονται δικασταὶ ἀναχρίνοντες τῶν agi- 

χνουμένων fxugro», τίνα βίον βεβίωκε καὶ τίσιν ἐπιτη- 
δεύμασιν ἐνῳκίσϑη τῷ σώματι. ψεύσασϑαι μὲν οὖν 
ἀμήχανον. ὅσοις μὲν οὖν ἐν τῷ p ἐστον ἀγαϑὸς 
ἐπέπνευσεν, εἰς τὸν τῶν εὐσεβῶν χῶρον. οἰκίζονται, ἕν- 
Sae ἄφϑονοι μὲν ὧραι παγκάρπου γονῆς βούουσι, πη- 

γαὶ δὲ ὑδάτων καϑαρῶν δέουσι, παντοῖοι δὲ λειμῶνες 

ἄνϑεσι ποικίλοις ἐαριζόμενοι, διατριβαὶ δὲ φιλοσόφων 
καὶ ϑέατρα ποιητῶν ! καὶ κύχλιοι χοροὶ καὶ μουσικὰ 

ἀκούσματα, συμπόσιά τε εὐμελῆ καὶ εἰλαπίναι avro- 
χορήγητοι, καὶ ἀκήρατος ἁλυπία καὶ ἡδεῖα δίαιτα: οὐ- 
τε γὰρ χεῖμα σφοδρὸν οὔτε ϑάλπος. ἐγγίγνδται, αλλ 
εὔχρατος ἀὴρ χεῖται ἁπαλαῖς ἡλίου ἀκτῖσιν ἀνακιρνά- 
μενος. ἐνταῦϑα τοῖς ᾿μεμυημένοις ἐστί τις προεδρία" 
καὶ τὰς ὁσίους ἁγιστείας κἀκεῖσε συντελοῦσι. πῶς οὐν 
οὐ σοὶ πρώτῳ μέτεστι τῆς τιμῆς, ὄντι γεννήτη τῶν 
ϑεῶν; καὶ τοὺς περὶ Ἡρακλέα τε ! καὶ Διόνυσον κα-᾿ 
τιόντας εἰς “Ἵιδου πρότερον λόγος ἐνθάδε μυηϑῆναι, | 
καὶ τὸ ϑάρσος τῆς ἐχεῖσε πορείας παρὰ τῆς Ελευσι- 

γίας ἐναύσασθϑαι. XIV. ὅσοις δὲ τὸ ζῆν διὰ κακουρ- 
r" E , x * 2 , 32. ἢ ^ 

γημάτων zÀ&óT5, ἄγονται πρὸς Ἐρινύων ἐπ᾽ ἔρεβος καὶ 
χάος διὰ ταρτάρου, ἔνϑα χῶρος ἀσεβῶν καὶ Δαναΐ- 

δὼν ὑδρεῖαι ἀτελεῖς καὶ Ταντάλου δίψος καὶ Τιτυοῦ 

σπλάγχνα καὶ Σισύφου πέτρος ἀνήνυτος, οὗ τὰ τέρ- 

ματα * αὖϑις ἄρχεται πόνων. ἔνϑα ngo? περιλιχμώ-. 

μενοι καὶ λαμπάσιν ἐπιμόνως πυρούμενοι Ποινῶν καὶ 
πᾶσαν αἰκίαν αἰκιζόμενοι αἰδίοις τιμωρίαις τρύχονται. 

Ταῦτα μὲν ἐγὼ ἤκουσα παρὰ Γωβρύου, σὺ δ᾽ ἂν ἐπι- 
χρίνειας, Ἡξίοχε. ἐγὼ γὰρ λόγῳ ἀνϑελκχόμενος τοῦτο * d ue. sre 70 72 τὸ μενος P 

΄ ᾿ Ξ ᾿ ΄ 1 
μόνον ἐμπέδως οἶδα, ὅτι ψυχὴ ἅπασα ἀϑάνατος, ἡ δὲ 
Mom E s τ z 
ἐκ τοῦδε τοῦ χωρίου μετασταϑεῖσα καὶ ἄλυπος. ὥςτϑ 
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ἢ κάτω ἢ ἄνω εὐδαιμονεῖν σε δεῖ, Ἀξίοχε, βεβιωκότα 
εὐσεβῶς. ^ ΑΞ. «Αἰσχύνομαί coi τι εἰπεῖν, ὦ Σώχρα- 

τες τοσοῦτον γὰρ ἀποδέω τοῦ δεδοικέναι τὸν ϑάνα- 
τον, ὥςτε ἤδη καὶ ἔρωτα αὐτοῦ ἔχειν. οὕτω με καὶ οὗ- 
τος ὃ λόγος. ὡς καὶ ὃ οὐράνιος, πέπϑικε, καὶ ἤδη me- 

1 Ὁ". 
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ριφρογῶ τοῦ ζῆν, ἅτε εἰς ἀμείνω oixov μεταστησόμε- | 
γος. νυνὶ δὲ ἠρέμα κατ΄ ἐμαυτὸν ἀναριϑμήσομαι τὰ 
λεχϑέντα. ἐκ μεσημβρίας δὲ παρέσει μοι, ὠ Σώκρατες. 
EQ. Ποιήσω ὡς λέγεις. κἀγὼ δὲ ἐπάνειμι ἐς Κυνόςαρ- 
γες, ἐς περίπατον, ὅπόϑεν δεῦρο μετεχλήϑην. 

ΔΤ Δ... 

TA TOY ΔΙΑΛΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

Q.K P A TR, E T A&JP QE: 

LL * Ἔχεις ἡμῖν εἰπεῖν, 0 vi ἐστι τὸ δίκαιον; ἢ ovx 
ἄξιόν σοι δοκεῖ εἶναι λόγον πϑρὶ αὐτοῦ ποιεῖσϑαι; 

Ἔμοιγε καὶ μάλα. Τί οὖν ἔστι; Tl γὰρ ἄλλο γε ἢ 
τὰ νομιζόμενα δίκαια; Μή μοι οὕτως, ἀλλ ὥςπερ ἄν 

εἰ σύ μ' ἔροιο, τὶ ἐστιν ὀφϑαλμός; εἴποιμ ἂν σοι, ὅτι 
ᾧ ὁρῶμεν" ἐὰν δὲ καὶ δεῖξαί με κχβλεύῃς, δείξω σοι" 

καὶ ἐάν με ἔρῃ, ὅτῳ ψυχὴ ὄνομα, ἐρῶ σοι ᾧ γηνώ- 
σκομεν" ἐὰν δὲ fom αὖ, τὶ ἐστι φωνή, ἀποκρινοῦμαὶ 
σοι, ᾧ -διαλεγόμεϑα: καὶ σὺ οὕτω φράσον ὅτι δίκαιόν 

ἐστιν ᾧ τὶ χρώμεϑα, ὥςπερ ἃ γὺν δὴ 1 ἠρόμην. οὐ 
πάνυ ἔχω σοι οὕτως ἀποκρίνασϑαι. Ἀλλ ἐπειδὴ οὐχ 

οὕτως ἔχεις, ἴσως τῇδέ πῃ ὅᾷον αὐτὸ εὕροιμδν ἄν. 
φέρε, τὰ μείζω καὶ τὰ ἐλάττω τίνι σκοποῦντες δια- 

γιγγώσκομεν: dg οὐ μέτρῳ; * Ναί. Met δὲ τοῦ μέτρου 

τίνι τέχνῃ; ἀρ οὐ μετρητικῇ; Nol. Ti δὲ τὰ “κοῦφα 
καὶ βαρέα, dp οὐ σταϑμῷ; Noi. Μετὰ δὲ τοῦ στα- 
ϑμοῦ τίνι τέχνη; ov τῇ στατικῇ; Πάνυ γε. Τί δὲ δή; 

τὰ δίκαια καὶ τάδικα τίνι σκοποῦντες διαγιγνώσκομεν 

ὀργάνῳ, καὶ μετὰ τοῦ ὀργάνου τίνι τέχνῃ πρόσϑεν; 
ἄρα οὐδ᾽ οὕτω πώς σοι καταφανές dou; Ov. πα. ᾿λ- 

λὰ πάλιν ὧδε. ὅταν ἀμφιςβητῶμεν περὶ τῶν μειζόνων 

καὶ τῶν ἐλαττόνων, τίνες ἡμᾶς διακρινοῦσιν; οὐχ οἱ 
μετρηταί; INol. Ὅταν δὲ περὶ τῶν πολλῶν καὶ ὀλί- 
γῶν, " τίνες οἵ διακρίνοντες; οὐχ οἱ ἀρυϑμηταί; HAC 

τί; Ὅταν δὲ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀμφιςβητῶ- 
μεν ἀλλήλοις, ἐπὶ τίνας ἐρχόμεϑα καὶ τένες ἡμᾶς οἱ 
διακρίνοντες εἰσιν ἑκάστοτε; εἰπέ. "Apc 7ε δικαστὰς 
λέγεις, ὦ “Σώκρατες; Εὖ T εὗρες. ἴϑι δὴ καὶ τόδε πει- 

φάϑητι εἰπεῖν. τὶ ποιοῦντες διακρινοῦσιν οἵ μετρηταὶ 
περὶ τῶν μεγάλων καὶ σμικρῶν; dp ov μετροῦντες; 
Ναΐ. Ti δὲ περὶ τῶν βαρέων καὶ κούφων; ovy ἵστάν- 
τες; Ναί. Τὶ δὲ περὶ τῶν πολλῶν καὶ ὀλίγων; ap 

ovx ἀριϑμοῦντες; INaí. Τὶ δὲ ' δὴ περὶ τῶν δικαίων 
καὶ ἀδίκων ἄρα; ἀπόκριναι. Οὐκ ἔχω. Δέγοντες, 

φάϑι. Nal. Δέγοντες ἄρα ἡμᾶς διακρίνουσιν, ὅταν 
περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων κρίνωσι» οἵ δικασταῖ; 

Ἱναί. Μετροῦντες δέ γε περὶ τῶν σμικρῶν : xad μεγά- 

λων οἵ μετρητικοί" μέτρον γὰρ ἥν, ᾧ ταῦτ᾽ ἐχρίνετο. 

Οὕτως. στάντες δ᾽ αὖ περὶ τῶν βαρέων καὶ κού- 
gov oi στατικοί" σταϑμὸς γὰρ ἣν» ᾧ ταῦτ᾽ ἐκρίρθτο. 
Ἣν γάρ. φιϑμοῦντες κα αὖ περὶ τῶν πολλῶν καὶ 
ὀλίγων οἵ ἀριϑμητικοί" ! ἀριϑμὸς γὰρ ἦν, ᾧ ταῦτ᾽ 
ἐχρίνετο. Οὕτω. ΠΙ. “Μέγοντες δὲ T ὡς ἄρτι ὧμο- 
λογήσαμεν, περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων κρίνουσιν 

ἡμᾶς οἱ δικασταί" λόγος γὰρ ἦν, ᾧ ταῦτ᾽ ἐκρίνετο. Eb 
λέγεις, ὦ Σώκρατες. Ἀληϑῆ μὲν οὖν" καὶ λόγος à ἐστίν, 

ὡς ἔοικεν, ᾧ τὰ δίχαια καὶ ἄδικα κρύνετᾶι. Φαΐνεται 

γοῦν. Ti ποτε ὄντα τὰ δίκαια καὶ τἄδικα; ὥςπερ ἄν 
ἡμᾶς εἴ τις ἤρετο, ἐπειδὴ μέτρον καὶ μετρητικὴ καὶ με- 
τρητικὸς τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον διακρίνει, ! τί ὃν 

τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον; εἴποιμεν &y αὐτῷ, ὅτι τὸ 
μὲν μεῖζον ὑπερέχον, τὸ δὲ ἕλαττον ὑπερεχόμενον. 

ἐπειδὴ δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον σταϑμὸς καὶ στατι- 
D EN ^ ' Em , ' ^ ^ 

xn καὶ στατικὸς διακρίνει, Tl Ov TO τε βαρὺ καὶ TO . 

κοῦφον; εἴποιμεν ἂν αὐτῷ, ὅτι τὸ μὲν κάτω ῥέπον ἐν 
τοῖς ζυγοῖς βαρύ, τὸ δὲ ἄνω κοῦφον. οὕτω δὴ εἰ καὶ 
EJ € - » * L ^ Li ^ ' » ΄ 

ἔροιτο ἡμᾶς, ἐπειδὴ δὲ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον λόγος 

τε καὶ δικαστικὴ καὶ δικαστής ἐστιν ἡμῖν ὃ διακρίνων, 
τί ποτὲ ὃν τὸ δίκαιον καὶ τἄδικον; τὶ ἕξομεν αὐτῷ 
2 ' μ᾿ 2 ', » 5 ^ 2 » : 

ἀποκρίνεσθαι; ἢ οὐδέπω ἔχομεν εἰπεῖν; Ovx ἔχομεν. 

Πότερον δὲ ἑκόντας * oie. ἔχειν τοῦτο τὸ ἄδικον τοὺς 
ἀνϑρώπους ἢ ἄκοντας; ὧδε δὲ λέγω. ἕχόντας OlEL ἀδι- 

κεῖν καὶ ἀδίκους εἶναι ἢ ἄκοντας; Ἑκόντας ἔγωγε, ὦ 
Σώκρατες" πονηροὶ γάρ εἰσιν. Ἕκχόντας ἄρα σὺ οἴξι 

1 * EJ 2 , Εν ' 3 
πονηροὺς εἶναι καὶ ἀδίκους ἀνϑρώπους; Ἔγωγε" σὺ δ 

οὔ; Ovx, εἴ γέ τι δεῖ τῷ ποιητῇ πείϑεσϑαι. IHolo 
| ποιητῇ; Ὅςτις εἶπεν" οὐδεὶς ἑκὼν πονηρὸς οὐδ᾽ 

| mar&y ἄρα ἄδικον; Nol. 

ἄχων μάκαρ. Ἀλλά τοι, ὦ Σώκρατες, εὖ ἡ παλαιὰ 

παροιμία ἔχει, ὅτι πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί. IV. Θαυ- 
μάζοιμ᾽ ! ἄν εἰ τοῦτό γε ἐψεύσατο οὗτος 'ἀοιδός" ἐπεὶ 
εἴ σοι σχολή ἐστιν, ἐπισκεψώμεϑα αὐτόν, sire ψευδῆ 
εἴτε ἀληϑῆ λέγει. Ἡλλὰ σχολή. Φέρε δή, πότερον 
ἡγεῖ δίκαιον εἶναι ψεύδεσϑαι ἢ ἀληϑῆ λέγειν; Min 
ἔγωγε. Ψεύδεσθαι ἄρα ἄδικον; Ναί. Πότερον δὲ 

ἐξαπατᾶν ἢ μὴ ἐξαπατᾶν; Μὴ ἐξαπατᾶν δήπου. Ἔξα- 
Ti δὲ; βλάπτειν δίκαιον ἢ 

374 
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C ὠφελεῖν; :gelev. Βλάπτειν ἄρα ἀδικον; ' Nai. 
Ἔστιν ἄρα ἀληϑὴ μὲν λέγειν καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ 
ὠφελεῖν δίκαιον, ψεύδεσϑαι δὲ καὶ βλάπτειν καὶ ἐξα- 

πατᾶν ἄδικον. Ναὶ μὰ Δία σφόδρα γε. V. Ἦ καὶ 
τοὺς πολεμίους; Οὐδαμῶς. Ἠλλὰ βλάπτειν δίκαιον 
τοὺς πολεμίους, ὠφελεῖν δὲ ἀδικον; ΙΝαί. Οὐκοῦν καὶ 
ἐξαπατῶντας δίκαιον βλάπτειν τοὺς πολεμίους; Πῶς 

γὰρ ov; Ti δέ; ψεύδεσθαι, ἵνα ἐξαπατῶμεν καὶ fis. 

zttOuEY αὐτούς, οὐ δίκαιον; Ναί. Τί δέ; τοὺς gi- 

D λους οὐκ ὠφελεῖν ! φὴς δίκαιον εἶναι; "Eyoys. Πό- 
τερον μὴ ἐξαπατῶντας ἢ ἐξαπατῶντας ἐπὶ ὠφϑλείᾳ τῇ 

| ἐχείνων; Καὶ ἐξαπατῶντας νὴ Zim. MÀ ἐξαπατῶν- 

τας μὲν δίκαιον ἄρα ὠφελεῖν, οὐ μέντοι ψευδομένους 

py ἢ καὶ ψευδομένους; Καὶ ψευδομένους δίκαιον. 

Ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, ψεύδεσϑαΐ r6 καὶ ἀληϑῆ λέγειν 

δίκαιον καὶ ἄδικον. Ιγαί. Καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ ἐξα- 

πατᾶν δίκαιον καὶ ἄδικον. Ἔοικδ. Καὶ βλάπτειν καὶ 

Ἰγαί. VL Ταῦτα δή, ὡς 
Ἑ ἔοικβ, πάντα ! τὰ τοιαῦτα ὄντα καὶ δίκαια καὶ ἀδικά 

ἐστιν. Ἔμοιγε φαίνεται. ᾿ἄκουδ δή. ὀφϑαλμὸν ἐγὼ 
ἔχω δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν ὥςπερ καὶ οἵ ἄλλοι ἀνϑρω- 
ποι; INol. Μυκχτῆρα δεξιὸν καὶ ἀριστερόν; Πάνυ 

γε. Καὶ χεῖρα δεξιὰν καὶ ἀριστεράν; Ναί. Οὐκοῦν 
ἐπειδὴ τὰ αὐτὰ ὀνομάζων τὰ μὲν δεξιὰ φὴς εἶναι, τὰ 

δὲ ἀριστερὰ τῶν ἐμῶν, Bl G6 ἐγὼ ἐροίμην ὁπότερα, dp 
ἂν ἔχοις! εἰπεῖν, ὅτι τὰ μὲν πρὸς τοῦ δεξιά ἐστι, τὰ δὲ 

πρὸς τοῦ ἀριστερά; INol. "TOi δὴ καὶ ἐκεῖ, ἐπειδὴ 

τὰ αὐτὰ ὀνομάζων τὰ μὲν δίκαια φὴς εἶναι, τὰ δὲ 
315 ἄδικα, ἔχεις εἰπεῖν ὁπότερα τὰ δίκαια καὶ ὁπότερα t 

! τὰ ἄδικα; Ἐμοὶ uiv τοίνυν δοκεῖ ἐν uiv τῷ δέοντι 
᾿ καὶ τῷ καιρῷ ἕχαστα τούτων γιγνόμενα δίκαια εἶναι, 

ἐν δὲ τῷ μὴ δέοντι ἄδικα. Καλῶς γέ σοι δοκοῦν. ὁ 

μὲν ἄρα ἐν τῷ δέοντι ἕχαστα τούτων ποιῶν δίκαια 

᾿ὠφελεῖν δίκαιον καὶ ἀδικον; 
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ποιεῖ, 0 δὲ μὴ ἐν τῷ δέοντι ἄδικα;  INol Οὐκοῦν ὃ 
Y * ' - " c 1 » » 

μὲν τὰ δίκαια ποιῶν δίκαιος, ὃ δὲ τάδικα ἄδικος; 
» E ᾿ RAUM NAHE E Er 
ἔστι ταῦτα. VIE. Τίς οὖν ὁ ἐν τῷ δέοντι καιρῷ οἷός 

ve τέμνειν καὶ καίξιν καὶ ἰσχναίΐνειν; Ὁ ἰατρός. Ὅτι 
τῆ OASS ὦ : 

ἐπίσταται, ἢ δὶ ἄλλο τι; !' Ὅτι ἐπίσταται. Τίς δ᾽ B 

ἐν τῷ δέοντι σκάπτειν καὶ ἀροῦν καὶ φυτεύειν οἷός 
Ξ ᾿ ES 

18; Ὁ γεωργύς. Ὅτι ἐπί- 
σταται. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα οὕτως; ὃ μὲν ἐπιστάμενος 

οἷός TB τὰ δέοντα ποιεῖν ἐστι καὶ ἐν τῷ δέοντι καὶ ἐν 
τῷ καιρῷ, ὃ δὲ μὴ ἐπιστάμενος οὔ; Οὕτω. Καὶ ψεύ- 

5 E M DEUS ΝΣ ΧΕΙ ; 
δεσϑαι ἀρὰ καὶ ἐξαπατᾶν καὶ ὠφελεῖν, ὁ uiv ἐπιστά- 

μενος οἷός T8 ποιεῖν ἕκαστα τούτων ἐν τῷ δέοντι καὶ 

τῷ καιρῷ, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος !ov; ληϑῆ λέγεις: 

Ὁ δὲ 79 ταῦτα ποιῶν ἐν τῷ δέοντι δίκαιος; Nol. AL 

ἐπιστήμην δὲ ys ταῦτα ποιεῖ. Πῶς δ᾽ οὔ; 4: 
: / » ; MSS vhs 
ἐπιστήμην ἄρα δίκαιος ὁ δίκαιος. Nol. Οὐκοῦν ὁ 
τ PE AUS CIE o dan ] ; ; 
ἄδικος διὰ τὸ ἐναντίον ἀδικός ἐστι τῷ δικαίῳ; Φαΐνε- 

Ὁ δὲ δίκαιος διὰ σοφίαν δίκαιος. Ναί. — VI. 
» ἃ FR Yeu ; : 

4v ἀμαϑίαν ἄρα 0 ἄδικος ἀδικος. Ἔοικε. Κιυδυ- 
quod στὴν ἧς ; - ; 

νεύει ἄρα ὃ μὲν oi πρόγονοι ἡμῖν κατέλιπον σοφίαν, 
SALTS EU s : 

δικαιοσύνη εἶναι, 0 δὲ ἀμαϑίαν, rovro δὲ ἀδικία. ^ D 
x pc ds Er r : 
Ἔοικεν. κόντες δὲ ἀμαϑεῖς εἰσιν οἱ ἀνϑρωποι ἢ 
S E 5 5 s 
ἀχοντδῷ;  xovrec. xovreg ἄρα καὶ ἀδικοι; 

-- 
ται. Οἱ δὲ ἀδικοι πονηροί; INol. "Axovtes ἄρα πο- 

* 
»poi καὶ ἀδικοι; Παντάπασι μὲν οὐν. Διὰ δὲ τὸ 
: z d 
ἄδικοι εἶναι ἀδικοῦσι; INol. Διὰ τὸ ἀκούσιον ἄρα; 

, 
llavv y8. Οὐ μὲν δὴ διὰ, τὸ ἀκούσιόν ye τὸ ἑκού- 

σιον γίγνεται. Οὐ γὰρ οὖν. 
ἀνύει res. 

γαι τὸ ἀδικεῖν γίγνεται. — INod. 
; E . 

gi0Y.  2xovgiov. ᾿Ακοντες ἄρα ἀδικοῦσι καὶ ἀδικοὶ 

εἰσι καὶ πονηροί. "ἄκοντες, ὡς 75 φαΐνεται. 
ἐψεύσατο τοῦτό γε ἀοιδός. Οὐκ ἔοικεν. 

Ὅτι ἐπίσταται, ἢ ὅτι οὔ; 

e 

ται. 

Φαΐνε- 

Διὰ δὲ τὸ ἄδικον ci- 

Τὸ δὲ ἀδικον ἀκού- 

3:5 Br 
Ovx ἀρὰ 

— ——— 

EEG oH» X 

| TA TOY AIAAOT OY IIPOXOIIA. 

OXK BA DH x 

816 * Aon διδακτόν ἐστιν ἢ ἀρετή; ἢ οὐ διδακτόν, 

iai φύσει οἵ ἀγαϑοὶ γίγνονται, ἄνδρες, ἢ ἄλλῳ τινὶ 
Β τρόπῳ; Οὐκ ἔχω εἰπεῖν ! ἐν τῷ παρόντι, ὦ Xoxoa- 

τες. Ἡλλὰ ὧδε σκεψώμεϑα αὐτό. φέρε, εἴ τις βού- 

λοιτο ταύτην τὴν ἀρετὴν γενέσϑαι ἀγαϑὸς ἡ ἣν ἀγαϑοὶ 

εἶσιν OL σοφοὶ μάγειροι, πόϑεν ἂν γένοιτο; Δῆλον, 

ὅτι εἰ παρὰ τῶν ἀγαϑῶν μαγείρων μάϑοι. Τὶ δέ; &L 

βούλοιτο ἀγαϑὸς γενέσϑαι ἰατρός, παρὰ τίνα ἂν ἐλ- 

ϑὼν γένοιτο ἀγαϑὸς ἰατρός; 4ῆλον δή, ὁ ὅτι παρὰ τῶν 

ἀγαϑῶν τινὰ ἰατρῶν. Εἰ δὲ ταύτην τὴν ἀρετὴν ἀγα- 

ET ÀIP-0.X 

ϑὸς βούλοιτο γϑνέσϑαι, ἥνπερ oi σοφοὴ τέκτονες; |! 

Παρὰ τῶν τεκτόνων. Εἰ δὲ ταύτην τὴν ἀρετὴν βου- 
ληϑείη ἀχγαϑὸς γενέσϑαι, ἥνπερ οἱ ἄνδρες οἵ ̓ ἀγαϑοὶ 

T8 καὶ σοφοΐ, ποὶ χρὴ ἐλϑόντα μαϑεῖν; Οἶμαι μὲν 

καὶ ταύτην, εἴπερ μαϑητός ἐστι, παρὰ τῶν ἀνδρῶν 
τῶν ἀγαϑῶν" πόϑεν γὰρ ἄλλοϑεν; Φέρε δή, τίνες ἡμῖν 

ἄνδρες ἀγαϑοὶ γεγόνασιν; ἵνα σκεψώμεϑα, si ovrol 
εἰσιν οἱ τοὺς ἀγαϑοὺς ποιοῦντες. Θουκυδίδης καὶ 
Θεμιστοκλῆς καὶ Ἡριστείδης καὶ Περικλῆς. Τούτων | 
οὖν ἑκάστου ἔχομεν διδάσκαλον ! εἰπεῖν: Ovx ἔχομθν" D 
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οὐ γὰρ Lor erc. ΠΙ. Τὶ δέ; μαϑητὴν ἢ τῶν ξένων τι- 
y& ἢ τῶν πολιτῶν ἢ ἄλλον, ἐλεύϑερον ἢ δοῦλον, ὅοτις 

αἰτίαν ἔχει διὰ τὴν τούτων ὁμιλίαν σοφός τὸ καὶ ἀγα- 

ϑὸς γεγονέναι; Οὐδὲ τοῦτο λέγεται. Ἀλλ ἄρα μὴ 

ἐφϑόνουν μεταδιδόναι τῆς ἀρετῆς τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώ- 

ποις; Τάχα. ρα ἵνα μὴ ἀντίτεχνοι αὐτοῖς γίγνοιν- 

r0, ὥςπερ ! oi μαγειροὶ τε καὶ ἰατροὶ καὶ τέκτονες 

φϑονοῦσιν; οὐ γὰρ λυσιτελεῖ αὐτοῖς πολλοὺς ἀντιτέ- 
χρους fu “γεσϑαι οὐδὲ οἰκεῖν ἐν πολλοῖς αὐτοῖς ὁμοίοις. 

«p ovv οὕτω καὶ τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἀγαϑοῖς οὐ λυ- 
Ἴσως. Εἰσὶ δὲ oi 

αὐτοὶ οὐχὶ ἀγαϑοί 18 καὶ δίκαιοι; Nol Ἔστιν οὖν 
ὅτῳ λυσιτελεῖ μὴ ἐν ἀγαϑοῖς οἰκεῖν. ἀγδράσιν,. ἀλλ ἐν 

κακοῖς; Ag οὖν οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔχεις 
εἰπεῖν, πότερον ἔργον ἐστὲ τῶν μὲν ἀγαϑῶν βλάπτειν, 

τῶν δὲ ἢ τοὐναντίον; Τοὐναντίον. 

Οἱ μὲν ἀγαϑοὶ ἄρα ὠφελοῦσιν, οἵ * δὲ xoxoi βλά- 
πτουσι; Nol. Ἔστιν οὖν ὅςτις βούλεται βλάπτεσϑαι 

μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσϑαι; Οὐ πάνυ. WI. Οὐδεὶς ἀρα 

βούλεται ἐν πονηροῖς οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἕν χρηστοῖς. 

σιτελεῖ ἐν ὁμοίοις αὐτοῖς οἰκεῖν; 

Οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

LI ΣΈΟ 
κακῶν ὠφελεῖν, 

Οὕτως. Οὐδεὶς ἄρα φϑονεῖ τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἀλ- 
» 

λῳ, ὥςτε ἀγαϑὸν καὶ ὅμοιον ἑαυτῷ ποιῆσαι. Ουχουν 

φαίνεταί γε δὴ ἐκ τοῦ λόγου. κήκοας οὖν, ὅτι Θε- 
μιστοκλεῖ ᾿Κλεόφαντος υἱὸς ἐγένετο; χήκοα. Οὐκοῦν 
δῆλον, ὅτι οὐδὲ τῷ υἱεῖ ἐφϑόνει ὡς βελτίστῳ γενέσϑαι 
! ὁ Θεμιστοκλῆς, ὃς γε ἄλλῳ οὐδενί, εἴπερ ἅν ἀγαϑός; 

ἦν δέ, ὡς φαμέν. Noi. Οἶσϑα οὖν, ὅτι Θεμιστο- 
πλῆς τὸν υἱὸν ἱππέα μὲν ἐδιδάξατο σοφὸν εἶναι καὶ 

ἐπέβαινϑ γοῦν ἐπὲ τῶν ἵππῶν ὀρϑὸς ἑστη- 
χώς, καὶ ἠκόντιζεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρϑός, καὶ ἀλλα 
πολλὰ καὶ ϑαυμάσια εἰργάζετο" καὶ ἄλλα πολλὰ ἐδί- 

δαξε καὶ ἐποίησε σοφόν, ὅσα διδασκάλων ἀγαϑῶν εἴ- 

χετο. di ταῦτα οὐκ ἀκήκοας τῶν πρεσβυτέρων: ᾿Ική- 
xo. . Οὐκ ἄρα τὴν ! φύσιν γέ τις τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
αἰτάσαιτ᾽ ἂν κακὴν εἶναι. Οὐκ ἂν οὖν δικαίως ye ἐξ 
ὧν σὺ λέγεις. Ti δὲ τόδε; ὡς ̓Κλεόφαντος ὃ Θεμι- 

στοκλέους υἱὸς ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ σοφὸς ἐγένετο, ἅπερ 
ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἣν σοφός, ἤδη τοῦτο ἤκουσας ἢ νεω- 
τέρου ἢ πρεσβυτέρου; Οὐκ ἤκουσα. Ap οὖν ταῦτα 
μὲν οἰόμεϑα βούλεσϑαι αὐτὸν τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν παι- 

δεῦσαι, ἣν δὲ αὐτὸς σοφίαν ἣν σοφός, μηδὲν βελτίω 

αὐτὸν ποιῆσαι τῶν γειτόνων μ μηδενός, εἴπερ διδακτὸν ! 
ἦν ἡ n ἀρετή; Οὔχουν εἰκός 75. Οὗτος μὲν δή σοι 
τοιοῦτος διδάσκαλος ἀρετῆς, ὃν ὑπεῖπες. ἄλλον δὲ δὴ 

σχεψώμεϑα, Ἠριστείδην, ὃς ἔϑρεψε μὲν τὸν “υσίΐμα- 
gov, ἐπαΐδευσε δὲ κάλλιστα ϑηναίων, ὅσα διδασκά- 

λὼν εἴχετο, ἄνδρα δὲ οὐδενὸς βελτίω ἐποίησε" τοῦτον 
γὰρ καὶ σὺ καὶ ἐγὼ εἴδομεν καὶ συνεγενόμεϑα. Ἰναί. 
V. Οἶσϑα ovv, ὅτι Περικλῆς αὖ ἔϑρεψεν υἱεῖς ; Πάρα- 

λον καὶ Ξάνϑισιπον, ὧν καὶ σύ μοι δοκεῖς τοῦ δτέρου 
ἐρασϑῆναι. τούτους ! μέντοι, ὡς καὶ σὺ οἶσϑα, ἱππέας 

μὲν ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους ᾿ϑηναίων, καὶ μουσικὴν 
καὶ τὴν ἀλλην ἀγωνίαν καὶ τἄλλα ἐπαίδευσεν, ὅσα 

τέχνῃ διδάσκονται, οὐδενὸς χείρους" ἀγαϑοὺς δὲ ἄρα 
ἂν δρας οὐκ ἐβούλετο ποιῆσαι; Ἀλλ᾿ ἴσως ἂν ἐγένοντο, 

ὦ Σώκρατες, εἰ μὴ νέοι ὄντες ἐτελεύτησαν. Σὺ μὲν 
εἰχότως βοηϑεῖς τοῖς παιδικοῖς, “Περικλῆς δὲ ἐκείνους, 

εἴπερ διδαχτὸν ἣν ἀρετὴ καὶ οἷός T ἣν ἀγαϑοὺς ποιῆ- 
σαι, πολὺ πρότερον ἄν τὴν αὑτοῦ ἀρετὴν σοφοὺς 

ἀγαϑόν" 

ANUAGPNISONRSISS 

ἐποίησεν ἢ μουσικὴν καὶ ἀγωνίαν. ἀλλὰ μὴ οὐκ ἢ δι- 
δακτόν. * ἐπεὶ Θουκυδίδης αὐ δύο υἱεῖς ἔϑρεψε, Με- 

λησίαν. καὶ Στέφανον, ὑπὲρ ὧν σὺ οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, 
ἅπερ ὑπὲρ τῶν Περικλέους υἱῶν: τούτων γὰρ δὴ καὶ 

σὺ οἶσϑα τόν p ἕτερον μέχρι γήρως βιοῦντα, τὸν δ᾽ 
ἕτερον πόῤῥω πάνυ. καὶ μὴν καὶ τούτω ὃ πατὴρ Émal- 
eU τά τε ἄλλα εὖ καὶ ἐπάλαισαν κάλλιστα Ἠϑη- 

γναΐων" τὸν μὲν γὰρ Ξανϑίᾳ ἔδωχε, τὸν δὲ Εὐδώρῳ, 

οὗτοι δέ που ἐδόκουν κάλλιστα τῶν τότε παλαΐειν. 
Val. νι. Οὐκοῦν δῆλον, ὅτι οὗτος ! οὐκ ἂν ποτε οἵ 

μὲν ἔδει δαπανώμενον διδάσκειν, ταῦτα μὲν ἐδίδαξε 
τοὺς παῖδας τοὺς ἑαυτοῦ, οἱ δ᾽ οὐδὲν ἔδει ἀναλώσαν-! 

τα ἀγαϑοὺς ἄνδρας ποιῆσαι, τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ἐδίδα-᾿ I 

ξεν, δἰ διδακτὸν ἦν: Eixoc 78: E 199 ἴσως ὃ 

Θουκυδίδης φαῦλος ἦν; καὶ οὐχὶ ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι 
φίλοι ἀΙιϑηναίων καὶ τῶν συμμάχων, καὶ οἰκίας ἦν με- 
γάλης καὶ ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ πόλει καὶ ἐν τοῖς ἀλ- 

λοις Ἕλλησιν, oer, εἴπερ ἣν τοῦτο διδακτόν, ! ἐξεῦρεν 

ἄν ὅστις αὐτοῦ ἔμελλε τοὺς υἱεῖς ̓ ἀγαϑοὺς ποιήσειν ἢ 

τῶν ἐπιχωρίων ἢ τῶν ξένων, el αὐτὸς μὴ ἐσχόλαζε διὰ 
τὴν τῆς πόλεως ἐπιμελείαν; ἀλλὰ γάρ, ὦ ἑταῖρε, μὴ 

οὐκ ἢ διδακτὸν ἡ ἀρετή. Οὔκ, ἴσως. λλὰ δὴ εἰ μὴ 
διδακτόν ἐστιν, coe φύσει φύονται οἵ ἀγαϑοί; καὶ 
τοῦτο τῇδέ πῃ σκοποῦντες ἴσως ἂν εὕροιμεν. φέρβ 
γάρ᾽ εἰσὶν ἡμῖν φύσεις imo» ἀγαϑῶν; Εἰσὶν. VII. 
Οὐκοῦν εἰσὶ τινες ἀνϑρῶποι τέχνην ἔχοντες, ἧ τὰς τῶν 
ἵππων τῶν ! ἀγαϑῶν φύσεις χιγνώσκουσι, καὶ κατὰ 
τὸ σῶμα πρὸς δρόμον καὶ κατὰ τὴν ψυχήν, οἵτινες T8 
ϑυμοειδεῖς xol ἄϑυμοι; Nol. Τίς οὖν αὕτη à τέχνη 

ἐστί; τὶ ὄνομα αὐτῇ; Ἱππική. Οὐκοῦν xoi περὶ τοὺς 

κύνας ὡφαύτως ἔστι τις τέχνη, ἡ τὰς ἀγαϑὰς xol τὰς 
κακὰς φύσεις τῶν κυνῶν διακρίνουσιν; Ἔστι. Τίς 
αὕτη; Ἢ κυνηγετική. Ἡλλὰ μὴν καὶ πϑρὶ τὸ χρυσίον 
καὶ τὸ ἀργύριον εἰσὶν ἡμῖν δοκιμασταΐ, οἵτινες ὁρῶν- 
τες κρίνουσι τό 18 ! βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον; Εἰσί. Τί- 

yag οὖν τούτους καλεῖς; ᾿Ἰργυρογνώμονας. Καὶ “μὴν 
οἵ παιδοτρίβαι γιγνώσκουσι σκοπούμενοι. τὰς φύσεις 
τὰς τῶν σωμάτων τῶν ἀνϑρώπων, ὁποῖαΐ T& χρησταὶ 
καὶ ὁποῖαι μὴ πρὸς ἑκάστους τῶν πόνων, καὶ τῶν 
πρεσβυτέρων καὶ γ»ἕων, ὅσα μέλλει τῶν σωμάτων ἄξια 
λόγου ἔσεσϑαι καὶ ἐν οἷς ἐλσείς ἐστι πολλὴ τὰ ἔργα, 
ὅσα σώματος ἔχεται, εὖ ἀπεργάσασϑαι. Ἔστι ταῦτα. 
ΨΠΙ. Πότερον οὖν σπουδαιότερον ἐστι ταῖς πόλεσιν Ὶ 

ἵπποι καὶ κύνες ἀγαϑοὶ καὶ cus τὰ τοιαῦτα, ἢ ἂν- 
δρεξ, ἀχαϑοί; "Avlgsc ἀγαϑοΐ. 

εἴπερ ἦσαν φύσεις ἀγαϑαὶ πρὸς ἀρετὴν ἀνϑρώπων, 
ovx ἂν πάντα μεμηχανῆσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους, ὥρτε 

διαγιγνώσκειν αὐτάς; Eixoc 78. Ἔχεις οὖν τινὰ εἰ- 

πεῖν τέχνην, ἥτις égrlv ἐπὶ ταῖς φύσεσι ταῖς τῶν ἀν- 
δρῶν τῶν ἀγαϑῶν ἀποδεδειγμένη, ὥςτε δύνασϑαι. αὖ- 
τὰς κρίνειν; Οὐκ ἔχω. Kol μὲν δὴ πλείστου ἂν ἢν 
ἀξία καὶ oi ἔχοντες αὐτήν" οὗτοι γὰρ ἂν ἡμῖν ἀπέφαι- 
vov τῶν viov τοὺς μέλλοντας ἀγαϑοὺς ἔσεσϑαι ἔτι 

παῖδας ! ὄντας, οὺς ἂν ἡμεῖς παραλαβόντες ἐφυλάττο- 

μὲν ἐν ἀκροπόλει δημοσίᾳ, ὥςπερ τὸ ἀργύριον, καὶ 
μᾶλλόν τι, ἵνα μή τι φλαῦρον ἡμῖν πάϑοιεν μήτε ἐν 
μάχῃ wie ἐν ἄλλῳ μηδενὶ κινδύνῳ, ἀλλ ἀπέχειντο τῇ 
πόλει moii τε καὶ εὐεργέται, ἐπειδὴ 7: εἰς τὴν j- 
κίαν ἀφίκοιντο. ἀλλὰ γὰρ κινδυνεύει οὔτε φύσει OUTB 

* Τί ovv; οἶδι ἂν, 
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μαϑήσει 5 ἀρετὴ τοῖς ἀνϑρώποις παραγίγνεσϑαι. 

Πῶς οὖν ἂν, ὦ Σώκρατές, σοι δοκοῦσι 7ίγνεσϑαι, εἰ 

μήτε φύσει ! ure μαϑήσει γίγνονται; τίν᾽ ἄλλον τρό- 

πον γίγνοιντ᾽ ἂν οἵ ἀγαϑοῖ; ΙΧ. Οἶμαι μὲν οὐκ ἂν 

ὑᾳδίως αὐτὸ δηλωϑῆναι, τοπάζω μέντοι ϑεῖόν τι μά- 

λιστα εἶναι τὸ κτῆμα, καὶ γίγνεσϑαι τοὺς ἀγαϑούς, 

ὡςπερ οἱ Delo, τῶν μάντεων καὶ oL χρησμολόγοι. οὐ- 

τοι γὰρ οὔτε φύσει οὔτ τέχνῃ, τοιοῦτοι γίγν Oovtet 

| ἀλλ᾿ ἐπιπνοΐᾳ ἐκ τῶν ϑεῶν γιγνόμενοι τοιοῦτοί εἰσιν. 
ἃ ; » Cd 3 . τῷ 

οὕτω δὲ καὶ οἵ ἄνδρες ot ἀγαϑοὶ λέγουσι ταῖς πόλε- 
; E ; qeu : 

σιν ἑκάστοτ τὰ ἀποβησόμενα καὶ τὰ μέλλοντα &g&- 

| 
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σϑαι ! ἐκ ϑεοῦ ἐπιπνοίας πολὺ μᾶλλον καὶ ἐναργέ- 
στερον ἢ οἱ χρησμῳδοί. λέγουσι δέ που καὶ αἵ γυναῖ- 
χες ὅτι Θεῖος ἀνὴρ οὗτός ἐστι καὶ “Λακεδαιμόνιοι, 
ὅταν τινὰ μεγαλοπρεπῶς ἐπαινῶσι, ϑεῖον ἄνδρα φασὶν 
εἶναι. πολλαχοῦ δὲ καὶ Ὅμηρος τῷ αὐτῷ τούτῳ κατα- 
χρῆται καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταί. καὶ ὅταν βούληται ϑεὸς 
εὖ πρᾶξαι πόλιν, ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐνεποίησεν" ὅταν δὲ 

μέλλῃ κακῶς πράξειν πόλις, ἐξεῖλδ τοὺς ἄνδρας τοὺς 

ἀγαϑοὺς ἐκ ταύτης τῆς πόλεως ὃ ϑεός. οὕτως ἔοικδν 

ovre διδακτὸν εἶναι οὔτε φύσει ἀρετή, ἀλλὰ ϑείᾳ μοι- 
Qu. παραγίγνεσϑαι κτωμένοις. 

--- ον ...--- 

ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ. 

*2ÀX μὲν δὴ κελεύεις ue, ὦ Δημόδοκε, ξυμβουλεύ- 

εἰν ὑμῖν περὶ ὧν ἂν ξυνέρχησϑϑ βουλευσόμενοι" ἐμοὶ 
δὲ σκοπεῖσϑαι ἐπέρχδται, τί ποτε δύναται ἡ ξύνοδος 

ὑμῶν καὶ ἡ τῶν οἰομένων ξυμβουλεύειν ὑμῖν προϑυμία 
καὶ ἡ ψῆφος, ἣν φέρειν ἕκαστος ὑμῶν διανοεῖται. 
τοῦτο μὲν γάρ, εἰ μὴ ἔστιν ὀρϑῶς καὶ ἐμπείρως, ξυμ- 
βουλεύειν περὶ ὧν ξυνέρχεσϑε βουλευσόμενοι, πῶς οὐ 

γελοῖόν ἐστι ξυνέρχεσϑαι 1 βουλευσομένους περὶ ὧν 
ξυμβουλεύειν οὐκ ἔστιν ὀρϑῶς; τοῦτο δέ, εἰ μὲν ἔστιν 
ὀρϑῶς ξυμβουλεύειν καὶ ἐμπείρως περὶ τῶν τοιούτων 
ἐπιστήμη δ᾽, ἀφ᾽ ἧς ἔστιν ὀρϑῶς ξυμβουλεύειν περὶ 

τούτων, μηδεμία ἐστί, πῶς οὐκ ἄτοπον; εἰ δέ τις ἐπι- 
στήμη, ἀφ᾽ ἧς ἔστι τὰ τοιαῦτα ὀρϑῶς ξυμβουλεύειν, 
οὐκ ἀνάγκη καὶ ἐπισταμένους. εἶναί τινας ξυμβουλεύειν 
ὀρϑῶς περὶ τῶν τοιούτων; ὄντων δὲ τινων ἐπισταμέ- 
vov ξυμβουλεύειν περὶ ὧν ξυνέρχεσϑε βουλευσόμενοι, 
ovx ἀνάγχη ! ἐστὶ καὶ ὑμᾶς ἤτοι ἐπίστασϑαι περὶ 
τούτων ξυμβουλεύδιν ἢ μὴ ἐπίστασϑαι; ἢ τοὺς μὲν 
ἐπίστασϑαι ὑμῶν, τοὺς δὲ μὴ ἐπίστασϑαι; εἰ μὲν οὖν 
ἐπίστασϑε πάντες, τί δεῖ ἔτι ὑμᾶς συνέρχεσϑαι βου- 

λευσομένους; ξυμβουλεύειν γὰρ ἱκανὸς ἕκαστος ὑμῶν. 
εἰ δ᾽ αὐ πάντες μὴ ἐπίστασϑε, πῶς ἂν δύναισϑε βου- 

λεύεσϑαι; ἢ τὶ ὑμῖν προύργου τῆς ξυνόδου ταύτης εἴη 
» : : ; ΥΩ ἄν, μὴ δυναμένων γ8 βουλεύεσθαι; εἰ δὲ oi μὲν ἐπί- 
στανται, οἱ δὲ ovx ἐπιστάμενοἑ εἰσιν ὑμῶν, ! οὗτοι δὲ 

ξυμβουλῆς δέονται, εἰ ἄρα δυνατόν ἐστι ξυμβουλεύειν 
ἔμφρονα ἄνδρα τοῖς ἀπείροις, ἱκανὸς δήπου ἐστὶ καὶ 

εἷς ξυμβουλεῦσαι τοῖς ἐπισταμένοις ὑμῖν. ἢ οὐ ταὐτὰ 

οἵ ἐπιστάμενοι ξυμβουλεύουσι πάντες; Ger ἀκούσαν- 
τας ὑμᾶς τούτου ἀπαλλάττεσϑαι προφήκει. νῦν δ᾽ οὐ 

ποιεῖτε τοῦτο, ἀλλὰ βούλεσϑε πολλῶν ξυμβουλευόντων 

ἀκούειν. οὐ γὰρ ὑπολαμβάνετε εἰδέναι τοὺς ἐπιχειροῦν- 
τας ὑμῖν ξυμβουλεύειν, περὶ ὧν ξυμβουλεύουσιν. εἰ γὰρ 
ὑπελαμβάνετε εἰδέναι τοὺς ξυμβουλεύοντας ὑ ὑμῖν, ἑνὸς 
μόνου ἀκούσασιν ἐξήρκει ἂν ὑμῖν. * τὸ ovv ξυνέρχε- 
σϑαι ἀκουσομένους μὴ εἰδότων, ὡς προὔργου τι ποι- 

οὕντας, πῶς οὐκ ἀτοπόν ἐστι; Καὶ περὶ μὲν τῆς ξυν- 

ὄδου ὑμῶν ἀπορῶ ταύτῃ. Περὶ δὲ τῆς τῶν οἰομέ- 
γῶν ὑμῖν ξυμβουλεύειν προϑυμίας ἐχεῖνο ἄπορον. εἰ 
μὲν γὰρ μὴ ταὐτὰ ξυμβουλεύουσι περὶ τῶν αὐτῶν ξυμ- 

βουλεύοντες, πῶς ἂν πάντες καλῶς ξυμβουλεύοιεν, μὴ 

ξυμβουλεύοντες ἃ ξυμβουλεύει ὃ ὀρϑῶς ξυμβουλεύων; 

ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη ἢ προϑυμία ! τῶν προϑυ- 
μουμένων ξυμβουλεύειν περὶ ὧν ἀπείρως ἔχουσιν; οὐ 
γὰρ δὴ i ἔμπειροι ὄντες προαιρήσονται ξυμβουλεύειν μὴ 
ὀρϑῶς. εἰ δ᾽ ov ταὐτὰ ξυμβουλεύουσι,. τί δεῖ πάντας 
αὐτοὺς ξυμβουλεύειν; εἷς γὰρ αὐτῶν τὰ αὐτὰ ξυμβου- 

λεύων ἱκανὸς ἔσται. τὸ οὖν τοιαῦτα προϑυμεῖσϑαι, ἃ 

οὐδὲν προὔργου ἂν γένοιτο, πῶς οὐ γελοῖον; οὔτε οὐν 
7 τῶν ἀπείρων προϑυμία οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη, τοιαύτη 
ys οὖσα, οὔτε οἱ ἔμφρονες ἂν τοιαῦτα ! προϑυμη- 
ϑεῖεν, εἰδότες ὅτι καὶ εἷς τις αὐτῶν τὸ αὐτὸ πράξει, 
ξυμβουλεύων γε ὡς προςήκει. ὥςτε πῶς οὐ γελοῖος 
ἐστιν ἢ προϑυμία τῶν οἰομένων ὑμῖν ξυμβουλεύειν, οὐ 
δύναμαι εὑρεῖν. Τὸ δὲ περὶ τῆς ψήφου ἧς φέρειν 
διανοεῖσϑε, τί δύναται, ἀπορῶ μαλιστα. πότερον γὰρ 

τοὺς εἰδότας ξυμβουλεύδιν κρίνετε; ἀλλ οὐ πλείονες 
ἑνὸς ξυμβουλεύσουσιν, οὐδὲ ἄλλως καὶ ἄλλως περὶ τοῦ 

αὐτοῦ. ὥςτα περὶ τούτων μὲν τὴν ψῆφον φέρειν ! 
ὑμᾶς οὐ δεήσει. ἀλλὰ τοὺς ἀπείρους καὶ ὡς μὴ δεῖ 
ξυμβουλεύοντας κρίνετε; ἢ τοῖς τοιούτοις ὡς μαινομέ- 
γοις οὐκ ἐπιτρέπειν ξυμβουλεύειν προςήκει; εἰ δὲ μήτε 
τοὺς ἐμπείρους μήτε τοὺς ἀπείρους χρινεῖτε, τίνας κοι- 
γνεῖτδ; ἀρχὴν δὲ τί δεῖ πάντως ἄλλους ξυμβουλεύειν 
ὑμῖν, εἴπερ κρίνειν τὰ τοιαῦτα ἱκανοί ἐστθ; εἰ δ᾽ αὐ 
μὴ ἐστὲ ἱκανοί, τί καὶ δύναται ὑμῖν αἵ ψῆφοι; ἢ πῶς 
οὐ γελοῖόν ἐστι ξυνέρχεσϑαι μὲν ὑμᾶς ξυμβουλευσομέ- 
vovc, ! ὡς δβομένους ξυμβουλίας καὶ οὐχ ἱκανοὺς ὁν- 
τας αὐτούς, ξυνελϑόντας δὲ οἴεσϑαι δεῖν ψηφίζεσϑαι 

ὡς κρίνειν ἱκανοὺς ὄντας; οὐ γὰρ δὴ καϑ' ἕνα μὲν 

ὄντες οὐκ οἴδατε, ξυνελϑόντες δὲ φρόνιμοι. γίγνεσϑε" 

οὐδ᾽ αὖ ἰδίᾳ μὲν ἀπορεῖτε, ἐλθόντες δὲ εἰς τὸ αὐτὸ 

οὐκέτι ἀπορεῖτε, ἀλλ᾽ ἱκανοὶ γίγνεσϑε ξυγορᾶν, ποῖα 

πρακτέα ἐστὶν ὑμῖν, καὶ ταῦτα παρ᾽ οὐδενὸς μαϑόν- 
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τεῷ οὐδ᾽ αὐτοὶ εὑρόντες, ὃ ἐστι δεινότατον ἁπάντων. 

οὐ γὰρ δή, μὴ δυνάμενοί 78 ξυνορᾶν ἃ πραχτέον * 

ἐστὶ, κρίνειν ἱκανοὶ ἔσεσϑε τὸν ὀρϑῶς ξυμβουλεύοντα 

οὐδ᾽ αὖ τοῦτό γε ἐρεῖ, εἷς ὧν ὃ 

ἃ πραχτέον 
περὶ τούτων ὑμῖν. 
ξυμβουλεύων ὑμῖν οὗτος ὑμᾶς διδάξειν, 

ὑμῖν ἐστί, καὶ κρινεῖν τοὺς κακῶς καὶ μὴ Buufovievov- 

τας ὑμῖν, οὕτως ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ ὄντας τοσούτους. 
τοῦτο δὲ ἐχείνου οὐδὲν ἡ ἧττον ἂν φανείη δεινὸν ὃν. εἰ 
δὲ μήϑ᾽ 7 ξύνοδος wi ὃ ξυμβουλούων ὑ ὑμῖν ἱκανοὺς 

ποιεῖ ὑμᾶς, χρεία τῶν “ψήφων ἐστὶν ὑμῖν; 
ovx ἐναντιοῦται ἡ ξύνοδος v ὑμῶν ! ταῖς ψήφοις 
ψῆφοι τῇ τῶν ξυμβουλευόντων ὑ ὑμῖν προϑυμίᾳ: 

ἡ μὲν γὰρ ξύνοδός ἐστιν ὑμῶν ὡς οὐχ ἱκανῶν, ἀλλὰ 

ξυμβούλων δεομένων, αἱ δὲ ψῆφοι φέρονται ὡς 
ξυμβούλων δεομένων, ἀλλὰ καὶ κρίνειν καὶ ξυμβουλεύ- 

χρίνειν τίς 

ἢ πῶς 
NIC 

καὶ OL 

οὐ 

εἰν δυναμένων. καὶ 7 μὲν προϑυμία τῶν Evuflovievor- 

τῶν ὑμῖν ὡς εἰδότων ἐστίν, αἱ δὲ παρ᾿ ὑμῶν ψῆφοι ὡς 

οὐκ εἰδότων τῶν ξυμβουλευόντων φέρονται. καὶ εἴ τις 
ὑμᾶς ἔροιτο τοὺς ψηφισαμένους καὶ τὸν ξυμβουλεύ- 

σαντα ὑμῖν, ! περὶ ὧν ἂν ψηφίσησϑε, πότερον ἔστε ὃ 

τι ἔσται οὗ ἕνεκα πράττειν διαγοεῖσϑε ἃ ἐψηφίσασϑε, 

οὐκ οἴομαι &r φῆσαι ὑμᾶς. τί δὲ, 

πράττειν ἂν διανοεῖσϑε, ἴστε ὅτι ξυνοίσει τοῦτο ἡμῖν; 

εἰ γένοιτο οὗ ἕνεκα 

OQ RR peL decns 5 HM cedem 
οὐδὲ τοῦτο ἄν φῆσαι οἴομαι ὑμᾶς οὐδὲ τὸν E£vufov- 

: τας m E 2 à á ; 
λεύοντα υμῖν. τῶν αγϑρώπων δὲ τίνα ὑπολαμβάνετα 
εἰδέναι τι τούτων; εἴ" τις προςέροιτο ὑμᾶς, οὐδὲ τοῦτο 

ξυγχωρεῖν ἂν οἴομαι ὑμᾶς. ὅταν οὖν περί τ ὧν Eus 

βουλεύετο ἢ τοιαῦτα οἷα ὑμῖν ! μὴ δῆλα εἶναι, οἵ T8 

ψηφιζόμενοι καὶ οἵ ξυμβουλεύοντες ἄπειροι ὦσιν, εἰ- 
P RAO NE, 5 A 

κότως καὶ ὑμεῖς φήσετε ξυμπίπτειν ἀπιστεῖν καὶ με- 
E , 2 - M Note: » 

ταμέλεσϑαι zt0ÀÀoxic αὐτοῖς καὶ περὶ ὧν ἀν ξυμβου- 

περὶ ὧν ἂν ψηφίσωνται. τοῖς ἀγαϑοῖς 
1 - n » E », ' N . 

δὲ τοιαῦτα ξυμβαίνειν. οὐ προςήκει. ἴσασι γὰρ καὶ περὶ 

ὧν ξυμβουλεύουσιν, ὑποῖα T ἐστί, καὶ τοῖς πεισϑεῖ- 

σιν αὐτοῖς ὅτι βεβαίως ὑπάρχει ὧν ἕνεκα ξυμβουλεύ- 

T 
λεύσωνται καὶ 

οὐσι, καὶ ὅτι οὔτε αὐτοῖς οὔτε τοῖς mtu ϑεῖσιν αὐτοῖς 

πώποτε μεταμελήσει. ! περὶ τοιούτων οὖν ἔγωγε τοὺς 

γοῦν ἔχοντας ξυμβουλεύειν ἀξιοῦν ὑπελάμβανον, ἀλλ 

οὐ περὶ ὧν σὺ κελεύεις με ξυμβουλεύειν. ἀπὸ μὲν γὰρ 
τῆς ἐκείνων ξυμβουλίας τὸ τέλος εὐτυχία, ἀπὸ δὲ τῆς 

τούτων φλυαρίας ἀτυχία ἐστίν. 

Παρεγενόμην δ᾽ ἀνθρώπῳ τινὶ νουϑετοῦντι ἕαυ- 

τοῦ ἑταῖρον, διότι ἐπίστευε τῷ κατηγοροῦντι οὐκ ἀκού- 

σας τοῦ ἀπολογουμένου, em μόνον τοῦ κατηγοροῦ»- 

τος. ἔλεγεν οὐν, ὡς δεινὸν πρᾶγμα ποιοῖ καταχιγνώ- 

σχὼν τοῦ ἀνϑρώπου, οὔτε αὐτὸς * παραγενόμενος 

οὔτε τῶν φίλων ἀκούσας παραγενομένων, οἷς εἰκὸς ἦν 

αὐτὸν λέγουσιν πιστεύειν, οὐδ᾽ αὐ ἀμφοτέρων ἀκού- 

σας οὕτω προπετῶς ἐπίστευσε τῷ κατηγοροῦντι. δί- 

χαιον δὲ εἶναι, xol TOU ἀπολογουμένου, ἀκοῦσαι πρὸ 

τοῦ ἐπαινεῖν ἢ μέμφεσθαι, ὥςπερ καὶ τοῦ κατηγο- 

ροῦντος. πῶς γὰρ ἂν τις ἢ δίκην καλῶς δικάσαι ἢ ἀν- 
ϑρώπους κατὰ τρόπον κρῖναι δύναιτο, μὴ ἀμφοτέρων 
τῶν ἀντιδίκων ἀκούσας; τοὺς γὰρ Ay ους παραβαλλο- 

μένους, ! ὥςπερ, τὴν πορφύραν καὶ τὸ χρυσίον, ἀμει- 
vov χρίνεσϑαι. ἢ τίνος ἕνεκεν ἢ χρόνον aug οτέροις δί- 

δοσϑαι τοῖς ἀντιδίκοις, ἢ ὀμνύειν τοὺς δικαστὰς ἀχρο- 

AUCTOR.ILS 

ἄσεσϑαι ὁμοίως ἀμφοτέρων, εἰ μὴ ὑπελάμβανεν ὃ vo- 
μοϑέτης τὰς δίκας δικαιότερον ἄν καὶ βέλτιον κρίνε- 
σϑαι ὑπὸ τῶν δικαστῶν; σὺ δὲ μοι δοκεῖς οὐδὲ τοῦτο 

τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν λεγόμενον ἀκηχοέναι. τὸ ποῖον; 
ἔφη. Μηδὲ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν ! μῦ- 
ϑον ἀκούσῃς. καίτοι οὐκ ἂν οὕτω τοῦτο περιεφέρε- 
το; εἰ μὴ καλῶς ἐλέγετο καὶ ὡς προςήχει. ξυμβουλεύω 
οὖν GOL, ἔφη, τοῦ λοιποῦ μὴ προπετῶς οὕτως τοὺς 
ἀνθρώπους μήτ μέμφεσϑαι μήτ᾽ ἐπαινεῖν. ὋὉ ovv 

ἕτερος ἄτοπον ἔφη αὑτῷ καταφαίνεσϑαι, εἰ ἕνα μὲν 
γνῶναι λέγοντα πότερον ἀληϑεύει ἢ ψεύδεται οὐ δυ- 
νατόν, δύο δὲ λέγοντας γνῶναι δυνατὸν ἔσται" καὶ 

παρὰ μὲν τοῦ ἀληϑῆ λέγοντος μαϑεῖν οὐ δυνατόν, ! 

ὑπὸ τούτου δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἄλλου ψευδομένου διδαχϑῆ- 
voL οἷόν τ8᾽ καὶ εἰ ὁ μὲν εἷς ὀρϑῶς καὶ ἀληϑὴ λέγων 

ἐμφανίσαι ἃ λέγει οὐ δυνήσεται, δύο δέ, ὧν ὃ ἕτερος 

ψεύσεται, καὶ ovx ὀρϑῶς ἐρεῖ, δυνήσονται ἐμφανίσαι 
τοῦτο, ὃ ὃ λέγων ὀρϑῶς ἐμφανίσαι οὐχ οἷός T ἢν. 
ἀπορῶ δ᾽, ἔφη, κἀκεῖνο, πῶς ποτε ἐμφαίνουσι. πότε- 
ρον γὰρ σιωπῶντες ἢ λέγοντες; εἰ μὲν γὰρ σιωπῶντες 
ἐμφανιοῦσιν, οὐδετέρου ἂν δέοι, μή τὶ γε ἀμφοτέρων, 

φότεροι δὲ κατ΄ οὐδένα τρόπον λέγουσιν, — ἐν μέρει 
γὰρ λέγειν ἑχάτερον ἀξιοῦσι — πῶς ἀμφοτέρους ἐμφα- 

γίσαι ἅμα οἷόν τε; εἶ γὰρ ἐμφαίνουσιν ἅμα ἀμφύτε- 

ροι, καὶ ἐροῦσι τότε ὅμα. τοῦτο δ᾽ οὐκ ἐῶσιν. ὥςτε 

λοιπόν, εἴπερ λέγοντες ἐμφαίνουσιν, ἑκάτερος εἰπὼν 

ἐμφανιεῖ" καὶ ὁπότε γ8 ἐρεῖ ἑκάτερος, τότε καὶ ἐμφα- 

viel ἑκάτερος αὐτῶν. Gcr ἐρεῖ ὁ μὲν πρότερος, ὃ δ᾽ 

ὕστερος, καὶ ἐμφανιεῖ ὃ μὲν πρότερος, ὃ δ᾽ ὕστερος. 
καΐτοι εἴπερ ταὐτὸ ἐν μέρει ἐμφανιοῦσιν ἑκάτεροι, τὶ 

δεῖ Er. τοῦ ὑστέρου ἀκούειν; ὑπὸ γὰρ τοῦ πρότερον 

εἰπόντος ἤδη φανερὸν ἔσται. * ἐχεῖνο δ᾽, ἔφη, εἴπερ 
Se 6 Ens NL 
ἀμφότεροι -ἐμφανιοῦσι, ὃ ἕτερος αὐτῶν 

ἐμφανιεῖ; ὧν γὰρ ὁ ἕτερος οὐκ ἐμφαμιεῖ, οὗτοι ἀμφό- 

τεροι πῶς ἂν ἐμφανίσαι δύναιντο; εἰ δ᾽ ἕκάτερος fu- 

quani, δῆλον, ὅτι ἐρεῖ πρότερος καὶ ἐμφανιεῖ, πρότε- 

Qoc 

É : 
πῶς οὐ καὶ 

der ἐχείνου μόνου ἀκούσαντα γνῶναι πῶς ἐστὶν 

καὶ κρίνειν οὐχ οἷός. τ᾿ 3r οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι & ἔφασαν 
ol παρόντες τὸν πρῶτον λέγειν ἀληϑῆ. εἰ οὖν τι ἔχεις 
ξυμβαλέσϑαι ! μοι περὶ τούτων, πότερόν ἐστιν ἑνὸς 

λέγοντος γνῶναι τί λέγει, ἢ προςδεῖται τοῦ ἀντεροῦν- 

106, εἰ μέλλει τις γνώσεσϑαι πότερον ὀρϑῶς λέγει" ἢ 

οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀμφοτέρων ἀκούειν. ἢ πῶς νο- 

μίζεις; 

πρώην τις ἐνεκάλει ἀνϑρώπων TU, ὅτι αὐτῷ ἀρ- 

γύριον χρῆσαι ovx ἠϑέλησεν οὐδὲ πιστεῦσαι. κἀκεῖνος 

μὲν ᾧ ἐνεκάλει, ἀπελογεῖτο" ἄλλος δὲ us τῶν παρόν- 

τῶν ἠρώτησε, τὸν ἐγκαλοῦντα, πότερον ὃ μὲν μὴ πι- 

στεύσας αὐτῷ μηδὲ " ἔφη, οὐ 
πείσας σοι χρῆσαι οὐχ ἡμάρτηκας; ἃ δέ, Τὶ γὰρ ἥμαρ- 

τον; εἶπε. " 

χρή σας ἥμαρτε" σὺ δ᾽, 

Πότερος 05 ξιρη, σοὶ δοκεῖ ἁμαρτάνειν; 

ὃ ἀποτυχὼν ὧν ἤϑελεν ἢ ὁ μή; Ὁ ἀποτυχών, εἶπεν. 
Οὐκοῦν, εἶπε, σὺ μὲν ἀπέτυχες, χρήσασϑαι ἐθέλων; ὃ 

Nol, si- 

ze» αλλ ἐγὼ τὶ ἥμαρτον, καὶ εἰ μὴ ἐκεῖνός μοι ἔδω- 

χεν; Ὅτι εἰ μὲν ἐδέου αὐτοῦ, ἔφη,, ov οὐκ ἐχρῆν, πῶς 

, D ' B ΝΕ , 
δέ σοι μὴ προέσϑαι, ουκ IEEE TOUTOV; 

ἀκούειν" εἰ δὲ λέγοντες ἀμφότεροι ἐμφανιοῦσιν, ! ἀμ- ] 

ἡ 384 

οὐχ οἷόν τε. — Ἐγὼ γοῦν ἀκούων αὐτῶν ἠπόρουν" ^ j 
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D ovx oitt ἁμαρτάνειν; ἐκεῖνος δὲ ὃ μὴ προέμενος ! ὁρ- 
ϑῶς ἔπραξεν. εἰ δὲ ὧν χρῆν ἐδέου αὐτοῦ, ἀποτυχὼν 

τούτου, πῶς οὐχ ἥμαρτες ἐξ ἀνάγκης; Ἴσως, εἶπεν. 
ἀλλ᾽ ἐχεῖνος πῶς οὐχ ἥμαρτεν, ὃ μὴ πιστεύσας μοι; 
y g οὖν, ἔφη: εἰ προςωμίλησας αὐτῷ ὡς προςήκει, οὐκ 
ἂν ἥμαρτες οὐδὲν; Οὐ γὰρ δή. Νῦν ἄρα οὐχ ὡς 

προςήχκει αὐτῷ προςωμίλησας. Φαίΐνομαι, εἰπεῖν. Εἰ 

οὖν ὡς μὴ προςφήχει ὁμιλοῦντός σου μὴ ἐπείσϑη, πῶς 
ἂν δικαίως ἐγκαλοίης ἐκείνῳ; Ovx ἔχω εἰπεῖν. Οὐδὲ 

! ὅτι τοῖς κακῶς χρωμένοις οὐ σιροςεχτέον ἐστίν, ἔχεις 

εἰπεῖν; Καὶ μάλ, ἔφη, τοῦτό γε. MAX οὖν οὐχ οἱ 
ὡς οὐ προςήκει ὁμιλοῦντες, ἔφη, κακῶς χρῆσϑαί σοι 
δοκοῦσιν; Ἔμοιγε, ἔφη. Ti ovr ἥμαρτεν, εἴ σοι μὴ 
προςέσχα καχῶς χφωμένῳ; Οὐδὲν φαΐνεται, εἰπεῖν. Τὶ 
οὖν ποτὲ οἵ ἀἄνϑρωποι, ἔφη, τοιαῦτα ἐγκαλοῦσι πρὸς 
ἀλλήλους; καὶ τοῖς μὲν μὴ πεισϑεῖσιν αὐτοῖς, ὅτι οὐκ 
ἐπείσϑησαν μέμφονται, αὑτοῖς δέ, ὅτι οὐκ ἔπεισαν, 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἐγκαλοῦσι; Καὶ ἄλλος τις παρών, * Ὅταν 

τε γάρ τις, ἔφη, εὖ χρήσηταΐ τῳ xoi βοηϑήσῃ, εἶτα 

ἀξιῶν αὐτῷ ὁμοίως χρήσασϑαι E τυγχάνῃ τούτου, 

πῶς οὐκ εἰκότως μέμφοιτ᾽ ἄν ὃ τοιοῦτος; Οὐκοῦν, 
ἔφη; ὃν ἀξιοῖ ὁμοίως αὐτῷ χρῆσϑαι, ἤτοι δυνατός 

ἐστι χρῆσϑαι αὐτῷ καλῶς ἢ οὐ δυνατός; καὶ εἰ μὲν 
μὴ δυνατός ἐστιν, πῶς ἄν καλῶς ἀξιοίη, ἀξιῶν αὐτὸν 

ἄνθρωπον ovx ἔπεισεν: ἢ πῶς τοιαῦτα λέγοντες κα- 
λῶς λέγουσιν; ι Ἀλλὰ νὴ Δἴ, ἔφη, τοῦτο δεῖ ὙΕΙ͂Σ 

ὅπως οὗτός τε τοῦ λοιποῦ βέλτιον χρῆται αὐτῷ, καὶ 

oi ἄλλοι φίλοι ἀκούσαντες αὐτοῦ ἐγκαλοῦντος. Βὲλ- 

τιον δὲ χρήσεσϑαι, ἔφη, olt τινὰς ἀκούοντας ὀρϑῶς 
λέγοντος καὶ ἀξιοῦντος ἢ iisteunonross ᾿Ὀρϑῶς λέ- 
γοντος, ἕφη. Ὁ δὲ γε οὐκ ὀρϑῶς ἀξιοῦν ἐδόκει σοι; 

JNai, ἔφη. Πῶς ov»; ἀκούοντες τοιαῦτα ἐγκαλοῦντος 
βέλτιον. χρήσονται; Οὐδαμῶς, ἔφη. Τοῦ οὖν ἕνεκα 
τοιαῦτά τις ! ἐγκαλεῖ; Ἀνευρεῖν ἔφη οὐκ ἄν δύνα- 
σϑαι. 

νϑρώπου τις κατηγόρει εὐήϑειαν, ὅτι ταχέως καὶ 

τοὶς τυχοῦσιν ἀνϑρώποις λέγουσι πιστεύοι. πολίταις 

μὲν γὰρ καὶ οἰκείοις λέγουσι πιστεύειν εἰκός ἐστι" 

τοιούτοις Ü' ἀνθρώποις, ovs οὔτε εἶδεν οὔτε ἤκουσδ 
πρότερον αὐτῶν, πιστεύειν, καὶ ταῦτα οὐκ ἀγνοοῦντα, 

ὅτι Oi πλεῖστοι τῶν ἀνϑρώπων εἰσὶν ἀλαζόνες καὶ 

πονηροΐ, ἠλιϑιότητος σημεῖον οὐ σμικρὸν εἶναι. Καὶ 
D τῶν παρόντων τις ἔφη, Eyo δὲ ᾧμην ! σὲ τὸν ταχὺ 
[xai τοῦ τυχόντος ἄν αἰσϑανόμενον πολλοῦ γομίζειν 
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ὃ οὐ δυνατός ἐστιν; εἰ δὲ δυγατός ἐστι, πῶς τοιοῦτον | 
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ἄξιον εἶναι μᾶλλον ἢ τὸν βραδέως. Καὶ γὰρ νομίζω, 

εἶπεν ἐκεῖνος. Τί οὖν ἔζη, ἐγκαλεῖς, εἰ ταχὺ καὶ τοῖς 
τυχοῦσι πιστεύει τἀληϑῆ λέγουσιν; MÀÀ οὐ τοῦτο 
ἐγκαλῶ, εἶπεν, ἀλλ ὅτι πιστεύει ταχέως ψευδὴ λέγου- 

σιν. Εἰ δ᾽ ἐν πλείονι y χρόνῳ καὶ οὐ τοῖς τυχοῦσιν 
ἐπίστευε καὶ | juro, ovx ἄν ἐνεχκάλεσας αὐτῷ μάλλον; 

"Eyoy ἄν, εἶπεν. ρα διότι ys βραδέως xac! οὐ τοῖς 

Μὰ 4 , εἶπεν. Οὐ γὰρ, luat Y» 

ἔφη, διὰ τοῦτ᾽ ἐγκαλεῖν ἀνϑρώπῳ ἄξιον εἶναι ὑπο- 
λαμβάνεις, ἀλλὰ διότι πιστεύει λέγουσιν ἄπιστα. Eyor , 
εἶπε. Πότερον οὖν, ἔφη». διὰ μὲν τὸ βραδέως καὶ μὴ 
τοῖς τυχοῦσιν πιστεύειν οὐκ οἴει ἄξιον εἶναι ἐγκαλεῖν 
αὐτῷ, διὰ δὲ τὸ ταχέως καὶ τοῖς τυχοῦσι πιστεύειν 
ἄξιον; Οὐκ ἔγωγ᾽, εἶπε. Ti ovv, ἔφη, ἐγκαλεῖς αὐ- 

τῷ; Ὅτι ἁμαρτάνει, πρὸ τοῦ σχέψασϑαι ταχέως πι- 

στεύων τοῖς τυχοῦσιν. Ἀλλ᾽ εἰ βραδέως ἐπίστευσε πρὸ 
τοῦ σκέψασϑαι, * ovx ἂν ἡμάρτανε; Μὰ AU, εἶπεν, 

ἀλλὰ καὶ οὕτως ἡμάρτανεν ἂν οὐδὲν ἧττον. ἀλλ οὐ 

τυχοῦσιν ἐπίστε v6; 

τοῖς τυχοῦσιν οἶμαι δεῖν σπιιστεύειν. Εἰ δὲ μὴ πιστεύ- 
εἰν τοῖς τυχοῦσιν, ἕφη; 
πῶς προςήκει ταχέως πιστεύειν; ἀλλὰ πρότερον 
δεῖν σχέψασϑαι εἰ ἀληϑῆ λέγουσιν.  Eyoy, εἶπεν. 
᾿Επεὶ οἰκείων καὶ συνήϑων, ἔφη, ὄντων, ov δεῖ σχο- 

πεῖσϑαι, εἰ λέγουσιν ἀληϑῆ. 

Ἴσως γὰρ καὶ τούτων τινές, ἔφη, λέγουσιν ἄἅπι- 
στα. Τί ovv μᾶλλον, ἔφη, 

οἰκείοις καὶ συνήϑεσιν εἰκὸς πιστεύειν, ἢ τοῖς τυχοῦ- 
σιν, ἐστίν; Οὐκ ἔχω, Ti δ᾽; εἰ οὐ μᾶλ- 

λον τοῖς οἰκείοις πιστεύειν δεὶ ἢ τοῖς τυχοῦσιν, οὐχ 

j Ses V eS 
οἴει δεῖν, ἀλλὰ τοῖς ἀγνῶσι 

» 
οιξι 

ον n * » 4 
Eya μὲν φαίην, ἂν Rl 

πεν. 

Καὶ μάλα, εἶπε. τοῖς 

5 P Ro 
ἔφη, εἰπεῖν. 

ἀπίστους αὐτοὺς δεῖ νομίζειν μᾶλλον ἢ ἢ τοὺς τυχόντας; 
Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. Ἐὰν οὖν τοῖς μὲν οἰχεῖοι ὦσι, 
τοῖς δ᾽ ἀγνῶτες, πῶς οὐ δεήσει τοὺς αὐτοὺς μᾶλλον 

αὐτῷ πιστοὺς »ομίζειν; οὐ γὰρ ὁμοίως πιστοὺς αὐτοὺς 
δεῖ »ομέξειν τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς ἀγνῶτας, ὡς φής. 
Οὐκ ἀρέσκει μοι, εἶπεν. Ὁμοίως δ᾽, ἔφη, καὶ τὰ λε- 

γόμενα vm αὐτῶν οἱ μὲν πιστεύουσιν, οἵ δ᾽ οὐ πιστὰ 
ἡγήσονται, καὶ οὐδέτεροι ἁμαρτήσονται αὐτῶν. το- 
πον καὶ τοῦτ᾽, εἶπεν. Ἔπειτα, ἔφη, εἰ ταὐτὰ λέγου- 
σιν οἱ οἰκεῖοι καὶ οἵ τυχόν τες, 
λεγόμενα πιστὰ εἴη ἂν ἢ ἄπιστα; Ἠνάγκη, εἶπεν. 
Οὐκοῦν καὶ τοῖς λέγουσιν αὐτὰ ὁμοίως πιστευτέον λέ- 

7γουσιν αὐτά; Πιϑανόν, sine. Ταῦτ᾽ οὖν λεγόντων 

αὐτῶν “ἤπόρουν, τίσι ποτὲ δεῖ πιστεύειν καὶ τίσιν οὔ, 

πῶς οὐχ ὁμοίως τὰ 

καὶ πότερον τοῖς πιστοῖς καὶ τοῖς εἰδόσι περὶ ὧν λέ- 

yovon ἢ τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς γνωρίμοις. περὶ τούτων 

οὖν πῶς σὺ γομίζϑις; 
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Ἡμεῖς δὲ καὶ χϑές ' ce πολὺν χρόνον àveusl- 
»αμεν, ὦ Σίσυφε, ἐπὶ τῇ Zrgarovixov ἐπιδείξει, ὅπως 
ἄν ξυνηχροῶ ἡμῖν. ἀνδρὸς σοφοῦ, πολλά τὸ καὶ καλὰ 

ἐπιδεικνυμένου πράγματα καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ" καὶ ἐπεὶ 
σὲ οὐκέτι φόμεϑα παρέσεσϑαι, αὐτοὶ ἤδη ἠχροώμεϑα 

EL Nal μὰ τὸν dia ἀσχολία γάρ “μοὶ τις 
ἐγένετο ἀναγκαιοτέρα, ὥςτε μὴ παραμελῆσαι αὐτῆς. οἵ 
γὰρ ἄρχοντες ! ἡμῶν ἐβουλεύον ro yOéc ξυμβουλεύειν 

οὖν αὑτοῖς ἠνάγκαξ “ὃν με. ἡμῖν δὲ τοῖς Φαρσαλίοις xal 
νόμος ἐστὶ τοῖς ἀρχουσι πείϑεσϑαι, ἂν κελεύωσι ξυμ- 

βουλεύειν τινὰ ἡμῶν αὐτοῖς. EQ. Ἡλλὰ καλὸν τό τὸ 

τῷ νόμῳ πείϑεσϑαι, τό τε ὑπὸ τῶν πολιτῶν δεδοξά- 

σϑαι εὔβουλον εἶναι, ὥςπερ καὶ σὺ δεδόξασαι εὔβου- 

λος εἶναι εἷς τῶν Φαρσαλίων. ἀτάρ, ὦ Σίσυφε, ἐγὼ 

γὰρ οὕπω περὶ τοῦ εὖ βουλεύεσϑαι τοὺς λόγους ἄν 
δυναίμην ποιήσασϑαι πρὸς σέ, ἡγούμενος xal ! σχολῆς 

εἶναι πολλῆς καὶ λόγου μακροῦ, ἀλλὰ περὶ αὐτοῦ τοῦ 

βουλεύεσϑαι πρῶτον, ὅ τι ἔστιν, ἐγχειρήσαιμ᾽ 

διαλεχϑῆναϊ σοι. ag οὖν ἔχοις ἂν μοι. εἰσπιεῖν αὐτὸ τὸ 
βουλεύεσϑαι 0 τί ποτ᾽ ἔστι; μή μοι ἢ τὸ εὖ ἢ κακῶς 

ἢ τὸ καλῶς πῶς, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ βουλεύεσϑαι, 
ὁποῖον τι ἐστίν. ἢ καὶ πάνυ ῥᾳδίως αὐτός ye οὕτως 
εὔβουλος ὦ Qv; ἀλλὰ μὴ ἐμὴ περιεργία 1 καὶ τὸ ἐρωτῆ- 

cul σε περὶ τούτου; El. Ἦ σοι γὰρ ἀγνωστόν ἐστιν, 
ὃ τι τὸ βουλεύεσϑαι ἐστίν; zQ. Ἔμοιγε, ! Q Σίσυ- 

φε, εἴ γέ τι ἀλλο ἐστὶν ἢ ὅπερ TO μὴ ἐπιστάμενόν τι- 
γα περὶ ὧν ἂν δέῃ τι ! πράττειν, διαμαντεύομενον καὶ 
σχεδιάζοντα λέγειν 0 τι ἂν τύχῃ; εἰκάζοντα χαὶ κατὰ 

ταὐτὰ αὑτῷ, ὥςπερ καὶ οἱ ἀρτιάζοντες τῶν ἀνϑρώπων, 
οὐδὲν ἐπιστάμενοι δήπου περὶ τῶν agria τε καὶ πε- 
ριττῶν ὧν ἂν ἐν ταῖς χερσὶ ταῖς αὑτῶν ἔχωσιν, ὅμως 
ἐπιτυγχάνουσι λέγοντες * περὶ τῶν αὐτῶν ταληϑῆ. 
πολλάκις μὲν ovy τοιοῦτόν τι καὶ τὸ βουλεύεσϑαΐ 

ἐστιν, οἷον μηδὲν ἐπιστάμενον περὶ ὧν ἂν βουλεύηταί 
τις, ἀπὸ τύχης εἰπόντα ἐπιτυγχάνειν τἀληϑῆ. εἰ μὲν 
οὐν τοιοῦτον ἐστι, γιγνώσκω δὴ οἷον τὸ βουλεύεσϑαι 

ἐστίν" εἰ μέντοι 7γε μὴ τοιοῦτόν ἐστιν, 

σταίμην αὐτό. ΣΙ. Οὐ τοίνυν τοιοῦτόν ἐστιν οἷόνπερ 

μὴ ἐπίστασϑαι κομιδὴ μηδέν, ἀλλ᾿ οἷον τὸ μὲν εἰδέναι 

τανδρος. 

» 
ay 

οὐκ ἂν au ἐπι- 

Σ, Al 5 τ ΦΊΘΟΣ: 

τι τοῦ πράγματος ἤδη, τὸ δὲ μηδέπω ἐπίστασϑαι. EQ. 
! ρα τοιόνδε τι λέγεις τὸ βουλεύεσϑαι πρὸς τοῦ 
Διός; ὥςπερ γὰρ &v καὶ αὐτὸς ὑπομαντεύεσϑαί μοι 
δοκῶ τὴν διάνοιάν cov περὶ τοῦ εὖ βουλεύεσϑαι" οἷον 
τὸ ζητεῖν τὰ βέλτιστα ἐξευρεῖν τινα ἑαυτῷ διαπράξα- 

σϑαι, μηδέπω δὲ ἐπίστασϑαι σαφῶς, ἀλλ᾿ ὥςπερ ἐν 

γοήσει τινὶ εἶναι τοῦτο; οὐχ οὕτω πως λέγεις; ΣΙ. 

Eyoys. EQ. Ζητοῦσι δ᾽ οἱ ἄνϑρωποι πότερον ἃ ἂν 
ἐπιστῶνται τῶν πραγμάτων, ἢ καὶ ἃ ἂν μὴ ἐπιστῶν- 
ται; ! Ἀμφότερα. ΣΩ. "4p οὖν xci τοῦϑ᾽ οὕτω 

πῶς iss τὸ ζητεῖν ἀμφότερα τοὺς ἀνϑρώπους, ἃ 

ἂν τε ἐπιστῶνται καὶ ἃ ἂν μὴ ἐπιστῶνται; ὅμοιον ὡς- 

περ εἴ τις Καλλίστρατον γιγνώσκοι μὲν, ὅςτις ὃ Καλ- 

λίστρατος, μὴ μέντοι ἐπίσταιτο, ὅπου εἴη ἐξευρεῖν, οὐχ 

ὅςτις εἴη ὃ Καλλίστρατος. dg οὕτω πως λέγεις τὸ 
ζητεῖν εἶναι ἀμφότερα; ΣΙ. "Eyoye. EQ. Οὐκοῦν 

ἐκεῖνο μὲν οὐκ ἂν ζητοίη, τὸν Καλλίστρατον εἰδέναι, 

0 γε εἰδώς; EL τ γάρ. EQ. Ὅπου δὲ γε εἴη, 
ζητοίη ἂν αὐτόν. SEINE δοκεῖ. EQ. Οὐκοῦν 
οὐδὲ τοῦτο ἐζήτει, ὅπου ἣν ἐξευρεῖν αὐτόν, εἰ ἤδει, 

ἀλλ ἐξεῦρεν ἂν εὐθέως; ΣΙ. Nai EQ. Οὐκ ἄρα 

ταῦτά γε δὴ ζητοῦσιν, ἅττ ἂν ἐπιστῶνται 0i ἀνϑρω- 
ποι, ἀλλὰ ἃ ἂν μὴ ἐπιστῶνται, ὡς ἔοικεν. εἰ δὲ σοὶ 

οὗτος ὃ λόγος ἐριστικὸς εἶναι δοκεῖ, ὦ Σίσυφε, καὶ μὴ 

τοῦ πράγματος ἕνεκα λέγεσϑαι, ἀλλ αὐτοῦ τοῦ διαλέ- 

γεσϑαι μόνον, ! σχόπει δὲ καὶ ὧδε, ἐὰν δοκῇ σοι οὕ- 

τως ép; ὥςπερ καὶ νῦν λέγεται. ἄρα γὰρ οὐκ ἐν τῇ 
γεωμετρίᾳ οἶσϑα τοῦτο γιγνόμενον; ἀγνοουμένην τὴν 
διάμετρον τοῖς γεωμέτραις, ovx εἰ “διάμετρός ἐστιν ἢ 
μή, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ζητεῖται τοῦτο ὑπ αὐτῶν εὑρεϑῆ- 
γαι, ἀλλ᾽ ὁπόση τίς ἐστι μέτρῳ πρὸς τὰς πλευρὰς. τῶν 

χωρίων ὧν ἂν διατέμνῃ; wg οὐ τοῦτό ἐστιν αὐτὸ τὸ 
ζητούμενον. περὶ αὐτῆς; ΣΙ. "Euowe δοκεῖ. EQ. 

Ὅπερ, καὶ ἀγνοεῖται" ἢ γάρ; ΣΙ. Πάνυ 7e EQ. Ti 

δαί; 0 τοῦ κύβου διπλασιασμὸς ovx οἶσϑ᾽ ὅτι ζητεῖται 

τοῖς γεωμέτραις ὁπόσος τίς ἐστιν εὑρεϑῆναι λόγῳ; 
αὐτὸς δὲ ὃ κύβος οὐ ζητεῖται αὐτοῖς εἰ κύβος ἐστὶν ἢ 
μή, ἀλλ᾽ ἐπίστανται τοῦτό 78: ἢ γάρ; EI. Ναί. ἘΣΩ. 

Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ ἀέρος Ἡναξαγόραν τὸ καὶ Ἐμ- 
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INCERTI 

πεδοκλέα καὶ rovc ἄλλους τοὺς μεταρσιολέσχας, ἅπαν- 

AUCULGLT-O RES SLESCY. ΡΉ 5: 629 

διαλεχϑῆναι μόνον givexa coL 16 οὐκ ἐσπουδασμένως 

τας οἶσϑα ζητοῦντας πότερον ἀπειρός ἐστιν E πέρας ἀποδεδεῖχϑαι" ἀλλὰ τοῦτό γ8 πρὸς ! Διός, ὦ Σίσυφε, C 
ἔχων; EL Ναί. ΣΩ. MÀX οὐκ ἐκεῖνο, εἰ ἀήρ ἐστιν" | σκόπει νῦν σπουδῇ" εἰ δοϑείη τὸ βουλεύσασϑ αἱ τι εἷ- 
7 γάρ ; ΣΙ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Συγχωρήσαις ἂν οὖν μοι | ναι, καὶ μὴ ὥςπερ νῦν οὐδὲν ἐξευρίσκδται ἀλλοῖον ἢ 

xal κατὰ τῶν ἄλλων πάντων οὕτως ἔχειν ἤδη μηδὲν ὅπερ ἐπιστήμη τε καὶ εἰκασία καὶ σχεδιασμός, ὀνόματι 
Ξ μηδενὶ εἶναι ζητεῖν τῶν ἀνϑρώπων, ὧν ἄν pcd σεμνοτέρῳ μόνον κεχρημένον τούτῳ, ἄλλῳ δ᾽ οὐδενί, 

τί τις, ἀλλὰ μᾶλλον ὧν ἂν μὴ ἐπίστηται; Ἔχωχγε. dp ἄν οἴει αὐτῷ διενεγκοῖν τι ἑτέρους Ἑὅτέρων πρὸς τὸ 
͵ Β ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ τὸ βουλεύεσϑαι ! τοῦτο ἘΠ ἡμῖν εὖ βουλεύεσϑαί 18 καὶ εὐβούλους εἶναι, ὥςπερ καὶ ἐν 

εἶναι αὐτό, τὸ ζητεῖν τὰ βέλτιστά τινα ἐξευρεῖν περὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις ἁπάσαις διαφέρουσιν ἕτεροι 
| ὧν ἂν δέοιτο διαπράττεσϑαι αὐτῷ; ΣΙ. Noi. ΣΩ. | ἑτέρων, τέχτονες τεχτόνων ἰατροὶ 18 ἰατρῶν ! αὐληταὶ D 

Τὸ δὲ ζητεῖν J, ὅπερ τὸ βουλεύεσϑαι ἦν περὶ τῶν το αὐλητῶν, οἵ 18 ἄλλοι δημιουργοὶ ἅπαντες, αὐτοὶ 18 | 
πραγμάτων" 7 γάρ; ΣΙ. Πάνυ μὲν οὖν. EQ. Ovx- | αὑτῶν διαφέρουσιν; ὥρπερ καὶ οὗτοι οἱ ἐν ταύταις Ϊ 

] OUY σκεπτέον ἡμῶν ἐστι νῦν ἤδη, τί ἐστιν ἐμποδὼν ταῖς τέχναις, ἢ οὕτω καὶ ἐν τῷ βουλεύεσϑαι οἴει ἂν 
: | τοῖς ζητοῦσι περὶ ὧν ἂν τὴν ζήτησιν. ποιῶνται εἰς τὸ || τι διενεγκεῖν ἑτέρους ἑτέρων; ΣΙ. "Eyoys. EQ. Εἰπὲ 

, ἐξευρεῖν; El. "Euows δοκεῖ. EQ. Ag οὖν ἄλλο τι δή μοι" οὐχ ἅπαντες οἵ τε εὖ βουλευόμενοι καὶ oi κα- 
c φαίημεν ἂν αὐτοῖς ἐμποδὼν εἶναι ἢ τὴν ! ἀνεπιστημο- κῶς περὶ μελλόντων τινῶν ἔσεσϑαι βουλεύονται; ΣΙ. 

avri; EL Σκοπῶμεν n; Δία. XQ. "Ynsogvác. μὲν Πάνυ ys. EQ. 4ÀÀho τι ow ἢ τὰ μέλλοντα οὕπω 
᾿ -| poo. 10 λεγόμενόν. 78, πάντα κάλων ἐφέντες καὶ πᾶσαν ἔστιν; ΣΙ. Οὐ γὰρ δή. ΣΩ. Εἰ γὰρ εἴη, οὐκ ἄν ἔτι 

] | φωνὴν ἀφιέντες. ἄϑρει δὲ δὴ uer ἐμοὺ τόδϑ᾽ doi γε. δήπου μέλλοι ἔσεσϑαι, |! ἀλλ᾽ εἴη ἂν ἤδη. 5 γάρ; EL E 

E γομίζεις οἷόν τέ τι εἶναι ἀνϑρώπῳ περὶ μουσικῆς βου- Ναί. XQ. Οὐκοῦν εἰ μήπω ἐστίν, οὕτως οὐδὲ γέγονε 
| λεύεσϑαι, μήτε ἐπισταμένῳ περὶ μουσικῆς, μηδὲ ὅπως | r& μὴ ὄντα; ΣΙ. Ov γάρ. ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μήπω 

| ἢ κιϑαριστέον εἴη αὐτῷ ἢ ἀλλο τι τῶν κατὰ μουσικὴν μηδὲ γέγονεν, οὕπω οὐδὲ φύσιν ἔχει οὐδεμίαν αὐτῶν. 
ποιητέον; ΣΙ. Οὐκ ἔγωγε. EQ. Τί δαὶ περὶ στρᾷὰ ΣΙ. Οὐ γὰρ οὖν. EQ. "4Àho τι οὖν οἵ τὸ εὖ βου- 
τηγίας ἢ κυβερνητικῆς; τὸν μὴ ἐπιστάμενον μηδέτερα λευύμενοι καὶ οἵ κακῶς ἅπαντες βουλεύονται περὶ 

D τούτων οἴει ἔχειν ! ἂν τι βουλεύεσϑαι περὶ τούτων τοῦ πραγμάτων οὔτε ὄντων οὔτε γεγενημένων οὔτε φύσιν 
ἑτέρου, ὃ τι ποιητέον εἴη αὐτῷ; ὅπως ἢ στρατηγητέον οὐδεμίαν ἐχόντων, ὅταν περὶ τῶν μελλόντων βουλείων- 

, ἢ κυβερνητέον ἐκείνῳ αὐτῷ τῷ μὴ ἐπισταμένῳ μήτε τοῖο ΣΙ. Ψαΐνονταί γε. EQ. Δοκεῖ οὖν σοι δυνα- 

στρατηγεῖν μήτε χυβερνἂν; ΣΙ. Οὐχί. EQ. 'H καὶ τὸν εἶναι τοῦ μὴ ὄντος τυχεῖν τινι ἢ εὖ ἢ κακῶς; EI. 

περὶ τῶν ἄλλων οὖν ἁπάντων οὕτως ἀξιοῖς ἔχειν, περὶ Πῶς τοῦτο λέγεις; ΣΩ. Ἐγώ σοι Igegone 0 y8 βού- 
| ὧν ἂν μὴ ἐπίστηταί τις, μὴ εἰδέναι μηδὲ βουλεύεσϑαί λομαι εἰπεῖν. σχόπει γάρ. πῶς * ἂν τοξοτῶν, πολλῶν ὅ9ι 
| mo δυνατὸν τῷ μὴ ἐπισταμένῳ περὶ αὐτῶν; ΣῚΣ "Eya- διαγνοίης τόν τε χφηστὸν καὶ τὸν πονηρὸν ὅςτις εἴη 

E j5 20. Ἀλλὰ ξητεῖν περὶ ὧν ἂν τις μὴ ἐπιστήμων αὐτῶν; ἢ τοῦτο μὲν οὐ χαλετιὸν εἰδέναι; ἴσως γὰρ ἂν 
Ε ἡ. 5 γάρ; ΣΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 'EQ. Τὸ μὲν αὐτὸ | xcAevoic αὐτοὺς ἐπὶ σχοποῦ τινος τοξεύειν. ἢ γάρ; 

ἄρα οὐκ ἂν ἔτι εἴη τὸ ζητεῖν τῷ βουλεύεσθαι. ΣΙ. | ΣΙ. Πώνυ μὲν οὖν. EQ. Οὐκοῦν καὶ τὸν πλειστάκις 

Πῶς δή; EQ. Ὅτι τὸ μὲν ζητεῖν ἐστι δήπου ἐπὶ βάλλοντα τοῦ σκοποῦ κατ᾽ ὀρϑὸν κρίνοις ἄν νικᾶν; | 
τούτοις οἷς ἂν μὴ ἐπιστῆταί τις, τὸ δὲ βουλεύεσϑαι | ΣΙ. "Eyoys. EQ. Εἰ δὲ σκοπὸς μηδεὶς εἴη κείμενος 
οὐχ oio» T εἶναι δοκεῖ περὶ ταῦτα ἀνϑρώπῳ, περὶ & | αὐτοῖς τοῦ τοξεύειν, ἀλλ ἕκαστος βάλλοι ὅπως βού- 

ἂν τις μὴ ἐπιστήμων ἢ. οὐχ οὕτως ἐλέχϑη; ΣΙ. Πά- ᾿λοιτο, πῶς ἀν διαγνοίης τὸν εὖ ἢ κακῶς τοξεύοντα 

γυ γε. ΣΩ. Οὐκοῦν ὑμεῖς χϑὲς ἐζητεῖτα τὰ βέλτιστα αὐτῶν; ' ΣΙ. Οὐδαμῶς. EQ. Οὐκοῦν καὶ τοὺς βου- B 
ἐξευρεῖν τῇ πόλει, οὐκ ἡπίστασϑε δὲ αὐτά; εἰ γὰρ λευομένους ἢ εὖ ἢ καχῶς, εἰ μὴ ἐπίσταιντο περὶ ὅτου 

ἠπίστασϑε, οὐκ ἄν ἔτι δήπου ἐζητεῖτδ αὐτώ, ὥςπερ βουλεύοιντο, ἀποφήσειας ἄν διαγνῶναι; EL Ἔχγωγε. 

? ὁ f οὐδὲ ἄλλα. οὐδὲν ὧν ἂν ἐπιστώμεϑα ζητοῦμεν. ἢ γάρ; EQ. Οὐκοῦν εἰ περὶ μελλόντων πραγμάτων βουλεύον- 

ΣΙ. οὐ γὰρ οὖν. ΣΩ. Πότερον οὖν σοι δοκεῖ χρῆ- | ται oi βουλευόμενοι, περὶ τῶν οὐκ ὄντων βουλεύονται; 
yat, à Σίσυφε, ἂν μὴ ἐπιστῆταὶ τις, ζητεῖν ἢ μανϑά. ΣΙ. Πάνυ γ8. ΣΩ. Οὐκοῦν τοῦ 73 μὴ ὄντος οὐχ οἷόν 

390 γεν; ΣΙ. Μανϑώνειν ἔμοιγε »ἢ Δία. EQ. * Ὀρϑῶς | v οὐδενὶ τυχεῖν ἐστί. πῶς γὰρ ἂν τίς σοι δοκεῖ τοῦ 

γέ σοι δοκεῖ. ἀλλ᾽ apa 78 χαὶ διὰ τοῦτό σοι δοκεῖ μὴ ὄντος δύνασϑαι ! τυχεῖν; ΣΙ. Οὐδαμῶς. Σ ΩΣ 6 

χρῆναι μανϑάνειν μᾶλλον ἢ ζητεῖν, διότι ϑᾶττον ἂν Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐκ ἔστι τοῦ μὴ ὄντος τυγχάνειν οἷόν 

καὶ ῥᾷον ἐξεύροι τι, εἰ παρὰ τῶν ἐπισταμένων μαν- || τε, οὐδεὶς ἄν ἔτι περὶ τῶν μὴ ὄντων βουλευόμενος 
ϑάνοι, ἢ εἰ αὐτὸς ὁ μὴ εἰδὼς ζητοίη; ἢ δ ἀλλο τι; τυγχάνοι. τὰ γὰρ μέλλοντα τῶν οὐκ ὄντων ἐστίν. 5 

ΣΙ. Ovx, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. EQ. Τί οὖν ovx ἀμελή- γάρ; ΣΙ. Ἔμοιγε δοκεῖ. EQ. Οὐκοῦν οὐδ᾽ ὁ μὴ 
σαντες χϑὲς ὑμεῖς τοῦ βουλεύεσϑαι περὶ ὧν [ἀν] μὴ τυγχάνων τῶν μελλόντων οὐδεὶς ἂν ovr svfovÀog ovrs 

| ἐπίστασϑε, καὶ τοῦ ζητεῖν τὰ βέλτιστα διαπράττεσϑαι κακόβουλος sim ἀνϑρώπων ἔτι. EL Οὐ φαίνεται. EQ. 

Β ἐν τῇ πόλει, ἐμανϑάνετε παρὰ τῶν ἐπισταμένων ! τι- Οὐδέ γε εὐβουλότερος οὐδὲ κακοβουλότερος ἕτερος ἑτέ- 
| vos, ὅπως ἄν ἐδύνασϑε τὰ βέλτιστα διαπράττεσϑαι ρου [εἷναι], εἰ ! xol E ἐπιτυχέστερος καὶ ἀποτυχέ- jD 
τῇ πόλει; ἀλλ᾽ ἐδοκεῖτέ μοι τὴν ἡμέραν ὅλην τὴν χϑὲς στερος εἰ τοῦ μὴ ὄντος. ΣΙ. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΩ. | 

αὐτοσχεδιάζοντες καὶ διαμαντευόμενοι καϑῆσϑαι περὶ Πρὸς τί οὖν ποτὲ ἀποβλέποντες ἄνϑρωποι πρᾶγμα 
. ὧν οὐκ ἠπίστασϑε, ἀμελήσαντες μανϑάνειν, οἵ τε ἀρ- || ἀποκαλοῦσιν ἀνθρώπους εὐβούλους τε καὶ καχοβούλους 

; χοντες τῆς πόλεως καὶ σὺ μετὰ τούτων. ἴσως δ᾽ ἂν εἶναί τινας; ἀρά ys ἀξιόν ἐστι καὶ αὖϑίς ποτ περὶ 

. φαίης ταῦτα ἐμοΐ rs εἶναι πεπαιγμένα πρὸς σέ, τοῦ || αὐτοῦ ἐνθυμηϑῆναι, ὦ Zicvgs; 
.2.....----- 
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p τοῦ ἐλευϑερίου ἐγώ v& καὶ ᾿ξρυξίας ὁ Στειριεύς" 

εἶτα προςηλϑέτην ἡμῖν Κριτίας 18 καὶ ᾿Ερασίστρατος 

ὃ Φαΐακος τοῦ ᾿Εφασιστράτου ἀδελφιδοῦς. ἐτύγχανϑ δὲ 
τότε νεωστὶ παρὼν ἀπὸ Σικελίας καὶ τὼν τόπων τού- 

τῶν O0 ᾿Ερασίστρατος. προςελϑὼν δ᾽ ἔφη, Xoops, ὦ 

“Σώκρατες. ! Καὶ σύ ye ἣν δ᾽ ἐγώ: τί 190. καλόν τι 

ἀπὸ Σικελίας ἔχεις λέγειν ἡμῖν; Καὶ πάνυ. ἀλλὰ βού- 

ÀegÓ , ἔφη, πρῶτον καϑιζώμεϑα; κέχμηκα γὰρ χϑὲς 

βαδίσας Μεγαρόϑεν. Πάνυ ps εἰ δοκεῖ. Τί 
ἔφη, βούλεσϑε πρῶτον ἀκούειν τῶν ἐκεῖ; πότερον 7I6- 

5 
QU, 

gi αὐτῶν ἐχείνων 0 i πράττουσιν, ἢ ὅπως πρὸς τὴν 
πόλιν ἔχουσι τὴν ἡμετέραν; ἐχεῖνοι γὰρ ἐμοὶ δοκοῦσι 
πεπογνϑέναι πρὸς ἡμᾶς οἷόνπερ οἵ σφῆκες. καὶ “γὰρ 
τούτους ἐάν τις κατὰ σμικρὸν ἐρεϑίζων ! ὀργίσῃ, ἅμα- 
χοι γίγνονται, ἕως τις αὐτοὺς ἐπιϑέμενος πανοικὶ ἐξέ- 
Ἢ οὕτως οὖν καὶ οἱ Συρακύσιοι, εἰ μή τις ἔργον 
ποιησάμενος σφόδρα μεγάλῳ στόλῳ ἥξει ἐκεῖσε, οὐκ 
ἔστιν ὅπως ἐκείνη ἢ πόλις ἔσται ποτὲ ἡμῖν ὑποχειρία. 
ἀπὸ δὲ τῶν σμικρῶν τούτων ἂν μᾶλλον ὀρχίζοιντο, 
υὕτως ὡς ἂν μάλιστα χαλεπώτατοι CAE πεπύμφασι 
δὲ καὶ γῦν ὡς ἡμᾶς πρέσβεις, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκεῖ, βου- 

Μεταξὺ δὲ 

ἡμῶν διαλεγομένων ἐτυχέτην oí Συραχύσιοι πρέσβεις 

: - à n 
lousroi ' τι ἐξαπατῆσαι τὴν πόλιν. M. e / 

παριόντες. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Εφασίστρατος, δείξας εἰς τὸν 

Οὑτοσὶ μέντοι, ἔφη; à Σώκρατες, 

τῶν Σικελιωτῶν καὶ 

ἕνα τῶν πρέσβεων, 
πλουσιώτατύς ἐστι ᾿παλιωτῶν. 
πῶς δ᾽ οὐχί, ἔφη, ᾧ ys ὑπάρχει γῆ 18 ἄφϑονος οὔ- 

τῶς, ὧςτε εὐπορίαν εἶναι; εἴ τις βούλοιτο, πάνυ πολ- 
λὴν γεωργεῖν; καὶ αὕτη μὲν τοιαύτη, οἵα οὐχ ὅτέρα 
ἄλλη ἔν γε τοῖς Ἕλλησιν. ἔτι δὲ τάλλα τὰ εἰς πλοῦτον 
ἥκοντα ἁπλᾶ, τὰ ἀνδράποδα καὶ ἵπποι καὶ χρυσὸς 

ἄργυρος. Ὁρῶν δ᾽ ἐγὼ αὐτὸν ἀναγόμενον, ὡς 

ἀδολεσχήσοντα περὶ τῆς οὐσίας τῆς * τοῦ ἀνϑρώπου, 
ἠρόμην, Tí δαΐ, ὦ Ἐρασίστρατε; ἀνὴρ ποῖός τις εἶναι 
δοκδὶ ἐν τῇ Σικδλίᾳ; Οὗτος, & ξφὴ» Σικελιωτῶν καὶ 1τα- 

λιωτῶν καὶ δοκεῖ καὶ ἔστι πλέον πάντων πονηρότατος 

ἢ ὅσῳ πλουσιώτατος, οὕτως der εἴ τινα βούλει Σιχε- 
λιωτῶν ἐρωτᾶν, ὃντινα πονηρότατον γομίζει εἶναι καὶ 

πλουσιώτατον, οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἄλλον ἢ τοῦτον. ΠΙ. 

Οἰηϑεὶς δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ οὐ περὶ σμιχρῶν τὸν λόγον 
ποιεῖσϑαι, ἀλλὰ περὶ τῶν μεγίστων δοκούντων εἶναι, 

M 
καὶ 

docs ν ᾿ 3 ; z 
ἀρετῆς ' τὸ πέρι καὶ πλούτου, ἠρόμην, πότερον ἂν 

Ses ͵ ἈΠΕΣΉΜΞΈΝ “τω. δύ ; 
φαίη πλουσιώτερον sivo eyJoumor, ὁτῳ δύο Tyyavet 

; ; 
τάλαντα ἀργυρίου, 

ΝΣ br ee. po 1 
ἢ Oro ἀγρὸς ἄξιος δυοῖν ταλάν- a 
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Tow. Οἶμαι μὲν ἐγώ, ipn ὅτῳ eyooc. ὥυχουν, ἔφην | 

ἐγώ, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, : καὶ εἰ τυγχάνοι τῳ ἱἵμά- 

Tux ὄντα ἢ στρώματα ἢ ταάλλα ἔτι πλέονος ἀξίας i1 

ὅσου τῷ ξένῳ, οὗτος δἴη ἂν πλουσιώτερος. Φυνέφη 

καὶ ταῦτα. Εἰ δὲ τὶς σοι διδοίη αἵρεσιν τούτοιν, πό- 

vegov ! ἂν βούλοιο; ᾿Εγὼ μὲν ἂν, ἔφη, τὸ πλείστου ὁ 
» ; ^ Ar - 
ἄξιον. RECO (y DICEMUS πλουσιώτερος εἶναι; 

Οὕτω. Νυνὶ μὲν ἄρα dp ded οὗτος ἡμῖν ὧν πλου- 

σιώτατος, ὅςτις πλείστου ἄξια κέκτηται: ἹΝαΐ, ἔφη. 

ιν. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, οἱ ὑγιαίνοντες τῶν καμνόντων 

πλουσιώτεροι ἂν δἴησαν, εἴπερ E ὑγίεια nÀelovos ἄξιον 

κτῆμα ἢ τὰ τοῦ κάμνοντος, χθήματα. οὐδείς y' ἄν ovr, 

ὅςτις οὐχὶ προτιμήσειεν ὑγιαίνειν ὀλίγον χεχκτημένος 

ἀργύριον, μᾶλλον ἢ τὰ βασιλέως ! τοῦ μεγάλου χρή- D 

ματὰ κεκτημένος, γοσεῖν, δῆλον ὁ ὅτι πλείονος ἄξιον οἱό- 

μενος εἶναι τὴν ὑγίειαν. οὐ γὰρ ἂν ποτδ προῃρεῖτο, EL 

μὴ προτιμότερον ἡγεῖτο εἶναι τῶν χρημάτων. Οὐ γάρ. 

Οὐκοῦν καὶ εἴ τι ἀλλο φαίνοιτο πλείονος ἄξιον τῆς 

ὑγιείας, ὃ τοῦτο κεχτημέγος οὗτος ἄν πλουσιώτατος Ε 

οἴη; Nel. Εἰ δὲ δὴ τις ἡμᾶς νυνὶ προςελϑὼν ἔροι- 
το; ὦ Σώχρατες καὶ ᾿Ερυξία καὶ ᾿Ερασίστρατε, ἔχοιτ᾽ 

ἂν εἰπεῖν μοι, τί ἐστιν ! ἀνϑρώπῳ πλείστου ἄξιον E 

κτῆμα; epa ve τοῦτο, ὃ κτησάμενος ἀἄνϑρωπος ἄριστα 

βουλεύοιτο περὶ τούτου, ὅπως ἂν βέλτιστα λίαν πράτ- 

τοι τά τ αὐτὸς αὑτοῦ πράγματα καὶ τὰ τῶν φίλων; 
τί ἂν εἶναι τοῦτο φήσαιμεν; ᾿Βμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώ- 
VOIE) εὐδαιμονία πλείστου ἄξιον av got) εἶναι. 

ἀλλ ἀρά y5 τούτους ἂν 

τῶν ἀνθρώπων εὐδαιμονεστάτους ἡγησαΐμεϑα εἶναι, 

οἵτινες μάλιστα εὖ πράττοιξν; ᾿Βμοὶ γοῦν δοκοῦσιν. 

V. Οὐκοῦν ἂν οὗτοι ἄριστα πράττοιδν, 

ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν περὶ σφᾶς αὐτοὺς καὶ σιερὶ 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τὰ δὲ πλεῖστα κατορϑοῖεν; 
Οὐχοὺν οἱ ἐπιστάμενοι τὰ κακὰ καὶ τὰ 

Καὶ οὐ κακῶς T ἔφην ἐγώ" 

ὅσοιπερ χαὶ 

Πάνυ 78. 

ἀγαϑά, καὶ * ὅσα πρακτέα καὶ ὅσα μή, οὗτοι ἂν ὁρ- 
ϑότατα πράττοιεν καὶ ἐλάχιστα ἐξαμαρτάνοιεν; Συνε- 
δόκει καὶ ταῦτα. Νῦν ἄρα ἡμῖν φαίνονται oí αὐτοὶ 
ἄνδρες σοφώτατοἑ τε καὶ ἄριστα πράττοντες καὶ εὐ- 

δαιμονέστατοι καὶ πλουσιώτατοι, εἴπερ ἄρα ἡ σοφία 
ἹΝαί. ἀλλ, ἔφη 

ὑπολαβὼν ὃ ᾿ρασίστρατος, 0) “Σώκρατες, τί ἂν ὄφϑβλος 

εἴη τῷ ἀνϑρώπῳ, εἰ σοφώτερος “μὲν εἴη τοῦ ΝΝέστο- 
ρος, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ' τὰ πρὸς τὴν δίαιταν μὴ τυγχά- B 

τοῦ πλείστου ἄξιον κτῆμα φαίνεται. 

γοι ἔχων, σιτία καὶ ποτὰ καὶ ἱμάτια καὶ εἴ τι ἄλλο 

τῶν τοιούτων ἐστί; τὲ ἂν ἡ σοφία ὠφελοίη; ἢ πῶς ἂν 

οὗτος πλουσιώτατος εἴη, ὃν γε οὐδὲν κωλύει πτωχεύ- 

δι», μηδενός y' εὐποροῦντα τῶν ἐπιτηδείων; Σφόδρα 
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ἰ 

ὧν 

D σϑαι ! μᾶλλον ἤπερ τὴν ἐχείνου σοφίαν" 

INCERTI 

οὖν ἐδόκει καὶ οὗτος λέγειν τι. Ἠλλὰ πότερον, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ὃ μὲν τὴν σοφίαν κεκτημένος πάϑοι ἄν τοῦτο, 

cj εἰ ἐνδεὴς γένοιτο τούτων" εἰ δὲ τις ! τὴν Πουλυτίωνος 

οἰκίαν κεκτημένος εἴη καὶ πλήρης εἴη χρυσίου καὶ ἀρ- 
γυρίου ἡ οἰκία, οὐκ ἂν δεηϑείη οὐδενός; Ἀλλ, ἔφη, 

-l τοῦτον μὲν οὐδὲν κωλύει αὐτίκα γῦν διαϑέμενον τὰ 

χτήματα ἔχειν. ἀντ αὐτῶν τούτων, ὧνπερ καὶ τυγχά- 
Yet δεόμενος εἰς τὴν δίαιταν, ἢ καὶ γόμισμα av ὅτου 

ταῦτα δυνήσεται πορίζεσϑαι, καὶ ἁπάντων εὐπορεῖν 

παραχρῆμα. VL. Εἴ γ8 τυγχάνοιεν, ἔφην ἐγώ, οἵ ὃν- 
τες ἄνϑρωποι δεόμενοι, τοιαύτην σφίσιν οἰκέαν γενέ- 

ἐπεὶ εἴ 78 

τοιοῦτοι εἴησαν οἷοι τὴν τοῦ ἀνϑρώπου σοφίαν περὶ 
πλείονος ἡγεῖσϑαι. καὶ τὰ ἀπὸ ταύτης γιγνόμενα, πο- 
λὺ μᾶλλον "ἄν" οὗτος ἔχοι διατίϑεσϑαι, εἴπερ τυγχά- 

voi τι δεόμενος καὶ βούλοιτο καὶ αὐτὴν καὶ τὰ ἔργα 
τὰ ἀπὸ ταύτης διατίϑεσϑαι. ἢ τῆς μὲν οἰχίας 7 18 
χρῆσις πολλὴ τυγχάνει οὖσα καὶ ἀναγκαία, καὶ μεγάλα 
τῷ ἀνϑρώπῳ τὰ διαφέροντα τὰ πρὸς τὸν βίον, ἐν τῇ 
τοιαύτῃ οἰκίᾳ οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν σμικρῷ καὶ φαύλῳ 

E! oii: τῆς δὲ σοφίας ἥ τε χρεία ὀλίγου ] ἀξία καὶ 
τὰ διαφέροντα σμιιρά, ἢ σοφῷ ἢ ἀμαϑεῖ εἶναι περὶ 
τῶν μεγίστων; ἢ τούτου μὲν καταφρονεῖν τοὺς ἀνϑρώ- 

οὐ ποὺς καὶ μὴ εἶναι ὠνητάς, τῆς δὲ κυπαρίττου τῆς ἐν 
τῇ οἰκίᾳ καὶ Πεντελικῶν λίϑων πολλοὺς τοὺς δεομέ- 
»ους τε καὶ βουλομένους πρίασϑαι; οὔκουν ἂν εἴ γε 
σοφὸς εἴη κυβερνήτη €, οὐδὲ ἑατρὸς σοφὸς τὴν τέχνην, 
ἢ τιν᾽ ἄλλην τῶν τοιουτοτρύπων τεχνῶν εὖ xai καλῶς 

δύναιτο μεταχειρίζεσθαι, οὐδενὸς ὁ ὅτου οὐκ ἄν ἐντιμό- 
τερος εἴη τῶν κατὰ τὰς οὐσίας μεγίστων κτημάτων" ὃ 
δὲ δυνάμενος εὖ θουλεύεσϑαι καὶ αὐτὸς αὑτοῦ πέρι 

καὶ ἑτέρου, ὅπως ἄν ἄριστα πράττοι, οὐκ ἂν ἄρα δύ- 
vetro. διατέϑεσϑαι, εἴπερ βούλοιτό ye τοῦτο πράττειν»; 

595 VII. * Ὑπολαβὼν δὲ καὶ ὑποβλέψας ὁ Ἐρυξίας, ὥςπερ 

» ! , 

οὐ γίκου πλουσιώτερος. ^, 

τι ἀδικούμενος, Σὺ γὰρ ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, εἰ oi 
σε τἀληϑὴ λέγειν, φαίης ἂν εἶναι Kolliov τοῦ Ἵππο- 

καίτοι οὐκ ἂν ἀμαϑέστερός γε 
ὁμολογήσαις ἂν εἶναι περὶ οὐδενὸς τῶν μεγίστων, ἀλ- 
λὰ σοφώτερος" καὶ οὐδὲν μᾶλλον διὰ τοῦτο πλουσιώ- 
τερος si. Ἴσως γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, σὺ οἴξι, ὦ Ἐρυξία, 

τουτουσὶ μὲν τοὺς λόγους, οὕς νυνὶ διαλεγόμεϑα, εἶναι 

D παιδιάν" ἐπεὶ οὐκ ἀληϑῶς ! ye οὕτως ἔχειν, ἀλλ᾿ ὡς-- 

INS ἐν τῇ πεττείᾳ εἶναι πεττούς, οὕς εἴ τις φέροιτο, 
Lovwerz d». τοὺς ἀντιπαΐζοντας ποιεῖν ἡιτᾶσϑαι οὕτως, 
| ὥςτε μὴ ἔχειν O τι πρὸς ταῦτα ἀντιφέρωσιν. ἴσως οὖν 
καὶ περὶ τῶν πλουσίων οἴξι μὲν οὐδέν τι μᾶλλον οὕτως 
ἔχειν, λόγους δὲ τινας εἶναι τοιούτους οὐδέν τι μᾶλλον 
ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς, ovc λέγων ἄνϑρωπος περιγίγνοιτ᾽ ἂν 

τῶν ἀντιλεγόντων, ὡς oi σοφώτατοι καὶ πλουσιώτατοι 

e| 5 ἡμῖν εἰσί, καὶ ταῦτα τοιαῦτα ! ψευδὴ λέγων ἀληϑῆ λε- 

γόντων. καὶ οὐδὲν μὲν ἴσως ϑαυμαστόν, ὁμοίως ὥςπερ 
εἰ δύ᾽ ἀγϑρώπω περὶ γφαμμάτων. λεγοίΐτην, ὃ μὲν 

φάσχων τοῦ “Σωκράτους ἄρχειν σῖγμα, ὁ δ᾽ ἕτερος 
ἄλφα: οὗτος ἂν εἴη κρείττων ὁ λόγος ὁ ὃ τοῦ λέγοντος 
ἄλφα ἢ τοῦ φάσκοντος giyue ἀρχήν. νπῖ. Περιβλέ- 
yas δὲ πρὸς τοὺς παρόντας ὃ Ἐρυξίας, ἅμα γελῶν τε 
καὶ ἐρυϑριῶν, ὥςπερ, οὐ παρὼν τοῖς ἔμπροσϑεν λε- 

D λεγμένοις, Ἐγὼ μέν, pn, ω Σώκρατες, οὐ ! τοιούτους 

ᾧμην δεῖν τοὺς λόγους εἶναι, οἷς μήτ᾽ ἄν πεῖσαι δύ- 
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γαιτό τις μηδένα τῶν παρόντων, μήτ᾽ ἂν ὠφεληϑεύη 
μηδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν" τίς γὰρ ἄν ἀνϑρώπων ποτὲ πει- 
σϑείη νοῦν ἔχων, ὡς ot σοφώτατοι ἡμῖν πλουσιώτα- 

τοι; ἀλλὰ μᾶλλον, ἐπειδὴ περὶ τοῦ πλουτεῖν διαλέγε- 

σϑαι δεῖ, ὁπόϑεν καλόν ἐστι πλουτεῖν καὶ ὁπόϑεν 

αἰσχρόν, καὶ αὐτὸ τὸ πλούσιον εἶναι ὁποῖόν τί ἐστι, 

πότερον ἀγαϑὸν ἢ κακόν. Εἶεν, ἔφην ἐγώ: τοιγαρ- 
οὖν τὸ λοιπὸν δὴ φυλαξόμεϑα᾽ ! καλῶς δὲ καὶ σὺ 

ποιεῖς παραινῶν. ἀλλὰ τὶ οὐκ αὐτός, ἐπείπβο εἰςηγεῖ 

τὸν λόγον, ἐπεχβίρησας εἰπεῖν, πότερόν σοι δοκεῖ ἀγα- 
ϑὸν εἶναι τὸ πλουτεῖν ἢ κακόν; ἐπειδήπερ οἵ γ᾽ ἔμ- 
προσϑεν λόγοι ov περὶ τούτου δοκοῦσὶ σοι εἰρῆσϑαι. 
ΙΧ. Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ ἀγαϑὸν εἶναι, ἔφη, τὸ 
πλουτεῖν. Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ τι βουλομένου λέγειν, ὑπο- 
κρούσας ὁ Κριτίας, Σὺ γὰρ εἰπὲ μοι, ὦ ̓ Ἐρυξία, ἀγα- 

ϑὸν ἡγεῖ τὸ πλουτεῖν; "Eyoys »n Δία" ἡ γὰρ ay μαι- 

γοΐμην. καὶ οὐδένα γ8 οἶμαι, εἶναι, ὅςτις ἄν οὐχ óuo- 
λογήσειδ ταῦτα. Καὶ μήν, ἔφη ὁ ἕτερος, καὶ ἐγὼ οἷ- 
μαι οὐδένα ὃὄντινα οὐκ ἂν ποιῆσαι ὁμολογεῖν ἐμοὶ 
ἐνίοις ἀνϑρώποις * κακὸν εἶναι τὸ πλουτεῖν. οὐκ ἂν 
οὖν, εἴπερ ἀγαϑὸν ἣν, καχὸν ἡμῶν ἐνίοις ἐφαίνετο. 
Εἶπον ovv αὐτοῖν ὅτι Ἐγώ τοι ὑμᾶς, εἰ μὲν ἐτυγχά- 

VETE περὶ τούτου διαφερόμενοι, ὁπότερος ὑμῶν ἀληϑέ- 
griega λέγει περὶ ἱππασίας, ὅπως ἂν τις ἄριστα in- 
πεύοι, εἰ μὲν αὐτὸς ἐτύγχανον ἱππικὸς ὧν, αὐτὸς ἂν 
ὑμᾶς ἐπειρώμην παύειν τῆς διαφορᾶς" ᾿ἠσχυνόμην γὰρ 
ἂν, εἰ παρὼν μή, καϑ' ὅσον οἷός T ἦν, ἐκώλυον δια- 
φερομένους, ἢ εἰ περὶ ἑτέρου οὑτινοςλοῦν διαφερόμε- 
voi ! μηδὲν τι μᾶλλον ἐμέλλετε, εἰ μὴ ὁμολογοῖτε του- 
τί, μᾶλλον ἐχϑρὼ ἀντὶ φίλων ἀπαλλαγῆναι" γὺν δὲ, 
ἘΣ πετυχήκατε περὶ τοιούτου πράγματος διαφερο- 
μένω, ᾧ ἀνάγκη προςχρῆσϑαι παρ ὅλον τὸν βίον, καὶ 
μεγάλα διαφέρει, πότερον ἐπιμελητέον ἐστὶ τούτου ὡς 

ὠφελίμου ὄντος ἢ οὐ, καὶ ταῦτα οὐ τῶν φαύλων, ἀλ- 
λὰ τῶν μεγίστων δοκούντων εἶναι τοῖς Ἕλλησιν" οἵ 

γοῦν πατέρες τουτὶ πρῶτον τοῖς σφετέροις υἱέσι παραι- 
γοῦσιν, ἐπειδὰν εἰς τὴν ἡλικίαν τάχιστα ἀφίκωνται τοῦ 
ἤδη φρονεῖν, ! ὡς δοχοῦσι, σκοπεῖν ὁποόϑεν πλούσιοι 
ἔσονται, ὡς, ἂν μὲν τι ἔχης, ἄξιός του εἶ, ἐὰν δὲ μή, 
οὐδενός. X. && οὖν σπουδαζεται μὲν οὑτωσὶ σφόδρα, 

ὑμεῖς δὲ τάλλα συμφερομένω περὶ τούτου οὑτωσὶ με- 

γάλου πράγματος διαφέρεσϑε, ἔτι δ᾽ αὖ πρὸς τούτοις 

περὶ τοῦ πλουτεῖν διαφέρεσϑε ovy ὁπύτερον μέλαν ἢ 
λευχὸν οὐδὲ ὁπότερον κοῦφον ἢ βαρύ, ἀλλ᾿ ὁπότερον 

καχὸν ἢ ἀγαϑόν, ὡς ἂν μάλιστα xci εἰς ἔχϑραν χα- 

ταστῆναι, εἰ τῶν κακῶν TS καὶ ἀγαϑῶν ! πέρι διαφέ- 
ρεσϑε, καὶ ταῦτα μέντοι τὰ μάλιστα φίλω τε ὄντε καὶ 

* H e » 23 ἡ 5 B , 
GvyySYée" ἐγὼ oU", ὅσον ἂν ἐπ᾿ ἐμοὶ ἢ, OU περιόψο- 

cwm. My. eges 
μαι ὑμᾶς αὐτοὺς αὐτοῖς διαφερομένους, αλλ εἰ μὲν 
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τῆς διαφορᾶς" γυνὶ δ᾽ ἐπειδὴ αὐτὸς μὲν 
φράσας ἄν ὑμῖν, ὅπως 

οὐ τυγχάνω 

οἷός T ὦν, ὑμῶν δ᾽ ἑκάτερος οἴεται οἷός T εἶναι ὁμο- 
λογεῖν ποιῆσαι ! τὸν ἕτερον, ἕτοιμός εἰμι συλλαμβά- 

γειν καϑ' ὅσον ἂν δύνωμαι, ἵνα διομολογηϑῇ ὑμῖν 
ὅπως ἔχει τοῦτο. σὺ QU», ἔφην, ὦ Κριτία, ἐπιχείρει 

ποιῆσαι ἡμᾶς ὁμολογεῖν, ὥςπερ ὑπεδέξω. ΧΙ. Ἀλλ᾽, 
ἔφη, ἐγὼ μέν, ὥςπερ ἠρξάμην, Ἐρυξίαν τοῦτον ἡδέως 
ἐροίμην ἂν, εἰ δοκοῦσιν αὐτῷ εἶναι ἄνϑρωποι ἄδικοι 

' 1 3» AY » καὶ δίκαιοι. — IN3) Δία, ἔφη ἐχεῖνος, καὶ σφόδρα usr- 
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τοι. Τὶ δέ; τὸ ἀδικεῖν πότερον κακόν σοι δοκεῖ si- 
ναι ἢ ἀγαϑόν; Κακὸν ἔμοιγε. “οχεῖ δ᾽ ἂν σοι ἂν- 

ϑρωπος, & μοιχεύοι τὰς τῶν πέλας γυναῖκας ἐπ᾿ ἀρ- 
γυρίῳ, ἀδικεῖν ἂν ἢ οὐ; καὶ ταῦτα μέντοι καὶ τῆς πό- 
λεως χαὶ τῶν »όμων κωλυόντων; ἰδικεῖν ἂν ἔμοιγε 

δοκεῖ. Οὐκοῦν, ἔφη, εἰ μὲν πλούσιος τυγχάν οἱ ὧν καὶ 
ἀργύριον δυνατὸς ἀναλῶσαι ὃ ἀδικός τε ἄνϑρωπος καὶ 

ὁ βουλόμενος, ἐξαμαρτάνοι ἄν" * εἰ δέ je μὴ ὑπάρχοι 
πλουσίῳ εἶναι τῷ ἀνϑρώπῳ, οὐκ ἔχων. ὅὁπόϑεν ἀναλί- 
σχοι; οὐδ᾽ ἀν διαπράττεσϑαι δύναιτο ἃ βούλεται, dcr 
ovx ἂν οὐδὲ ἐξαμαρτάνοι. διὸ καὶ λυσιτελοὶ ἂν τῷ ἀν- 
ϑρώπῳ μᾶλλον μὴ εἶναι πλουσίῳ, εἴπερ ἧττον. δια- 

πράξεται ἃ βούλεται" βούλεται δὲ μοχϑηρά. καὶ πά- 
λιν αὖ τὸ γοσεῖν πότερον ἂν φαΐης κακὸν ἢ ἀγαϑὸν 
εἶναι; Κακὸν ἔγωγε. Τί δέ; δοκοῦσί τινές σοι ἄχρα- 

τεῖς εἶναι ἄνϑρωποι; Ἔμοιγε. Οὐκοῦν ' & βόπιον 

εἴη πρὸς ὑγίειαν τούτῳ τῷ ἀνϑρώπῳ ἀπέχεσϑαι σί- 

τῶν χαὶ ποτῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἡδέων δοκούντων 
εἶναι; ὁ δὲ μὴ οἷός T εἴη δι ἀκράτειαν, βέλτιον ἂν 
εἴη τούτῳ τῷ ἀνϑρώπῳ. μὴ ὑπάρχειν, ὁπόϑεν ἐχπο- 
ριεῖται ταῦτα, μᾶλλον ἢ πολλὴν προ Hid εἶναι τῶν 

ἐπιτηδείων; οὕτω γὰρ ἂν αὐτῷ οὐκ ἐξουσία εἴη ἐξα- 
μαρτάνειν, οὐδ᾽ εἰ σφόδρα “βούλοιτο. XII. ᾿Εδόκει 
οὖν εὖ καὶ καλῶς διειλέχϑαι ὃ “Κριτίας οὕτως, OCT εἰ 
μὴ : ἠσχύνετο τοὺς παρόντας ὃ ᾿Ερυξίας, οὐδὲν. αὐτὸν 

ἐκώλυεν ἀναστάντα τύπτει» τὸν Κριτίαν" οὕτως ᾧετο 
μεγάλου τινὸς ἐστερῆσ ϑαι" ἐπεὶ αὐτῷ φανερὸν ἐγένετο, 

ὅτι οὐκ ὀρϑῶς τὸ πρύτερον ἐδόξαζε περὶ τοῦ πλου- 
τοῖν. καταμαϑὼν δ᾽ ἐγὼ οὕτως ἔχοντα τὸν ᾿Ἐρυξίαν, 
καὶ εὐλαβούμενος, μὴ ποῤῥωτέρω τις λοιδορία καὶ 
ἐναντίωσις γένοιτο, Τουτονὶ μὲν τὸν λόγον, ἔφην ἐγώ, 

πρώην ἐν “υχείῳ ἀνὴρ ! σοφὸς λέγων Πρόδικος ὁ 

Κεῖος ἐδόκει τοῖς παροῦσι φλυαρεῖν οὕτως, ὥςτε μη- 

δένα δύνασϑαι πεῖσαι τῶν παρόντων, ὡς ἀληϑὴ λέγοι. 
καὶ δῆτα καὶ μειράκιόν τι σφόδρα νέον προςελϑὸν καὶ 
στωμύλον, προςκαϑιζόμενον, κατεγέλα TE καὶ ἐχλεῦ αζε 

καὶ ἔσειεν αὐτόν, “βουλόμενον λόγον λαμβάνειν ὧν ἔλε- 

ye καὶ μέντοι καὶ πολὺ μαλλον εὐδοκίμησε παρὰ τοῖς 
ἀκροωμένοις ἤπερ, ὃ Πρόδικος. "Ao ovr, ἔφη ὁ Ἔρα- 

σίστρατος, ἔχοις ἂν ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι τὸν λόγ ον; Ha- 

γυ μὲν or, ἐὰν ἄρα ! ἀναμνησϑῶ. [m γάρ πως, ὡς 
ἐγώμαις εἶχεν. xit. "Hoora γὰρ αὐτὸν τὸ μειράκιον, 

πῶς οἴεται κακὸν εἶναι τὸ πλουτεῖν, καὶ ὅπως ἀγα- 
ϑόν. ὁ δ᾽ ὑπολαβών, Ὥςπερ καὶ σὺ νῦν δή, ἔφη, τοῖς 

μὲν καλοῖς κἀγαϑοῖς τῶν ἀνϑρώπων ἀγαϑόν, καὶ τοῖς 

ἐπισταμένοις ὅπου δεῖ χρῆσϑαι τοῖς χφήμασι, τούτοις 
μὲν ἀγαϑόν, τοῖς δὲ μοχϑηροῖς καὶ ἀνεπιστήμοσι, xa- 

xov. ἔχει δ᾽, ἔφη, καὶ τἄλλα τιράγματα οὕτω πάντα" 

ὁποῖοι γὰρ ἣν τινες ὦσιν ot ἱ χρώμενοι, τοιαῦτα καὶ τὰ 
πράγματα αὐτοῖς ἀνάγκη εἶναι. καλῶς δ᾽, ἔφη, δοκεῖ 

μοι καὶ τὸ τοῦ Ἠρχιλόχου πεποιῆσϑαι, καὶ φρονεῦ- 
σι τοῖ ὁκοΐοις ἐπ θ τ τν ἔργμασιν. Ivy 

«p, & ἔφη τὸ μειράκιον, * εἴ τις ἐμὲ σοφὸν ποιοῖ ταύ- 
την τὴν σοφίαν, ἣν οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες σοφοΐ εἰσιν, 

ἅμα ἀνάγ x καὶ τὰ ἀλλα πράγματ᾽ αὐτὸν ἀγαϑὰ ἐμοὶ 

ποιεῖν, πρὸς μὲν αὐτὰ ἐκεῖνα μηδὲν πραγματευσάμε- 
γον, ὅτι δ᾽ ἐμὲ ἄντ ἀμαϑοῦς σοφὸν πεποίηκεν" ὥς- 
περ εἴ τις ἐμὲ νυνὶ 7γφαμματικὸν ποιήσειεν, ἀνάγκη 
αὐτὸν καὶ τάλλα πράγματα γραμματικὰ ἐμοὶ ποιεῖν, 

ASUJGSTAO RJDS 

καὶ εἰ μουσικόν, μουσικί' ὥςπερ ὅταν ἀγαϑὸν ἐμὲ 
ποιήσῃ» ἅμα ἀγαϑὰ καὶ ! τὰ πράγματα πεποιηκέναι Β 

μοι. Οὐ μέντοι ταῦτά γε ξυνέρη ὁ Πρύδικος, ἀλλ 

ἐκεῖνα μὲν ὡμολόγει. XIV. Πότερον δέ σοι δοκεῖ, € ἔφη, 

ὥςπερ οἰκίαν ποιεῖν ἀνθρώπου ἐ ἔργον εἶναι, οὕτω καὶ 
πράγματα ἀγαϑὰ ποιεῖν; ἢ ἀνάγκη, ὅποὶ ID ἂν 

τὴν ἀρχὴν 7ένωνται, ELTE κακὰ εἴτε ἀγαϑά, τοιαῦτα 

διατελεῖν ὄντα αὐτά; “Υποτιτεύσας δὲ μοι δοκεῖ δ᾽ 
Πρόδικος, 2 ἔμελλεν ὃ λόγος χωρήσεσϑαι αὐτῷ, σφύ- 

ὅρα πανούργως, iva μὴ ! πάντων τῶν παρόντων ἐναν- σ 

τίον φαίνοιτο ἐξελεγχόμενος ὑπὸ τοῦ μειρακίου" μύνῳ 
μὲν γὰρ αὑτῷ τοῦτο παϑεῖν οὐδὲν ᾧετο᾽ διαφέρειν 
ἔφη ἀνθρώπου ἔργον. εἶναι. Πότερον δέ σοι, ἔφη, 
δοκεῖ βἶναι διδαχτὸν ἡ ἀρετὴ ἢ ἔμφυτον; Διδακτόν, 

ἔφη, ἔμοιγε. Οὐκοῦν, ἔφη, ἄν δοκοίη cot ἠλίϑιος εἷ- 
vei, sU τις οἴοιτο τοῖς ϑεοῖς εὐχόμενος γραμματικὸς 

ἂν γενέσϑαι ἢ μουσικός, ἢ ἑτέραν τινὰ ἐπιστήμην λα- 

βεῖν, ἣν ἀνάγκη μαϑόντα παρ ἑτέρου ἢ αὐτὸν ἐξευ- 

góvra κτήσασϑαι; ! Συνέφη καὶ ταῦτα. Οὐκοῦν, ἔφη D 

τὸ μειράκιον, σύ, [ Πρόδικε, ὅταν εὔχῃ τοὶς ϑεοῖς 
εὖ πράττειν καὶ ἀγαϑά σοι εἶναι, τότε οὐδὲν ἕτερον 
εὔχει ἢ καλὸς κἀγαϑὸς γενέσϑαι, εἴπερ τοῖς μὲν κα- 
λοῖς κἀγαϑοῖς τῶν ἀνϑρώπων καὶ τὰ πράγματα "- 
χάνει ἀγαϑὰ ὄντα, τοῖς δὲ φαύλοις μοχϑηρα. εἴπερ 
οὖν τυγχάνει D] ἀρετὴ διδακτὸς οὖσα, οὐδὲν ἕτερον 
φαΐνοιο ἂν εὐχόμενος ἢ διδαχϑῆναι ἃ ἃ οὐκ ἐπίστασαι 

XV. Εἶπον ovr ἐγὼ πρὸς τὸν Πρόδικον, ὃ ὅτι ! μοι δο- E 

κεῖ οὐχὲ φαῦλον πρᾶγμα πεπονϑέναι, εἰ τυγχάνει τού- 
του διημαρτηκχώς, εἰ οἴξται ἡμῖν παρὰ τῶν ϑεῶν ἃ εὐ- 
χόμεϑα γενέσϑαι ἄν καὶ ἅμα. εἰ καὶ σὺ ἑκάστοτε || 
σπουδῇ βαδίζων εἰς πόλιν προςευχόμενος αἰτεῖς παρὰ 

τῶν ϑεῶν δοῦναί σοι ἀγαϑά, οὐ έντοι οἶσϑα, εἰ 

οἷοί τέ σοι ἐκεῖνοι ταῦτα δοῦναι, ἃ σὺ τυγχάνεις αἷ- 
τούμενος, ὥςπερ ἄν εἰ πρὸς τὰς τοῦ γθαμματιστοῦ 
φοιτῶν ϑύρας ἀντιβολοίης σοι δοῦναι γραμματικὴν 
ἐπιστήμην μηδὲν ἄλλο πραγματευσαμένῳ, ἀλλὰ ἥντινα. 

λαβὼν παραχρῆμα καὶ δυνήσει. πράττειν τὰ τοῦ yQcu- | 
ματιστοῦ ἔργα. Ταῦτα ἐμοῦ λέγοντος ὃ Πρόδικος 

ἀνταγήγετο πρὸς τὸ μειράκιον, ὡς ἀμυνούμενος, καὶ 
ἐπιδείξων ταῦτα, ἅπερ σὺ νῦν δή, * ἀγαναχτῶν, εἰν 999 

φαίνοιτο μάτην τοῖς ϑεοῖς εὐχόμενος. εἶτα προςελϑὼν ] 
ὃ γυμνασίαρχος, ἀπαλλάττεσϑαι αὐτὸν ἐκ τοῦ γυμνα- 
σίου ἐκέλευδν, ὡς οὐκ ἐπιτήδεια τοῖς νέοις διαλεγόμε- 

voy, εἰ, δὲ μὴ ἐπιτήδεια, δῆλον ὅτι μοχϑηρά. xvi. 

Τούτου δή σοι ἕνεκα ταῦτα διῆλϑον, ἵνα ϑεάσαιο, ὡς 
ἔχουσιν oi ἄνϑρωποι πρὸς τὴν φιλοσοφίαν. εἰ μέν γ8 
Πρόδικος παρῆν λέγων ταῦτα, μαίνεσϑαι τοῖς παροῦ- 
σιν ἐδόκει ἂν οὕτως, ὥςτε καὶ ἐκβληϑῆναι ἐκ τοῦ 
γυμνασίου" ! σὺ δὲ νυνὶ οὕτω σφόδρα δοκεῖς εὖ διειλέ- B 
χϑαι, ὥςτε οὐ μόνον τοὺς παρόντας πεῖσαι, ἀλλὰ καὶ 

τὸν ἀντιλέγοντα ποιῆσαι ὁμολογεῖν σοι, δῆλον ὅτι ὡς- 
περ ἐν τοῖς δικαστηρίοις, εἰ δύ᾽ ἄνϑρωποι τύχοιεν τὴν ' 
αὐτὴν μαρτυρίαν μαρτυροῦντες, ὃ μὲν καλὸς κἀγαϑὸς 
δοκῶν εἶναι, ὁ δὲ μοχϑηρός, διὰ τὴν τοῦ μοχϑηροῦ 
μαρτυρίαν οὐδὲν ἂν τι μᾶλλον οἱ δικασταὶ πεισϑείη- 
σαν, ἀλλὰ τυχὸν καὶ τἀναντία ποιήσειαν" εἰ δ᾽ ὃ xa- 
λὸς κἀγαϑὸς δοκῶν ταῦτα φήσειδ, “καὶ σφόδρ᾽ ἂν δο- |- 

xoi ! ταῦτα ἀληϑῆ εἶναι. ἴσως οὖν καὶ oi παρόντες e 

τοιοῦτόν TL πεπόνϑασι πρὸς σὲ καὶ Πρόδικον" τὸν 

cw p ae 



CM 
- 

D 

) 

ERYXIAS. 

μὲν σοφιστὴν καὶ ἀλαζόνα ἡγοῦντο εἶναι, σὲ δὲ πολι- 

TIXOY τὲ καὶ ἄνδρα χαὶ πολλοῦ ἄξιον. εἶτα οἴονται 

δεῖν μὴ αὐτὸν τὸν / λόγον ϑεωρεῖν, ἀλλὰ τοὺς λέγοντας, 

οΕὐποῖοί τινες ἂν ὦσιν. λλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Egaai- 
στρατος, [5] Σώκρατες, 8L καὶ σκώπτων λέγεις, φαίνε- 

σϑαι ἔμοιγ δοκεῖ 0 Κριτίας λέγων τι. Ἀλλὰ μὰ AC, 
5 X4 ΚΟΤΕ 29 c - 3 rm RO Sd z 
ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. ' ἀλλὰ τὶ Ovx, ἐπδὲ ταῦτα 

εὖ καὶ καλῶς διείλεχϑον, οὐ καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ λόγου 

ἐπετελεσάτην; δοκεῖ δὲ μοι ὑμῖν ἐπίλοιπόν τι εἶναι τῆς 
σκέψεως, ἐπειδὴ τοῦτό γ8 ἐδύκει ὁμολογεῖσϑαι, τοῖς 

μὲν ἀγαϑὸν εἶναι, τοῖς δὲ κακόν. λοιπὸν δὴ σχέψα- 

σϑαι τὶ ἐστιν αὐτὸ τὸ πλουτεῖν. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο 

πρῶτον εἴσεσϑε, οὐδ᾽ ἂν ὁπότερον καχόν ἐστιν ἢ 

ἀγαϑὸν δύναισϑε ! συνομολογῆσαι. ἕτοιμος δ᾽ ὑμῖν 
χαὶ ἐγώ, xad ὅσον οἷός T ἂν ὦ, συνδιασκοπεῖσϑαι. 

φρασάτω ov» ἡμῖν 0 φάσχων τὸ πλουτεῖν ἀγαϑὸν εἷ- 

ναι, τούτου πέρι ὅπως τυγχάνει ἔχων. ΧΥΠ. Ἀλλ᾿ 
ἐγὼ μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐδὲν τι περιττότερον τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων τὸ πλουτεῖν λέγω εἶναι" τὸ γὰρ 
χρήματα πολλὰ κεχιῆσϑαι, τοῦτο εἶναι τὸ πλουτεῖν" 
οἶμαι δὲ καὶ Κριτίαν τοῦτον οὐχ ἕτερόν τι τὸ πλου- 

τεῖν οἴεσϑαι εἶναι. Ἔτι μὲν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, κἂν QU- 

τως ὑπόλοιπον sin σκέψασϑαι, ὅποῖά ἐστι χφήματα, 

ἵνα μὴ ὀλίγον ὕστερον περὶ τούτου αὖ πάλιν φανῆ- 

σϑον διαφερομένω. αὐτίκα γὰρ οὗτοι Καὶ ηδόνιοι νο- σ ΦΕΘΟΜ, 7 0 071] 
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μίσματι χρῶνται τοιῷδε" * ἐν δερματίῳ σμικρῷ ἀποδέ- 

βαρ ὅσον τε στατῆρος τὸ μέγεϑος μάλιστα" ὃ τι δὲ 
ἐστι τὸ ἐναποδεδεμένον, οὐδεὶς γιγνώσκει, εἰ μὴ οἵ 

| ποιοῦντες" εἶτα κατεσφραγισμένῳ τούτῳ νομίζουσι, καὶ 
ὁ πλεῖστα τοιαῦτα κεκτημένος, οὗτος πλεῖστα δοκεῖ 
χρήματα κεχτῆσϑαι καὶ πλουσιώτατος εἶναι. εἰ δέ τις 

παρ ἡμῖν πλεῖστα τοιαῦτα κεκτημένος εἴη, οὐδὲν ἂν 
μᾶλλον πλούσιος εἴη ἢ εἰ ψήφους πολλὰς τῶν ἐκ τοῦ 
ὄρους ἔχοι. ἐν δὲ “Δακεδαίμονι σιδηρῷ ' σταϑμῷ γο- 

| μίζουσι, καὶ ταῦτα μέντοι] τῷ ἀχρείῳ τοῦ σιδήρου" 
καὶ ὃ πολὺν σταϑμὸν σιδήρου τοῦ τοιούτου κϑατημὲ- 
γος πλούσιος δοκεῖ εἶναι, ἑτέρωϑι δ᾽ οὐδενὸς ἄξιον 

10 χιῆμα. ἐν δὲ τῇ Αἰϑιοπίᾳ λίϑοις ἐγγεγλυμμένοις 
χρῶνται, οἷς οὐδὲν ἂν ἔχοι χρήσασϑαι “ακωνικὸς 
ἀνήρ. ἐν δὲ Σκύϑαις τοῖς νομάσιν εἴ τις τὴν Πουλυ- 
τίωνος οἰκίαν κεκτημένος sh, οὐδὲν ἂν πλουσιώτερος 
δοκοῖ εἶναι ἢ εἰ παρ᾽ ἡμῖν τὸν “Τυκαβηττόν. ΧΥΗ͂Ι. 

δῆλον ! οὖν, ὅτι οὐκ ἄν εἴη ἕκαστά γε τούτων κτή- 
ματα, εἴπερ ἕνιοι τῶν κεκτημένων μηδὲν διὰ τοῦτο 
πλουσιώτεροι φαίνονται. ἀλλ᾽ ἔστιν, ἔφην, ἕκαστα τού- 
τῶν ὄντα τοῖς μὲν χρήματά T8 καὶ πλούσιοι οἵ ταῦτα 

κεχτημένοι, τοῖς δὲ οὔτε χρήματα οὔτε πλουσιώτεροι 
διὰ τοῦτο. ὥςπερ, e οὔτε καλά τε καὶ αἰσχρὰ πᾶσι 
τὰ τοιαῦτα, ἀλλ ἕτερα ἑτέροις. εἰ δὲ βουλοίμεϑα ἐπι- 
σκέψασϑαι, τὶ δήποτε τοῖς μὲν ! Σκύϑαις αἵ οἰκίαι οὐ 
χρήματά εἰσιν, ἡμῖν δέ, ἢ τοῖς “Καρχηδονίοις μὲν τὰ 
δέρματα, ἡμῖν δ᾽ ov, ἢ τοῖς “Τακεδαιμονίοις ὁ ὁ σίδηρος 
χφήματα, ἡμῖν δ᾽ ov, ap ἄν οὑτωσὶ μάλιστα ἐξεύροι- 

μεν; αὐτίκα εἴ τις πζθήνῃσι τούτων τῶν λέϑων τῶν ἐν 

τῇ ἀγορᾷ, οἷς οὐδὲν χρώμεϑα, κεκτημένος εἴη χίλια 
τάλαντα σταϑμόν, ἔστιν ὃ τι ἄν πλουσιώτερος νομί- 
ζοιτο εἶναι διὰ τοῦτο; Οὐκ ἔμοιγϑ φαίνεται. Ἀλλ᾽ εἰ 

E| τοῦ λυχνίτου λίϑου κεκτημένος δἴη τὰ χίλια ! τάλαντα, 
καὶ σφόδρα πλούσιον φαΐημεν εἶναι ἂν; Πάνυ ye. 
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XIX. ρά ys, ἔφην, διὰ τοῦτο, ὅτι τὸ uiv χρήσιμον, 
τὸ δ᾽ ἀχρεῖον ἡμῖν ἐστί; Nai. Ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς 
Σκύϑαις τούτου ἕνεκα αὐτοῖς οἰκέαι οὐ χρήματά ἐστιν, 

ὅτι οὐδεμία αὐτοῖς χρεία οἰκίας ἐστίν, οὐδ᾽ ἄν προτι- 
μήσειε Zee ἀνὴρ οἰκίαν αὑτῷ πὴν καλλίστην εἶναι 
μᾶλλον ἢ ἧπερ σίσυραν δερματίνην, ὃ ὅτι τὸ μὲν χρήσιμον, 

τὸ δ᾽ ἀχρεῖον αὐτῷ ἐστέν. αὖϑις αὖ ἡμῖν τὸ Καρχη- 
δόνιον LE οὐκ οἰόμεϑα χρήματα εἶναι" οὐ γὰρ 
ἔστιν ὃ τι ἄν αὐτῷ ἐκκομισαΐμοϑα. ὅσων δεόμοϑα, ac- 

meo τῷ ἀργυρίῳ, der ἀχρεῖον ἄν ἢ ἡμῖν εἴη. Εἰκός re- 
Ὅσα μὲν ἄρα τυγχάνει χρήσιμα ὄντα ἡμῖν, ταῦτα χρή- 
ματα" ὅσα δ᾽ ἀχρεῖα, ταῦτα δ᾽ οὐ χρήματα. Πῶς 
oov, ἔφη o ἸἘρυξίας ὑπολαβών, ὦ ὦ Σώκρατες; * ἢ ἔστιν 
ὃ τι χρώμεϑα πρὸς ἀλλήλους τῷ διαλέγεσϑαι καὶ τῷ 

βλέπειν καὶ ἑτέροις πολλοῖς; ἄρα ἡμῖν. ταῦτ ἄν eiii 

χφήματα; xal μὴν χρήσιμά py quivssus ὄντα. Οὐκ av 
οὐδ᾽ οὕτως ἐφαίνετο ἡμῖν, ὃ τὲ ποτ᾿ ἔστι τὰ χρήματα. 
ὅτι μὲν γὰρ ἀνάγκη χρήσιμα εἶναι, ἐάνπερ μέλλῃ χρή- 

ματα ἔσεσϑαι, τοῦτο μὲν ἐκ πάντων ὡμολογεῖτο σχε- 
δόν 1v ἀλλὰ ποῖα δὴ τῶν χρημάτων, ἐπειδή 78. οὐ 

XX. Φέρε, δή, εἰ πᾶλιν ὧδε μϑτίοιμεν, aga 

μᾶλλόν τι εὑρεϑείη ὃ ὥποῦμεν, " τί ποτ᾽ ἐστὶν ὃ χρώ- 
μδϑα χρήμασι, καὶ πρὸς τέ εὕρηται à TGY χρημάτων 
κτῆσις, ὥςπερ τὰ φάρμακα πρὸς τὸ τὰς νόσους ἀπαλ- 
λάττειν; ἴσως γὰρ ἂν ἡμῖν οὕτω μᾶλλον φανερὸν γέ- 

γοιτο. ἐπειδὴ ἀναγκαῖον. μὲν φαίνεται, ὅσαπερ my- 
χάνει χρήματα ὄντα, ταῦτα καὶ χρήσιμα εἶναι, τῶν δὲ 
χρησίμων γένος τι ὃ παλοῦμεν χφήματα, λοιπὸν &v εἴη 

σχκέψασϑαι, τὰ πρὸς τίνα χρείαν χρήσιμα y χρῆσϑαι 

χρήματά ἐστι. πάντα μὲν γὰρ ἔσως χρήσιμα, ὅσοις- 
περ πρὸς τὴν ἐργασίαν ! χρώμεϑα, ὥςπερ γε πάντα 
μὲν τὰ ψυχὴν ἔχοντα ζῶα, τῶν δὲ ζώων γένος τι κα- 
λοῦμεν ἀνϑρῶπον. εἰ δή τις ἡμᾶς ἔροιτο, τίνος ἂν 

ἡμῖν ἐκποδὼν γενομένου οὐδὲν δεοίμεϑα ἰατρικῆς οὐδὲ 
τῶν ταύτης ἐργαλείων, ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν ὅτι εἰ oi νό- 
σοι ἀπαλλαγείησαν ἐκ τῶν σώματων καὶ μὴ γίγνοιντο 
παντάπασιν, ἢ 7ιγνόμεναι παραχρῆμα ἀπαλλάττοιντο. 

ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικεν, 1 ἰατρικὴ τῶν ἐπιστημῶν ἡ πρὸς 
τοῦτο χφησίμη, πρὸς τὸ νόσους ἀπαλλάττειν». XXI. 

εἰ δέ ! τις ἡμᾶς πάλιν ü ἔροιτο, τίνος. ἂν ἡμῖν ἀπαλλα- 
γέντος οὐδὲν δεοίμεϑα χρημάτων, «g ἂν ἔχοιμεν εἰ- 
πεῖν; εἰ δὲ μή, πάλιν ὡδὲ σκοπώμεϑα" φέρε, εἰ οἷός 

τ εἴη v ἄνϑρωπος ἄνευ σίτων καὶ ποτῶν, καὶ μὴ 

πεινῷ μηδὲ apos, £m 0 τι ἂν ἢ αὐτῶν τούτων δέοι- 

το ἢ ἀργυρίου ἢ ἑτέρου τινός, ἵνα ταῦτα ἐκπορίζηται; 
Οὐκ ἔμοιγϑ δοκεῖ. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα κατὰ τὸν αὐ- 
τὸν τρόπον᾽ & μὴ δεοίμεϑα πρὸς τὴν τοῦ σώματος 
ϑεραπείαν ὧν νῦν ἐνδεεῖς ἐσμέν, καὶ ἀλέας καὶ ! ψύ- 
χους ἐνίοτε, καὶ τῶν ἄλλων ὅσων τὸ σῶμα ἐνδεὲς 
γιγνόμενον προςδεῖται, ἃ ἄχρηστ᾽ ἄν ἡμῖν εἴη τὰ καλού- 
μενα χρήματα, εἰ μηδείς ys παντάπασι μηδενὸς δέοιτο 
τούτων, ὧν ἕνεκεν ἂν βουλοίμεϑα χρήματα ἡμῖν εἶναι, 
ἵνα ἐξαρκοίμεϑα͵ πρὸς τὰς ἐπιϑυμίας καὶ τὰς ἐνδείας 

τοῦ σώματος, ὧν ἂν ἑκάστοτε δεώμεϑα. εἰ δ᾽ ἔστιν 
ἄρα πρὸς τοῦτο χρήσιμον 7| τῶν χρημάτων κτῆσις, 
πρὸς τὴν τοῦ σώματος ϑεραπείαν τῶν ἐνδειῶν, εἰ γοῦν 
ἡμῖν τοῦτο ἐκ μέσου ἀναιρεϑείη, οὐδὲν ἂν δεοίμεϑα 
χρημάτων, ἴσως δ᾽ ἄν οὐδ᾽ παντάπασι χρήματα. 
Φαΐνεται. ΧΧΗ. «Φαίνεται ἄρα ἡμῖν, ὡς ἔοικε, τὰ 
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᾿χρήματα τὰ χρήσιμα" 

63. INGER TI 

πρὸς ταύτην τὴν πραγματεΐαν χρήσιμα τῶν πραγμά- 

των ταῦτα εἶναι χρήματα. Συνέφη μὲν ταῦτα εἶναι 

χρήματα, ov μὴν ἀλλ᾿ ἐτάραττέ ye αὐτὸν σφόδρα τὸ 

λογίδιον. τί δαὶ τὰ τοιάδε; x* πότερον ἂν φήσαιμεν 

οἷόν τ εἶναι ταὐτὸν ̓  πρᾶγμα πρὸς τὴν αὐτὴν ἐργασίαν 

τοτὲ μὲν χρήσιμον εἶναι, τοτὲ δὲ ἀχρεῖον; Οὐκ ἔγωγ᾽ 

ἄν φαίην, ἀλλ᾽ εἴ τι δεοίμεϑα τούτου πρὸς τὴν αὐτὴν 

ἐργασίαν, καὶ χρήσιμόν μοι δοκεῖ εἶναι" εἰ δὲ μή, οὐ. 

Οὐκοῦν εἰ ἄνευ πυρὸς οἷοί 18 βἴημεν ἀνδριάντα χαλ- 

κοῦν ἐργάσασϑαι, οὐδὲν ὧν δεοίμοϑα πυρὸς πρός 7 

τὴν τούτου ἐργ ασίαν" εἰ δὲ μὴ δεοίμοϑα, οὐδ᾽ ἄν χρή- 
σιμον ἡμῖν ki ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων. 

Φαίνεται. ! Οὐκοῦν ὅσων ἄνευ oiov 18 γίγνεσϑαὶ τι; 

οὐδὲν à» τούτων ἡμῖν οὐδὲ χρήσιμον φαίνοιτο πρός 

γε τοῦτο. Οὐ γάρ. Οὐκοῦν εἴ ποτε φαινοίμδϑα οἷοί 

τε ὄντες ἄγευ ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ τῶν ἀλλων 

τῶν τοιούτων, οἷς μὴ αὐτοῖς χρώμεϑα πρὸς τὸ σῶμα, 

ὥςπερ σιτίοις καὶ ποτοῖς καὶ ἱματίοις καὶ στρώμασι 

καὶ οἰκίαις, παύειν τὰς τοῦ σώματος ἐνδείας, ὥςτϑ μη- 

XETL δεῖσϑαι, οὐκ ἂν ἡμῖν οὐδὲ χφήματα φαίνοιτο πρός 

78 τοῦτο ἀργύριόν 18 καὶ χρυσίον καὶ τάλλα τὰ τοι- 

QUT, εἴπερ ποτὲ καὶ ἄνευ τούτων ! οἷόν T6 riyre- 

σϑαι. Οὐ γάρ. Ovx ἂν “ἄρα οὐδὲ χρήματα ἡμῖν 

ταῖτα φανείη, εἰ μηδὲν χφήσιμα" ᾿αλλὰ ταῦτ ἂν εἴη, 

οἷς τὰ χφήσιμα οἷοί T ἐσμὲν ἐκπορίξεσϑαι. XXIII. 

KD Σώκρατες, οὐκ ἂν ποτε δυναίμην τοῦτο πεισϑῆναι, 

ὡς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον. καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα 

οὐκ ἄρα χρήματα ἡμῖν. ἐστίν. ἐκεῖνο μὲν γὰρ σφόδρα 

πέπεισμαι, ὡς τά γ8 ἀχρεῖα ἡμῖν ὄντα οὐδὲ χρήματά 

ἐστι, καὶ ὅτι τῶν χφησιμωτάτων ἐστὲ | πρὸς τοῦτο 

οὐ μὴν τοῦτό e ὡς ταῦτα OU 

χρήσιμα ἡμῖν τυγχάνϑι ὄντα πρὸς τὸν βίον, εἴπερ γ8 

τούτοις τὰ ἐπιτήδϑια ἐκποριξοίμεϑα. Φέρε δή, πῶς 

ἂν τὰ τοιαῦτα φήσαιμεν; ἀρ εἰσί τινες ἄγϑφωποι, 

οἵτινες μουσικὴν, παιδεύουσιν ἢ γφάμματα ἢ ἑτέραν τι- 

γὰ ἐπιστήμην, οἱ ἀντὶ τούτων σφίσιν αὐτοῖς τὰ ἐπιτή- 

δεια ἐκπορίζονται, τούτων μισϑὸν πραττόμϑνοι; Εἰσὶ 

χάρ. Οὐκοῦν οὗτοι οἵ ἄνϑρωποι ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ 

ἂν ! ἐχπορίξοιντο τὰ ἐπιτήδεια, ἀντὶ ταύτης ἀλλαττό- 

μδγοι; ὥςπερ ἡμεῖς ἀντὶ τοῦ χρυσίου καὶ ἀργυρίου. 

diui. Οὐκοῦν εἴπερ. τούτῳ ἐκπορίξονται οἷς πρὸς 

τὸν βίον χρῶνται, xy αὐτὸ χρήσιμον εἴη πρὸς τὸν 

βίον. καὶ γὰρ τἀργύριον τούτου fyexo χρήσιμον ἔφα- 

μὲν εἶναι, ὅτι οἷοί v ἦμεν τἀναγκαῖα πρὸς τὸ σῶμα 

ἐκπορίξεσϑαι. Οὕτως, ἔφη. ΧΧιν. Οὐκοῦν εἴπερ 

αὗται αἵ ἐπιστῆμαι τῶν χρησίμων πρὸς τοῦτο, φαί- 

γονται ἡμῖν αἵ ἐπιστῆμαι χφήματα οὖσαι διὰ τὴν αὖ- 

τὴν αἰτίαν, δὶ Tvneg τὸ χρυσίον 18 καὶ τὸ ἀργύριον. 

δῆλον δέ, ὅτι καὶ οἵ ταύτας κεκτημένοι πλουσιώτεροι. 

ὀλίγον δὲ πρότερον οὕτω χαλεπῶς ἀπεδεχόμεϑα τὸν 
οὗτοι πλουσιώτατοι. ἀναγκαῖον δ᾽ ἂν εἴη 

χαὶ ἐκ τοῦ νῦν ὡμολογημένου τοῦτο ξυμβαίνειν, * éylo- 

τε τοὺς ἐπιστημονεστέρους “πλουσιωτέρους εἶναι. εἶ γάρ 

τις ἡμᾶς ἔροιτο, ἄρα παντὶ ἀνϑρώπῳ οἰόμεϑα χρήσι- 

μὸν εἶναι ἵππον, ἄρα φαΐης ἀν; ἢ τοῖς μὲν ἐπιστή- 

μοσιν, ὅπως δεῖ ἵππῳ χρῆσϑαι, χρήσιμος ἂν εἴη, τοῖς 
ἀγεπιστήμοσι δ᾽ οὐ; Φαίην ἄν. Οὐκοῦν, ἔφην, κατὰ 

τὸν αὐτὸν λόγον οὐδὲ φάρμακον παντὶ ἀνϑρώπῳ. χρή- 

σιμον εἶναι, ἀλλὰ τούτῳ, ὅςτις τυγχάνει εἰδώς, ὡς δεῖ 

λόγον , 8 

AUCTORIS 

χρήσασϑαι αὐτῷ; Φημί. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα πάντα 
ὁμοίως; Ἔοικε. Χρυσίον ἄρα καὶ ἀργύριον καὶ ! 
τάλλα τὰ δοκοῦντα χφήματα εἶναι τούτῳ ἂν μόνῳ 

χρήσιμα εἴη, ὅςτις τυγχάνοι ἐπιστάμενος, ὡς χρηστέον 
αὐτοῖς. Οὕτως. Οὐκοῦν πρότερον ἐδόκει τοῦ καλοῦ 
καὶ ἀγαϑοῦ ἀνϑρώπου εἶναι εἰδέναι, ὅπου τὸ καὶ 
ὅπως τούτων ἑκάστοις χθηστέον ἐστί; Φημί. XXV. 

Τοῖς ἄρα καλοῖς, κἀγαϑοὶς τῶν ἀνθρώπων, τούτοις 
ἂν μόνοις καὶ χρήσιμα ταῦτ᾽ εἴη, εἴπερ Te οὗτοι ἐπι- 
στήμονες, ὡς χρηστέον" εἰ δὲ τούτοις μόνοις χφήσιμον, 
τούτοις ἂν μόνοις καὶ χρήματα εἶναι ταῦτα φαίνοιτο. 
ἀτάρ, ὡς ἔοικε, καὶ τὸν ἀνεπιστήμονα, ] Ἱππικῆς, χε- 

»τημένον δὲ d ἵππους, οἵ τυγχάνουσιν αὐτῷ ἀχρεῖοι ὃν- 
τες, εἴ τις τοῦτον ἱππικὸν ποιήσειδν, ἀρ ἂν ἅμα καὶ 
πλουσιώτερον πεποιηκὼς δἴη, εἴπερ ye αὐτῷ ἃ ἐτύγ- 
ave πρόσϑεν ἀχρεῖα ὄντα, χρήσιμα πϑποίηχεν; 
στήμην γάρ τινα παραδιδοὺς τῷ ἀνθρώπῳ ἅμα καὶ 
πλούσιον αὐτὸν πεποίηκΒ. Φαίνεταί 78. Ὅμως δὲ 

μοι κἂν διομόσασϑαι δοκῶ ὑπὲρ Κριτίου, ὑπὸ μηδε- 
γὸς τούτων τῶν λόγων πεπεῖσϑαι. Νὴ 4lo^ καὶ γάρ, 

ἔφη, μαινοίμην ἂν, εἰ ταῦτα πειϑοίμην. ! ἀλλὰ τί οὐκ 
ἐχδῖνον τὸν λόγον διετέλεσας, ὡς τὰ δοκοῦντα ovx ἔστι 

χφήματα, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα; 
ὡς ἐγὼ πάνυ σφόδρα τούτους τοὺς λόγους ἀκροώμε- 
γος», οὕς καὶ σὺ νῦν τυγχάνεις δὴ διεξιών, ἄγαμαι. 

Εἶπον οὖν ἐγώ, ὅτι μοι δοκδὶς σύ, [5] Κριτία, οὕτως 

ἐμοῦ χαίρειν ἀκροώμενος, ὥςπερ τῶν ῥαψῳδῶν, ot τὰ 
Ὁμήρου ἔπη ἄδουσιν, ἐπεὶ οὐδεὶς γὲ σοι δοκεῖ τούτων 
τῶν λόγων ἀληϑὴς εἶναι. xxvi ὅμως δὲ φέρε, πῶς 
ἄν τὰ τοιαῦτα φήσαιμεν; ἀρά re τοῖς γ8 " οἰκοδομι- 
κοῖς τῶν ἀνϑρώπων φαίης ἄν ἄττα εἶναι χρήσιμα 
πρὸς τὸ οἰκίαν ἐργάσασϑαι; Ἔμοιγε δοκεῖ. Πότε- 

ρον οὖν ταῦτα φήσαιμεν ἂν χρήσιμα εἶναι, οἷς αὐτῶν 
κατεχρῶντο εἰς τὴν οἰκοδομίαν, λίϑους καὶ πλίνϑους 

καὶ ξύλα καὶ εἴ τι ἕτερον τοιοῦτον; ἢ καὶ τὰ ἐργαλεῖα, 

ἐπι- 

ρίζοιντο, τὰ ξύλα καὶ τοὺς λίϑους, καὶ πάλιν τὰ TOU- 

TOY ἐργαλεῖα; Ἔμοιγ᾽, ἔφη, δοκεῖ πάντα ταῦτα χρή- 

σιμα εἶναι πρὸς ἐκεῖνα. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων ἐργασιῶν, οὐ μόνον αὐτοῖς. -οἷς καταχρώ- 

μεϑα πρὸς ἕκαστον τῶν ἔργων, ἀλλὰ xoi οἷς ταῦτα 

ἐκποριξόμοϑα καὶ ὧν ἀγξυ οὐκ ἄν γένοιτο; Πάνυ 78 

οὕτως. Οὐκοῦν πάλιν͵ καὶ οἷς ταῦτα, καὶ εἴ τι aYyü- 
τέρω τούτων, * xol ois πάλιν ἐκεῖνα καὶ ἔτι μάλα τὰ 
ἄγω, ὥςτε καὶ E ἄπειρόν τι πλῆϑος τελευτῶντα 
ἀνάγκη πάντα ταῦτα πρὸς τὴν αὐτῶν ἐργασίαν χφήσι- 
μα φαίνεσθαι; XXVI. Καὶ οὐδέν 78; ἔφη, ταῦτα 

οὕτω κωλύει ἔχειν. Τί δ᾽ εἰ ὑπάρχοι τῷ ἀνϑρώπῳ 
σιτία καὶ ποτὰ καὶ ἱμάτια καὶ τάλλα, οἷς αὐτὸς πρὸς 

τὸ σῶμα μέλλοι χρῆσϑαι, dg ἂν τι προςδέοιτο χρὺ: 

σίου ἢ “ἀργυρίου ἢ ἄλλου του, οἷς ταῦτα ποριεῖται ἅ 
ys δὴ ὑπάρχοι: Ovx ἔμοιγβ δοκεῖ. Οὐκοῦν φαίνοιτο 
ἂν ἡμῖν ἔστιν ors ! ἄνϑρωπος οὐδενὸς τούτων δεόμε- 
voc πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν; Οὐ γάρ. Οὐκοῦν 
εἰ ταῦτα ἀχρεῖα φαίνοιτο πρὸς ταύτην. τὴν ἐργασίαν, 
οὐκ ἂν more πάλιν δέοι χρήσιμα φανῆναι; ὑπέκειτο 
γὰρ μὴ οἷόν τὸ εἶναι πρὸς τὴν αὐτὴν ἐργασίαν τοτὲ 
μὲν χρήσιμα, τοτὲ δὲ ἀχρεῖα εἶναι. Ἀλλ οὕτω y: ἂν, 

ἔφη, ὁ αὐτὸς λόγος σοὶ καὶ ἐμοὶ γίγνοιτο" εἰ γάρ πο- 
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τε ταῦτα χρήσιμα 7ίγνοιτο πρὸς τοῦτο, οὐκ ἂν ποτβ 
συμβαίνοι πάλιν ἀχρεῖα εἶναι" νῦν δὲ πρός τινας ἐρ- 

τὰς δὲ χρηστῶν. 
Eyoy ἄν φαίην. "Ap οὖν οἷόν TE μοχϑηρόν τι 

πρᾶγμα πρὸς ἀγαϑοῦ τινος ἐργασίαν χρήσιμον. εἶναι; 

Οὐκ tuor φαίνεται. γαϑὰ δὲ πράγματα ag ἂν 

ταῦτα φαΐημεν εἶναι; ἃ Oi ἀρετὴν ἄνϑρωπος πράττει; 

Φημί. p οὖν οἷόν τε ἄνϑρωπον. μαϑεῖν τι τούτων, 

ὅσα διὰ λόγου. διδάσκεται, εἰ παντάπασιν ἀπεστερημέ- 

γος εἴη τοῦ ἀκούειν ἢ ἑτέρου 1/06; Μὰ AÜ ovx 

ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐχοῦν τῶν χρησίμων φαΐνοιτο ἂν 

ἡμῖν ! πρὸς ἀρετὴν τὸ ἀκούειν, εἴπερ διδακτός 78 ἢ 

ἀρετὴ τῷ ἀκούειν καὶ αὐτῷ καταχρώμεϑα πρὸς τὰς 

τοῖν τ . Φαίνεται. XXVIII. Οὐκοῦν Ἐὐχος D] ia- 

gem οἵα T ἐστὶ τὸν νοσοῦντα παύειν, φαίνοιτο ἂν 

ἡμῖν ἐνίοτε καὶ ἡ ἰατρικὴ TOY: χρησίμων οὐσα τιρὸς 

τὴν ἀρετήν, εἴπερ διὰ τῆς ἰατρικῆς τὸ ἀκούειν πορι- 

σϑείη; Kai οὐδέν γ8 χωλύει. "AQ οὖν πάλιν καὶ εἰ 

τὴν ἰατρικὴν ἀντὶ χρημάτων πορισαίμεϑα, φαίνοιτο ἄν 

ἡμῖν καὶ τὰ χρήματα ὄντα πρὸς ἀρετήν; 
τοῦτό Qe Οὐκοῦν πάλιν ὁμοίως καὶ δὲ 

οὗ τὰ χφήματα χρήσιμα ὄντα πρὸς ἀρετήν; Καὶ γὰρ 

ἔστιν, ἔφη, τοῦτό γε. Οὐκοῦν πάλιν ὁμοίως καὶ n 

οὗ τὰ χρήματα πορισαίμεϑα; Jlayraztagt μὲν οὖν 

'πάντα. "Ag οὖν ἂν σοι δοκεῖ ἄνϑρωπος ἀπὸ μο- 

χϑηρῶν τε καὶ αἰσχρῶν πραγμάτων ἀργύριον αὑτῷ 

πορίσασϑαι, ἀνϑ᾽ ὅτου τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην χτῆ- 

σαιτο, ἡ δύναιτο ἀκούειν ἐκ τοῦ E οἵου τε; τῷ δ᾽ 
αὐτῷ ἐκείνῳ καταχρῆσϑαι πρὸς ἀρετὴν ἢ ἕτερ᾽ ἅττα 

τῶν τοιούτων; Πάνυ μὲν οὖν ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν 

οὐκ Gy τό 7ε μοχϑηρὸν χρήσιμον ἂν εἴη πρὸς ἀρετήν; 

Οὐ γάρ. Οὐκ ἄρα ἀναγκαῖόν ἔστι, δ ὧν ἂν ἐχπο- 

φισαίμεϑα τὰ πρὸς ἕκαστα χρήσιμα, xol ταῦτα πρὸς 

τὰ αὐτὰ χφήσιμα εἶναι. φαίνοιτο γὰρ ἂν ἐνίοτε μο- 

χϑηρὰ πράγματα. πρὸς ἀγαϑόν τι χφήσιμον͵ εἶναι. * 

ἔτι δὲ μᾶλλον xai ἐπὶ τούτου ἂν φανερὰ χένοιτο. 

εἴπερ γὰρ ταῦτα χφήσιμά ἐστι πρὸς ἕκαστα, ὧν ἄνευ 

οὐκ ἂν γένοιτο » εἰ μὴ ταῦτα προὐπάρχοι, φέρε, πῶς 

ἄν τὰ τοιαῦτα φήσαις; dg οἷόν τε ἀμαϑίαν πρὸς ἐπι- 

στήμην χρήσιμον. εἶναι, ἢ νόσον πρὸς ὑγίειαν, ἢ κα- 
χίαν πρὸς ἀρετήν; Οὐκ ἂν ἔγωγε φαίην. XXIX. 

Καὶ μὴν τόδε γ ἄν ὁμολογήσαιμεν ἀδύνατον εἶναι, 
ἐπιστήμην, Eyes ὅτῳ μὴ ἀμαϑία πρύτερον. ὑπάρ- 

ξαι, καὶ ὑγίειαν, ὅτῳ μὴ γ»όσος, οὐδὲ ἀρετήν, ὅτῳ μὴ 

! κακία. Ἔφη γὰρ οὕτως, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Οὐκ ἂν 

! Kol tá ἀρ 

ἄρα Qv '"voiro ἀναγκαῖον εἶναι, ὅσων ἄνευ μὴ οἷόν τ | 

γίγνεσϑαι, ταῦτα καὶ χφήσιμα εἶναι πρὸς τοῦτο. φαί- 
yoiro γὰρ ἄν ἡμῖν. ῆ ἀμαϑία πρὸς ἐπιστήμην Ζρήσι- 
μος οὖσα, καὶ ἡ νόσος πρὸς ὑγίδιαν, καὶ ἡ κακία πρὸς 
ἀρετήν. Σφόδρα δυςπίστως εἶχε καὶ πρὸς τούτους 
τοὺς λόγους, εἰ μὴ πάντα ταῦτα χρήματα ἔσται. XXX. 

eno ba ve gu ; 
"(p Καταμαϑὼν δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ ὅτι imo» εἴη πεῖσαι, ὅπερ ΤΟΣ 
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ἄν τὸ λεγόμενον λίϑον ἑψῆσαι, Ἀλλὰ τούτους μὲν 
τοὺς ; λόγους, ἦν ! δ᾽ ἐγώ, ἐάσωμεν χαίρειν, ἐπειδήπερ 

οὐ δυνατοί ἐσμεν ὁμολογῆσαι, ὁπότερον ταὐτὰ χφήσι- 
μά v ἐστὶ καὶ χρήματα ἢ οὔ" ἐκείνου δὲ πέρι πῶς ἄν 
φαίημεν; πότερον ἄν εὐδαιμονέστερόν τε καὶ βελτίω 
ἡγησαίμεϑα εἶναι ἄνθρωπον, εἰ ὡς πλείστων δέοιτο 

πρὸς τὸ σῶμά r8 καὶ τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων, ἢ εἰ ὡς 
ἐλαχίστων 18 καὶ φαυλοτάτων; μάλιστα δ᾽ ἄν ἴσως 

xol τοῦτο ὧδε ϑεωρηϑείη, εἴ τις αὐτὸν πρὸς αὑτὸν 
E: ἄνϑρωπον παραβάλλων σχοποῖτο, ὁποτέρα τῶν ! 

ἕξεων βελτίων, πότερον ὅταν τύχῃ γοσῶν ἢ ὅταν ὑγι- 
Ἀλλὰ τοῦτό Y. ἔφη; οὐ πολλῆς τιγος τῆς 

σχέψεως δεῖται. Ἴσως γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, παντὶ ἀνϑρώ- 

πῳ εὔπορον γνῶναι, ὅτι ἢ τοῦ ὑχιαίνοντος ἕξις κρείτ- 

cry. 

TOY ἐστὶ τῆς τοῦ κάμνοντος. τί δαί; ποτέρως τυγχά- 

vousv πλειόνων τ8 xol μάλλον παντοδαπῶν δεόμενοι; 
, » ox ς ] 
ὅταν κάμνωμεν ἢ ὅταν ὑγιαίνωμεν; Ὅταν κάμνωμεν. 
Ὅ » AUR CU ΄ a "s 

ταν ἀρὰ QcUvrOL αὐτῶν τυγχανῶμεν φαυλοτατα ἐ- 

κείμενοι, τότε σφόδρα τε καὶ πλείστων τὰ πρὸς ἡδο- 
γὰς τὰς διὰ τοῦ σώματος ἐν ἐπιϑυμίαις τε καὶ δεήσε- 
σίν ἐσμεν; Οὕτως. Οὐκοῦν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, 

ὥςπερ αὐτὸς αὑτοῦ τότε φαίνεται βέλτιστα ἔχων, ὅταν 
ἐλαχίστων τῶν τοιούτων δέηται, οὕτω πάλιν καὶ δυοῖν 
ὄντοιν, εἰ ὃ μὲν τυγχάνοι σφόδρα τε καὶ πολλῶν ἐν 
ἐπιϑυμίᾳ τε καὶ δεήσει ὧν, ὃ δὲ ὀλίγων τε καὶ ἡσύ- 

χως; οἷον τὰ τοιάδε. ὅσοι τῶν ἀνϑρώπων τυγχάνουσι 
κπυβευταὶ ὄντες, οἵα δὲ ̓οἰνόφλυγες, ἕτεροι δὲ γαστρί- 

μαργοι, — ἅπαντα γὰρ ταῦτα οὐδὲν ἕ ἕτερον τυγχάνει 
ὄντα ἢ ἐπιϑυμίαι. Σφόδρα γε. Αἱ δ᾽ 
πᾶσαι οὐδὲν ἕτερον ἢ ἔνδειαΐ τινων. οἵ οὖν πλεῖστα 
τούτων πεπονϑότες ἄνϑρωποι ἐν μοχϑηροτέρᾳ ἕξει 
εἰσὶ τῶν μηδὲν ἢ ὡς ἐλάχιστα τοιαῦτα πεπονϑότων. 

ἐπιϑυμίαι 

x Unt pi aod ^ T so pid ios 
«yv μὲν οὖν ἔγωγε καὶ σφόδρα μοχϑηροὺς rovc 
: c EU o. CRI 

τοιούτους ὑπολαμβάνω εἶναι" καὶ ὅσῳ ἄν μαλλὸν τοι- 

οὕτους, τοσούτῳ καὶ μοχϑηροτέρους. Οὐκοῦν δοκεῖ 
ἡμῖν οὐχ οἷόν τε χρήσιμα εἶναι ταῦτα πρὸς τοῦτο, εἰ 

μὴ τυγχάνοιμεν καὶ δεόμενοι τούτων πρὸς τοῦτο; 
᾿ ΕΞ » » 13 c9 ? - 

duui. Ἡναγκαῖον ἄρα, εἴπερ μέλλει ἡμῖν χρήσιμα εἰ- 
Ξ S9. NOE E NES 

γαι ταῦτα πρὸς τὰς TOU σώματος ϑεραπείας τῶν ἐν- 
- z CUT ; . -Ξ 

δειῶν, ἅμα καὶ δεῖσϑαι ἡμᾶς τούτων πρὸς τοῦτο; 
᾿ “ 
Ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκοῦν ὅτῳ τυγχάνει Bm χρήσιμα 

ὄντα πρὸς τοῦτο, οὗτος ἂν φαΐνοιτο oi πλείστων 

δεόμενος πρὸς τοῦτο, εἴπερ ἀνάγκη τῶν χρησίμων πάν- 

τῶν προςδεῖσϑαι. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτω φαίνεσϑαι. 

ναγκαῖον ἄρα φαΐνεται κατὰ γ8 τοῦτον τὸν λόγο», 
τ : NNI » : 

οἷς τυγχάνει πολλὰ χρήματα ὄντα, τούτους xoi πολ- 

λῶν δεῖσϑαι τῶν πρὸς τὴν τοῦ σώματος ϑεραπείαν 

ἐπιτηδείων" τὰ 090 πρὸς τοῦτο χφήσιμα ὄντα χφήμα- 

τα épalvero. Gers ἐξ ἀνάγκης ἄν ἡμῖν φαίνοιντο οἵ 

πλουσιώτατοι μοχϑηρότατα διακείμενοι, εἴπεο γε καὶ 

πλείστων τοιούτων ἐνδεεῖς οντες. 

— 5 9 4; 9 — — 
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TA TOY AIAAOT OY IIPOXQTIA. : 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ, KALELTOdO€O0N 

* Αἰ λειτοφῶντα τὸν ριστωνύμου τις ἡμῖν διηγεῖτο 
ἔναγχος, ὅτι “υσίᾳ διαλεγόμενος τὰς μὲν μετὰ Xo- 
χράτους διατριβὰς ψέγοι, τὴν Θφασυμάχου δὲ ξυνου- 
σίαν ὑπερεπαινοῖ. ΚΛΕΙ. Ὅστις, [5] Σώκρατες, οὐκ 

ὀρϑὼῶς ἀπεμνημόνευέ σοι τοὺς ἐμοὶ περὶ σοῦ γϑνομέ- 

γους λόγους πρὸς “Τυσίαν᾽ τὰ μὲν γὰρ ἔγωγε οὐκ ἐπῇ- 
vovv G8, τὰ δὲ καὶ ἐπήνουν. ἐπεὶ δὲ δῆλος εἰ μεμφό- 
μενος μὲν μοι, πιροςποιούμενος, δὲ μηδὲν φροντίξειν, 
ἥδιστ᾽ ἂν σοι διεξέλϑοιμι αὐτοὺς αὐτός, ἐπειδὴ χαὶ 
μόνω τυγχάνομεν ὄντε, ἵνα ἧττόν ua ἡγῇ πρὸς σὲ 

φαύλως ἔχειν. νῦν γὰρ ἴσως οὐκ ὀρϑῶς ἀκήκοας, ὥςτε 

φαίνει πρὸς ἐμὲ ἔχειν τραχυτέρως τοῦ δέοντος. εἰ δέ 
μοι δίδως παῤῥησίαν, ἥδιστ᾽ ἂν δεξαίμην καὶ ἐθέλω 

ΣΩ. MAX αἰσχρὸν μὴν σοῦ γε ὠφελεῖν με d 

προϑυμουμένου μὴ ὑπομένειν" δῆλον γάρ, ὡς γνούς, 
ὅπῃ χείρων εἰμὶ καὶ βελτίων, τὰ μὲν ἀσκήσω καὶ διώ- 
ξομαι, τὰ δὲ φεύξομαι κατὰ κράτος. ΚΛΕΙ. ἤκούοις 

ἂν. Ἐγὼ γάρ, e Σώκρατες, σοὶ συγγιγνόμενος πολ- 
λάκις ἐξεσεληττόμην ἀκούων, xol. μοι ἐδόκεις παρὰ τοὺς 

ἄλλους ἀνϑρώπους κάλλιστα λέγειν» 

λέγειν. 

071016 ἐπιτιμῶν 
τοῖς ἀνθρώποις, ὥςπερ ἐπὶ μηχανῆς τραγικῆς ϑεός, 
ὕμνεις λέγων" Ποῖ φέρεσϑε, ὥνϑρωποι, καὶ ἀγνοδῖτα 

οὐδὲν τῶν δεόντων πράττοντες, οἵτινες !x χφημάτων μὲν 
πέρι πᾶσαν τὴν σπουδὴν ἐ ἔχετε, ὅπως ὑμὶν ἔσται, τῶν 
δ᾽ υἱέων οἷς ταῦτα παραδώσετε, ὅπως ἐπιστήσονται 
χρῆσϑαι δικοίως τούτοις, ἀμελεῖτε, καὶ οὔτε διδασκά- 
λους αὐτοῖς εὑρίσκετε τῆς δικαιοσύνης, εἴπερ μαϑητόν, 
εἰ δὲ μελετητόν 16. καὶ ἀσκητόν, οἵτινες ἐξασκήσουσι 

καὶ ἐκμελετήσουσιν i ἱκανῶς. οὐδέ r ἔτι πρότερον ὑμᾶς 
αὐτοὺς οὕτως ἐθεραπεύσατο, ἀλλ᾽ ὁρῶντες γθάμματα 
καὶ μουσικὴν καὶ γυμναστικὴν ὑμᾶς τϑ αὐτοὺς καὶ τοὺς 
παῖδας ! ' ὑμῶν ἱκανῶς μεμαϑηκότας, ἃ δὴ παιδείαν 
ἀρετῆς εἶναι τελέαν io, κἄπειτα οὐδὲν ἧττον χα- 
κοὺς γιγνομένους περὶ τὰ χοήματα, πῶς οὐ καταφρο- 

γεῖτε τῆς νῦν παιδεύσεως οὐδὲ ζητεῖτε, οἵτινες ὑμᾶς 
παύσουσι ταύτης τῆς ἀμουσίας; καίτοι διά γε ταύτην 

τὴν πλημμέλειαν καὶ ῥᾳθυμίαν, ἀλλ᾿ οὐ διὰ τὴν ἐν τῷ 
ποδὶ πρὸς τὴν λύραν ἀμετρίαν καὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ 
καὶ nime πόλεσιν ἀμέτρως καὶ ἀναρμόστως προςφε- 

ρόμεναι στασιάζουσι ! καὶ πολεμοῦντες τὰ ἔσχατα δρῶ- 
σι καὶ πάσχουσιν. ὑμεῖς δέ φατε οὐ OU ἀπαιδευσίαν 
οὐδὲ δὶ ἀγνοιαν, ἀλλ᾽ ἑκόντας τοὺς ἀδίκους ἀδίκους 

δῖναι. πάλιν δ᾽ αὖ τολμᾶτε, Aéy&u ὡς αἰσχρὸν καὶ 

ϑεομισὲς ἢ ἀδικία. πῶς οὖν δή τις τό γ8 τοιοῦτον 
κακὸν ἑκὼν αἱροῖτ᾽ ἂν; ἥττων. ὃς ἄν ἡ, φατέ, τῶν 
ἡδονῶν. οὐκοῦν καὶ τοῦτ᾽ ἀκούσιον, εἴπερ τὸ νικᾶν 
ἑκούσιον; ὥςτε ἐκ παντὸς τρύπου τό γε ἀδικεῖν ἀκού- 
σιον ὁ λόγος αἱρεῖ, καὶ δεῖν ἐπιμέλειαν τῆς νῦν πλείω 

ποιεῖσϑαι ! πάντ᾽ ἀνδρα ἰδίᾳ Ll ἅμα καὶ δημοσίᾳ 

ξυμπάσας τὰς πόλεις. Ταῦτ οὖν, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ 
ὅταν ἀκούω σοῦ ϑαμὰ Λε ποθ. xot μάλα ἄγαμαι 

καὶ ϑαυμαστῶς ὡς ἐπαινῶ. καὶ ὁπόταν αὐ φῇς τὸ 
ἐφεξῆς τούτῳ, τοὺς ἀσκοῦντας μὲν τὰ σώματα, τῆς 
δὲ ψυχῆς ἡμεληκότας ἕτερόν τι πράττειν τοιοῦτον, τοῦ 
μὲν ἄρξοντος ἀμελεῖν, περὶ δὲ τὸ ἀρξόμενον ἐσπουδα- 

κέναι, καὶ ὅταν λέγῃς, ὡς, ὅτῳ τις μὴ ἐπίσταται χρὴῆ- 

σϑαι, κρεῖττον ἐᾶν τὴν τούτου χρῆσιν" εἰ δή τις μὴ 
ἐπίσταται ὀφϑαλμοῖς xenon μηδὲ ὠσὶ μηδὲ ξύμπαν- 
τι τῷ σώματι, τούτῳ μήτε ἀκούειν wis ὁρᾶν μήτ᾽ 
gu χρείαν μηδεμίαν χρῆσϑαι τῷ σώματι κρεῖττον 

ἢ ὁπῃοῦν χρῆσϑαι. καὶ δὴ καὶ περὶ τέχνην ὡςαύτως. 
* ὅςτις γὰρ δὴ μὴ ἐπίσταται τῇ ἑαυτοῦ λύρᾳ χρῆσϑαι, 
δῆλον ὡς οὐδὲ "πῇ τοῦ γείτονος, οὐδὲ ὅςτις μὴ τῇ τῶν 
ἄλλων, οὐδὲ τῇ ἑαυτοῦ, οὐδ᾽ ἄλλῳ τῶν ὀργάνων o οὐδὲ 

κτημάτων, οὐδενί. καὶ τελευτᾷ δὴ καλῶς ὃ λόγος οὗτός 
σοι, ὡς ὅςτις ψυχῇ μὴ ἐπίσταται χφῆσϑαι, τούτῳ τὸ 
ἄγειν ἡσυχίαν τῇ ψυχῇ καὶ μὴ ζῆν χρεῖττον ἢ Uv 
πράττοντι καϑ' αὑτόν" εἰ δέ τις ἀγάγκη ζῆν εἴη, δού- 
λῳ ἄμεινον ἢ ἐλευϑέρῳ διάγειν τῷ τοιούτῳ τὸν βίον 
ἐστὶν ἄρα, καϑάπερ πλοίου ! παραδόντι τὰ πηδάλια 
τῆς διανοίας ἄλλῳ, τῷ μαϑόντι τὴν τῶν ἀνϑρώπων 
κυβερνητικήν, ἣν δὴ σὺ πολιτικήν, ὦ Σώκρατες, ἐπονο- 
μάζεις πολλάκις, τὴν αὐτὴν δὴ ταύτην δικαστικήν xe 
καὶ δικαιοσύνην ὡς ἔστι λέγων. Τούτοις δὴ τοῖς λό- 
γοις καὶ ἑτέροις τοιούτοις παμπόλλοις xoi παγκάλως 

λεγομένοις, ὡς διδακτὸν ἀρετὴ καὶ πάντων ἑαυτοῦ δεῖ 

μάλιστα ἐπιμελεῖσϑαι, σχεδὸν οὔτ᾽ ἀντεῖπον πώποτϑ 

ovr οἶμαι μήποϑ᾽ ὕστερον ἀντείπω" προτρεπτιχωτά- 
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ὥςπερ καϑεύδοντας ἐπεγείρειν ἡμᾶς. προρεῖχον δὴ τὸν 

γοῦν τὸ μετὰ ταῦτα ὡς ἀχουσόμενος, ἐπανερωτῶν οὐ 

τι σὲ τὸ πρῶτον, a “Σώκρατες, ἀλλὰ τῶν ἡλικιωτῶν 1 τϑ 

καὶ συνεπιϑυμητῶν. ἢ ἑταίρων σῶν E ὅπως δεῖ πρὸς 

| σὲ περὶ αὐτῶν τὸ τοιοῦτον ὁ ὀνομάζειν. τούτων γὰρ τούς 

τι μάλιστα εἶναι δοξαζομένους ὑπὸ σοῦ πρώτους ἐπα- 

γηρώτων πυνϑανόμενος, τίς ὁ μετὰ ταῦτ᾽ εἴη λόγος, 
Ε : a eL E 

D καὶ κατὰ ! σὲ τρύπον τινὰ ὑποτείνων αὐτοῖς 42 βέλ- 

τιστοι, ἔφην, ὑμεῖς, πῶς ποτὲ νῦν ἀποδεχόμεϑα τὴν 
Σωκράτους προτροπὴν ἡμῶν ἐπὶ ἀρετήν; ὡς ὄντος μό- 
dl τούτου, ἐπεξελϑεῖν δὲ οὐκ ἔνι τῷ πράγματι καὶ 
"λαβεῖν αὐτὸ τελέως, ἀλλ᾽ ἡμῖν παρὰ πάντα δὴ τὸν 

βίον ἔργον τοῦτ᾽ ἔσται, τοὺς μήπω προτετραμμένους 
mu καὶ ἐκείνους αὖ érégovs; ἢ δεῖ τὸν Xo- 
χράτη᾽ χαὶ ἀλλήλους ἡμᾶς τὸ μετὰ τοῦτ᾽ ἐπανερωτᾶν, 

ὁμολογήσαντας τοῦτ αὐτὸ ἀνθρώπῳ! πρακτέον εἶναι, 

τί τοὐντοῦϑεν; πῶς ἄρχεσϑαι δεῖν φαμὲν δικαιοσύνης 
πέρι μαϑήσεως; ὥςπερ ἂν εἴ τις ἡμᾶς προὔτρεπε τοῦ 
σώματος ἐπιμέλειαν ποιδῖσϑαι, μηδὲν προνοοῦντας 

ὁρῶν, ,καϑάπερ παῖδας, ὡς ἔστι τις γυμναστικὴ καὶ 
ἰατρική, χὰπειτα ὠνείΐδιζβ λέγων, ὡς αἰσχρὸν πυρῶν 

μὲν καὶ χριϑῶν καὶ ἀμπέλων ἐπιμέλειαν πᾶσαν ποιεῖ- 

ants καὶ ὅσα TOU σώματος ἕνεκα διαπονούμεϑά τε 

καὶ κτώμεϑα, τούτου δ᾽ αὐτοῦ μηδεμίαν τέχνην μηδὲ 
μηχανήν, ὅπως ὡς βέλτιστον ἔ ἔσται τὸ σῶμα, ἐξευρί- 
σκει», καὶ ταῦτα οὖσαν. εἰ δ᾽ ἐπανηρόμεϑα τὸν ταῦϑ' 
ἡμᾶς προτρέποντα ““ἔγεις δὲ εἶναι τίνας ταύτας * τὰς 

τέχνας; εἶπεν ἄν ἴσως, ὅτι Τυμναστικὴ καὶ ἰατρική. 

xci νῦν δὴ τίνα φαμὲν εἶναι τὴν ἐπὶ τῇ τῆς ψυχῆς 
ἀρετῇ τέχνην; λεγέσϑω. Ὅ δὴ δοκῶν αὐτῶν ἐῤῥωμε- 
»έστατος εἶναι πρὸς ταῦτα ἀποκρινόμενος. εἶπέ μοι 
ταύτην τὴν τέχνην εἶναι, ἥνπερ ἀκούεις σὺ λέγοντος, 
ἔφη; Σωκράτους, οὐχ ἄλλην ἢ δικαιοσύνην. Εἰπόντος 
δ᾽ ἐμοῦ: Μή μοι τὸ ὄνομα μόνον εἴπης, ἀλλ ὧδε. 
ἰατρική πού τις λέγεται τέχνη" ταύτης δ᾽ ἐστὶ διττὰ 

τὰ ἀποτελούμενα, τὸ μὲν ἰατροὺς ' ἀεὶ πρὸς τοῖς οὐ- 
σιν ἑτέρους ἐξεργάζεσϑαι, τὸ δὲ ὑγίειαν" ἔστι δὲ τού- 
τῶν ϑάτερον οὐχέτι τέχνη, τῆς τέχνης δὲ τῆς διδασχού- 
σης τε καὶ διδασκομένης & ἔργον, ὃ δὴ λέγομεν ὑγίειαν. 
xai τεκτονικῆς δὲ κατὰ ταὐτὰ οἰκία τε καὶ τεχτονικὴ 
τὸ μὲν ἔργον, τὸ δὲ δίδαγμα. τῆς δὴ δικαιοσύνης ὡς- 
αὕτως τὸ μὲν δικαίους ἔστω ποιεῖν, καϑάπερ ἐχεῖ τοὺς 
τεχνίτας ἑκάστους" τὸ δ᾽ ἕτερον, ὃ δύναται ποιεῖν ἡμῖν 
ἔργον ὁ δίκαιος, τί τοῦτό φαμεν; εἰπέ. Οὗτος μέν, 
ὡς οἶμαι, τὸ συμφέρον ! ἀπεκρίνατο, ἄλλος δὲ τὸ δέον, 

ἕτερος δὲ τὸ ὠφέλιμον, ὃ δὲ τὸ λυσιτελοῦν. ἐπανήειν 

δὴ ἐγὼ λέγων ὅτι Κἀχεῖ τά γ8 ὀνόματα ταῦτ ἐστὲν 
ἐν ἑκάστῃ τῶν πεχνῶν, ὀρϑῶς πράττειν, λυσιτελοῦντα, 
ὠφέλιμα καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα: ἀλλὰ πρὸς ὃ τι ταῦτα 

πάντα τεΐνει, ἐρεῖ τὸ ἴδιον ἑκάστη τέχνη, οἷον ἢ τε- 
χτονικὴ τὸ εὖ, τὸ καλῶς, τὸ δεόντως, ὥςτε τὰ ξύλινα, 
φήσει. σκεύη γίγνεσθαι, & δὴ οὐκ ἔστι er λεγέ- 
σϑω δὴ καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης ὡραύτως. ! Τελευτῶν 

ἀπεκρίνατό τις, [5] “Σώκρατές, μου. τῶν σῶν ἑταίρων, 
ΞῸΣ χκομψότατα ἔδοξεν εἰπεῖν, ὅτι τοῦτ᾽ εἴη τὸ τῆς 
e ἴδιον ἔργον, δ τῶν ἄλλων οὐδεμιᾶς, φιλίαν 

ἐν ταῖς πόλεσι. ποιεῖν. οὗτος δ᾽ αὖ ἐρωτώμενος τὴν 
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φιλίαν ἀγαϑόν v ἔφη εἶναι καὶ οὐδέποτε κακόν" τὰς 
δὲ τῶν παίδων φιλίας καὶ τὰς τῶν ϑηρίων, ἃς ἡμεῖς 
τοῦτο τοὔνομα ἐπονομάζομεν, οὐκ ἀπεδέχετο εἶναι φι- 
λίας ἐπανερωτώμενος" συνέβαινε γὰρ αὐτῷ τὰ πλείω 

τὰς τοιαύτας βλαβερὰς ! ἢ ἀγαϑὰς εἶναι. φεύγων δὴ 

τὸ τοιοῦτον οὐδὲ φιλίας ἔφη τὰς τοιαύτας εἶναι, ψευ- 
δῶς δὲ ὀνομάζειν αὐτὰς τοὺς οὕτως ὀνομάζοντας" τὴν 

δὲ ὄντως καὶ ἀληϑῶς φιλίαν εἶναι σαφέστατα ὁμό- 

γοιαν. τὴν δὲ ὁμόνοιαν ἀνερωτώμενος εἰ ὁμοδοξίαν el- 
γαι λέγοι ἢ ἐπιστήμην, τὴν μὲν ὁμοδοξίαν ἠτίμαζεν" 
ἠναγκάζοντο γὰρ πολλαὶ καὶ βλαβεραὶ γίγνεσϑαι ὅμο- 

δοξίαι ἀνθρώπων, τὴν δὲ φιλίαν ἀγαϑὸν ὡμολογήκει 

πάντως εἶναι καὶ δικαιοσύνης € ἔργον, ὥςτε ταὐτὸν ἔφη- 
gs» εἶναι ὁμόνοιαν [καὶ] ἐπιστήμην οὖσαν, ἀλλ᾿ ov 

δόξαν. ὅτε δὴ ἐνταῦϑα ἦμεν τοῦ λόγου ἀποροῦντες, 

οἵ παρόντες * ἱκανοὶ ἦσαν ἐπιπλήπτειν τὸ αὐτῷ καὶ 
λέγειν ὅτι περιδεδράμηκεν εἰς ταὐτὸν ὃ λόγος τοῖς 
πρώτοις, καὶ ἔλεγϑν ὅτι Καὶ ἡ ἰατρικὴ ὁμόνοιά τίς 
ἐστι καὶ ἅπασαι αἵ τέχναι, καὶ περὶ ὅτου εἰσὶν ἔχουσι 
λέγειν" τὴν δὲ ὑπὸ σοῦ λεγομένην δικαιοσύνην ἢ 7 ὁμό- 

»οιαν, ὅποι τείνουσά ἐστι, διαπέφευγε, καὶ ἄδηλον αὐ- 

τῆς ὃ i| ποτ᾿ ἔστι τὸ ἔργον. Ταῦτα, à Σώχρατες, 

ἐγὼ τελευτῶν καὶ σὲ αὐτὸν ηρώτων, καὶ εἶπές μοι δι- 
καιοσύνης εἶναι τοὺς μὲν ἐχϑροὺς βλάπτειν, ! τοὺς δὲ 
φίλους εὖ ποιεῖν. ὕστερον δὲ ἐφάνη βλάπτειν γε οὐδέ- 
zt016 ὃ δίκαιος οὐδένα. πάντα γὰρ £m ὠφελείᾳ πάν- 
τας δρᾶν. ταῦτα δὲ οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δίς, ἀλλὰ πολὺν 

δὴ ὑπομείνας χφόνον καὶ λιπαρῶν ἀπείρηκα, νομίσας 
σε τὸ μὲν προτρέπειν εἰς ἀρετῆς ἐπιμέλειαν xulliar 

ἀνϑρώπων δρῶν, δυοῖν δὲ ϑάτερον, ἢ τοσοῦτον μόν ον 

δύνασϑαι, μακρότερον δὲ οὐδέν, ὃ ὃ γένοιτ᾽ ἄν καὶ περὶ 

ἄλλην ἡντιναοῦν. τέχνην, οἷον μὴ ὄντα κυβερνήτην κα- 
ταμελετῆσαι ^ τὸν ἔπαινον περὶ αὐτῆς, ὡς πολλοῦ τοῖς 

ἀνϑρώποις ἀξία, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὡςαύ- 

TOS. ταὐτὸν δὴ καὶ coi τις ἐπενέγκοι τάχ ἂν περὶ δι- 
καιοσύνης, ὡς οὐ μᾶλλον ὄντι δικαιοσύνης ἐπιστήμονι, 

διότι καλῶς αὐτὴν ἐγκωμιάζεις. οὐ μὴν TO γ8 ἐμὸν 

οὕτως ἔχει. δυοῖν δὲ ϑάτερον, ἢ οὐκ εἰδέναι σε ἢ οὐκ 
ἐθέλειν αὐτῆς ἐμοὶ κοινωνεῖν. διὰ ταῦτα δὴ καὶ πρὸς 
Θρασύμαχον, οἶμαι, πορεύσομαι καὶ ἄλλοσε ὅποι δύ- 

γαμαι, ἀπορῶν" ἐπεὶ εἴ y ἐθέλοις σὺ ! τούτων μὲν 

ἤδη παύσασϑαι πρὸς ἐμὲ τῶν λόγων τῶν προτρεπτι- 

κῶν. οἷον δὲ, εἰ περὶ γυμναστικῆς προτετραμμένος ἢ 
τοῦ σώματος δεῖν μὴ ἀμελεῖν, τὸ ἐφεξῆς ἄν τῷ προ- 
τρεπτικῷ λόγῳ ἔλεγες, οἷον τὸ σῶμά pov φύσει ὃν 
οἵας ϑεραπείας δεῖται" καὶ νῦν δὴ ταὐτὸν γιγνέσϑω. 

ϑὲς τὸν Κλειτοφῶντα ὁμολογοῦντα, ὡς ἔστι καταγέ- 

λαστον τῶν μὲν ἄλλων ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι, ψυχῆς 
δέ, ἧς ἕνεκα τάλλα διαπονούμεϑα, ταύτης ἠμεληκέναι" 

καὶ τἄλλα ! πάντα οἵου ue νὺν οὕτως 
τούτοις ἑξῆς, ἃ καὶ νῦν δὴ διῆλϑον. καὶ σου δεόμενος 
λέγω μηδαμῶς ἄλλως ποιεῖν, ἵνα μή, καϑάπερ νῦν, τὰ 

μὲν ἐπαινῶ σε πρὸς “Δυσίαν καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, τὰ 

δέ τι καὶ ψέγω. μὴ μὲν γὰρ προτετραμμένῳ ge àv- 
ϑρώπῳ, ὦ “Σώκρατες » ἄξιον εἶναι τοῦ παντὸς φήσω, 
προτετραμμένῳ δὲ σχεδὸν καὶ ἐμπόδιον τοῦ πρὸς τέ- 
λος ἀρετῆς ἐλϑόντα εὐδαίμονα γενέσϑαι. 

5» D D 
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* Ato τὸ κατὰ πάντα χρόνον καὶ πρότερον ὃν 
καὶ νῦν μὴ ἐφϑαρμένον. 

Θεὸς ζῶον ἀϑάνατον, αὔταρκες πρὸς εὐδαιμονίαν" 

οὐσία ἀΐδιος, τῆς τἀγαϑοῦ φύσεως αἰτία. 

Τένεσις κίνησις εἰς οὐσίαν" μετάληψις οὐσίας" πό- 
ρευσις εἰς τὸ εἶναι. 

Ἥλιος πῦρ οὐράνιον, ὃ μόνον ἀπ᾿ ἠοῦς μέχρι δεί- 
Axe τοῖς αὐτοῖς ἔστιν ὁραϑῆναι᾽ ἄστρον ἡμεροφανές" 

ζῶον ! ἀΐδιον, ἔμψυχον, τὸ μέγιστον. 

Χρόνος ἡλίου κίνησις, μέτρον φορᾶς. 
Ἡμέρα ἡλίου πορεία «m ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς" 

φῶς τοὐναντίον νυκτί. 
Ἕως ἡμέρας ἀρχή" τὸ πρῶτον φῶς ἀπὸ τοῦ ἡλίου. 
Μεσημβρία χρόνος, ἐν c τῶν σωμάτων αἵ σκιαὶ 

ἐλαχίστου μήκους κοινωνοῦσιν. 
Δεΐλη ἡμέρας τελευτή. 
INVE σκότος τοὐναντίον ἡμέρᾳ" ἡλίου στέρησις. 

Τύχη φορὰ ἐξ ἀδήλου εἰς ἄδηλον, καὶ ἐκ τοῦ αὐ- 
τομάτου αἰτία δαιμονίας πράξεως. 

Τῆρας φϑίσις ἐμψύχου ! ὑπὸ χρόνου γιχνομένη. 

Πνεῦμα κίνησις ἀέρος περὶ τὴν γῆν. 
Ἀὴρ στοιχεῖον, οὗ πᾶσαι GL κατὰ τόπον κινήσεις 

κατὰ φύσιν εἰσίν. 

Οὐρανὸς σῶμα περιέχον πάντα τὰ αἰσϑητὰ πλὴν 
αὐτοῦ τοῦ ἀνωτάτω ἀέρος. 

ψυχὴ τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινοῦν᾽ αἰτία κινήσεως ζωτι- 

κῆς ζώων. 
Δύναμις τὸ καϑ'᾽ αὑτὸ ποιητικόν. 
Ὄψις ἕξις διακριτικὴ σωμάτων. 
"Ourovr μυελὸς ὑπὸ ϑερμοῦ παγεΐς. 
Στοιχεῖον τὸ συνάγον καὶ διαλύον τὰ σύνϑετα. 

ρετὴ διάϑεσις ἡ βελτίστη" ἕξις ϑνητοῦ ζώου xod 
! αὑτὴν ἐπαινετή" ἕξις, xaO" ἣν τὸ ἔχον ἀγαϑὸν λέγε- 

ται" κοινωνία νόμων δικαία" διάϑεσις, καϑ' ἣν τὸ δια- 
κείμενον τελείως σπουδαῖον λέγεται" ἕξις ποιητικὴ δὺ- 

γομίας. 

Φρόνησις δύναμις ποιητικὴ καϑ' αὑτὴν τῆς ἀν- 
ϑρώπου εὐδαιμονίας" ἐπιστήμη ἀγαϑῶν καὶ κακῶν" 
διάϑεσις, xcÓ' ἣν κρίνομεν, τὶ πρακτέον καὶ τὶ οὐ 

πρακτέον. 
Δικαιοσύνη ὁμόνοια τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτήν, καὶ 

εὐταξία ! τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν πρὸς ἀλληλά τὸ καὶ 
περὶ ἀλληλα᾿ ἕξις διανεμητικὴ τοῦ κατ ἀξίαν ἑκάστῳ" 
ἕξις, xa ἣν ὃ ἔχων προαιρετικός ἐστι τῶν φαινομέ- 
yay αὐτῷ δικαίων" ἕξις ἐν βίῳ »όμου ὑπήκοος" ἰσότης 
xowgyum ἕξις ὑπηρετικὴ ὀρϑῶν »όμων. 

“Σωφροσύνη μετριότης τῆς ψυχῆς περὶ τὰς ἐν αὐτῇ 
κατὰ φύσιν γιγνομένας ἐπιϑυμίας τὸ καὶ ἡδονάς" εὑ- 
αρμοστία καὶ εὐταξία ψυχῆς πρὸς τὰς κατὰ φύσιν 

| κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον 
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ἡδονὰς xoi λύπας" συμφωνία ψυχῆς πρὸς τὸ ἄρχειν 
καὶ ἄρχεσϑαι᾽ αὐτοπραγία κατὰ φύσιν" εὐταξία ψυ- 
χῆς" λογιστικὴ ὁμιλία ψυχῆς περὶ καλῶν καὶ αἰσχρῶν" 
ἕξις, xad" * ἣν 0 ἔχων αἱρετικός ἐστι καὶ εὐλαβητικὸς 

ὧν χρή. 
νδρεία ἕξις ψυχῆς ἀκίνητος ὑπὸ φόβου: ϑάρσος 

πολεμικόν" ἐπιστήμη τῶν κατὰ πόλεμον πραγμάτων" 
ἐγκράτεια ψυχῆς πρὸς τὰ φοβερὰ καὶ δεινά: τόλμα 
ὑπηρετικὴ φρονήσξως" εὐϑαρσία ἐπὶ ϑανάτου προςδο- 
xg ἕξις διαφυλακτικὴ λογισμῶν ὀρϑῶν ἐν κινδύνοις" 

ῥώμη πρὸς κίνδυνον ἀντίβῥοπος" ῥώμη καρτερικὴ πρὸς 
ἀρετήν" ἠρεμία ψυχῆς περὶ τὰ δεινὰ καὶ ϑαρσαλέα 

φαινόμενα" σωτηρία ' δογμάτων 
28" ' , » ἢ 
ἀδήλων περὶ τὰ δεινά" ἐμπειρία πολέμου" ἕξις ἐμμε- 
vire γόμου. 

Ἐγχράτεια δύναμις ὑπομενητιχὴ λύπης" ἀκολούϑη- 
σις τῷ ὀρϑῷ λογισμῷ" δύναμις ἀνυπέρβλητος τοῦ ὑπο- 
ληφϑέντος ὀρϑῷ λογισμῷ. 

«Αὐτάρκεια τελειότης κτήσεως eyed Qr 
ἣν οἱ ἔχοντες αὐτοὶ αὑτῶν ἄρχουσιν. 

᾿Επιείκεια δικαίων καὶ συμφερόντων 
μετριότης ἐν συμβολαίοις" εὐταξία ψυχῆς λογιστικὴ 
πρὸς τὰ καλὰ καὶ αἰσχρα. 

Καρτερία ! ὑπομονὴ λύπης ἕνεκα τοῦ καλοῦ" ὑπο- 
μονὴ πόνων ἕνεκα τοῦ καλοῦ. 

Θάρσος ἀπροςδοκία κακοῦ" 
παρουσίαν. 

Ano ἕξις, καϑ' ἣν ἀνέμπτωτοϊ ἐσμεν εἰς λύπας. 

φιλοπονία ἕξις ἀποτελεστικὴ οὗ ὧν προέΐληται" 
καρτερία ἑκούσιος" ἕξις ἀδιάβλητος πρὸς πόνον. 

«Αἰδὼς τολμήσεως ὑποχώρησις ἑκουσία δικαίως καὶ 
πρὸς τὸ βέλτιστον φανέν" καταλαβὴ ἑκουσία τοῦ βελ- 
τίστου" εὐλάβεια ὀρϑοῦ ψόγου. 

᾿Ἐλευϑερία ἡγεμονία ! βίου: αὐτοκρατεια ἐπὶ παν- 
τί" ἐξουσία τοῦ xod ἑαυτὸν ἐν flo: ἀφειδία ἐν χρή- 
σει καὶ ἐν κτήσει οὐσίας. 

᾿Ελδυϑεριότης, ἕξις πρὸς τὸ χρηματίζεσϑαι ὡς δεῖ" 

πρόςϑεσις καὶ κτῆσις οὐσίας ὡς χρῇ. 
Πραύτης κατάστασις κινήσεως τῆς Vm ὀργῆς" κρᾶ- 

σις ψυχῆς σύμμετρος. 
Κοσμιότης ὕπειξις ἑκουσία πρὸς τὸ φανὲν βέλτι- 

στον" δὐταξία περὶ κίνησιν σώματος. 

Εὐδαιμονία, ἀγαϑὸν ἐκ πάντων ἀγαϑῶν συγκεῖμε- 
vov" δύναμις αὐτάρκης πρὸς τὸ εὖ ζῆν" τελειότης κατ᾽ 
ἀρετήν" ! ὠφέλεια αὐτάρκης ζώου. 

'Μεγαλοπρέπεια ἀξίωσις κατὰ λογισμὸν ὀρϑὸν τὸν 
, 

σεμνότατον. 
Ἀιγχίνοια εὐφυία ψυχῆς, καϑ' ἣν ὁ ἔχων στοχα- 

στικός ἐστιν ἑκάστῳ τοῦ δέοντος" ὀξύτης νοῦ. 

ἕξις, καϑ' 

: * 
ἀνεκπληξία διὰ κακοῦ 
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Χρηστότης ἤϑους ἀπλαστία μετ εὐλογιστίας" 
ἤϑους σπουδαιότης. 

“Καλοκαγαϑία ἕξις προαιρετικὴ τῶν βελτίστων. 
“Μεγαλοψυχία χρῆσις τοῖς ξυμβαίνουσιν ἀστεία" 

μεγαλοπρέπεια ψυχῆς μετὰ λόγου. 

Φιλανϑρωπία ἕξις εὐάγωγος ἤϑους πρὸς ἀνϑρώ- 

ποῦ φιλίαν" ἕξις εὐεργετικὴ ἀνϑρώπων᾽ χάριτος σχέ- 
, 2 2 , 

Gic" μνήμη uer εὐεργεσίας. 
Εὐσέβεια δικαιοσύνη περὶ ϑεούς" δύναμις ϑερα- 

πευτικὴ ϑεῶν ἑχούσιος᾽ περὶ ϑεῶν τιμῆς * ὑπόληψις 
ὀρϑή᾽" ἐπιστήμη τῆς περὶ ϑεῶν τιμῆς. 

᾿᾿γαϑὸν τὸ αὑτοῦ ἕνεκεν. 
᾿Ἀφοβία ἕξις, καϑ' ἣν ἀνέμπτωτοΐ ἐσμεν εἰς φόβους. 
πάϑεια ἕξις, καϑ' ἣν ἀνέμπτωτοΐ ἐσμεν εἰς 

πάϑη. 

Εἰρήνη ἡσυχία ἐπ᾽ ἔχϑρας πολεμικάς. 
᾿Ῥᾳϑυμία ῥᾳστώνη ψυχῆς ἀπάϑεια τοῦ ϑυμοει- 

δοῦς. 

Δεινότης διάϑεσις, xa ἣν ὁ ἔχων στοχαστιχὸς 

ἐστι τοῦ ἰδίου τέλους. 
Φιλία ὁμόνοια ὑπὲρ καλῶν καὶ δικαίων" ngouiga- 

σις βίου τοῦ αὐτοῦ" U* ὁμοδοξία περὲ προαιρέσεως καὶ 
πράξεως" ὁμόνοια περὶ ! βίου κοινωνίαν uer εὐνοίας" 
κοινωνία τοῦ εὖ ποιῆσαι καὶ παϑεῖν. 

Εὐγένεια ἀρετὴ εὐγενοῦς ἤϑους" εὐαγωγία ψυχῆς 
πρὸς λόγους καὶ πράξεις. 

"Aigeais δοκιμασία ὀρϑή. 
Εὔνοια αἵρεσις" ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον ἀσπα- 

σμός. 
Οἰκειότης ταὐτοῦ γένους κοινωνία. 

Ὁμόνοια κοινωνία τῶν ὄντων ἁπάντων" συμφωνία 
γοημάτων καὶ ὑπολημμάτων. 

᾿᾿ιγάπησις ἀπόδεξις παντελής. 
Πολιτικὴ ἐπιστήμη καλῶν καὶ συμφερόντων ἐπι- 

στήμη ποιητικὴ δικαιοσύνης ἐν πόλει. 
€ , τὰ 

Ἑταιρεία ! φιλία κατὰ συνήϑειαν ὁ ἐν τοῖς xad 

ἡλικίαν γεγϑνημένοις. 

 Evfoviia ἀρετὴ λογισμοῦ σύμφυτος. 
Πίστις ὑπόληψις ὀρϑὴ τοῦ οὕτως ἔχειν, ὡς αὐτῷ 

φαίνεται" βεβαιότης ἤϑους. 
Maj eux ἕξις. ἐν καταφάσει καὶ ἀποφάσει" ἐπι- 
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Εὐνομία πειϑαρχία νόμων σπουδαίων. 
Εὐφροσύνη ἐπὶ τοῖς τοῦ σώφρονος ἔργοις χαρά. 
Tiu δόσις ἀγαϑῶν ἐν ταῖς δί ἀρετὴν πράξεσι 

διδομένων" ἀξίωμα ἀπ᾽ ἀρετῆς σχῆμα σεμνότητος" 

τήρησις ἀξιώματος. 

“Προϑυμία ἐμφανισμὸς προαιρέσεως πρακτικῆς. 

Χάρις εὐεργεσία ἑκούσιος: ἀπόδοσις ἀγαϑοῦ" 

ὑπουργία ἐν καιρῳ. 

Ὁμόνοια ὁμοδοξία ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων, ὡς 
δεῖ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι. 

“Πολιτεία κοινωνία πλήϑους ἀνϑρώπων αὐτάρκης 

πρὸς εὐδαιμονίαν" κοινωνία πλήϑους ἔνγομος. 

Πρόνοια παρασκευὴ πρὸς μέλλοντά τινα. 
* Βουλὴ σκέψις περὶ τῶν μελλόντων πῶς συμ- 

φέρει. 

Νίκη δύναμις κρατητικὴ περὶ ἀγωνίαν. 
Εὐπορία εὐκρίνεια κρατητικὴ τοῦ λογιζομένου. 
“ωρεὰ ἀλλαγὴ χάριτος. 

Καιρὸς χρόνου ἀχμὴ πρὸς τὸ συμφέρον" χρόνος 
ἀγαϑοῦ τινος συνεργός. 

Μνήμη διάϑεσις ψυχῆς φυλακτικὴ τῆς ἐν αὐτῇ 
ὑπαρχούσης αἀληϑείας. 

Ἔννοια συντονία διανοΐας. 

νόησις ἀρχὴ ἐπιστήμης. 
Ἡγνείκ εὐλάβεια τῶν πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἁμαρτη- 

μάτων" ! τῆς ϑεοῦ τιμῆς κατὰ φύσιν ϑεραπεία. 
Mavrela ἐπιστήμη προδηλωτικχὴ πράξεως ἄγευ 

ἀποδείξεως. 

d ἐπιστήμη ϑεωρητικὴ τοῦ ὄντος καὶ uzl- 
λοντος ζι ζώῳ ϑνητῷ. 

Σοφία ἐπιστήμη ἀνυπόϑετος" ἐπιστήμη τῶν ἀεὶ 

ὄντων" ἐπιστήμη ϑεωρητικὴ τῆς τῶν ὄντων αἰτίας. 
Φιλοσοφία τῆς τῶν ὄντων ἀεὶ ἐπιστήμης ὄρεξις" 

ἕξις ϑεωρητικὴ τοῦ ἀληϑοῦς, πῶς ἀληϑές" ἐπιμέλεια 

ψυχῆς μετὰ λόγου ὀρϑοῦ. 
Ἐπιστήμη ὑπόληψις ψυχῆς ἀμετάπτωτος ὑπὸ λό- 

yov δύναμις ' ὑποληπτική τινος ἢ τιγῶν, ἀμετάπτω- 
τος ὑπὸ λόγου" λόγος ἀληϑὴς ἐπὶ διανοίᾳ ἀμετάπτω- 

τος. 
Δόξα ὑπόληψις μεταπειστὸς ὑπὸ λόγου" λογιστι- 

κὴ φορά" διάνοια ἐμπίπτουσα εἰς ψεῦδος καὶ ἀληϑὲς 
ὑπὸ λόγου. στήμη ἀληϑῶν.. 

prt - . Βούλησις 6 ἔφεσις μετὰ λόγου ὀρϑοῦ" 
: γος" ὄρεξις μετὰ λόγου κατὰ φύσιν. 

ἴσϑησις ψυχῆς φορά" γοῦ κίνησις" ψυχῆς διὰ 
σώματος εἰξάγγελσις εἰς ὥρας ἀνϑρώπων, ἀφ᾽ ἧς TUE 

ὄρεξις sVÀo- 

ws. 

“Συμβούλευσις παραίνεσις ἑτέρῳ πρὸ πράξεως, τίνα 

δεῖ τρόπον πράττειν. 

Εὐκαιρία χρόνου ἐπίτουξις, ἐν 

ποιῆσαι. 
Εὐλάβεια φυλακὴ ! κακοῦ" ἐπιμέλθια φυλακῆς. 
Τάξις ἐργασίας ὁμοιότης τῶν πρὸς ἀλληλα πάν- 

τῶν OYIQY- συμμετρία κοινωνίας" αἰτία τῶν πρὸς ἀλ- 

ληλα πάντων ὄντων" συμμετρία πρὸς τὸ μαϑεῖν. 

Πρόςεξις συντονία ψυχῆς πρὸς τὸ καταμαϑεῖν. 
Εὐφυΐα τάχος μαϑήσδως" γέννησις φύσεως aya- 

a ἀρετὴ ἐν φύσει. 
Εὐμάϑεια εὐφυΐα ψυχῆς πρὸς τάχος μαϑήσεως. 

Δίκη ἀπόφασις κυρία περὶ ἀμφιςβητουμένου πρά- 
γματος. 

ᾧ χρὴ παϑεῖν τι ἢ 

7γρϑται ψυχῆς ἄλογος δύναμις γνωριστικῇ διὰ σώματος. | 
Ἕξις διάϑεσις ψυχῆς, καϑ' ἣν moi τινες Aeyo- 

μεϑα. 

Φωνὴ ῥεῦμα διὰ στόματος ἀπὸ ! διανοίας. 

Aóyog φωνὴ éyeáupaxos, φραστικὴ ἑχάστου τῶν 
ὄντων" διάλεκτος σύνθετος ἐξ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων 

ἄνευ μέλους. 

Ὄνομα διάλεκτος ἀσύνϑετος ἑρμηνευτικὴ τοῦ t6 
κατὰ τῆς οὐσίας κατηγορουμένου καὶ παντὸς τοῦ μὴ 
xcÓ' ἑαυτοῦ λεγομένου. 

“4ιάλεκτος φωνὴ ἀνϑρώπου ἐγγράμματος" καὶ ση- 

μεῖόν τι κοινὸν ἑρμηνουτικὸν ἄγευ μέλους. 

Συλλαβὴ ἀνϑρωπίνης φωνῆς ἄρϑρον ἐγγφάμματον. 

Ὅρος λόγος ἐκ διαφορᾶς καὶ 7ένους guyxelusvoz. 
1 E Νόμος ! ἀμφιςβήτησις περὶ τοῦ ἀδικεῖν ἢ μή. Τεκμήριον ! ἀπόδειξις ἀφανοῦς. Ε 
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πύδειξις λόγος συλλογιστικὸς ἀληϑής" λόγος ἐμ- 

φανιστικὸς διὰ προγιγνωσκομένων. 

Στοιχεῖον φωνῆς go» ἢ ἀσύνϑετος. αἰτία ταῖς ἀλ- 

λαις φωναῖς τοῦ ovas εἶναι. 

᾿Ὠφέλιμον τὸ αἴτιον τοῦ εὖ πάσχειν᾽ τὸ αἴτιον 

τοῦ ἀγαϑοῦ. 

Συμφέρον τὸ εἰς ἀγαϑὸν φέρον. 

Καλὸν τὸ ἀγαϑόν. 

᾿ἰγαϑὸν τὸ αἴτιον “σωτηρίας, τοῖς οὖσι" 
ag οὗ συμβαίνει ἃ χρὴ ci- 

τὸ αἴτιον 

παντὸς τοῦ πρὸς αὑτό" 

gta do. 

Zogoor 10 κόσμιον τῆς ψυχῆς. 

Δίκαιον »όμου τάγμα ποιητικὸν δικαιοσύνης. 

"Exovgio» τὸ αὑτοῦ προφαγωγόν" τὸ καϑ' * αὑτὸ 

αἱρετὸν xor διάνοιαν ἀποτελούμενον. 

᾿Ελεύϑερον τὸ ἄρχον αὑτοῦ. 

Μέτριον τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως καὶ 

κατὰ τέχνην ἀρκοῦν. 
“Μέτρον τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. 
ἦ41λον ἀρετῆς γέρας τὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα αἱρετόν. 
᾿ϑανασία οὐσία ἔμψυχος χαὶ αἴδιος μονή. 

Ὅσιον ϑεράπευμα, ϑεοῦ ἀρεστὸν ϑεῷ. 

Ἑορτὴ χρόνος ἱερὸς κατὰ νόμους. 
Ἄνϑφωπος ζῶον ἄπτερον, δίπουν, πλατυώνυχον, ὃ 

μόνον τῶν ὄντων ἐπιστήμης τῆς κατὰ λόγους δεκτικὸν 

ἐστι. 
! Θυσία ϑεῷ δόμα ϑύματος. 
Εὐχὴ αἴτησις ἀνϑρώποις ἀγαϑῶν ἢ δοκούντων 

παρὰ ϑεοῖς. 

Βασιλεὺς ἄρχων κατὰ γόμους ἀνυπεύϑυνος" πο- 

λιτικῆς κατασκευῆς ἄρχων. 

Ἀρχὴ ἐπιμέλεια τοῦ παντός. 
"E&ovoía ἐπιτροπὴ γόμου. 
Νοομοϑέτης ποιητὴς γόμων, xc ovc δεῖ πολιτεύ- 

εσϑαι. 
Νόμος δόγμα πλήϑους πολιτικὸν οὐκ sic τινα 

ago 0» ἀφωρισμένον. 
Ὑπόϑεσις ἀρχὴ ἀναπόδεικτος᾽ συγκεφαλαίωσις 

λόγου. 
Ἰβήφισμα δόγμα πολιτικὸν εἰς τινα χρόνον ἀφω- 

ρισμένον. 
! Πολιτικὸς ἐπιστήμων πόλεως κατασκευῆς. 
Πόλις οἴκησις πλήϑους ἀνθρώπων κοινοῖς δύγμα- 

σι χρωμένων" πλῆϑος ἀνθρώπων ὑπὸ νόμον τὸν αὐ- 
τὸν ὄντων. 

πόλεως ἀρετὴ κατάστασις ὀρϑῆς πολιτείας. 

“Πολεμικὴ ἐμπειρία πολέμου. 
Συμμαχία χοινωνία πολέμου. 

“Σωτηρία περιποίησις ἀβλαβής. 
Τύραννος ἄρχων πόλεως κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν. 
Σοφιστὴς γέων πλουσίων ἐγδόξων ἔμμισϑος ϑη- 

ρευτής. 
Πλοῦτος κτῆσις σύμμετρος πρὸς ! εὐδαιμονίαν" 

περιουσία χρημάτων εἰς εὐδαιμονίαν συντεινόντων. 
Παρακαταϑήκη δόμα μετὰ πίστεως. 
Κάϑαρσις ἀπόκρισις χειρόνων ἀπὸ βελτιόνων. 
Σγικᾶν κρατεῖν διαφερόμενον. 
᾿γαϑὸς ἄνϑρωπος ὃ τοιοῦτος, οἷος ἀνϑρώπῳ τἀ- 

γαϑὰ ἐπιτελεῖν. 

ΙΝ ΘΕΆ ΤΙ αὐ G 0 ἈΞ |DVE.F IE NCEITOIIO NUR S? 

Σώφρων ὁ μετρίας ἐπιϑυμίας ἔχων. 

᾿Ἐγχρατὴς ὃ κρατῶν ἀντιτεινόντων τῶν τῆς ψυχῆς (m 
μορίων τῷ ὀρϑῷ λογισμῷ. 

Σπουδαῖος ὃ τελέως ἀγαϑός: 0 ἔχων τὴν αὑτοῦ 
! ἀρετήν. Ε 

Σύννοια διάνοια μετὰ λύπης ἄνευ λόγου. 

Δυςμαϑία βραδυτὴς ἐν μαϑήσει. 
Δεσποτεία ἀρχὴ ἀνυπεύϑυνος δικαία. 

φιλοσοφία ἕξις, xcd ἣν ὁ ἔχων μισολόγος ἐστί. 

Φόβος ἔχπληξις ψυχῆς ἐπὶ κακοῦ προςδοκίᾳ. 
Θυμὸς δρμὴ βίαιος ἄνευ λογισμοῦ" νοῦς ges] 

ψυχῆς ἀλογίστου. 
Ἔχπληξις φόβος ἐπὶ προςδοκίᾳ κακοῦ. 
Ἱολακεία ὁμιλία ἡ πρὸς ἡδονὴν ἄνευ τοῦ βελτί- 

στου" ἕξις ὁμιλητικὴ πρὸς ἡδονὴν ὑπερβάλλουσα τὸ 
μέτριον. 

᾿Ὀργὴ παράκλησις τοῦ ϑυμικοῦ εἰς τὸ τιμωρεῖ- 
σϑαι. 

Ὕβοις ἀδικία πρὸς ἀτιμίαν qupesce: 
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πρὸς τὰ δοκοῦντα ἤδέα εἶναι. 
Ὄκνος φυγὴ πόνων ἀρχῆς. 

Δειλία ἀντιλησιτικὴ ὁρμῆς πρώτη τοῦ εἶναι αἰτία. | 
Διαβολὴ διάστασις φίλων λόγῳ. 
Καιρός, ἐν ᾧ ἕκαστον ἐπιτήδειον παϑεῖν ἢ ποιῆσαι. 

δικία ἕξις ὑπεροπτικὴ νόμων. 
Ἔνδεια ἐλάττωσις τῶν ἀγαϑῶν. 
αἰσχύνη φόβος ἐπὶ προςδοκίᾳ ἀδοξίας. L 

"MiaZovela ἕξις προςποιητικὴ ἀγαϑοῦ ἢ ἀγαϑῶν | 
τῶν μὴ ὑπαρχόντων. Id 

““μαρτία πρᾶξις παρὰ τὸν ὀρϑὸν λογισμόν. 

Φϑόνος λύπη ἐπὶ φίλων ἀγαϑοῖς ἢ οὖσιν ἢ γεγε- 
γημένοις. 

᾿Ἀναισχυντία ἕξις ψυχῆς ὑπομενητικὴ ἀδοξίας ἕνεκα 
κέρδους. 

Θρασύτης ὑπερβολὴ θράσους πρὸς φόβους οὕς μὴ 
δεῖ. 

Φιλοτιμία ἕξις ψυχῆς προετικὴ πάσης δαπάνης Ε 
ἄνευ λογισμοῦ. 

Κακοφυΐα κακία ἐν φύσει καὶ ἁμαρτία τοῦ κατὰ | 
φύσιν" νόσος τοῦ κατὰ φύσιν. 

᾿Ελπὶς προςδοκία ἀγαϑοῦ. 

Μανία ἕξις φϑαρτικὴ ἀληϑοῦς ὑπολήψεως. 
«Ἱαλιὰ ἀκρασία λόγου aAoyoc. 
ΓἘναντιότης τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος κατά τινα 

διαφορὰν πιπτόντων ἢ πλείστη διάστασις. 
ἀκούσιον τὸ παρὰ διάνοιαν ἀποτελούμενον. 
Παιδεία δύναμις ϑεραπευτικὴ ψυχῆς. 
Παίδευσις παιδείας παράδοσις. 

Ἰγομοϑετικὴ ἐπιστήμη ποιητικὴ πόλεως εὐπαγής. 

᾿Νουϑέτησις λόγος ἐπατιμητικὸς ἀπὸ γνώμης" λό- | 
γος ἁμαρτίας ἀποτροπῆς ἕνεκεν. 

Βοήϑεια κακοῦ κώλυσις ὄντος ἢ γινομένου. 
Κόλασις ψυχῆς ϑεραπεία ἐπὶ ἁμαρτήματι γενο- 

μένῳ. 
Δύναμις ὑπεροχὴ ἐν πράξει ἢ ἢ ἐν λόγῳ: ἕξις, xod 

ἣν τὸ ἔχον δυνατόν ἐστιν᾿ ἰσχὺς κατὰ φύσιν. 
Xo τὸ περιποιεῖν ἀβλαβῆ. 
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SCHOLIA IN EUTHYPHRONEM. 

P.2.A.ed. Steph. δίκη ἡ ὑπὲρ ἰδιωτικῶν ἀδικημάτων xot- 

σις, γραφὴ ἡ ὑπὲρ δημοσίων. X: δίκην γὰρ βούλονται 

λέγειν πᾶσαν τὴν περὶ τὰ συμβόλαιω ἀμφιςβήτησιν, γρα-- 

φὴν δὲ τὴν περὶ τὰ ἐγκλήματα κατηγορίαν.) 
A. βασιλέα] ἣν καὶ ᾿ϑήνησι βασιλεύς, ἀλλ᾿ οὐχ ὥς-- 

περ ἐν ταῖς ἄλλαις τῶν ὅλων ἄρχων, ἀλλὰ μόνων μυστη-- 
ροίων προεστηκὼς μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν καὶ “ηναίων καὶ 

ἀγώνων τῶν ἐπὶ λαμπάδι. καὶ τὰ περὶ τὰς πατρίους ϑυ- 

σίας διῴκει. χαὶ δίκαι πρὸς αὐτὸν ἐλαγχάνοντο ἀσεβείας 

καὶ ἱερωσύνης ἀμφιςβητήσεως. καὶ τοῖς γένεσιν καὶ τοῖς 

ἱερεῦοι πᾶσιν ὃ αὐτὸς ἐδίκαζεν. καὶ τὰς τοῦ φόνου δίκας 

εἰς “ρειον πάγον εἰςῆγεν, καὶ τὸν στέφανον ἀποτιϑέμενος 

αὐτοῖς ἐδίκαζεν: προηγόρευε δὲ τοῖς ἐν αἰτίᾳ ἀπέχεσϑαι 

μυστηρίων xai τῶν ἄλλων νομίμων. ἐδίκαζε δὲ καὶ τῶν 
ἀψύχων δίκας. τὴν δὲ συνυικοῦσοων αὐτῷ βαοίλισοαν ἐκά-- 

λουν. X. 

Β. ἀγνὼς] τοῦτ᾽ ἔστιν ἄγνωστος. 

B. Πιτϑεὺς δῆμος “1ἰγηΐδος ᾿4ϑήνησιν, ἐξ ob οὗτος. 

P.3. A. ἀτεχνῶς} παντελῶς, ἁπλῶς, ἢ καϑάπαξ, 

ioyvpOc, ἢ τελέως oi δὲ ἐν iow τῷ ὄντι, χαὶ ἀληϑείᾳ. oi 

δὲ δηλοῦν τὸ παράπαν καὶ καϑόλου, κατ᾽ ἀληϑειαν. 4}λ- 
Aoc. ᾿“τεχνῶς παντελῶς, ἢ ἀντὶ τοῦ λίαν, περισπωμέ- 

γνως" βαρυτόνως δὲ τὸ ἀπείρως. 
A. ἀφ᾽ ἑστίας ἐπὶ τῶν ἐν δυνάμει γινομένων vci 

πρώτους ἀδικούντων τοὺς οἰκείους, ἐπεὶ ἔϑος ἦν τῇ Ἑοτίᾳ 

πρώτῃ τῶν ἄλλων ϑεῶν ϑύειν. φέρεται δέ τις xai περὶ 
αὐτῆς μῦϑος τοιοῦτος" μετὰ γὰρ τὸ καταλυϑῆναι τὴν 

τῶν Τιτάνων ἀρχήν φασι τὸν Δία τὴν βασιλείαν παραλα-- 

βόντα ἐπιτρέψαι τῇ Ἑστίᾳ λαβεῖν ὅ τι ἂν βούλοιτο, τὴν 
δὲ τὴν παρϑενίαν αἰτήσασθαι καὶ τὰς ἀπαρχὰς παρὰ τῶν 

ἀνϑρώπων. Ἄλλως. ἀφ᾽ ἑστίας. παροιμία δέ ἔστι, με-- 
τενήνεχται δὲ ἀπὸ τῶν περὶ τὰ ἱερὰ δρωμένων" ἔϑος γὰρ 
ἣν τῇ Ἑοτίᾳ τὰς ἀπαρχὰς ποιεῖσϑαι. ἢ ἀφ᾽ ἑστίας, ἤτοι 

ἀπὸ τῶν οἰκειοτάτων" ἑστία γὰρ ἡ οἰκία. 

*) Littera ?[ significantur Scholia Codicis Clarkiani s. Bodleiani. 

Heg x eps 

Α. κακουργεῖν τὴν πόλιν] σημείωσαι διὰ τὴν σύν- 
ταξιν. OM. 

B. ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι] ἀντὶ τοῦ xor αὐτὴν τὴν 

ἀκοήν, ὡς αὐτὸ ἔφη μὴ βούλεται... .. X. 
C. ὁμόσε ἰέναι) δύο σημαίνει τοῦτο, παρὰ μὲν τοῖς 

ῥήτοροι τὸ ἀπ ἐναντίας ἤτοι τὸ ἀντικείμενον, ὡς παρὰ 

“Ἰημοσϑένει ἐν τῷ κατὰ 4ιονυσοδώψνου ,,αὐτὸς δὲ ὁρᾷ 
ἡμᾶς ὁμόσε πορευομένους,“ παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ τὸ ὁμοῖ,, ὡς 
ἐπὶ τοῦδε" 

Ὅσοοι ἀπ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσιν, 
Ῥηούός ϑ' Ἑπτάπορός τε, Kdorooc τε Ῥοδίος τε, 
Τρήνικός τε zai “ἴσηπος, δῖός τε Σχάμανδρος, 

καὶ Σιμόεις, ὅϑι πολλὰ βοάγρια καὶ τρυφάλειαι 

κάππεοον ἐν κονίῃσι, καὶ ἡμιϑέων γένος ἀνδρῶν" 

τῶν πάντων ὁμόσε στόματ᾽ ἔτραπε Φοῖβος ““πόλλων. X. 
P. 4. Α. πολλοῦ γε δεῇ ἀντὲ τοῦ οὐδαμῶς. X. 
Α. ἦ που] ἴσως, σχεδόν. 

C. πελάτης] ὃ ἀντιστροφῶν καὶ ὑπηρετῶν, καὶ προς-- 
πελάζων, ἀπὸ τοῦ πέλας ἤτοι ἐγγύς, ἐκαλεῖτο ὁ δὲ ἔνδειαν 

προςιών, μίσϑιος δὲ ὑπηρετῶν. Ἤλλως. πελάται εἰσὶν 

οἱ παρὰ τοῖς πληοίον ἐργαζόμενοι, καὶ ϑῆτες. οἱ αὐτοὶ δὲ 
xai ἑχτήμοροι, ἐπεὶ τῷ ἕχτῳ μέρει τῶν καρπῶν εἰργάζοντο 

τὴν γῆν. M: πελάτης ἑταῖρος, συνήϑης, παρὰ τὸ πελά-- 

ζω, otov 0 πέλας ὦν. 

C. ἐξηγητοῦ τοῦ τοὺς νόμους ἐξηγουμένου. 

D. μετάληψις ἡ στώσις αὕτη, xai μετάληψις ἄγρα- 

φος" οὐ γὰρ ἀπὸ ῥητοῦ τὴν παραγραφὴν ποιεῖται. ἡ 
μέντοι ἀντίϑεσις ἀντεγχλημωτική" ἀντεγχκαλεῖ γὰρ ὁ φεύ-- 
yv, ὡς ἄξιος παϑεῖν τοῦτο 0 τεϑνηκὼς ὡς ἀνδροφόνος. X. 

P. ὅ. A. λέγοντα] σημείωσαι, πῶς οὐ πρὸς δοτικὴν 
ἀπέδωκε τὸ λοιπὸν τοῦ λόγου, ἀλλ᾽ αἰτιατικὴν ἐπήνεγκεν, 

οἷον χράτιστόν ἐστε μαϑητῇ oQ γενέσϑαι αὐτὰ ταῦτα λέ- 
γοντα. X. 

Α. αὐτοσχεδιάζοντα] ἐκ τοῦ αὐτομάτου καὶ προχεί- 
ρου καὶ ἑτοίμου λέγοντα, χωρὶς αἰτίας. 

B. λάχε δίκην] κλήρῳ γὰρ εἰςῆγον τὰς δίκας δὲ εὐ- 

ταξίαν. 

Ea reliquis coniunxit 7. Bekkerus; nos ex Gaisfordi coplis sup- 

plevimus, quae expositae sunt in libro: Catalogus sive Notitia Manuscriptorum, qui a Cel. E. D. Clarke comparati in bibliotheca 

Bodleiana adservantur. Oxonii, e typogr. Clarend. 1812. 4. Auctore Τὰ, Gaisfordio. Ceterum nom erit supervacaneum monere, nos 

praeter Seholia Ruhnkeniana et Gaisfordiana s, Clarkiana consulto nihil recepisse eorum, quae aliunde collecta sunt, Quamquam alia 

quoque In promtu habuimus. 
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D. χατὰ τὴν ὁσιότητα] ἀντὲ τοῦ ὁμοίως, παραπλη- 

σίως τῇ δοιότητι. X. 

P. 6. B. ἴδε πῶς ὁ Πλάτων οὐ δέχεται περὶ ϑεοῦ λέ-- 

γεσϑαι τὰ παρὰ τῶν ποιητῶν μυϑευόμενα, οἷον ἔχϑρας, 

πολέμους, συνουσίας καὶ τὰ τοιαῦτα. ὁ ὅλος γὰρ σκοπὸς 

τῆς καϑεξῆς διαλέξεως εἰς τοῦτο σπουδάζει. 

C. ἐπὶ σχολῆς] ἐπὶ τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς λεγομένης 

εὐκαιρίας. 

P. 7. B. ἀπαλλαγεῖμεν "Avtwxóv, ἢ συγκοπῇ τοῦ ἡ ἢ 
κατὼ χρᾶοιν. X. 

P. 8. C. Οὐδὲν] ᾿“ττιτὸς ὁ τοῦ δὲν πλεοναομός. X. 

P. 11. B. Δαιδάλου, ὡς ἔοικε, τῶν τῆς γονῆς ὀχετῶν 

Σωχράτης ἀπόῤδοια. ταύτη μοι δοκεῖ χατὰ τὸ συγγενὲς 

xal λιϑοξοϊκὴν ἀοχκεῖσϑαι Σωχράτη τέως, εἰ μὴ “Δρχέλαος 

ὁ φιλόσοφος ἀπὸ ταύτης ἀναστήσας τῆς τέχνης τὸν ἄν-- 

δρα φιλοσοφίᾳ ἠγάγετο" ἐτεχμήρατο γὰρ τὸ τῆς ψυχῆς 

ἐντρεχὲς καὶ δραστήριον χαὶ πρὸς φιλοσοφίαν ὑπτίως 

ἔχον, οἷς πρὸς τοὺς ὁμοτέχνους ἀντέλεγε οτερόμενος τῶν 

μιοϑῶν. Δαίδαλος δὲ ᾿Ιϑηναῖος ἦν τῶν πώποτε ἀν- 
δριαντοποιῶν περιφανέοτατος. πρῶτος δὲ καὶ περισκελὲς 

ἄγαλμα ἐοχημάτισε, τῶν πρὸ ἐχείνου κατὰ ταὐτὸ συμ- 

βεβληκότα τὼ πόδε τὰ βρέτη ἐργαζομένων. ἀφ᾽ οὗ δὴ καὶ 

ὁ τοῦ περιέναι καὶ κινεῖσϑαι τὰ φιλοτεχνήματα αὐτοῦ 

ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀνάκειται λύγος αὐτῷ, ὃν xoi νῦν Σω-- 

χράτης παίζων Εὐθϑύφρονα προάγει. Xt. 

P. 12. A. B. ἵνα πὲρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς, ἐπὶ τῶν 

κατὰ φόβον ἐπιεικῶν. εἴρηται δὲ ἐκ τῶν Σταοίνου Kv- 

πρίων. 

D. σχαληνὸς ὁ σκολιὸς καὶ πολυγώνιος" τοῦ yaQ τρι- 

γώνου ἐοτὶν εἴδη τρία, ἰοόπλευρον, ἰσοοχελές, οκαληνόν. 

XC: τὸ σκαληνὸν γὰρ τρίγωνόν ἐστιν ἐκ τριῶν ἀνίσων πλευ-- 

ρῶν, τὸ δὲ ἰσοοχελὲς τρίγωνον τῶν δύο μὲν πλευρῶν ἴοων 

ἀλλήλαις οὐοῶν, μιᾶς δὲ ἀνίοης ταῖς δυοίν. ἐν οἷς οὖν ὃ 

ἄντιος ἀριϑμὸς εἰς δύο ἴσα ςξ τέμνεται, ὡς ὁ ὀχτὼ φέρε, 

ὁ δὲ περιττὸς εἰς δύο ἄνισα, ὡς ὁ πέντε, εἰκότως τὸν μὲν 

ἰοοοκελῆ, τὸν δὲ σκαληνὸν ὠνομάσϑαι. 

P. 14. D. παροιμία, οὐ μὴ χαμαὶ πέση, ἐπὶ τῶν δια-- 
χενῆς οὐδὲν λεγόντων, ἀλλ᾿ ἐπιτυγχανόντων. 

E. οὐδὲν γὰρ] συνῳδὸν τῷ πᾶσα δόσις ἀγαϑὴ καὶ 
ἑξῆς. X. 

P. 15. A. σημείωσαι διὰ τὴν οὐνταξιν. X. 

C. οημείωοαι, πῶς τῷ ἄρτι κατὰ πλάτος ἐχρήσατο. X. 

C. ἑκὼν εἶναι] ᾿“ττικὸν τοῦτο, καὶ παρέλκει τὸ εἶναι. 

γίνεται δὲ ἐπὰν ἀρνητικὸν ἐπιφέρηται ποιοῦν ἀπόφασιν, 

ἐπὶ καταφατικοῦ δὲ οὐκ ἐξὸν τοῦτο ποιεῖν. Ἅ(. 

D. εἴπερ τις ἄλλος] ὡς οὐδεὶς ἄλλος. 
D. ϑὴς ὁ μισϑοῦ δουλεύων. 
D. διωκάϑειν} ἤγουν διώκειν. 

ΠΣ ΞΞΞ- 
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P.17. D. πρῶτον —] παραγραφικοῦ δύναμιν ἔχει 
τοῦτο" σχεδὸν γὰρ τοῦτο λέγει, ὅτι τοσούτοις ἔτεσιν οὐ-- 

δενὲ δέδωκα δίκας τὸν αὐτὸν τρόπον πολιτευόμενος. X. 
D. τὸ τοῦ ἤϑους ἄπλαστον πιϑανότητα ποιεῖ. εἰχό-- 

τως οὖν οὕτω χρῆται νῦν Σωχράτης. Qt. 
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P. 18. B. οὗτος ὁ "Avvrocz ᾿Ἰνϑεμίωνος ἣν υἱός, d - 

γαῖος γένος, ““λκιβιάδου ἐραστής, πλούσιος ἐκ βυροοδεψε- 

zig* ὅϑεν καὶ σκωπτόμενος ὑπὸ Σωχράτους διὰ τοῦτο 
eese ἔπεισε μισϑῷ Μέλητον ἀοεβείας γραφὴν δοῦναι κα-- 

τὰ Σωκράτους μέμνηται “υσίας ἐν Σωκράτους ἀπολογίᾳ 

καὶ Ξενοφῶν ὁμοίως, καὶ ᾿Δριστόξενος iv τῷ Σωχράτους 

Bto, . . Θεόπομπος δὲ Σ:τρατιώτισιν Εμβάδαν αὐτὸν εἶπε 
παρὰ τὰς ἐμβάδας, ἐπεὶ καὶ “ρχιππος ᾿Ιχϑύσιν εἰς οκυ-- 

τέα αὐτὸν σκώπτει. Μέλητος δὲ τραγῳδίας φαῦλος ποιη-- 

τής, Θρᾷξ γένος, ὡς “Τριοτοφάνης Βατράχοις, Πελαργοῖς 

«Ἱαΐου υἱὸν αὐτὸν λέγων... .. ἐπεὶ ᾧ ἔτει οἱ Πελαργοὶ 

ἐδιδάοχοντο, καὶ ὁ Μέλητος Οἰδιπόδειαν ἔϑηκεν, ὡς “Ζρι- 
οτοτέλης Διδασκαλίαις. ἐν δὲ Γεωργοῖς ὡς Καλλίαν πε-- 

ραίνοντος αὐτοῦ μέμνηται. μέμνηται αὐτοῦ καὶ “υοίας 

ἐν Σωκράτους ἀπολογίᾳ. X. 

C. ἐρήμη δίκη ἐστίν, ὅταν μὴ ἀπαντήοας ὁ διωχόμε-- 

vog ἐπὶ τὴν κρίοιν καταδιαιτηϑῆ. X: «vri τοῦ εἰς ἐρή-- 

μὴν δίκην κατηγοροῦντες. λέγεται καὶ ἐρήμην ἁλῶναι ἀν-- 

τὶ τοῦ εἰς ἐρήμην δίκην ἐμπεοεῖν. ἐρήμη δὲ δίκη λέγεται ἡ 

μὴ ἔχουσα τὸν ἀπολογούμενον. 

C. εἰς ᾿Ἰριοτοφάνην αἰνίττεται τὸν κωμικόν. f. 

P. 19. B. ἀντωμοοία ἐπὲ δίκῃ λέγεται, διὰ τὸ ὀμνύναι 

ἑχατέρους, τὸν μὲν ἐγκαλοῦντα ὅτι ἠδίκηται, τὸν δὲ ἐγκα-- 

λούμενον μὴ ἠδικηκέναι. οἱ δὲ ἀντωμοσίαν τὴν ἐπὶ πρά-- 

γμασιν ἀμαρτύροις καὶ ἀνεγγράφοις εἰς ὅρκον περιστα-- 

μένην δίκην, ἐφ᾽ οἷς οἱ κριταὶ δοξάζουοιν. ἔνιοι, ὅταν ἐπὶ 

δημοσίῳ ἀγῶνι οχηπτομένου τινὸς κάμνειν ὃ ἀντίδικος 

ἀντομνύηται, φάσκων προςποιεῖοϑαι αὐτόν, καὶ περὶ τού-- 

Tov διαλαμιβάνωοιν οἱ δικασταί. οἱ δέ, ὅτι ὁ τοῦ κατηγο-- 

ρουμένου ὅρχος ἀντωμοσία, imi τῷ τἀληϑῆ ἀπολογή-- 

oto, ὥςπερ τοῦ κατηγοροῦντος πρότερον διωμοσία, ἐπὶ 
τῷ ταἀληϑῆ κατηγορήοειν. 

C. ᾿πριοτοφάνης ὁ κωμῳδιοποιὸς φαλαχρὸς ἦν, ὡς αὐ-- 
τὸς φησὶν Εἰρήνη" ἐκωμῳδεῖτο δ᾽ ἐπὶ τῷ σκώπτειν μὲν 
Εὐριπίδην, μιμεῖοϑαι δ᾽ αὐτόν. Κρατῖνος" τίς δὲ σύ; 
χομψός τις ἔροιτο ϑεατής (Porson. coni. πᾶς ἄν 
τις ἔροιτο) ὑπολεπτόλογος γνωμιδιώτης εὐὑριπιὸ-- 

αριοτοφανίξων. καὶ αὐτὸς δ᾽ ἐξομολογεῦται Σ΄ χηνὰς 

(sie Porson. pro cod. lect. οχηναῖς) καταλαμβανούοαις" 

χρῶμαι yàg αὐτοῦ, φησί, τοῦ οτόματος τῷ 

στρογγύλῳ" τοὺς νοῦς δ᾽ ἀγοραίους ἧττον ἢ 

᾽κεῖνος ποιῶ. ᾿Αριοτώνυμος δ᾽ ἐν Ἡλίῳ ῥιγοῦντι καὶ 
Σαννυρίων ἐν Γέλωτι τετράδι φαοὶν αὐτὸν γενέοϑαι, διὸ 

τὸν βίον κατέτριψεν ἑτέροις πονῶν" οἱ γὰρ τετράδι γεν-- 

νώμενοι πονοῦντες ἄλλοις καρποῦσϑαι παρέχουσιν, ὡς καὶ 

Φιλόχορος (sic Porson. pro lect. cod. φιλόχωρος) ἐν τῇ 

πρώτῃ περὶ ἡμερῶν ἱοτορεῖ. ταύτῃ δὲ καὶ Ἡρακλῆ quoi 

γεννηϑῆναι. τρεῖς δ᾽ ἔσχεν υἱούς, Φίλιππον τὸν τοῖς Εὐ-- 

βούλου δράμασιν ἀγωνισάμενον, καὶ “Ἱραρότα ἰδίοις τε καὶ 

τοῦ πατρὸς δράμαοι διηγωνιομένον, καὶ τρίτον, ὃν ᾿“Ἵπολ-- 
λόδωρος μὲν Νικόστρατον καλεῖ, οἱ δὲ περὶ Δικαίαρχον 
Φιλεταῖρον. κατεκλήρωσε δὲ xoi τὴν “ἔγιναν, ὡς Θεογέ- 

γῆς ἐν τῷ περὶ Aly(vuc. κωμῳδεῦται δέ, ὅτι καὶ τὸ τῆς εἰ-- 
ρήνης κολοσοικὸν ἐξῆρεν ἀγαλμα- Εὔπολις “ὐτολύχῳ, 

Πλάτων Νίκαις. X. 

E. προῖκα] κατὰ δωρεάν, ἄνευ μιοϑοῦ. 
E. ἢ δ᾽ ὃς — zv δ᾽ ἐγὼ] ἔφη οὗτος --- ἔφην δ᾽ ἐγώ. 

P.20. A. Χαιρεφῶν οὗτος ὁ Σωχρατικὸς ἰσχνὸς ἦν 
καὶ ὠχρός, τὸ δὲ ἦϑος συκοφάντης καὶ κόλαξ, πρὸς δὲ 
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xal κλέπτης καὶ αὐχμηρός, τὴν δὲ περιουσίαν πένης. Εὔ-- 

πολις μὲν οὖν ἐν Πόλεσι διὰ τὴν χροιὰν πύξινον αὐτὸν 

καλεῖ (cfr. Schol. Arist. Vesp. 1399. Porson.), υήριστο-- 

φάνης δ᾽ ἐν Ὄρνισι νυκτερίδα" ἐν δὲ T'eAuwotUcw εἰς συ-- 
χοφάντην ἀποσκώπτει, Κρατῖνος Πυτίνη εἰς αὐχμηρὸν καὶ 

πένητα" Εὔπολις δ᾽ ἐν Κόλαξιν Καλλίου χόλαχα λέγει, 
“Ἀριστοφάνης δ᾽ ἐν Τράμασι κλέπτην" ἐν δ᾽ Ὥραις νυχτὸς 

αὐτὸν παῖδα καλεῖ. X. 

Ῥ. 21. A. ἀνεῖλε») χρησμὸς περὶ Σωχράτους δοϑεὶς 
“Χαιρεφῶντι τῷ Σ᾿ φηττίω" 

σοφὸς Σοφοκλῆς, σοφώτερος Εὐριπίδης" 

ἀνδρῶν δ᾽ ἁπάντων Σωχράτης σοφώτατος. M. 

E. ἠα] ἀντὲ τοῦ ἐπορευόμην. 
E. iréov] κατὰ κοινοῦ τὸ ἐδόκει, ἵν᾽ ἡ ἐδόκει οὖν ἱτέον 

εἶναι σχοποῦντι. — X. 
E. νὴ τὸν κύνα] Ῥαδαμάνϑυος ὅρκος οὗτος ὁ κατὰ 

κυνὸς ἢ χηνὸς ἢ πλατάνου ἢ κριοῦ ἤ τινος ἄλλου τοιυ- 

οὐτου" 
οἷς ἦν μέγιστος ὅρκος ἅπαντι λόγω κύων, 
ἔπειτα χήν" ϑεοὺς δ᾽ ἐσίγων, 

Κρατῖνος Χείρωσι. κατὰ τούτων δὲ νόμος ὀμνύναι, ἵνα μὴ 

κατὰ ϑεῶν οἱ ὅρκοι γίγνωνται. τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ Xozga— 

τους ὅρκοι. 

P. 22. A. ἢ μὴν] ὄντως δή. 

B. ἐπὶ αὐτοφώρῳ] ἐπὶ αὐτόπτωῳ, ἐπὶ ὄψει. 

P. 28. E. ζνυτος μὲν καὶ Μέλητος εἴρηνται τίνες, 

ὅτι ὃ μὲν πλούσιος ix σκυτοδεψικῆς, Μέλητος δὲ τραγω-- 
διοποιὸς φαῦλος" Δύκων μέντοι πατὴρ ἦν Αὐτολύχου, 

Ἴων γένος, δήμων Θορίκιος, πένης, ὡς Κρατῖνος Πυτίνη, 

“Ἀριστοφάνης Σφηξίν. Εὔπολις δ᾽ ἐν Φίλοις καὶ Hcr 

γυναικὶ ῬΡοδίᾳ κωμωδεῖ αὐτόν (cfr. Schol. Arist. Lysistr. 

y. 270. ubi ms. Barocc. 38. ἔῤῥει omisso tamen τήν. 

Porson.), ἦν δὲ τῷ πρώτῳ «Αὐτολύκῳ εἰς ξένον, εταγέ- 
νης δ᾽ Ὁμήρῳ εἷς προδότην". .. .. καὶ Δύκων ἐν- 
ταῦϑά που... προδοὺς Ναύπαχτον ἀργύριον 
λαβὼν ἀγαλμὶ ἀγορᾶς ξενικὸν ἐμπορεύεται. (An- 
te προδοὺς Porson. supplet πέρυσι). X. 

P. 24. C. χαριεντίζετα] εὐτραπελεύεται, σχώπτει. 

P. 25. C. ὦ τὰ»] ὦ οὗτος, ὦ ἑταῖρε, ὦ τάλαν, ὦ μέλε" 

ταῦτα παρὰ τοῖς νεωτέροις ὑπὸ τῶν γυναικῶν λέγεται μό-- 
γων, παρὰ δὲ τοῖς παλαιοῖς καὶ ὑπ᾽ ἀνδρῶν. πολλάκις δὲ 

καὶ ἐπὶ πλήϑους φασὶ τὸ ὦ τάν, ὡς παρὰ Κτησιφῶντι. οἱ 
δὲ ᾿““ττιχοὶ τὴν πρώτην συλλαβὴν πεοισπῶσι, τὴν δὲ δευ- 
τέραν βαρύνουσι. καὶ βέλτιον: ἀδύνατον γὰρ μίαν λέξιν 
εὑρεϑῆναι δύο ἔχουσαν περισπωμένας. Δίδυμος δὲ τὸ 

πλῆρες εἶναί φησιν ὦ ἔταν, ἀγνοῶν ὡς ἀπὸ τοῦ irc ἡ 
κλητική ἔστιν ἔτα, καὶ Δωρικῶς ἔταν. 

P. 27. C. ἀντιγραφὴ ἔστιν, ὅταν ὁ φεύγων καὶ αὐτὸς 

γράφηται τὸν διώκοντα, ὡς ἐπὶ τῶν λαγχανόντων τὴν μὴ 

οὖσαν δίκην καὶ τῶν παραγραφομένων" καὶ οὗτοι γὰρ 

τρόπον τινὰ κατηγοροῦσιν.  [conf. Suid.] 

D. E. καλῶς γε σὺ ποιῶν, Σώκρατες, ὄνοις zai ἵπποις 

τοὺς ϑεοὺς ““ϑηναίων παραβάλλεις. X. 

P. 28. C. τιμωρήσεις] ἀντὶ τοῦ ἐκδικήσεις, ἢ ἀντὶ τοῦ 

εἰ τῷ Πατρόκλῳ ἐχδίκησιν τοῦ φόνου παράσχης. τὸ τεμω-- 

QU δὲ σημειωτέον ὅτι δοτιχὴ συντάσσεται, ὅτε ἀντὶ τοῦ 

βοηϑῶ λαμβάνεται. 
P. 30. D. πολλοῦ; δέω] πόῤῥω λίαν elut. 
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Ρ. 81. C. τέ τὸ Σωκράτους δαιμόνιον 0 τινές φασιν 

ὅτι ἤχω τὸ καὶ ἐξιὸν χαταλαμβάνεται αὐτῷ οὖς. X. 

P. 40. D. χκατέδαρϑεν) χατεχοιμήϑη. 
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P. 43. A. ἐπιεικῶς] ἱκανῶς, ἐπίπαν, φιλικῶς. 

D. ἀλλὰ δοκεῖ] yg. καί, ἀλλὰ δοκεῖν. 

P. 44. B. χωρὶς uiv] γρ. καί, ἀλλὰ χωρὶς μέν [ut nune 

legitur]. 

D. εἰ γὰρ ὥφελον] ἀντὶ τοῦ εἴϑε. 

P. 46. E. ὅσα γε τἀνϑρώπεια] ἀντὶ τοῦ ὅσον κατ᾿ ἄν-- 
ϑρωπον, ὅσον εἷς γνῶσιν ἧκεν ἀνθρώπων, ὅσον αἰσϑάνε-- 

ga. ἄνθρωπος δύναται. X. 
P. 50. A. εἰπέ μοι σημείωσαι τὴν μετάβασιν τοῦ 

ἀριϑμοῦ. X. 

P. 51. E. γεννῆται οἱ τοῦ αὐτοῦ γένους μετέχοντες 

καὶ ἀπὶ ἀρχῆς ἔχοντες κοινὰ ἱερά. οἱ δὲ ὁμογάλακτας, 

φράτορας, συγγενεῖς τοὺς γεννήτας. X: ζήτει δὲ εἰ διὰ 
B »» γραφόμενον γεννῆται ὀφείλει γράφεσθαι. [Etym. 

M. et Harpocr.] 

P. 54. D. δύο σημαίνει τὸ ἴσϑι, τό τε ὑπάρχειν καὶ 

τὸ γνῶναι. εἰ μὲν οὖν κατὰ τὸ ὑπάρχειν, τοῦτο βούλεται 

ἐνταῦϑα δηλοῦν" ἔσο νῦν zai διαγίνου τοῖς παροῦσιν εἰς 

πάντα ὅσα γέ μοι δοκεῖ, ἢ ταῦτα νῦν ἔσο τὰ ἐμοὶ δοκοῦν-- 

τα. κατὰ δὲ τὸ τοῦ γνῶναι σημαινόμενον οὕτως" γνῶϑι 

χατὰ τὰ ἐμοὶ νῦν δοχοῦντα ὡς εἴπεο ταῦτα ἐρεῖς μάτην 

ἐρῶν. 
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.P. 57. Α. οὐδεὶς πάνυ τῇ ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. ἐστὶ 

γὰρ τὸ ἑξῆς οὕτως" πάνυ οὐδεὶς ἐπιχωριάζει. A. 

P. 58. B. ϑεωρίαν ἀπάξειν) ἀντὶ τοῦ ϑυσίαν ἀπε-- 

vey^tW. ϑεωροὶ δέ εἰσιν oí πεμπόμενοι ϑῦσαι καὶ ϑερα- 

πεῦσαι τὸν ϑεόν" ὅϑεν καὶ αἱ ὁδοὶ δὲ ὧν ἐπορεύοντο 

ϑεωρίδες κέλευϑοι ἐχαλοῦντο, καὶ τὰ διδόμενα ϑεωριχκά, 

zai ἡ ναῦς ἡ εἰς Δῆλον πεμπομένη ϑεωρίς, καὶ ὃ ἱερεὺς 

ϑεωρός. 
P. 59. E. oí ἕνδεκα] Scholion cod. Bodl. teste Gais- 

fordio ab initio evanidum plerumque cum Polluce VIII. 

102. consentire videtur, nisi quod legitur v. τε χατὰ τὸν 

Φαληρέα Δημήτριον, et pro εἰάξοντες, ἐτάξοντες, pro vo- 

μοφυλακίου, órauog., pro χαρωνεῖον, χαρώνειον. 

P. 60. B. ἄτοπον τὸ ϑαυμαστόν, ὡς καὶ ἐν Θεαυτήτῳ 
φησίν ,,οὐδέν y ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ ϑαυμαστότερον.... 

. ἦν" “ ἐσαφηνίσϑη γὰρ διὰ τῆς ἀντιϑέσεως. τάττεται δὲ 

zai ἐπὶ τοῦ ἀνυπόπτου" Εὔπολις Magixg 

καὶ πόλλ ἀγάϑ' ἐν τοῖσι κουρείοις ἐγώ 

ἀτόπως καϑίξζων, κοὐδὲ γινώσκειν δοκῶν, 

καὶ τὸ ἀδόκητον καὶ ἀνυπονόητον" oí δὲ ἄλογον. 
E S 
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P. 61. C. χαϑῆκε τὰ σχέλη] συντονώτερον ἀνέλαβε 
σχῆμα καὶ σεμνότερον, ὡς περὶ προβλήματος σεμνοτέρου 

μέλλων διαλέγεσθαι. 

D. οὗτος ó Φιλόλαος Πυϑαγόρειος ἦν, ἐξ Ἰταλίας 

πεφευγὼς διὰ τὸν ἐμπρησμὸν τὸν τότε ὑπὸ Γύλωνος γε-- 

γονότα διὰ τὸ ἀνεπιτήδειον αὐτὸν πρὸς φιλοσοφίαν ὄντα 

ἀπελαϑῆναι τοῦ ὁμακοΐου (efr. Schol. ad Remp. X. p. 

600. B. ubi eadem temporum confusio). 

γιγμάτων ἐδίδασκε, χαϑάπερ ἦν ἔϑος αὐτοῖς. ἦλϑεν οὖν 

οὗτος slg Θήβας, τεθνεῶτι τῷ διδασχάλῳ «ὐσιδὶ χοὰς 

ποιήσων, xs τεϑαμμένῳ. Ἵππαρχος δὲ καὶ Φιλόλαος 
μόνοι τῆς εἰρημένης συμφορᾶς τῶν Πυϑαγορείων διεσώ-- 

ϑησαν. πρὸς τὸν «Δύσιν δὲ τοῦτον Πλάτων ποιεῖται τὸν 

ὃς xai δὲ «i- 

διάλογον. 

Ε. τὸ μὲν ἔσως διὰ τὸ μυϑικὸν ἐπιχείρημα, τὸ δὲ 
κάλιστα διὰ τὸ φιλόσοφον. 

E. μέχρις ἡλίου δυσμῶν} ὡς ζήσεσθαι μέλλων μέχρις 
ἡλίου δυσμῶν. ἐν γὰρ ἡμέρᾳ φονεύειν ἀπείρητο, καϑὰ 

τοῖς Πυϑαγορείοις τὸ ἐν μεσημβρίᾳ καϑεύδειν, διὰ τὸ τὸν 
ἥλιον τότε μᾶλλον ἐνεργεῖν. 

P. 62. Α. τἄλλα] οἷον πλοῦτος, δόξα, ξίφος. ἐπαμφο-- 

τερίζει γὰρ καὶ τάλλα πάντα, ϑάνατος δὲ μόνως ἀγαϑόν 

ἔστιν. 

A. ἐπιγελάσας, ἴττω Ζεὺς] ἐγέλασε, διότι ἐκάλεσε τὸν 

φονεύοντα ἑαυτὸν εὐεργέτην. τὸ δὲ ἔττω ἐπιχωριάζοντός 

ἔστιν ἀντὶ τοῦ ἴστω, τῇ Βοιωτίδι διαλέκτῳ" 0 δείκνυσιν, 

ὅτε φύσει τὸν Σωκράτην ϑαυμάζει. 

B. ἐν ἀποῤῥήτοις] ἐντεῦϑεν τὸ πρῶτον πρόβλημα, τὸ 

κὴ δεῖν ἐξάγειν ἑαυτόν, οὗ ἐπιχείρημα μυϑικὸν 2E ᾿Ορφέως 

ληφϑέν" ἔπειτα δεύτερον διαλεκτιχὸν καὶ φιλόσοφον. 

P. 64. A. κινδυνεύουσι») ἀντὲ τοῦ δι᾿ ἀνάγκης xci 

ἀποδείξεως τοῦτο αὐτοῖς συνάγεται. 

B. γελασείοντα] γελαστιχῶς ἔχοντα, γελάσαι ϑέλοντα. 

B. ϑανατῶσι ϑανάτου ἐπεϑυμοῦσιν. 

D. ἥχκιοτα] οὐδαμῶς. 

D. z«8$' ὅσον μὴ πολλὴ ἀνάγκη] τοῦτο ἐπεξηγηματι-- 

κόν ἔστι τοῦ ἐν τοῖς ἐφεξῆς, τοῦ ἐὰν ὅ τε μάλιστα μηδὲν 

ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὅ τι μὴ πᾶσα ἀνά-- 

y*5. τὸ γὰρ ὅ τι ἴσον τῷ καϑ' ὅσον. λείπει δ᾽ ἐκεῖ τὸ κοι- 

νωνεῖν αὐτοῦ" ὅπερ δὴ νοεῖται καὶ συνυπακούεται. 

Ρ. 65. Β. ἦ δ᾽ ὃς] ἐὰν μὲν ἢ δύο μέρη λόγου, ἔσται 
ἔφη δὲ ὅς, τουτέστιν ἔφη δὲ οὗτος" οἱ δὲ λέγουσιν, ὅτι ai— 

τὸ μόνον σημαίνει τὸ ἔφη. ἐὰν δὲ ἢ ἕν μέρος λόγου, ἔσται 

φίλος, ὡς ᾿41ϑηναῖοι, ἢ ὄφελος, ὡς «Αἰγινῆται, ἢ ὄξος, ὡς 

“Χαλκιδεῖς, ᾧ πρὸς τὰ ἱερὰ χρῶνται. τάττεται δὲ ἐπὶ παν-- 

τὸς προςώπου xci ἀριϑμοῦ, ὡς τὸ ὦ τάν. 

P. 67. A. ὅ τε μὴ πᾶσα ἀνάγκη] ἀντὶ τοῦ εἰ μὴ κατὰ 
τὰ ἀναγκαῖα. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" μηδὲ χοινωνῶμεν εἰ μὴ 
»atà τοῦτο καϑ' ὃ πᾶσα ἀνάγκη. ... X. 

E. διαβέβληνται ἀντὶ τοῦ διαβεβλημένως ἔχουσι πρὸς 
τὸ σῶμα. 

E. τὴν τύχην evo] yo. καὶ τὴν τύχην ἔχειν. 

P. 75. A. Ἰδὲ τοίνυν] Mrzixol ὀξύνουσι τὰ ἰδέ, λαβέ, 

εὑρέ, ὡς τὰ ἐλϑέ, εἰπέ. X. 

C. ὁμοῦ πάντα] ὁμοῦ σημαίνει ποτὲ μὲν τὸ ἐγγύς, ὡς 
δηλοῖ Δημοσθένης ἐν τῷ τῆς παραπρεσβείας, καίτοι τὸν 

μὲν ἀνδριάντα τοῦτον οὔπω πεντήκοντα ἔτη φασὶν ἀνα- 

κεῖσϑαι Σαλαμίνιοι, ἀπὸ Σόλωνος δ᾽ ἐστὶν ὁμοῦ σ΄ ἔτη 
καὶ εὐ“. καὶ ἐν τῷ κατὰ “Ἀριστογείτονος, εἰσὶν ὁμοῦ πάν-- 

τες διςριύριοι 2A ϑηναῖοι"ς. xai Μένανδρος iv τῷ Ἑαυτὸν 
τιμωρουμένῳ 

πρὸς τῆς ᾿ϑηνᾶς δαιμονᾷς γεγονὼς ἔτη 

τοσαῦϑ' " ὁμοῦ γάρ ἐστιν ἑξήκοντά σοι. 
zai ᾿“ριοτοφ άνὴς Τοιφάλητι" ἡ γὰρ τὸν Τοιφάλητα τί- 
χτουσα φησὶ 

λάβεσϑε" καὶ γάρ ἐοϑ᾽ ὁμοῦ. 
δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἐν ταὐτῷ" Ὅμηρος 

ἀλλ᾽ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐφ᾽ ὑμετέροισι δόμοισι, 
καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Τριστοχράτους ,,οὐκοῦν εἰ 

μέν τι ἐάσομεν τούτων συμβάντων ὑμᾶς, οὐ καϑαροῖς 
ὁμοῦ διατρίψομεν.“ ἔστι καὶ yoovixóv* Σοφοκλῆς Οἰδέ- 

ποδι 

πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει, 

ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων. 
ἔχει καὶ δύναμιν συλλεχτικήν, ὡς παρὰ Μενάνδρῳ ἐν 

Ὑδρίᾳ" οἱ Θρᾷκες ιβύτρωες καλοῦνται" πάντα νῦν ἤδη 

᾽σϑ' ὁμοῦ. ὅπερ δηλοῖ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ. 

P. 74. B. ἐνίοτε τὰ αὐτὰ ὄντα] yo. καί, τῷ μὲν τῷδε. 

P. 78. A. ἕως ἂν ἐξεπᾷάσηται] yo. καί, ἐξιάσηται. 

P. 88. À. ὅσον μὴ ἀνάγκη] ἀντὶ τοῦ εἰ μὴ ὅσον κατὰ 
τὰ τῆς ζωῆς συνεχτικά" ταῦτα γὰρ καὶ ἀναγκαῖα. X. 

Ρ. 86. E. ὑπερδικεῖν} ἤγουν συνηγορεῖν. καὶ ὑπέρδι-- 
κοι of συνήγοροι. 

E. ϑρᾶττον] ταράττον, ἐνοχλοῦν. 

P. 89. C. πρὸς δύο οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς] ταύτης τὴν «i- 
τίαν ὁ Δοῦρις οὕτως ἀφηγεῖται. Ἡρανλέα φησὶ βωμὸν 

δειμάμενον ἐπὶ τῷ ““λφειῷ πυγμῆς ἀγῶνα ϑεῖναι, καὶ yi 
κήσαντα, τὴν ἑξῆς Ὀλυμπιάδα πάλιν ἀγωνιζόμενον, ὑπὸ 
"EÀldrov καὶ Φεράνδρου πάλῃ ληφϑῆναι, καὶ ἐξ ἐκείνου 
τὸ πρὸς δύο οὐδ᾽ Ἡρακλῆς παροιμιασϑῆναι. Ἐχεφυλλί-. 
δας δὲ αὐτὸν ὑπὸ Κτεάτου καὶ Εὐρύτου τῶν δολιονιδῶν 
ἡττηϑῆναι κατὰ τὴν ἐπ «4ὐγέαν στρατείαν" διωχϑέντα 

δὲ ἄχρι τῆς Βουπρασίδος καὶ πευιβλεψάμενον, ὡς οὐδεὶς 

ἐξίκετο τῶν πολεμίων, ἀναψύξαι τε, καὶ ἐκ τοῦ παραῤ-- 

ῥέοντος ποταμοῦ πιόντα προςαγορεῦσαι τοῦτο ἡδὺ ὕδωρ" 
ὃ νῦν δείκνυται ἰόντων ἐκ Δύμης εἰς Ἦλιν, καλούμενον ὑπὸ 

τῶν ἐγχωρίων βαϑὺ ὕδωρ. τὰ δὲ αὐτὰ xal Φερεκύδης καὶ 
Κώμαρχος καὶ Ἴστρος ἐν τοῖς ᾿Ηλιακοῖς ἱστοροῦσι. καὶ 

διὰ τοῦτο ϑεωροὺς τοὺς δῆολιονίδας ἰόντας sig Κόρινϑον 
λοχήσαντα τὸν Ἡρακλέα περὶ Κλεωνὰς ἀποχτεῖναι" ὅϑεν 
Ἠλείοις ἀπώμοτον εἶναι τὰ Ἴσϑμια ἀγωνίζεσθαι, ὅτι 

ϑεωροὺς πεμῳφϑέντας εἰς τὸν ᾿Ισϑμὸν τοὺς MoAor(dac 
ἑλὼν Ἡυαχλῆς ὑπὸ Κορινϑίων ἐδέχϑη. Ἡρόδωρος δὲ χαὶ 
Ἑλλάνιμός φασιν ὡς, ὅτε τὴν ὕδραν Ἡρακλῆς ἀνήρει, τὴν 
Ἥραν αὐτῷ χαρκίνον ἐφορμῆσαι, πρὸς δύο δὲ οὐ δυνάμε-- 

νον μάχεσθαι σύμμαχον ἐπιχαλέσασϑαι τὸν Ἰόλεων, καὶ 

ἐντεῦϑεν ῥηϑῆναι τὴν παροιμίαν. ἐμνήσθη δὲ ταύτης 

Πλάτων καὶ ἐν τα΄ Νόμων ,,0090v μὲν δὴ τὸ πάλαι τε ci- 

ρημένον, ὡς πρὸς δύο μάχεσϑαι χαλεπόν," καὶ ἐνταῦϑα. 

P. 96. A. ὑπερήφανος] ὑπέρφρων. 

P. 99. B. χαρδύπῳ] τῇ μάχτρᾳ τοῦ ἀλεύρου. 
D. παροιμία, δεύτερος πλοῦς, ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶς τι 

πραττόντων, παρ᾽ ὅσον οἱ διαμαυτόντες κατὰ τὸν πρότε-- 
ρὸν πλοῦν ἀσφαλῶς παρασχευάζονται τὸν δεύτερον. ἐμνή-- 
σϑη δὲ ταύτης zai ᾿“ριστοτέλης ἐν τῷ δευτέρω τῶν Ἦϑι- 

κῶν, καὶ Μένανδρος Κεκρυφάλῳ καὶ Πλοκίῳ καὶ Θεοφο-- 

ρουμένη. 

ναι, στῶ 
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SCHOLIA IN PHAEDONEM, 

P. 101. D. τὴν αὑτοῦ σκιὰν δέδοιχεν, ἐπὶ τῶν σφόδρα 
δειλοτάτων. μέμνηται ταύτης ᾿Πριοτοφάνης Βαβυλωνίοις. 

P. 102. D. ξυγγραφικῶς ἐρεῖν] ἐπειδὴ ἤσϑετο ἑαυτοῦ 
ὃ Σωχράτης τῷ παρίσῳ χρησαμένου σχήματι δὲ ὧν φησὶ 

παρέχων ὑπερέχον ταύτῃ φησὶν συγγυαφικῶς ἐρεῖν, ὡς τῶν 

τοιούτων τῆς ἐπιμελείας ὄντων zai λογογυαιφικῆς ἰδέας κα-- 

τὰ σχολὴν τοῖς τοιούτοις καλλύνεσϑαι προμηϑουμένης, 
ἀλλ οὐ διαλεκτικῆς ἑτοιμότητα καὶ λέξων καὶ διάνοιαν 

ἀποσχεδιαζούσας. τοιαῦτα δὲ σχήματα πολλὰ παρὼ Θου-- 
κυδίδη καὶ τοῖς λοιποῖς, μάλιστα δὲ τὸ ἐν τῇ Koow (ov 
δημηγορίᾳ οὕτως εἰρημένον καὶ προεπιβουλεύειν μᾶλλον 
αὐτοῖς ἢ ἀντεπιβουλεύειν, πρὸς 0 οἶμαι καὶ τὸ παρὸν Xo 
κράτει ἐξενήνεκται. M. 

Ρ. 108. B. οὐκ ἄν ποτε φαμὲν ἐθελῆσαι) σημείωσαε 

ὁριστικὸν ἀντὲ ὑποταχτικοῦ. "XX. teste Gaisfordio. 
C. Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη] γρ- καί, ὁ δ᾽ αὖ. 
P. 104. C. ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς] χαϑ' 0 ἀριϑμοὶ ἄμφω 

οὔ, καϑ' ὃ δὲ ἐναντιότητα δεδεγμέναι. X. 
P. 105. B. xai μή pov —] καὶ μή μοι ἣν ἂν ἐρωτῶ ἀπό-- 

κρισιν ἀποκρίνου, ἀλλ᾿ ἄλλην, μιμούμενος ἐμέ. 

P. 107. À. ἀναβάλλοιτο] ἀναχρούοιτο. 
B. ἕρμαιον, τὸ ἀπροςδόκητον κέρδος, ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς 

ὁδοῖς τιϑεμένων ἀπαρχῶν, ἃς οἱ ὁδοιπόροι κατεσϑίουσι. 
ταύτας δὲ τῷ Ἑρμῇ ἀφιεροῦσιν ὡς ὄντε xai τούτῳ ἑνὶ τῶν 

ἐνοδίων θεῶν. 

E. πορεῦσαι] ἀντὶ τοῦ διαπορϑμεῦσαι, διαπεράσαι. X. 
E. ἀπὸ τῶν ϑυσιῶν καὶ νομίμων] yo. καί, ὁσίων (sc. 

pro vou). 

P.108. D. ΤΓλαύχου τέχνη] ἢ ἐπὶ τῶν μὴ ὁᾳδίως za— 

τεργαζομένων, ἢ ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμελῶς καὶ ἐντέχνως 

εἰργασμένων. Ἵππασος γάρ τις χατεσχεύασε χαλκοῦς τέτ-- 

ταρας δίσχους οὕτως, ὥςτε τὰς μὲν διαμέτρους αὐτῶν ἴσας 

ὑπάρχειν, τὸ δὲ τοῦ πρώτου δίσκου πάχος ἐπίτριτον μὲν 

εἶναι τοῦ δευτέρου, ἡμιόλιον ὃὲ τοῦ τρίτου, διπλάσιον δὲ 
τοῦ τετάρτου, κρουομένους δὲ τούτους ἐπιτελεῖν συμφω-- 

vla» τινά. καὶ λέγεται Γλαῦχον ἰδόντα τοὺς ἐπὲ τῶν δί- 

σκων φϑόγγους πρῶτον ἐγχειρῆσαι δὲ αὐτῶν χειρουργεῖν, 

χαὶ ἀπὸ ταύτης τῆς πραγματείας ἔτι καὶ νῦν λέγεσϑαι τὴν 
καλουμένην Γλαύκου τέχνην. μέμνηται δὲ τούτου L4gi- 

στόξενος iv τῷ περὶ τῆς μουσικῆς ἀχροάσεως, καὶ IVuo- 

κλῆς ἂν τῷ περὲ ϑεωρίας. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα τέχνη γραμμά-- 

των, ἣν ἀνατιϑέασι Γλαύκῳ Σαμίῳ, ἀφ᾽ ἧς ἴσως καὶ ἡ 
παροιμία διεδόϑη. οὗτος δὲ καὶ σιδήρου κόλλησιν εὗρεν, 

ὥς φησιν Ἡρόδοτος. 
P. 109. B. αὐτὴν δὲ τὴν γῆν] τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, 0 λέγει ἐν τῷ 

Τιμαίῳ, τὸν οὐρανὸν τῶν τεσσάρων εἶναι στοιχείων, ἀφ᾽ 
ἑκάστου τοῦ καϑαρωτάτου καὶ οἷον νῷ μόνῳ ϑεατοῦ τε 
zai ληπτοῦ elg τὴν κατασκευὴν τοῦ ποιητοῦ δεηϑέντος. 

P. 110. E. κατεδηδεσμένοι] καταβεβρωμένοι. 

P. 111. E. αἰώρα»] ὕψωσιν, ἔπαρσιν. 
P. 112. D. πρὸς ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασι] γρ. ἄναντες 

γὰρ πρὸς ἀμφότερα. 
P. 117. C. ἀστακτεὶ] ἀντὲ τοῦ οὐ κατὰ σταγόνα, ἀλλ᾿ 

ἀϑρόα καὶ ποταμηδόν. — T. — yo. ἀβαστακτὶ καὶ βίᾳ. 

— à $0 e ———— 
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SCHOLIA IN THEAGE M. 

P. 122. B. παροιμίω ἱερὸν συμβουλή, ἐπὶ τῶν καϑα- 

ρῶς καὶ ἀδόλως συμβουλευόντων. δὲν y&o τὸν συμβου-- 

λεύοντα μὴ τὸ ἴδιον σχοπεῖν" τὸ γὰρ ἱερὸν οὐδενὸς ἴδιον, 

ἀλλὰ τῶν χρωμένων iori κοινόν" ἐπειδὴ καταφεύγουσιν 

ὥςπερ tig τὰ ἱευὼ ϑέλοντες συμβουλεύεσϑαι οἱ ἄνϑρωποι. 

προςήκει οὖν τοῖς ουμβουλεύουσιν ἀψευδεῖν καὶ τὰ βελ-- 

τιστα χατὰ τὴν αὑτῶν γνώμην συμβουλεύειν. ἄλλοι δέ 

φασιν ἔπαινον φέρειν τῆς συμβουλῆς τὴν παροιμίαν" εἴ- 

ναι γὰρ αὐτὴν ϑείαν καὶ ὑπὲρ ἄνϑυωπον. μέμνηται δ᾽ 

αὐτῆς καὶ χριστοφάνης ἐν ᾿““μφιαράφ. 
E. ἐδιδάξατο] ἀντὶ τοῦ οὐκ αὐτὸς ἀλλὰ δὲ ἑτέρου ἐδί- 

δαξέτινος. 
Ῥ. 195. D. τέ ἂν ἡμῖν ἀπεχρ.] γρ. τί ἂν οἴη αὐτὸν 

ἀποκχρίνασϑαι. 

E. τῶν μαγείρων] yo. καί, τῶν μαγειρικῶν. 

P. 126. B. οἵ εἰσί τε ἱππικοὶ] yo. οἷς εἶσί τε ἵπποι. 
B. παρὰ τίνος] ᾿“ττικὴ ἡ σύνταξις" ᾿“ττικοὶ γὰρ εἰς 

διδαοκάλου φασίν, οὐκ εἰς διδάσκαλον. οὕτως οὖν χἀνταῦ-- 

Qu γενικὴ ἀντ᾽ αἰτιατικῆς. X. 

P. 127. C. ἔμιβραχυ] ὅπερ ἂν εἴποι τις εὐχερῶς εἰπεῖν 
ἐθέλων ἢ ἁπλῶς, τοῦτο ἔμβραχυ λέγεται. ἔμβοαχυ οὖν 

συντόμως καὶ ἁπλῶς. Ὑπερείδης ἐν τῷ κατὰ ᾿Τριστοφῶν- 
τὸς ,,οἷδε γὼρ αὑτῷ δεδομένην ἄδειαν καὶ πράττειν καὶ 
γράφειν ὅ τι ἂν ἔμβραχυ βούληται.“ ᾿Αριστοφάνης Θε-- 

σμοφοριαζούσαις 

ποῦ δ᾽ οὐχὶ διαβέβληκεν, ὅπου περ ἔμβραχυ 
εἰσὶν ϑεαταὶ καὶ τραγωδικοὶ χοροί; 

Κυατῖνος Ὥραις 
ἔδει παρέχειν, 0 τί τις εὔξαιτ᾽ ἔμβραχυ. 

P. 127. E. ᾿ἀναγυροῦς δῆμος «Τἰαντίδος, ἀφ᾽ οὗ ᾿4να- 

γυράσιοι. 

—— e ———— 

SCHOLIA IN AMATORES. 

P. 133. C. παροιμία 
γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασχύμενος, 

ἐπὶ τῶν διὰ τὸ γῆς ἐμπειροτέρων. εἵλκυσται μέντοι ἔκ 

τῶν Σόλωνος ἐλεγείων. 

D. εἰρωνικῶς} εἰρωνεία τὸ προχείρως xai μετὰ τοῦ 
πρὸς χάριν διαλέγεσθαι, κολαξεία, ψευδολογίω. καὶ εἴρωνα 

τὸν κόλακα. 

P. 185. E. πένταϑλοι of τὸν ἀγῶνα τὸν πέντωαϑλον 

ἀγωνιζόμενοι. ἔοτι γὰρ 

πίνταϑλος οὗτος τοῖς νέοις ἀγωνία, 

πάλη, σίγυννος, ἅλμα, δίσκος καὶ δρόμος. 
σίγυννος δέ ἔστι ξυστὸν δόρυ" παρ᾿ Ἡροδότῳ δὲ τὸ 010— 
σίδηρον ἀχόντιον. πέλτη δὲ ἀσπὶς ἔτυν οὐκ ἔχουσα ἢ τε-- 

τυάγωνος, ἣν οἵ φοροῦντες λέγονται πελτασταί, ἢ τοξόται, 

ἢ οἱ τοὺς ξυστοὺς κατέχοντες. 
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P. 138. E. σημείωσαι, ὅτι διαιτητὴς μὲν ὁ τοὺς φίλους 

ἰδίᾳ συμβιβάζων, δικαστὴς δὲ ὃ δημοσίᾳ κρίνειν ἅπαντας 

τοὺς ἀμφιςβητοῦντας λαχών. M. 

—— 94 — 

SCHOLIA IN THEAETETUM. 

P.142. Α. ἄρτι] τοῦτο σημαίνει τὸ παρὸν zai ὑπό-- 

γυον καὶ τὸ παραυτίκα μέλλον γίνεσθαι. 

B. αἱρεῖ] καταλαμβάνει, νῦν δὲ τὸ καταπονεῖ. 

C. ἀτὰρ] καὶ δή, ὡς νῦν. σημαίνει δὲ καὶ ὅμως xci 

ἅτε δή καὶ πλήν καὶ δέ. 
C. ἐϑαύμασα Σωχράτους] σημείωσαι διὰ τὴν σύντα- 

&v. X. 
P. 143. C. οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου] οὐ πόῤῥω τοῦ καϑή- 

κοντῦς. 
D. ἐπίδοξοι] ἔνδοξοι, ἢ ὡς νῦν, προςδόκιμοι. 
P. 144. A. ἀνερμάτιστα) ἀστήριχτω" ἕρματα γὰρ τὰ 

ἐνείσματα ἢ στηρίγματα. 
C. ἔξω δρόμῳ] τόποι τινὲς ἤσαν, ὃ μὲν ἐκτὸς ἄστεος, 

ὃ δὲ ἐντός, ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς τελουμένων ὑπὸ τῶν νέων 

δρόμοι καλούμενοι. 

P. 146. A. ὄνος x&9ov, ἐπὶ τῶν ἐν πράγματι ἡττωμέ- 

νων. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν παίδων τῶν σφαιριζόντων καὶ τὸν 

γνικηϑέντα εἰς ὄνον καϑιζόντων. ἐμνήσϑη δὲ ταύτης ἐνταῦ-- 
3o Πλάτων. XM: £v τῇ διὰ σφαίρας [παιδιᾷ ...7] μὲν 
οὐρανία,] ἡ δὲ ἀπόῤῥαξις, [ἡ δὲ ἐπίσκυρος,] ἡ δὲ φαινίνδα. 

[καὶ οὐρανία μέν ἔστιν ἡ] εἰς οὐρανὸν τῆς σφαίρας ἀνα-- 

βολή, ἣν ὃ ποιητὴς ἐμφαίνειν δοκεῖ ἐν οἷς φησίν 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο 
πορφυρέην, τήν σφιν Πόλυβος ποίησε δαΐφρων, 

τὴν ἕτερος δίπτασχε ποτὶ νέφεω σκιόεντα 

ἐδνωϑεὶς ὀπίσω, ὁ δ᾽ ἀπὸ χϑονὸς ὑψόσ ἀερϑ είς 
ῥηϊδίως μεϑέλεσκε πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσϑαι. 

ἀπόῤῥαξις δέ ἔστιν ὅτων τὴν σφαῖραν μὴ πρὸς τοῖχον ἀλ- 

λὰ πρὸς τὸ ἔδαφος σκληρῶς ῥίπτωσιν, ὥςτε ἀποχρουομέ- 
νην ἄλλεσθαι πάλιν. τὴν δὲ ἐπίσκυρον καὶ ἐφηβικὴν καὶ 

ἐπίκοινον ἔλεγον" ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ κατὰ πλήϑη" ὠνομά- 

σϑη δὲ οὕτως, ἐπειδὴ οἱ παίζοντες ἐπὶ λατύπης ἑστῶτες, 
ἣν σκῦρον προςαγορεύουσι, βολῇ σφαίρας ἀλλήλους ἐκδιώ-- 

κουσιν. φαινίνδω δέ ἐστιν ὅταν ἑτέρῳ τὴν σφαῖραν προ-- 
δεικνύντες ἑτέρῳ αὐτὴν ἐπιπέμπωσι. τῶν οὖν παιζόντων 

ταῦτα τοὺς μὲν νικῶντας βασιλεῖς ἐκάλουν, καὶ ὅ τι ἂν 
προςέτασσον τοῖς ἄλλοις ὑπήκουον, τοὺς δ᾽ ἡττωμένους 
ὄνους. Κρατῖνος δὲ Χείρωσι χαριέντως ὁμοῦ ἐγκαταμίξας 

καὶ τὴν ὄνος λύραν παροιμίαν ἔπλεξε τὸν λόγον οὕτως 

ὡς ὄνος ἀπωτέρω χάϑηνται τῆς λύρας" 
τοὺς γὰρ ἡττωμένους, ὡς ἔφαμεν, ὄνους καϑῆοϑαι ἔλεγον, 
βασιλεῖς δὲ τοὺς νικῶντας. 

P. 147. Α. ἱπνοπλάϑων] γρ. κοροπλάϑων. 
P. 151. B. ἐγκύμονες εἶναι] σημείωσαι διὰ τὴν σύντα-- 

b». X. 

P. 152. B. ῥιγοῦντι --- ἔοικεν] διὰ τοῦ ἔοικεν ὁ Ocat- 

τητος φαίνεται ἀγαπῶν τὸ Πρωταγόρου δόγμα, καὶ ἐμ-- 

μένων τῇ ἐξ ἀρχῆς ἑαυτοῦ ἀποκρίσει. 
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C. ἐπιστήμη οὖσα] 0 τι γὰρ αἰσϑάνεταί τις, καὶ ἐπέ- 
σταται. X. 

C. ἀρ οὖν] πρώτη κατασκευὴ τοῦ Πρωταγορείου δό-- 
γματος. 

C. συρφετῷ] κονιορτῷ τῷ μετὰ κόπρων. οἱ δὲ κοιμὼν 

xc συρμός, καὶ σύρφη φρύγανα. 

Ρ. 158. B. κινήσεων ὄντων] τὴν ούνταξιν σημείωσαι, 
ὅτι οὐδετέρως εἶπεν ὄντων πρὸς τὰ πράγματα" οὐδέτερον 
γὰρ τὸ πρᾶγμα. --- κινήσεων ὄντων] ἡ σύνταξις πραγμα-- 
τική. οὐδετέρως γὰρ εἶπεν ὄντων πρὸς τὰ πράγματα 
ἀφορῶν. Bodl. X.teste Gaisford. 

C. τὸν κολοιρῶνα ἀναγκάζω προςβιβάζειν] δώδεκα zr0— 

λεις τῆς ᾿Ιωνίας συνήεσαν εἰς τὸ Πανιώνιον λεγόμενον, πε-- 

Qi τῶν κοινῶν βουλευσόμεναι, καὶ εἴ ποτε ἴσαι αἱ ψῆφοι 

ἐγένοντο, οἱ Κολοφώνιοι περιττὴν ἐτίϑεντο τὴν νικῶ-- 

σαν" Σμυρναίους γὰρ ἐλϑόντας εἶχον συνοίκους, ὑπὲρ ὧν 
καὶ τήνδε τὴν ψῆφον ἐτίϑεντο. ὅϑεν ἐπὶ τῆς κρατούσης 

καὶ βεβαιοτάτης ψήφου ἡ παροιμία ἐτίϑετο, οἷον τὸ» 

Κολοφῶνα ἐπιτίϑημι ἢ τὸν Κολοφῶνα ἀναγκάζω προς-- 

βιβάζων. 
D. παροιμία, ἄνω κάτω πάντα, ἐπὶ τῶν τὴν τάξιν 

Μένανδρος Ἐγχειριδίῳ, καὶ ἐν Χήρᾳ 
ἌΣ PNE E 

τὸ λεγόμενον τοῦτ ἐστὶ νῦν, 

μεταοτρεφόντων. 

τἄνω κάτω, φασί, τὰ κάτω δ᾽ ἄνω. 

D. ὑπόλαβε] δευτέρα κατασκευὴ ὑπὲρ τῶν Πρωταγόρᾳ 
δοχούντων. 

E. προςήκουσαν] ἀντὲ τοῦ σύμμετρον. 

P. 154. A. ἔδιον] ἀντὶ τοῦ μερικόν. 

A. ἢ ov δωισχυρίσαιο] ταῦτα πάντα ἡ δευτέρα κατα-- 
oxevi ἐστι τῶν Πρωταγορείων δογμάτων, ἕως τοῦ περὶ τῆς 

Ἴριδος λόγου. X. 

A. ᾧ παραμετρούμεϑα] covréor. τῷ αἰσϑητηρίῳ. 

ἔστι δὲ τὸ ῥῆμα μέσης διαϑέσεως. οὐδὲ ἐφαπτόμεϑα, λέ- 
γει, τοῦ αἰσϑητοῦ. τὸ δ᾽ αὐτὸ εὐθὺς καὶ παραμετρούμε-- 
vov λέγει, ἐφαπτόμενον δὲ τὸ αἰσϑητήριον. 

P. 155. A. φάσματα λέγει ταῦτα ὡς τῶν ψυχῶν ἀπα-- 
τηλά, εἰ μή τις ὀρθῶς αὐτὰ μεταλάβοι. 

A. κομιδῆ] πάνυ, παντελῶς" συναγωγή, ἐπιμέλεια, 

καὶ κομίστρια ἡ τροφός. 
B. in. ὁ Πρόκλος τὸ ἀλλὰ παρέλκειν λέγει. 

C. ὑπερφυῶς ὡς] μέχρι τοῦδε τὰ τῆς δευτέρας κατα-- 

σχευῆς τῶν Πρωταγορείων δογμώτων. 

E. ἄϑρει δὴ περισκοπῶν] τρίτη κατασκευὴ ὑπὲρ τῶν 

Πρωταγορείων δογμάτων. X. 
E. ἀπρὶξ] προςπεφυκότως, ἰσχυρῶς, ὃ οὐχ οἷόν τε 

πρῖσαι διὰ τὴν σύμφυσιν. 
P. 156. C. πρὸς τὰ πρότερα λέγει, πρὸς τὸ πάν-- 

τῶν χρημάτων μέτρον εἶναι τὸν ἄνϑρωπον, καὶ τὼ τοι- 

avra. 
C. ὅσον μὲν οὖν ἄρα δὴ] οἷον ὡς τὸ ἁπτὸν xai τὸ yev 

στόν. παρέλιπε δὲ ὄψιν καὶ ἀκοὴν ταχέως γινόμενοι" τού-- 

τῶν γὰρ σχεδὸν ἀχρόνως αἰσϑανόμεϑα. διὰ δὲ τὸ ἐναργῆ 
αὐτὰ εἶναι παρέλιπεν. ἑξῆς δὲ ὅταν λέγῃ rà δὲ γεννώμε-- 
νὰ οὕτω δή,“ εἰς τὸ δή ὑποστικτέον. οὕτω γὰρ δὴ λέγει, 
τουτέστι τὰ βραδέα, ἅπερ εἰσὶ γευστὰ καὶ ἅπτά. 

D. τῆς δὲ λευχότητος] καὶ γάρ, φησίν, ἡ αὐτὴ αἴσϑη-- 
σις τῶν ἀντικειμένων οὐκ ἔστιν, οὐδὲ τὸ αὐτὸ αἰσϑητὸν 

πάσης ἐστίν, ἀλλὰ μία ὄψις ἡ τοῦ λευκοῦ αἰσθητοῦ ἑνός. 
καὶ τὸ λευκὸν οὐ δύναται ἡ τοῦ μέλανος αἴσϑησις ἀντε- 
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λαβέσθαι, ἀλλ ἡ τοῦ λευκοῦ, καὶ ἔμπαλιν. ἑχατέρου δὲ 
λέγει, οἷον τῆς τοῦ μέλανος ὄψεως ἐπὶ τὸ λευχὸν αἰσϑητόν. 

ἐφεξῆς δὲ ὄψιν μὲν λέγει τὴν ὀπτικὴν δύναμιν, λευχότητα 
δὲ τὴν λευχαντικὴν δύναμιν. 

P. 157. A. ἐξ ἀρχῆς] ὅτε ἔλεγε τάχος καὶ βραδύτης ἵν, 
χαὶ πάλιν φϑαρτός ἐστι, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

B. χρῆσϑαι αὐτῷ] ἤγουν τῷ εἶναι, ὡς ὁ τῶν Πρωτα-- 

γορείων λόγος. 
B. πολλῶν] ἀντὲ τοῦ συνθετῶν. Bodl. teste Gais- 

fordo. 

B. ἀϑροισϑέντων] ἀντὶ τοῦ συντεϑέντων. 
C. μὴ τοίνυν ἀπολείπωμεν] ἔτι συνηγορῶν τῷ Πρωτα- 

γόρᾳ τὰς πρὸς αὐτὸν ἐνστάσεις δοκεῖ διαλύειν. 
P. 158. D. ἐντεῦϑεν ἄρχεται διαλύειν τὰς προς Πρω-- 

ταγόραν ἐνστάσεις διὰ τὸ ἄπορον εἶναι τὸ περὶ τῶν Pyv- 
πνίων. 

E. οὕτως ἐρωτῶντες Fre συνηγορεῖ καὶ ἐν τούτοις τῷ 

τοῦ ITooroyóoov δόγματι, λαμβάνων τρία αἰτήματα. 
E. ταὐτὸν εἶναι] οἷον ὡς ὅτπος καὶ ἄνϑρωπος ταὐτόν 

ἔστι xarà τὸ αἰσϑητικόν. ἀλλ᾽ οὐ λέγω, φησίν, οὕτως. 

P. 159. A. πρόσϑεν] ἤγουν ἐν τοῖς κατὰ Πρωταγόραν. 
P. 160. À. ἐμαυτῷ τοιοῦτος] κατὼ τὴν αἴσϑησιν τοι- 

οὗτος. κατὰ κοινοῦ δὲ ἡ ἄρνησις. 

C. οὐχοῦν ὅτε δὴ] ὥςτε, φησίν, οὐδὲν ἄτοπον ovu- 
βαίνει διὰ τὰς ἐνστάσεις, οἷον τὰς ὀνειρώξεις καὶ τὰ 

τοιαῦτα. 

D. κατα δὲ Θεαίτητον] ἕπεται: γὰρ ταῖς ἐχείνων ϑέ- 
σεσιν ὃ τοῦ Θεαιτήτου λόγος. 

E. ἀμφιδρόμια] ἡμέρα πέμπτη τοῖς βρέφεσιν ἐκ γενέ- 
σεως, οὕτω κληϑεῖσα παρ᾽ ὅσον ἐν ταύτῃ καϑαίρουσι τὰς 

χεῖρας αἱ συνεφαψάμεναι τῆς μαιώσεως, καὶ τὸ βρέφος 

περὶ τὴν ἑστίαν φέρουσι τρέχουσαι κύκλῳ, καὶ τοὔνομα 

τίϑενται τούτῳ, δῶρά τε πέμπουσι τῷ παιδίῳ, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον πολύποδας καὶ σηπίας, οἵ τε φίλοι καὶ οἴχεῖον 
xai ἁπλῶς οἱ προςήκοντες. 

P. 161. C. τῆς ἀληϑείας) τὸ τοῦ Πρωταγόρου σύγ- 

γραμμα, ἐν à ταῦτα δοξάζει, ,“4λήϑεια ἐκαλεῖτο ὑπὸ IHoo- 
ταγόρου. 

C. ἤρξατο] σημείωσαι ὁριστικὸν ῥῆμα ἀνϑ' ὑποτα- 
zruxov. "X. 

C. yvgivog τὸ ἐκ τοῦ βατράχου παιδίον. 
E. δημούμενον] δημοκοποῦντα, παίζοντα, ϑωπεύοντα. 

P. 162. Α. διωλύχγιος] μεγάλη, ἢ ἐπὶ πολὺ διήκουσα. 

Ἅ: ἀντὲ τοῦ περιβόητος. σημαίνει δ᾽ ἔσϑ᾽ ort καὶ τὸ 0x0— 

τεινὸν χαὶ νυχτέρινον. 

B. εἰ οὕτως σοι φίλον, οὐδ᾽ ἐμοὶ ἐχϑρὸν] παροιμία ἐπὶ 
τῶν ἔν τισι συμφερομένων. 

B. φροιμιαζόμενοι] παροιμιαζόμενοι. 
D. δημηγορίας] τὸν δοκοῦντα ἔλεγχον, ὃν ἄρτι ἔλε-. 

γεν ὃ Σωχράτης κατὰ Πρωταγόρου, ὅτε τοῦ κυνοκεφάλου 

ἐμέμνητο, δημηγορίαν νῦν καλεῖ, διὰ τῆς εἰρωνείας τὸν 
λόγον παραμυϑησάμενος, ἵνα πάλιν διεγείρη τὸν νέον. 

E. οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου] καὶ γὰρ εἰ τὴν τῶν πολλῶν χρίσιν 
λάβοιμεν ἐπὶ γεωμετρίας κυρίαν, γέλοιοι ἂν εἶμεν, ἀσύμ-- 
μέτρα λέγοντες ἀλλήλοις μεγέϑη, xol τὴν πεπερασμένην 
εὐθεῖαν διαιρετὴν εἶναι εἰς ἄπειρον, καὶ τὰ τοιαῦτα. i» 
δὲ τῆς τῶν κυβευόντων συνηϑείας ἔλαβε τὸ οὐδ᾽ ἑνὸς μό-- 

vov, ὅταν ἐκεῖ πέση ἐν τῷ παίζειν ἕν τὸ ἐλάχιστον. 
Ῥ. 168. A. ἐπιστήμη τε καὶ αἴσϑησις} πρόκειται νῦν 
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τῷ Σωχράτει ἐλέγξαι τὴν ἐξ ἀρχῆς θέσιν τοῦ Θεαντήτοι 

τιϑεμένου τὴν ἐπιστήμην αἴσϑησιν. X. 
C. χκαέτοι ἠδύνατο λέγειν, εἰ οὐκ ἐπίσταται ὁρῶν o 

ἀγράμματος, ἄλλο ἐστὶν ἐπιστήμη x«i ἄλλο ὅρασις ἤτοι 

αἴσϑησις. 

C. εἴ τις ἔροιτο] καὶ τοῦτο πειραστιχὸν δίλημμα τοῦ 

ἑξῆς. OX. : 
P. 164. Α. τὸν πρόσϑεν] τὸν τὴν αἴσϑησιν ϑέμενον 

εἶναι ἐπιστήμην. 

C. πάλιν ἐξ ἀρχῆς] πάλιν ἐν τούτοις πρόκειται τῷ Σω-- 
χράτει ἀναχαλέσασϑαι τὸν διὰ τὴν ἀπειρίαν ἑαυτοῦ κα'- 
τασυλλογισϑέντα Θεαίτητον. 

D. μῦϑος ἀπώλετο] παροιμία ἐπὶ τῶν τὴν διήγησιν 
μὴ ἐπὶ πέρας ἀγόντων. 

E. προπηλακίζομεν] ἀδικοῦμεν, ὑβρίζομεν, διασύρο-. 
μεν, ἐξουδενοῦμεν. 

P. 165. Α. σχέψαι οὖν] πάλιν ἐπιχειρεῖ ἐλέγχειν ἐν 

τούτοις τὰ τοῦ; Πρωταγόρου καὶ Θεαιτήτου δόγματα. 

P. 166. C. ἐξέλεγξον] ἐκ τῶν δύο, φησί, ϑάτερον ἐξέ- 

λεγξον, εἴπερ δύνασαι" ἢ γὰρ ὡς οὐκ εἰσὶν αἱ αἰσϑήσεις 

ἔδιαι, ἢ τούτων ἰδίων οὐσῶν οὐκ ἔστι τὰ αἰοϑητὰ ἴδια 
ἑκάστῳ. 

C. bns] ὑϊκόν τι καὶ ζωῶδες ποιεῖς. X: οἷον ὡς εἴ 

τις εἴποι χοιρίζεις. 

D. πολλοῦ δέω] πόῤῥω λίαν εἰμί, οὐ βούλομαι λέγειν, 

σιωπῶ. 

E. ἐναντία] κατὼ γὰρ τὴν Πρωταγόρου δόξαν τὸ μὲν 

αἰσϑητὸν πᾶν δοκεῖ εἶναι μὴ Ov, τὸ δὲ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν 

ἔστι μέν, ἀλλ᾽ οὐ φύσει, ϑέσει δὲ μόνον, οἷον οἱ νόμοι παρ᾽ 

ἑκάστοις. μόνον δὲ τὸ ἀγαϑὸν φύσει. 

P. 167. B. τοῖς φυτοῖς] πρὸς τί γάρ, φησί, τὸ ἀληϑὲς 
xai τὸ ψεῦδος, ὡς τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον; τὸ δὲ ἑξῆς, 
ὥςπερ, φησίν, ἡ κακὴ ψυχὴ δοξάζει συγγενῆ ἑαυτῇ πονη-- 
Qd, οὕτως ἡ χρηστὴ χρηστά. ἑχατέρως δὲ τῇ δοκήσει τὸ 
ἀληϑὲς καὶ πρός τι. 

D. σώζεται 0 λόγος ὁ λέγων μέτρον πάντων εἶναι τὸν 
ἄνθρωπον. ἐν τούτοις δὲ τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ χαχοῖς τοῖς 
ἀληϑῆ μὲν δοξάζουσιν ἑκατέροις, διαφέρουσι δὲ τῷ χρείτ-- 

τονι καὶ χείρονι μόνῳ. 
Ρ. 168. Β. πρεσβύτεροι] οἱ γὰρ νέοι φιλόνεικοι. 

C. τὸν Θεόδωρον νῦν παραχαλεῖ πρὸς τὴν διάλεξιν, 
ἵνα δὲ αὐτοῦ οἱ ἀληϑεῖς ἔλεγχοι κατὰ Πρωταγόρου γένων-- 

ται. καὶ ἤτοι διὰ τὸ ἀξιόπιστον TOU πρεσβυτικοῦ προςώ-- 
που τοῦτο ποιεῖ, ἢ καταβάλλων τὸ τοῦ νέου, ὡς εἰχός, 

οἴημα. 

D. χαριεντισμὸν] ἀντὶ τοῦ παίγνιον. 

Ρ. 169. A. ὀλίγον] μετὰ γὰρ τοὺς τοῦ ΠΙἊρωταγόρου 
ἐλέγχους πάλιν ἐπὶ τὴν Θεαιτήτου μαωιείαν ἀναδραμεῖτα:. 

B. Ἡραπλέες τε καὶ Θησέες] οὗ Θρασύμαχοι, Καλλι- 

χλεῖς, Διονυσόδωροι, Εὐϑύδημοι, καὶ οἱ τοιοῦτοι. 

C. περαιτέρω] οἷον τοῦ ἐλέγχου μόνου, πλέον δὲ ἄλλο 
οὐδέν, οἷον τὰ περὶ ἐπιστήμης. 

P. 170. A. ὥςπερ πρὸς ϑεοὺς ἔχειν] ἀντὶ τοῦ ἐχϑειά-- 
ζειν τοὺς ἐν ἑκάστοις ἐπιστήμονας" οἷον καὶ τὸ Ὃ μηρικὸν 
»»ϑεοῖς ἐναλίγκιω μήδε ἔχοντα“ xai , ἴσος Ἐνυαλίῳ ἀν- 

δρειφόντη“ καὶ τὰ τοιαῦτα. 
B. ἄλλων ζώων» οἷον ποιμένας, ἡνιόχους, κυνηγούς. 

C. τῷ λόγῳ] τῷ κατασκευασϑέντε ἐκ τῆς κοινῆς ἐννοίας 

τῶν πολλῶν. 
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D. περί τινος δόξαν] οἷον περὶ προνοίας, περὶ τοῦ 

ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ τῶν τοιούτων. 
P.171. À. οἷς μὴ δοκεῖ] οὐ γάρ ἐστι ποιότης iv τοῖς 

τοιούτοις ποσοῖς. 
Β. ὅταν τῷ τἀναντία] ὅταν, φησίν, ὁ Πρωταγόρας 

συναίσϑηται τῆς τοῦ λόγου ἀτοπίας. 
C. σοφώτερον ἡμῶν εἶναι] ἕπου ϑεῷ, ἕπου λόγῳ. 
E. τὰ μὲν πολλὰ] τὰ μὲν σωματικὰ καὶ πρός τι. 
Ῥ. 172. À. ἐντεῦϑεν μέχρι τῶν ἑξῆς σελιδίων τὸ dzro- 

στηϑίζειν χρή. Ἢ. 

A. ουμφέροντα] τὸ γὰρ συμφέρον, φησί, φύσει, ὁ δὲ 

νόμος ost. 

B. ὅοον ἂν δοχῆ χρόνον] ἀντὶ τοῦ ἕως τοῦ ἀγαϑοῦ 

ταὶ τοῦ; κακοῦ. 

. τοῖς τοιούτοις] οἷον ἐργαστηρίοις, ἐμπορίαις. 

. τὴν ἄλλως] ἀντὶ τοῦ ματαίως xot ὡς ἔτυχεν. 

. φαύλως διατρίβοντας] οἷον τοὺς πολιτικούς. 

gooo ὑπουδαὶ.. πράττειν προςίσταται] ᾿“ττικὸν τὸ 

γχῆμα, γίνεται δὲ τῆς ἐπιφορικῆς φράσεως προταττομένης 

ὀρϑῆς πτώσεως ἀντὶ γενικῆς ἢ δοτικῆς ἢ αἰτιωτιχῆς, γενι- 

κῆς μὲν οἷον ,,᾿“λκιβιάώδης ἐξελϑὼν τῶν πυλῶν “Ταχεδαι-- 

μόνιοι ἠτύχησαν.“ ἔδει γὰρ εἰπεῖν ᾿“λκιβιάδου ἐξελϑόν-- 

τος" δοτικῆς δὲ οἷον ,. ἐξερχόμενος ἔδωκέ μοι" “ἀντὶ γὰρ 

τοῦ ἐξερχομένῳ ἐξερχόμενος εἶπεν. dwri δὲ αἰτιωτικῆς ὡς 

ἐνταῦϑα" ἔδει γὰρ εἰπεῖν οπουδὰς δὲ ἑταιριῶν καὶ κώμους 

οὐδὲ ὄναρ πράττειν προςίοταται αὐτοῖς, ἀντὶ τοῦ παρί- 

OTQUTGU. X. 

D. ϑαλάττης y0sc] παροιμία ἐπὶ τοῦ πολυμαϑοῦς καὶ 

» 
E. ἀντωμοσίαν . . . .. δικὸν ἄντε... σϑαι γὰρ τὸ ἐγκα- 

λεῖν καὶ ἀντιγράφεσθϑαι ἔλεγον “41ϑήνησοι διὼ τὸ ἀντομνύ-- 

ναι τόν vt διώκοντα καὶ τὸν φεύγοντα. Gaisford. ex 

cod. Bodl. 

P.173.E. φύσιν ἐρευνωμένη] γενικῶς τὸ φϑαρτόν. 

Gaisford. ex cod. Bodl. 

P. 174. B. διερευνώμενος ὅτε ἐν τούτοις τὸν ὡς ἀλη-- 
ϑῶς μαϑηματικὸν ἄνδρα εἰς ταὐτὸν ἄγει τῷ ὄντως φιλο-- 

σύφῳ, ἔτι δὲ καὶ τὸν φυοικόν, ἢ μᾶλλον ὡς μέρη cov φιλο-- 
σόφου βούλεται εἶναι τοὺς ἄλλους ἐπιοτήμονας. 

C. εἰς φρέατα] ἐπὶ τῶν ὑλαίων πραγμάτων καὶ clóu— 

λικῶν. 

D. βδάλλοντα)] ἀμέλγοντα ἢ ϑηλάζοντα ἀπὸ cov 

βδέλλα. 

E. δοχεῖ ἀκούειν] νομίζει γίγνεσθωι κατὰ κοινοῦ. 

Ρ. 175. E. ϑῶπας] ἀπατηλούς. 
E. τορῶς] τομῶς, ἐντρεχῶς, εὐπετῶς. X. 
Ρ. 170. A. ἀναβάλλεσθαι] τῶν γὰρ ἀπαιδεύτων καὶ 

τὸ ἔνδυμα καὶ τὸ σχῆμα ϑορυβῶδες. Incod. X. s. Bodl. 

in sinistra parte scriptum: ἀντὲ τοῦ προοιμιάζεσϑαι, in 

dextra vero: τῶν γὰρ ἀπαιδεύτων καὶ τὸ ἔνδυμα καὶ τὸ 
σχῆμα ϑορυβῶδες. ἄλλοι δὲ τὸ ἀναβάλλεσθαι ἐπὶ τῶν κι- 

ϑαρῶν ἀκούουσι τῆς φδῆς, οἷον τὸ ἄρχεσθαι κιϑαρίζειν. 

καὶ οἶμαι οὐ κακῶς" τό τε γὰρ πρόχρουμα τῆς χιϑάρας 
ἀναβολὴ καλεῖται (““ριοτοφάνης Εἰρήνη" συνελέγοντ᾽ 

ἀναβολὰς ποτώμεναι), καὶ τὰ τοῦ λόγου ἑξῆς πρὸς ταύτην 
τείνει τὴν ἔννοιαν. | Gaisford. ex Bodl. 

C. βάναυσοι) oí ἑδραῖοι τεχνῖται καὶ παρὰ βαύνῳ, 0 
ἔστι χαμίνῳ, τὶ ἔργον διωτιϑέμενοι. οἱ δὲ βάναυσον τὸν 

ἀπάνϑρωπον καὶ ὑπερήφανον. ἔνιοι δὲ βαναύσου χειρὸς 

τῆς ὑβριοτικῆς ἢ τεχνικῆς. δηλοῖ δὲ τοὺς χειροτέχνας xoà 
δημιουργούς. 

D. γῆς ἄλλως ἄχϑη] ἀλλὰ δεῖ ἐπυτιμᾶν αὐτοῖς, φησί, 
τὸ Ὁμηρικὸν ,,ἐτώσιον &y Qoc'*. τὸ γὰρ φυσικὸν βάρος xa 
λόν, τὸ δὲ ἄλλως καὶ μάταιον κακόν. 

P. 177. À. παντάπασιν ὡς δεινοὶ] τοὺς γὰρ τὰ συμφέ- 
ροντα διδάσκοντας σοφοὺς οἱ δεινοὶ ὡς ἀνόητα φάσκοντας 
ἐχφαυλίζουσιν, ὡς ὃ τοῦ Ὁμήρου Πάρις" 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα ϑεοὶ φρένας ὦλεοαν αὐτοί. 
B. δοῦναι] διαλεκτικῶς. Gaisford. ex Bodl. 

B. τελευτῶντες) ἐλεγχόμενοι.  Gaisford. ex cod. 

Bodl. 

B. ἐκείνη] ἡ δημώδης. — C. 
B. διαφέρειν] οἱ δεινοὶ ἐκεῖνοι. X. 
C. τὴν φερομένην] τὴν ἐν γενέσει. X. 
E. μὴ λεγέτω τὸ ὄνομα] ἀντὶ τοῦ μὴ ὄνομα ψιλὸν μό-- 

vov λέγωμεν, οἷον τὸ ὠφέλιμον καὶ βλαβερόν. 
Ρ, 178. À. ἑκάστη] ἐπιῤῥηματικῶς ἀκουστέον ἀντὶ τοῦ 

ἑκασταχοῦ. X. 

Α. μέλλοντα χρόνον] τὸ γὰρ ἁπλῶς μέλλον καϑολικώ- 
τερον τοῦ ὠφελίμου. 

A. τοῦτο δὲ μέλλον ὀρϑῶς ἂν ἐπιλέγοιμεν) τοῦτο τὸ 
γενικώτερον μεταλαβὸν τὴν ἐρώτησιν, xo μὴ ἐπὶ μόνου 
τοῦ ὠφελίμου. γράφεται καὶ τοῦτο δὲ μᾶλλον ὀρϑῶς ἂν 
λέγοιμεν. 

E. ὦ μέλε] παρὼ τοῖς νεωτέροις ὑπὸ γυναικῶν λέγεται 
μόνον, ὡς τὸ ὦ τάλαν, παρὼ δὲ τοῖς παλαιοῖς καὶ ὑπ᾽ ἀν-- 

δρῶν, ὡς ἐν Ἱππεῦσοιν ᾿““ριστοφάνους, καὶ ἐν Μενάνδρου 
“Συνερώσῃ 

ἄφες τὸν ἄνϑρωπον. τί κόπτεις, ὦ μέλε; 

σημαίνει δέ, ὦ δείλαιε, ὦ πονηρέ. ἔνιοι δέ, ὦ ἐπιμελείας 

ἄξιε καὶ οἷον μεμελημένε. 
P. 119. C. ἀνάλωτοι] ἐντεῦϑεν εἰςβάλλει εἰς τοὺς κα-- 

τὰ τοῦ Ἡρακλείτου ἐλέγχους. εἰ γὰρ πάντα, φησί, κινεῦται 
συνεχῶς καὶ aura ἔστι καὶ ἄστατα, ἡ Πρωταγόρου δόξα 
ἀνάλωτός ἔστιν. 

D. διακρούοντα] ἐκ μεταφορᾶς τῶν διακωδωνούντων 
τὰ κεράμια, εἰ ἀκέραιά εἶσιν. 

D. ἀκούοντα] ἀπὸ τῆς τῶν χυτρῶν τοῦτο λαμβάνει 
δοχικαοίας, ὡς καὶ ἔμπροσϑεν εἴρηκεν. διακωδωνοῦντες 

γὰρ τὰ κεράμια τὰ ἀκέραια τῶν μὴ τοιούτων διακρένο-- 
μὲν. X. 

E. Ὁμηρίδας φησὶ τοὺς Ἡρακχλειτείους διὼ τὸ τῆς 

ἀεικινησίας δόγμα, ἐπεὶ καὶ Ὅμηρος Ὠκεανὸν ἀπεφήνατο 
ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν. X. 

E. ἔμπειροι] ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιστήμονες διὰ τὸ ἄστατον τῶν 
ἀεὶ κινουμένων. 

E. τὰ ουγγράμμωτα] τὰ τοῦ Ἡρακλείτου συγγράμ-- 

ματα. ἠγριωμένοι καὶ μεγαλόφρονες" τοιοῦτος γὰρ ὁ 
Ἡράνλειτος γέγονεν, οὗ καὶ ἀπόφϑεγμα φέρεται τοιοῦτον 

»πολυμαϑίη νόον οὐ διδάοκει" Ἡσίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε 
καὶ Πυϑαγόρην“. 

Ῥ. 180. B. τούτῳ] τῷ σταοίμῳ διὰ τὴν ἑαυτῶν ϑέσιν 

τὴν πάντα κινεῖοϑαι λέγουσαν. 
C. πρόβλημα] γεωμετρικῶς δεῖ, φησίν, ἐκϑεμένους τὸ 

πρόβλημα ζητεῖν ἀποδεικτικῶς, πότερον πάντα κινεύτοι 
ἢ οὔ. 

E. πρυϊόντες] ἀπὸ μὲν Θεαιτήτοι' εἰς Ἡράκλειτον, εἶ- 

τα εἰς Παρμενίδην καὶ Moor, 

oni ti s — “κοι εἴπει ο Σ᾿ Ὁ 

πον συν σαν νον 

—— 



SCHOLIA IN THEAETETUM. 

P. 181. À. ῥέοντας] πικρὰ ἡ λέξις καὶ σκωπτική. 

A. oí τοῦ ὅλου στασιῶται] γλυχεῖα ἡ λέξις καὶ ἔγκω-- 

μιαστιχὴ τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην. 

B. ἀκίνητα κινούντων») παροιμία xo" ὑπερβολήν, ὅτι 
μὴ de ἔδη μηδὲ βωμοὺς κινεῖν ἢ τάφους ἢ ὅρους. ἐμνή-- 

σϑη ταύτης καὶ ἐν Νόμων ὀγδόῳ. 

B. ἔτι διασύρει τὸν Ἡραχλείτου χορὸν ὡς ἀσεβῆ᾽ τὰ 
γὰρ ἱερὰ ἀκίνητα. 

C. στρέφηται] ὡς ὃ στρόβιλος. 

E. ἀμφότερον] ἔστι καὶ τρίτον σχέλος τῆς διαιρέσεως τὸ 

λέγον οὐδὲν ἀμφοτέρως, ὅπερ σὺν τῷ δευτέρῳ ἐλέγχεται. 

E. ἀμφοτέρως) avri τοῦ πάντα κατὰ τὰς δύο κινεῖ-- 

ται κινήσεις. 

E. οὐδὲν μᾶλλον] τὸ γὰρ μὴ ἀλλοιούμενον, καϑ' ὃ οὐκ 
ἀλλοιοῦται, οὐ κινεῖται ἀλλ ἵσταται. 

P. 182. Α. ποιότης] ἐκ τούτων δῆλον, ὅτι τὸ τῆς ποιό-- 
τητος ὄνομα Πλάτων ἐστὶν ὃ πρῶτος ϑεὶς ἐν τοῖς Ἕλλησιν. 

Α. ἀλλόκοτον] ἐναντίον, ἢ ξένον. 
A. ἀϑρόον] γενικῶς. 

Α. κατὰ μέρη] εἰδικῶς. 

Β. ἄλλα] τὰ τῶν Ἡρακλειτείων ἄλλα δοξάσματα. 

Ρ. 188. A. εἰ πάντα κινεῖται] εἰ γάρ, ὡς φασί, πάντα 

παντοίως κινεῖται, εἴ τι δ᾽ ἄν τις εἴποι, οὐδ᾽ ἐκεῖνο ἔσται, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὴ αὐτῶν ἡ δόξα κινεῖται καὶ μεταβάλλει. 

A. οὕτω τ᾽ ἔχειν] ἀντὲ τοῦ συνδραμεῖν τὴν ἀντίφασιν. 
Β. οὐδ᾽ ὅπως] ἀόριστον γὰρ πάντῃ τὸ οὐδ᾽ ὅπως. 

B. μάλιστα δ᾽ οὕτως àv] ἤγουν ἡ λέγουσα ἀπειραχῶς 

τὸ οὐδὲ ὅπως. 
D. τοὺς φάσκοντας] τοὺς περὶ Μέλισσον 

D. ἱππεῖς προχαλεῖσϑαι εἰς πεδίον, ἐπὶ τῶν τοὺς iv 

τισι βελτίους καὶ ἐπιστημονικωτέρους αὑτῶν εἰς ἔριν προ-- 

χαλουμένων. Πλάτων Θεαυτήτῳ καὶ Μένανδρος Κατα- 

ψευδομένῳ. γράφεται δὲ καὶ ἵππον εἰς πεδίον προχαλεῖ- 

σϑαι, ἐπὶ τῶν εἷς ἃ βούλεταί τις προχαλούντων. 

P. 183. E. ἕνα ὄντα] . .. . ἀντέ νυ πολλῶν 
[λαῶν ἐστὶν] ἀνήρ, ὅντε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ. X. 

E. βάϑος τι] φαίνεται καὶ ᾿““ριστοτέλης σεμνύνων τὸν 

Παρμενίδην. καὶ νῦν φησὶ φοβεῖσϑαι ἕξ τινα καὶ διὰ τοῦ-- 

το μὴ ἐπιχειρεῖν βασανίζειν τὰ τοῦ Παρμενίδου. 
P. 184. D. τῳ] ἐρωτηματικὸν ἀντὲ τοῦ τένι. Gais- 

ford. ex cod. Bodl. 
D. οὐχ ὅτι οἱ δούρειοι ἵπποι πολυαίσϑητοε, οἷς οὐδε-- 

μία αἴσϑησις" ἀλλ᾿ ἔλαβε τοῦτο ἀπὸ τοῦ δουρείου ἵππου 
ᾧ Τροίαν εἶλον οἱ Ἕλληνες, τοῖς. κοίλοις αὐτοῦ καταχρυ-- 
ψάντων ἑαυτοὺς τῶν ἀρίστων. διὸ καὶ πάνυ εὐσήμως τὸ 
ἐγχάϑηνται" οὐδὲ γὰρ τοῦ μηχανήματος ἀλλὰ τῶν ἐγχε-- 

χρυμμένων αἱ αἰσϑήσεις. X. 
E. πάντα τὰ τοιαῦτα λέγει τὰ αἰσϑητά" εἰς τὸ σῶμα 

δέ, εἰς τὰ αἰσϑητήρια. 
P. 185. A. ἀδύνατον εἶναι δὲ ἄλλης ταῦτα αἰσϑέ- 

oou] τὴν διάνοιαν καὶ τὴν κοινὴν αἴσϑησιν νῦν εἰς ταύὐ-- 
τὸν ἄγει διὰ τὸ πρόχειρον" uer ὀλίγον δὲ διαστέλλει. 

C. ἀμφοτέρω] φωνὴν καὶ χρόαν. 
C. τό τ᾽ ἐπὶ πᾶσι κοινὸν] τὸ τῶν πέντε αἰσϑήσεων γε-- 

γιχῶς. 

D. οὐσίαν] ἢ τὸν ἐπὲ τούτοις ὁρισμόν. 
D. διὰ τίνος ποτέ] νῦν τὸ διανοητικὸν ἐκ τῆς κοινῆς 

αἰσϑήσεως διέκρινεν. 

D. ἀκολουϑεῖς] t? τε κοινῇ αἰσϑήσει καὶ τῇ διανοίᾳ. 
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P. 186. À, ποτέρω»]} τῶν μετὰ σώματος ἢ τῶν ἄνει 
σώματος. Et cod. Bodl. secundum Gaisfordum;: ἤτοι 

ὧν ἡ ψυχὴ δὲ ἑαυτῆς ἐπισκοπεῖ, T διὰ τῶν τοῦ σώματος 

δυνάμεων. 

A. ἐπὶ πάντων] ἀντὶ τοῦ περιεχτικώτερον καὶ γενικώ-- 
τερόν ἐστιν. 

B. πρὸς τὰ μέλλοντα] οἱ γὰρ πολλοὶ τὸ ἀγαϑὸν ἐν 
τοῖς πρακτοῖς τίϑενται. μόνοις" καὶ διὰ τοῦτο εἶπεν οὕτω 

πρὸς τὰ μέλλοντα. 

P. 187. E. ψευδῆ φαμὲν] τρίω ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς 
ψευδοδοξίας ἐκτίϑεται" εἶτα προβὰς τῷ λόγῳ καὶ ἐπικρί-- 

vay. λέγει ὅτι τὸ μὲν πρῶτον» καὶ τὸ τρίτον δεῖταί τινος λύ-- 

σεως, τὸ δὲ δεύτερον ἀπυδέχεται, διότι μὴ ὃν ἐλάμβανε τὸ 

μηδαμῶς ὄν. Schol. Bodl. secundum Gaisfordum: 

πρῶτον ἐπιχείρημα κατασχευάζων, Ott οὐκ ἔστι ψευδὴς 

δόξα. 

P. 188. A. μεταξὺ] ὁδοὶ γάρ εἰσι μεταξὺ τοῦ τε εἰδέ- 
ναι καὶ μὴ εἰδέναι. — X. 

A. χαίρειν λέγω] ἀντὶ τοῦ ἀφίημι. X. 
C. οὐκ ἀπὸ τῶν γνώσεων, φησί, καὶ τῶν γινωσκόντων, 

ἀλλ᾿ ἀπὸ τῶν γνωστῶν. 

D. μὴ ἁπλοῦν ἢ] ὁμολογεῖταε παρὰ πᾶσι, φησίν, ὅτι 
ὁ ψευδῆ δοξάζων τὰ μὴ ὄντα δοξάζει. Schol. Bodl. sec. 

Gaisfordum: δεύτερον ἐπιχείρημα κατασκευάζων, ὅτι 
οὐχ ἔστι ψευδὴς δόξα. 

D. κἂν ὁπωςοῦν] κἂν 5, φησίν, ἐπιστημονικώτατος. 

D. περὶ τῶν ὄντων του] οἷον εἰ λέγοι τις πρὸς ἡμᾶς 
ἀπορῶν, ἄρα ψευδοδοξῶν περί τινος τῶν ὄντων ψευδοδο- 

ξήσει, οἷον ἵππον οἰόμενος τὸν ἵππον μὴ εἶναι, ἢ αὐτὸ τὸ 
μὴ ὃν λέγων, ὅτι ἔστι τὸ μὴ ὃν ἢ οὐκ ἔστιν. 

P. 189. B. ἀλλοδοξίαν τινά] τρίτον ἐπιχείρημα κατὰ 
ψευδοδοξίας. Cod. Bodl. sec. Gaisfordum. 

C. ἕτερον δὲ àv. ἑτέρου] τὸ καϑ' ἑτερότητα μὴ ὃν λέγει. 
D. μάτην ϑαῤῥήοῃς] ὡς εἰ ἔλεγεν, οὐκ εἰσὶ τὰ τοιαῦ-- 

τα ἁμαρτήματα μεγάλα. 
P. 191. Α. τῶν ἄλλων] τῶν ἐνισταμένων κατὰ τῆς ψει- 

δοδοξίας. 

A. γελοίου] γελοῖόν ἐστε τὸ αἰσχρὸν μετὰ ἀσϑενείας, 
αἰσχρὸν δὲ τὸ τὰ ψευδῆ ὁμολογεῖν, ἀσϑένεια ὃὲ τὸ μὴ 
δύνασθαι τὰ σοφίσματα λύειν. 

Α. ναυτιῶντες] διὰ τὸν τῆς ψυχῆς ἐν τῇ γενέσει κλύ-- 

δωνα. 

B. ἐγὼ γιγνώσκων] ἡ συμπλοκὴ. τῆς αἰσϑήσεως καὶ τῆς 

δόξης ἔλυσε τὸ ἄπορον. 
B. oio» λέγεις] τὸ ὁμολογεῖν εἶναι ψευδοδοξίαν. 

B. μὴ οὕτω. τιϑῶμεν, φησίν, ὡς, ἔμπροσϑεν, καὶ ἡμῖν 
συγχωρήσει τις εἶναι δυνατὸν ἃ οἶδέ τις δοξάσαι αὐτὰ ἄτ-- 

τα εἶναι ὧν οὐκ οἶδεν" ἴσως δὲ ἀντιτενεῖ. καὶ γὰρ τοῦτο 
προςέϑηκεν, εἰδὼς ὅτι κἂν ἐν μίξει τοῦ εἰδέναι πρὸς τὸ 
αἰσϑάνεσθϑαι δείξωμεν ψευδῆ δόξαν ἐνοῦσαν, οὐχ ἕξομέν 
τι λέγειν πρὸς τὸν ἀποροῦντα περὶ τούτων, ἐπειδὰν ἡμᾶς 

ἐρωτᾷ περὶ τῶν ἔξω τῆς αἰσϑήσεως, εἰ δυνατὸν συστῆναι 
ψευδοδοξίαν, οἷον ἐπὶ τῶν παρὰ τοῖς γεωμέτραις καλου-- 
μένων ψευδαριϑμῶν». οὐ γὰρ διὰ μᾶξιν αἰσϑήσεως ψευδο-- 
γραφοῦσιν. 

P. 194. E. τὸ λάσιον ὅ φιλόσοφος ἀντὲ τοῦ τραχὺ 
ἀκούει. τὸ δὲ πάσσοφος εἰωθϑυῖα τοῦ Σωκράτους εἰρωνεία" 
τὸ γὰρ λάσιον καὶ τραχὺ οὐκ ἔστιν ἐπαινετόν, ὥςτε σκώ-- 
πτει τὸν ἐπαινέσαντα Ὅμηρον». 
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P. 195. B. ἀδολέσχης] ὁ δυςαπάλλαχτος ἀφ᾽ ἑχάστου 

λόγου. 

D. ὃν διανοούμεϑα] τὸ νοητὸν παράδειγμα, τὴν cav. 

P. 196. D. ἀμφότερά γε κινδυνεύει) τὸ τὴν ἀντίφασιν 

συντρέχειν. 

D. τολμητέον] τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι. 

P. 197. Α. τόλμα τοίνι"»] διὰ τοὺς ἀντιλογικούς. 

P. 200. E. δείξειν αὐτὸ] ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς πείρας γινω-- 

σχομένων. κατιόντων γάρ τινων elg ποταμὸν πρὸς τὸ δια- 

περᾶσαι, ἤρετό τις τὸν προηγούμενον εἰ βάϑος ἔχει τὸ 

ὕδωρ" ὁ δὲ ἔφη ,,αὐτὸ δείξει." 
P. 301. B. τί μήν] καταφατικόν ἔστιν, ἐν ἴσῳ τῷ οἴο-- 

μαι. 

P. 209. B. Μυσῶν ἔσχατος, ἐπὶ τῶν εὐτελεστάτων. 

“Μάγνης Ποαστρίᾳ 

οὐκ ἔστιν οὐδείς, οὐδ᾽ ὁ Μυσῶν ἔσχατος, 

xai Μένανδρος ᾿νδρογύνῳ 

Μυσῶν ἔσχατος πολέμιος. 

D. ὑπέρου περιτροπὴ ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ ποιούντων 
πολλάκις καὶ μηδὲν ἀνυόντων, ἢ ἐπὶ τῶν ταχέως τι πρατ-- 

τόντων. μέμνηται δὲ αὐτῆς Φιλήμων ἐν Ἥρωσι καὶ ἐνταῦ-- 

ϑα Πλάτων. 

——— ——— 

SCHOLIA IN SOPHISTAM. 

P. 216. A. ὅτι σοφιστὴν καλεῖ ὁ Πλάτων xoi τὸν 
Ἔρωτα xoi τὸν din» καὶ τὸν Δία, καὶ παγχάλην 

λέγει εἶναι τὴν σοφιστικὴν τέχνην" ὅϑεν ὑπονοοῦμεν, 

ὅτι γλαφυρωτέρου σχοποῦ ἔχεται ὃ διάλογος. ἔστι γὰρ 

κατὼ τὸν μέγαν Ιάμβλιχον σκοπὸς νῦν περὶ τοῦ ὑπὸ 

σελήνην δημιουργοῦ. οὗτος γὰρ χαὶ εἰδωλοποιὸς καὶ κα-- 

ϑαρτὴς ψυχῶν, ἐναντίων λόγων ἀεὶ χωρίζων», μεταβλη-- 

τικός, καὶ νέων πλουσίων ἔμμισθος ϑηρευτής, ψυχὰς ὑπο-- 

δεχόμενος πλήρεις λόγων ἄνωθεν ἰούσας, καὶ μισϑὸν λαμ-- 

βάνων παρ᾿ αὐτῶν τὴν ζωοποιίαν τὴν κατὰ λόγον τῶν 

ϑνητῶν. οὗτος ἐνδέδεται τῷ μὴ ὄντι, τὰ ἔνυλα δημιουρ-- 

γῶν, καὶ τὸ ὡς ἀληθῶς ψεῦδος ἀσπαζόμενος, τὴν ὕλην" 
βλέπει δὲ slg τὸ ὄντως ὄν. οὗτός ἔστιν ὃ πολυχέφαλος, 
πολλὰς οὐσίας καὶ ζωὰς προβεβλημένος, δὲ ὧν κατασκευ-- 

ζει τὴν ποικιλίων τῆς γενέσεως. ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ γόης, ὡς 

ϑέλγων τὰς ψυχὰς τοῖς φυσικοῖς λόγοις, ὡς δυςαποσπά-- 

στως ἔχειν ἀπὸ τῆς γενέσεως. χαὶ γὰρ ὃ ἔρως γόης, καὶ 3] 

φύσις ὑπό τινων μάγος κέκληται διὰ τὰς συμπαϑείας καὶ 
ἀντιπαϑείας τῶν φύσει. vU» οὖν τὸν παντοδαπὸν σοφι- 

στὴν βούλεται διδάσκειν. καὶ γὰρ καὶ ὃ φιλόσοφος σοφι- 

στὴς ὡς μιμούμενος τόν τε οὐράνιον δημιουργὸν καὶ τὸν 
γενεσιουργόν. καὶ ἡ διαιρετιχὴ μιμεῖται τὴν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς 

τῶν ὄντων πρόοδον, καὶ ὃ γενεσιουργὸς τὸν οὐράνιον δη-- 

μιουργόν" διὸ καὶ σοφιστής. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ σοφιστὴς ἄν-- 
ϑόοωπος ὧν διὰ τὸ τὰ μεγάλα μιμεῖσϑαι σοφιστὴς καλεῖ-- 

ται ὅϑεν xai τὸν σοφιστὴν πολυκέφαλον εἴρηχεν. ὃ δὲ 

ξένος sig τύπον τοῦ πατρὸς τῶν δημιουργῶν νοείσϑω 

ὑπερουράνιος καὶ ἐξηρημένος, οἱ δὲ ἀκροαταὶ εἰς τὰς δη-- 

IN THEAETETUM ET SOPHISTA M. 

puovoyseag νοήσεις, ὁ μὲν εἰς τὴν τοῖ Διός, ὁ δὲ cic τὴν 

ἀγγελικὴν ὡς Ἑρμαϊκὸς καὶ γεωμετρικός. καὶ ἐπεὶ 7 δη-- 
μιουργία ἐκ τοῦ ἀτελοῦς εἰς τὸ τέλειον, διὰ τοῦτο πρῶτον 

ὁ ξένος τῷ Θεοδώρω συγγίνεται, εἶτα δὲ ἐπιστροφῆς τῷ 

διίῳ Σωχράτει. 
P. 216. A. Ἐλέα πόλις Ἰταλίας. M: αὕτη ἡ Ἐλέα 

οὐχ ὥς τινες ὑπέλαβον τῆς ᾿Ιωνίας ἐοτὲν ἀλλὰ τῆς Ἴτα- 

λίας, εἴ τι δεῖ Στράβωνι πείϑεσθαι τῷ γεωγράφῳ" κεῦται 

δὲ ἐν τῷ ἐχομένῳ κόλπῳ τοῦ Ποσειδωνιάτου κόλπου, ἧς 

αἱ Οἰνοτοίδες προβέβληνται νῆσοι. 

Α. τὸ μὲν Ὁμηρικὸν ἔχει ,,καί τε ϑεοὶ ξείνοισιν 

ἐοικότες“ καὶ τὰ ἑξῆς. ὁ δὲ Σωχράτης νῦν, συμφωνῶν 

ἑαυτῷ ἐν τῇ Πολιτείᾳ, πραότερον ἐπιῤῥαπίζει τὸν τοῦ 

Ὁμήρου λόγον διὰ τοῦ συνοπαδὸν γινόμενον. τὸ γὰρ με- 

ταμορφοῖσϑαι ϑεὸν ὡς ἀπατηλὸν ἐχβάλλει τῆς ἑαυτοῦ 

πολιτείας Πλάτων. 

P. 219. E. ἡ καϑόλου τέχνη. 

ποιητικὴ διὰλ πολιτικὴ διὰ 

τὴν τοῦ νοῦ τὴν τοῦ νοῖ; 

πρόοδον: --- ἐπιοτροφὴν 

τὸ χτητικόν. 

χειρωτικόνΛ μεταβλητικόν. 

ϑηρευτιχόνλ ἀγωνιστιχόν. 

ἀψύχωνλ ζωοϑηρικόν. 

πεζοϑηρικόν ὑγροϑηρικόν. 

ἔνυϑρονν πτηνόν. 

ἑρκοϑηρικὸν πληχτικὸν πυρευτιχὸν ἀγκιοτρευτιχὸν τριο-- 
Gaisford. ex cod. Bodl. 

P. 220. A. ἄττα] τοῦτο ψιλούμενον μέν two σημαί- 

δοντιαχὸν ἀσπαλιευτικόν. 

νει, δαουνόμενον δὲ ἅτινα, ὡς Δημοσθένης δηλοῖ ἐν τῷ 

τῆς παραπρεσβείας ,,Ἅὃ δὲ πρεσβεύων «Αἱοχίνης ov- 

τοσὶ ἐλϑὼν πῶς μὲν καὶ ἅττα ποτὲ διελέχϑη;"“" 

ἐνίοτε δὲ ἐκ τοῦ περιττοῦ προςτίϑεται, ὡς ἐν τῷ Χείρωνι 

Φερεκράτης ,τοῖς δέκα ταλάντοις ἄλλα προςτι- 
ϑείς, ἔφη ἄττα πεντήκοντα" “ οὐδὲν γὰρ σημαίνει 

ἐνταῦϑα τὸ ἄττα. ᾿“ριστοφάνης INegéAoug 

ὅςτις σκαλαϑυρμάτἑ ἄττα μικρὰ μανϑάνων. 

᾿Ἐρατοσϑένης δὲ χρονικῶς αὐτό φησι παραλαμβάνεσϑαι" 
πυϑοῦ χελιδὼν πηνίχ ἄττα φαίνεται, 

χαὶ πάλιν 
ὁπηνίκ ἄτϑ' ὑμεῖς κοπιᾶτ᾽ ὀρχούμενοι. 

P. 9398. E. ἀμφηγνόησά σου] γράφεται: ἀμφεγνόησας 
οὐ. 

P. 941. D. τυφλῷ] καὶ τυφλῷ δῆλον, ἐπὶ τῶν ἄγαν 
σαφεστάτων. μέμνηται ταύτης καὶ Μένανδρος “εισιδαί- 
quove καὶ ῬΡαπιζομένῃη, καὶ ᾿Δριοτοφάνης Πλούτῳ. 

P. 243. B. ἤν] ἀντὲ τοῦ ἤμην, ᾿“ττικῶς. 
D. κατὰ πόδα] παρ᾽ αὐτά, κατὰ τάξιν. 
P. 247. Α. τί μήν; κατάφασιν δηλοῖ ἀντὶ τοῦ πῶς 

γὰρ οὔ; διὰ τί γὰρ οὔ; 

P. 252. C. παροιμία ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς τινὰ κακὰ μαν-- 
τευομένων, λεγομένη ἐξ Εὐρυκλέους ἐγγαστριμύϑου μάν-- 

τεως, ἀφ᾽ οὗ καὶ γένος τι μάντεων Εὐρυκλεῖς ἔλεγον. ἐγ-- 

γαστρίμυϑος δέ ἐστιν ὁ ἐν γαστρὶ μαντευόμενος. τοῦτον 

καὶ ἐγγαοτρίμαντιν, νῦν τινὲς Πύϑωνά φασι, Σ᾽οφοχλῆς 

δὲ στερνόμαντιν. καὶ ᾿ἡριστοφάνης ἐν quit 
μιμησάμενος τὴν Εὐρυκλέους μαντείαν καὶ διάνοιαν. 
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Φιλόχορος δὲ ἐν τρίτῳ καὶ γυναῖκας ἐγγαστριμύϑους qu- 

Εὐ- 

ρυκλῆς γὰρ ἐδόκει δαίμονά τινα ἐν τῇ γαστρὶ ἔχειν, τὸν 
ἐγκελευόμενον αὐτῷ περὶ τῶν μελλόντων λέγειν" ὅϑεν χαὶ 

diy. "ἄλλως. ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς κακὰ μαντευομένων. 

ἐγγαστρίμυϑος ἐκαλεῖτο. οὗτος δὲ προειπών τινί ποτε τὰ 

μὴ καϑ' ἡδονὴν κακῶς ἀπήλλαξεν. ἄτοπον δὲ τὸν μὴ 

ἕδραῖον ἀλλ ἀεὶ ἐκτοπίζοντα λέγει. Conf. Schol. ad 

Arist. Vesp. v. 1014.] 

P. 254. E. τινὲ αὐτοῦ ex vulg. lect.] γοάφεται" τιν 
ἑαυτοῦ. 

P. 259. D. ἀμηγέπη] ὁπωςδήποτε, καϑ' ὁτιοῦν. λέ- 
γεται δὲ καὶ ἀμωςγέπως, καὶ ἀμόϑεν, καὶ ἀμουγέπου, καὶ 

ἀμοιγέποι, καὶ ἀμόσεποι.  [Conf. Schol. ad Arist. Thes- 

moph. v. 436. et intpp. ad Thom. M. p. 40 sq.] 

——— 

SCHOLIA IN EUTHYDEMUM. 

P. 271. B. οχληφρὸς ὁ τῷ uiv χρόνῳ πρεσβύτερος, τῇ 
δὲ ὄψει νεώτερος δοκῶν. προφερὴς δὲ ὁ τῷ μὲν χρόνῳ νεώ-- 
τερος, τῇ δὲ ὄψει πρεσβύτερος. M: οὕτως (οχληφρός) λέ- 

γεται καὶ παρὰ ᾿“ριοτοτέλει ὃ ἰσχνὸς καὶ λεπτὸς τὸ σῶμα. 

[Conf. Pollux 2, 10.] 

P. 278. B. σκολύϑρια] ταπεινὰ διφρία. ἔνιοι δὲ ὑπο-- 

πόδια. [Conf. Eustath. ad Od. 2). p. 195. et Etym. 
M. s. v.] 

P. 281. D. γέγονεν] γράφεται zai πέφυχεν [ut nunc 

legitur]. 
P. 985. C. τῇ δή]ηδείᾳ] αὕτη γὰρ συνεβούλευσεν, ἀπὸ 

Κόλχων μετὰ ᾿Ιάσονος εἰς ᾿Ιωλκὸν ἐλϑοῦσα, ταῖς Πελίου 

ϑυγατράσιν ἵνα, εἰ τοῦτον βούλοιντο νέον γενέσϑαι, ἐψηϑῆ. 

P. 291. B. κόρυδοι ὄρνιϑες ὄρτυξιν ὅμοιοι, οὕς ἔνιοι 

μὲν κορυδάλλους φασί, Γῆς καὶ 4 ϑηνᾶς ἱεροί. 
P. 292. E. Διὸς Κόρινϑος ἐπὶ τῶν ἄγαν μὲν ὑπερ-- 

σεμνυνομένων, κακῶς δὲ καὶ πονηρῶς ἀπαλλαττόντων. τῶν 
γὰρ Κορινθίων βαρέα τοῖς Μεγαρεῦσιν ἀποίκοις οὖσιν 

ἐπιταττόντων τὸ μὲν πρῶτον ὑπήκουον" ὡς δὲ ὕβρεως οὐ-- 
δὲν ἀπελίμπανον οἱ Κορίνϑιοι, ἐλπίσαντες οἱ Μεγαρεῖς 

οὐδὲν ἂν παϑεῖν ἀποστάντες, παραχρῆμα τῶν Κορινϑίων 

ἀφίστανται. πέμπουσιν οὖν πρέσβεις οἱ Κορίνϑιοι κατη-- 

γορήσοντας τῶν Μεγαρέων, οἵ παρελϑόντες εἰς τὴν ἐκκλη-- 

σίαν ἄλλα τε πολλὰ διεξήεσαν, xai τέλος ὅτι δικαίως ἂν 

στενάξειεν ὃ Διὸς Κόρινθος ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις, εἰ μὴ 

λήψονται δίκην παρ᾿ αὐτῶν, ἐφ᾽ οἷς παραξυνϑέντες οἱ 

“Μεγαρεῖς τούς τε πρέσβεις παραχρῆμα λίϑοις ἔβαλον, καὶ 

μετὰ μικρὸν ἐπιβοηϑησάντων τινῶν τοῖς Κορινϑίοις xci 

μάχης γενομένης νικήσαντες, φυγῇ τῶν Κορινϑίων ἀπο-- 
χωρούντων, ἐφεπόμενοι καὶ κτείνοντες ἅμα παίειν ἀλλή-- 

λοις τὸν Διὸς Κόρινϑον ἐκέλευον. μέμνηται δὲ ταύτης 
᾿Δριστοφάνης ἐν τοῖς Βατράχοις, λέγων 

ἀλλ ἢ Διὸς Κόρινϑος ἐν τοῖς στρώμασιν, 

zai ἐν Taynnorcig, καὶ Ἔφορος iv πρώτη ἱστυριῶν, καὶ 

Πλάτων Εὐθυδήμῳ. ἄλλοι δὲ ἐπὶ τῶν ἐπὶ οὐδενὶ τέλει 

ἀπειλούντων φασὶν εἰρῆσϑαι τὴν παροιμίαν" δῆΊεγαρεῦσιε 
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γὰρ ὡρμημένοις ἀφίστασθαι ἐπιλέγειν τὸν KogívOuor ,,0Ux 

ἀνέξεται ταῦτα ὃ Διὸς Κόρινϑος.““ μέμνηται ταύτης καὶ 

Ilívómgos. [Conf. Schol. ad Pind. Nem. VII. extr. et 

ad Aristoph. Avv. v. 442.] 

P. 293. D. καλὰ δὴ z«ruysz] ἀντὲ τοῦ ἀγγέλλεις, 

ἐπὶ τῶν αἴσια ἀγγελλόντων. πολλώκις δὲ λέγεται καὶ κατ᾽ 

εἰρωνείαν. ᾿“ριστοφάνης Γεωργοῖς καὶ Πλάτων Ev9v- 

δήμῳ. 

P. 297. C. τοῦ λόγου] γράφεται καὶ τοῦ ὅλου. 
P. 298. C. λένον λίνῳ συνάπτεις, παροιμία ἐπὶ 

τῶν τὰ αὐτὰ διὰ τῶν αὐτῶν ἢ λεγόντων ἢ δρώντων, ἢ τὰ 
ὅμοια εἰς φιλίαν συναπτόντων. μέμνηται δὲ αὐτῆς AM ouro— 
τέλης ἐν τῷ γ' τῆς φυσικῆς ἀχροάσεως ,,οὐ γὰρ λίνον λίνω 

συνάπτειν Pré, καὶ Στράττις Ποταμίοις zai Πλάτων 

Εὐθυδήμῳ. 

Ρ. 801. Α. ἔγρυξα] ἔκραξα, ἢ ἐφϑεγξάμην, ὡς νῦν. 

P. 302. C. ᾿“πόλλων πατρῷος] φασί τινες ᾿4᾿ϑηναίους 
αὐτόχϑονας φῦναι, xai τούτῳ γονέας ἔχειν Iv xai 

Ἥλιον, ὃς ὁ αὐτός ἔστιν ᾿““Τπόλλωνι. οἱ δέ, ὅτε Κρεούση τῇ 
Ἐρεχϑέως μιγεὶς ᾿“πόλλων Ἴωνα ἐγέννησεν, ἀφ᾽ οὗ χαὶ 

τοὺς L4 9mvatove ποτὲ Ἴωνας κληθῆναι, zai διὰ ταῦτα 

πατρῷον αἰτοὺς ᾿Απόλλωνα ἔχειν.  [Conf. Brunck ad 

Aristoph. Avv. v. 1527. Bergler. ad Alciphron. II. 4. et 

Comment. ad h. 1.] 
D. ?oz:«oc] ἕρχη τοὺς otzovg L4 mvoiof φασιν" ἐκ 

τούτου δὲ καὶ Ζεὺς ἕρκιος παρ᾽ αὐτοῖς, ὃν ἵδρυον ἐν τού-- 

τοις φυλακῆς χάριν. φρατρία δέ ἐστε τὸ τοίτον μέρος ἑχά-- 

στης φυλῆς, καὶ A ϑηνᾶ φρατρία ἥ τούτου ἔφορος. [Conf. 

Pollux I, 1, 24. ibique intpp.] 

P. 303. A. τὸ vov βόμβαξ λεγόμενον πύπαξ ἔλεγον, 

ὡς zal “υχόφρων φήϑη. οὐκ ἔστι δέ" τὸ μὲν γὰρ πύπαξ 

τίϑεται xai ἐπὶ σχετλιασμοῦ καὶ ἐγκωμίου, τὸ δὲ βόμβαξ 

οὐχέτι. 
P. 805. D. κολούεσϑαι] ἐλαττοῦσϑαι, ἐμποδίζεσθαι. 

[Conf. Comm. ad Apol. Socrat. c. 30.] 

———— à ——— 

SCHOLIA IN PROTAGORAM. 

P. 309. À. πώγωνος ἤδη ὑποπμιπλάμενος] τῆς αὐτῆς 

φράσεως καὶ τὸ ἄρτι χνοάζων τὰς παρειάς, καὶ τὸ ἀρτί- 
χνοος, καὶ τὸ ἰούλοις ὑποσκιαζόμενος ἤδη, καὶ τὸ πρῶτος 

ὑπηνήτης. OX. 

D. ὦ] ϑαυμαστιχόν. X. 

P. 310. A. τῆς παρελϑούσης] ““ττιχὸν τοῦτο" τὸ γὰρ 

χοινὸν τὴν παρελθοῦσαν νύχτα ταύτην ὑπὸ βαϑὺν 0g- 

ϑρον. X. 

P. 315. E. λιπαρῶς] ἐπιμελῶς, προςεδρευτικῶς. 

P. 331. D. ἀμηγέπη] ἀντὶ τοῦ ὁπωςοῦν. X. 

P. 335. E. δολιχοδυόμοι εἰσὶν οἱ τὸν δόλιχον τρέχον-- 

τες, οὗ αἰτία ἥδε" δρομοχήρυχες ἐξ 2d ozad(as ἐφοίτων εἰς 

τὴν Ἑλλάδα τῶν πολεμικῶν ἄγγελοι, καὶ ἀπείρητο αὐτοῖς 

ἑππεύειν ἀλλ᾿ αὐτουργοῖς εἶναι τοῦ δρόμου. τὸ ἀεὶ οὖν ἐν 
βραχεῖ τῆς ἡμέρας διαδραμεῖν στάδια ὁπόσα ὁ δόλιχος, 

82* 



092 

δρομοκήρυχας εἰργάζετο xai ἐγύμναζεν ἐν τῷ πολέμῳ. 

ἡκεροδρόμοι δὲ οἱ ταῖς βασιλικαῖς διωτάξεσι ταχύτατα 

διακονούμενοι. [Οοπῇ, Suidas s. v. δόλεχος et Schol. ad 

Pind. III. Ol. 38.] 
P. 337. D. πρυτανεῖον] ϑεομοϑέσιον, ϑόλος. λέγε-- 

ται δὲ καὶ ἡ ἐπιμήνιος μισϑοφορά. 

P. 388. A. ῥαβδοῦχοι ἄνδρες τῆς τῶν ϑεάτρων εὐ-- 
κοομίας ἐπιμελούμενοι. [Οοπῇ, Schol. ad Arist. Pac. 

v. 188. 
P. 340. E. εἰς xcugóv] εὐκαίρως. 
P. 341. D. πολλοῦ γε δεῖ] τοῦτο καϑ' ὑπόκρισιν λέγε-- 

ται ἀποφοτικῶς ἀπὸ τοῦ πολὺ ἐνδεῖ. 

P. 344. B. χαριέντως} ἀστείως, συνετῶς. σημαίνει δὲ 

zai τὸ μετὰ παιγνιᾶς. 

P. 348. C. διόρισαι] ἤγουν ἔξω τῶν ὅρων ποίησον. 

P. 349. E. ἔτας] ϑαῤῥαλέους, ἐπὶ πάντα ὁρμῶντας. 

SCHOLIA IN HIPPIAM MINOREM. 

P. 368. A. ἀνέδην] ἐκκεχυμένως, zai τὸ κατὰ στέρη-- 

σιν τοῦ ἕδους. ἐνταῦϑι δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνίημι, ὡςεὶ εἶπεν 

[Conf. Etym. M. p. 93.] 

C. στλεγγὶς ἡ ξύστρα, καὶ στλεγγιζόμενοι οἱ ἀπο-- 

5. 
ανέτως. 

ξυόμενοι, ὅ ἐστι κτενιζόμενοι. στλεγγὶς γὰρ τὸ κτένιον, ὡς 

“Ἀριστοφάνης Γήρᾳ 
εἰ παιδαρίοις ἀκολουϑεῖν δεῖ, σφαῖραν καὶ οτλεγγίδ᾽ 

ἔχοντα. 

καὶ Δαιταλεῦσιν 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτοῖς στλεγγὶς οὐδὲ λήκυϑος. 

καλεῦται δὲ στλεγγὶς καὶ χρυοοῦν ἔλασμω τὸ περὶ τῇ κε- 

φαλῇ τῶν γυναικῶν. λήκυϑον δὲ ἀγγεῖόν τί q«ow ᾿άττι-- 

χοί, ἐν ᾧ τοῖς νεχροῖς ἔφερον τὸ μύρον, τὴν ἀλάβαστρον. 

ἀρσενικῶς δὲ τὸν ἀλάβαστρον εἶπεν Ἡρόδοτος. ἐχρῶντο 
δὲ καὶ ἀντὲ φασκωλίων ληκύϑοις, ἅ ἐστι δερμάτινα (φά-- 
σχωλος δὲ τὸ μέγα, εἰς ὃ τὰ ἱμάτια ἐμβάλλεται). διὸ καὶ 
τοὺς ἀπόρους αὐτοληκύϑους ἔλεγον. λέγουσι δὲ zai τὴν 

λάγυνον λήκυϑον, καὶ τὸ μεταξὺ τοῦ λαυχανίου καὶ τοῦ 

αὐχένος ἠχῶδες, ὥς φησι Κλέαρχος. 

P. 369. D. λιπαρῆ] προςεδρευτικόν, ἐπιμελῆ. 

P. 371. D. ἀρχαῖον] εὐήϑη, ἢ ἁπλοῦν. 

P. 372. E. κατηβολὴ τὸ ἐπιβάλλον. Εὐριπίδης 

Τημένῳ καὶ Πελιάσι. λέγεται δὲ οὕτω καὶ ἡ τοῦ πυρετοῦ 

περίοδος καὶ ὁρμή, καὶ μερίς, καὶ ἱερὰ νόσος, τὸ χρεών, 

τὸ χαϑῆχκον, ϑυσία, τελετή, τὰ νομιζόμενα. — [Conf. 

Ruhnk. ad Tim. p. 154. Franz. ad Galen. Gloss. p. 496.] 

— — $9 9 ——— 

SCHOLIA IN CRATYLUM. 

P. 384. A. χαλεπὰ τὰ καλὰ] παροιμία ἐπὶ τῶν ἐν εὐ-- 
πψαγίᾳ μεταβαλλομένων εἰς ὠμότητα. φησὶ δὲ αὐτὴν 4:- | li 

SCHOLIA IN PROTAGORAM, HIPPIAM MINOREM ET CRATYLUM. 

δυμος ὑπὸ Σόλωνος ἀναφωνηϑῆναι ἐπὶ Πιττακῷ ἱχετεύ-- 

ovr. τὴν ἀρχὴν ἀποϑέσθαι, καὶ φάντι χαλεπὸν ἐσϑλὸν 
φῦναι, διὰ τὸ τὸν Περίανδρον εἰς ὠμότητα μεταβαλεῖν. 
ὅϑεν, οἶμαι, φησὶ καὶ Μένανδρος [conf. Comment. ad 
h. 1. 

ἀρχὴ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις κακῶν 
ἀγαϑὰ τὰ λίαν ἀγαϑά. 

μέμνηται δὲ αὐτῆς xai ᾿Επίχαρμος καὶ Πλάτων Πολιτείᾳ 

καὶ Κρατύλῳ. ([Conf. Zenob. Prov. VI. 38. Suidas s. v. 
χαλεπαῇ 

C. σκοπεῖν] γρ. σκώπτειν. 

E. τῶν μεϑιστάντων] yo. τῶν ἐϑισάντων. 

P. 392. C. ἀλήϑειων τὴν Πρωταγόρου] τοῦτο διαπαί- 
ζει τῶν Πρωταγόρου, ἐν οἷς φησὶν ἐκεῖνος" τὸ ἑκάστῳ δο-- 
κοῦν ἀληϑές ἐστιν. M. 

P. 395. B. ἀτηρὰ] ἀκόλαστα, ὑβριστικά, χαλεπά, κα- 
κά, βλαβερά. 

E. ταλάντατο»] ἀτυχέστατον. 

P. 396. E. ἀποδιοπομπεῖσϑαί φασι τὸ ἀποτρέπε-- 
σϑαι τὸν προςτρόπαιον Δία καὶ οἱονεὶ καϑαίρεσϑαι τὰ 
δεινά. 

P. 397. B. χαίρειν ἐᾷν] yo. καὶ χρῆναι [ut nunc legi- 

D. ϑεῖν] τρέχειν, σπεύδειν. [Conf. Tim. Gloss. p.40]. 
D. ἐπονομάσαι) ἐπικαλέσαι. 

P. 398. C. πάντες δήπου γεγόνασιν ἐρασϑέν- 

τες) οἡμείωσαι διὰ σύνταξιν. Gaisf. e Bodl. 

P. 401. A. κομιψῶς] καλῶς, μετρίως. 

P. 402. C. ὦπυιεν] ὡμίλει, συνεγίνετο κατὼ νόμον καὶ 

ἐμίγνυτο, ουνώχει. [Conf. Fritzsche de Daedalenss. Ari- 

stoph. p. 47.] 

P. 403. E. τὸν Πλούτωνα ἀπὸ τούτου ἔσχε τὸ ὄνομα] 

X. 
P. 405. D. ὁμκοπωλῶν] yo. xoi ἐπισκοπῶν. 

AMOR , E 
σημείωσαι διὰ τὴν σύνταξιν. 

P. 407. D. ἀἄῤῥατον] ἀσφαλὲς ἢ ἀκάματον, οἱ δὲ ἐσχυ-- 
ρόν, ἔνιοι μικρόν [imo μαχρό»]}, οὗ δὲ μέγα, οἱ δὲ τὸ σκλη-- 

ρὸν καὶ ἀμετάστροφον.  [Conf. Tim. p. 50. ibique 
Ruhnken.] 

P. 411. D. περὶ τὸ φέρεσϑαι] γρ. xai περὶ τὸ δεῖν γε. 

P. 412. B. ἐσύϑη] ἀπεφέρετο, ἀπηνέχϑη. 

P. 418. A. παροιμία, ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα πηδᾷς, 

ὅμοιον τῷ ὑπερβάϑμιον πόδα τείνεις. Xs παροιμία τοῖ-- 

το ἐπὶ τῶν πέρα τοῦ δέοντός τι ποιούντων, οἷον, ὑπὲρ τὰ 
ἐσκαμμένα ἐπήδησεν. εἰςῆκται δὲ ἐντεῦϑεν. 

κουφότατος πάντων ἅλματι μετέωρον φέρειν ἑαυτὸν πεν-- 

τήχοντα πρὸς τοῖς πέντε πόδας παρὰ δόξαν ἐπὶ μῆκος 
ἥλατο. ὃν καὶ διὰ τοῦτο ϑαυμάοαντες οἱ πρὸς αὐτὸν 

φάνλλός τις 

ἁμιλλώμενοι στίχῳ τὸ ϑαῦμα ἀοίδιμον τῷ μαχρῷ καταλε-- 
λοίπασι χρόνῳ, 

πέντ᾽ ἐπὶ πεντήκοντα πόδας πήδησε Φάϊλλος 

ποιησάμενοι. οὗτοι γὰρ ὀρύγματα τέμνοντες τάφρων ἐπὶ 
πεντήχοντα μόνον πόδας διεστηχότα τὸ τῆς ἀγωνίας ἀκρό-- 

τατὸν ἐπεδείκνυντο. αὐτὸς δ᾽ ὑπερπαίσας τοῦτο πέντε 

P. 415. Ὁ. ῥοπήν] γρ. zo ῥοήν. ^ 

P. 420. D. τῇ κατ᾽ ἀνάγκην] yg. καὺ κατὰ τὰ ἄγκη 
[ut nunc est]. 

P.421. D. ἀγὼν πρόφασιν οὐκ ἀναμένει, ἐπὶ 
τῶν φύσει ὁᾳϑύμων καὶ ἀμελῶν, ἤτοι ἐπὶ τῶν μὴ προςιε-- 
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μένων τοὺς λόγους τῶν προφασιζομένων. μέμνηται δὲ αὐ-- 
τῆς Πλάτων ἐνταῦϑα οὕτως ,,οὐ μέντοι μοι δοχεῖ προφά-- 

σεις ἀγὼν δέχεσθαι", καὶ ἐν Νόμων fro ,,ἀλλὰ γὰρ ἀγῶ-- 
vc προφάσεις φασὶν οὐ πάνυ δέχεσθαι.“ ΜΔἰσχύλος δέ 

φῆσι Γλαύκῳ Ποτνιεῖ (conf. Leopard. Emendatt. XIII. 7. 

Bergler. ad Alciphr. I. 39.] 

ἀγὼν γὰρ ἄνδρας οὐ μένει λελεεμμένοιις " 

καὶ ᾿ριστοφάνης Θεομοφοριαζούσαις β΄. 

P. 424. C. δεινοὶ] ἱκανοί, ἢ δέους ἄξιοι, ὡς νῦν. 

D. τῶν χρωμάτων] yg. καὶ φαρμάκων [ut nunc est]. 

Ῥ. 438. D. ϑαμὰ] πυκνῶς, συχνῶς. 

P. 434. E. διαφέρειν) γρ. διάφορον [ut nunc legitur]. 

P. 436. E. φερομένου] yg. ὁέοντος [v. Comm. ad h. 1.]. 

P.439. A. ἄλλο ὃν] yg. ἀλλοῖον [quod nunc restitu- 
tum]. 

SCHOLIA IN GORGIAM. 

P. 447. Α. πολέμου] παροιμία, πολέμου καὶ μάχης 

μεταλαγχάνεις, πρὸς τὸν ἀπολειπόμενον τῆς ϑυσίας καὶ 
ὑστερήσαντα. παρεγγυᾷ ὃὲ ὅτι χρὴ πολέμου καὶ μάχης 

ἀπολιμπάνεσθϑαι, λόγων δὲ ov. [παροιμία ἐπὶ τῶν ἔν τινι 

ὑστευιξόντων λεγομένη. Schol. Clark.]] — μεταλαγ- 

χάνειεν ἐλλειπτικῶς εἴρηται τῷ Πλάτωνι. λείπει γὰρ τῇ 

διανοίᾳ τὸ ἀλλ οὐχὶ τῆς ἐν λόγοις ἡδονῆς, οἵαν δὴ νῦν 
παρέοχετο l'opyías. 

A. οὕτω] κατὰ τὰ τελευταῖα ἀλλ οὐκ ἐν ἀρχῆ. JM. 

A. AAJ ἢ] ἀλλ doa. X. 
A. τὸ λεγόμενον] οὐ πάνυ τὸ λεχϑὲν ἀποδέχεται Σω-- 

χράτης" διὸ καὶ ἐπάγει ἀλλ ἢ τὸ λεγόμενον ἀντὶ τοῦ ἀλλ 

ὄντως τὸ λεγόμενον. λείπει δὲ τὸ πεπόνϑαμεν, ly ἢ τοι- 
οὔτο" ἀλλ᾽ ὄντως τὸ λεγόμενον πεπόνϑαμεν, ὅπερ οἵ za— 

τόπιν ἑορτῆς παραγινόμενοι καὶ τῆς ἐν τῇ ἑορτῇ ϑυμηδίας 
ὑστεροῦντες. X. 

À. κατόπιν ἑορτῆς] ἐπὶ τῶν ἐπί τινι καλῷ πράγματι 
ἀπολιμπανομένων. 

A. ἀναγκάσας] ἡ ἀνάγκχη διττή, 7 μὲν πρὸς βίαν, ἡ 

δὲ χατὰ φύσιν. κατὰ ταύτην οὖν ἠναγχάσϑη Σωκράτης ἐν 

ἀγορᾷ διατρίβειν, ὅπως πολλοὺς ὠφελοῖ. τοῦτο γὰρ σπου-- 
δαίων ἀνδρῶν ἴδιον, καὶ πρὸ τούτων ϑεοῦ. 

B. οὐδὲν πρᾶγμα] οὐδὲν ἐργῶδες ἢ δυςχερές. 

B. καὶ ἰάσομαι) παροιμιακὸν τοῦτο, ἀπὸ Τηλέφου 

zai τοῦ τρώσαντος ᾿“χιλλέως καὶ τοῦ χρηστηρίου ἀνελόν-- 

τος ὅτι ὃ τρώσας καὶ ἰάσεται. 

B. ἀλλ ἄρα] ἀρχή τις αὕτη τῶν ἐν τῷ διαλόγῳ προ-- 
κειμένων τοῦ πρώτου μέρους, O ἔστι τὸ περὶ τῆς ποιητικῆς 
αἰτίας τῶν ἡϑικῶν ἀρχῶν. 

C. 4 καλῶς λέγεις) ταῦτα διελέγοντο εἷς τὸν τοῦ Καλ- 

λιπλέους εἰςιόνγτες οἶχσν" εἶτα ἔσωϑεν αὐτοῦ Γοργίᾳ ἕν-- 
τυγχάνουοιν. 

P. 448. A. πολλῶν ἐτῶν] ““ττικὸν τὸ σχῆμα" δηλοῖ 
δὲ τὸ ἐπὶ πολὺν χρόνον. τὸ δὲ οὐδείς πω ἀντὶ τοῦ οὐ πώ-- 
ποτε: zai Θουκυδίδης ,,οὐδείς πω καταγνούς““. 

B. Ἡρόδικος] οὗτος οὐχ ὁ Σηλυμβριανός ἐστιν Ἡρό-. 
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διχος, ἀλλ ὃ -drorriwog, Γοργίου ἀδελφός. Ἃ: ἄλλος 

Ἡρόδικος Σηλυμβριανὸς iv Τ|ολιτείᾳ. 

B. ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ] οὗτος Πολύγνωτος ἐχαλεῦτο, οὗ 
ἂν Δελφοῖς ἡ ϑαυμαστὴ γραφή, ἣ ἐπιγέγραπται 

γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, ᾿“γλαοφῶντος 

υἱός, περϑομένην ᾿Ιλίου ἀκρόπολιν. 

C. ὦ Χαιρεφῶν] φασὶ μὴ ἐξ αὐτοσχεδίου τὸν Πῶλον 
ταῦτα εἰπεῖν, προσυγγραψάμενον δέ. 

C. ἐμπειρία] σκόπει τὰ πάρισα τοῦ ΠἊώλου, ἐμπειρία 
- ἀπειρία, τέχνη -- τύχη, ἄλλοι -- ἄλλων -- ἄλλως. 

C. τὸν αἰῶνα] ἀντὶ τοῦ τὸν βίον, τὴν ζωήν. X. 

D. οὐ πάνυ] οὐ γὰρ τί ἐστιν ἡ ῥητορικὴ εἶπεν, ἀλλ 
ὁποῖόν τί ἔστιν. 

D. καλουμένην] αὕτη γὰρ ἡ παρὰ τοῖς πολλοῖς, ἄλλη 

δὲ ἡ κατ᾽ ἀλήϑειαν. 
P. 449. Α. ἀγαϑόν γε] ᾿Δριστοτέλης μὲν καὶ οἱ σοφι- 

σταὶ μίαν φασὶν εἶναι ῥητορικὴν ἐπὶ ἀμφότερα δυναμένην 
ἀγωνίζεσϑαι" Πλάτων δέ φησι δύο εἶναι, τὴν μὲν τέχνην, 

τὴν δὲ κολακείαν, ἥτις καὶ εἴδωλον λέγεται πολιτικῆς μο-- 

ρίου. ὁ γοῦν Γοργίας ἀξιῶν ἀγαϑὸς εἶναι ῥήτωρ, τῆς τε-- 
χνικῆς φησὶν εἶναι οὐ τῆς εἰδωλικῆς ῥητορικῆς ἔμπειρος. 

dri δὲ γινώσκειν ὅτι περὶ μὲν τῆς ἐντέχνου ῥητορικῆς ἐν 

Φαίδρῳ διαλαμβάνει, περὶ δὲ τῆς δημώδους καὶ κολακικῆς 

ἐνταῦϑα. X. 
A. ὡς ἔφη Ὅμηρος] τὸ τοίης τοι γενεῆς καὶ αἵματος 

εὔχομαι εἶναι. Of. 

D. περὲ τί τῶν ὄντων] ἡ ἐρώτησις, περὶ τίνα τῶν 0»— 
τῶν ἡ ῥητορικὴ καταγίνετα: ἢ ἔχει τὴν ἐνέργειαν; 

D. πάνυ] δύο ἐπιτάσεις ἀντὶ ὑπερϑετιχοῦ. Schol. 
Clark. Gaisf. 

E. περὲ λόγους] ὁ μὲν Σωκράτης τὸ τέλος ἠρώτησε τῆς 
ῥητορικῆς, ὁ δὲ Γοργίας τὸ ὄργανον ἀπεχρίνατο" ὁ γὰρ 
λόγος ὄργανον τοῦ ῥήτορος, ὥςπερ καὶ ἡ ἀποσιώπησις 00— 

γανόν ἔστιν ἕνεκα τοῦ πείϑειν παραλαμβανομένη ὑπὸ τῶν 

ῥητόρων. ἐνταῦϑα δὲ καὶ διαλεκτικὸν ϑεώρημα παραλαμ-- 

βάνομεν, τὸ τὰς ἀπροςδιορίστους προτάσεις ἐκκλίνειν καὶ 

ἀποστρέφεσθαι. M. 

E. ποίους τούτους, ὦ Τοργία x. τ. λ.] ἄρχεται αὖϑις 

ἕτερον τρόπον τὸν ἔλεγχον" πρῶτον μὲν γὰρ ἔδειξεν, ὅτε 
οὐ χαλῶς ἂν λέγοιτο περὶ λόγους, νῦν δὲ δείξει, ὅτε τοῦτον 

τὸν τρόπον πλεῖσται καὶ ἄλλαι (adscripsit ipsa antiqua 

miamus μᾶλλον ἅπασαι) λέγοιντο ἂν περὶ λόγους, ὧν ἑχκώ- 
στὴν δεήσει εἶναι δητορικήν" πάλιν δὲ ἀπὸ τοῦ ὁμοίου xci 

τοῦτο iE ἐπαγωγῆς. Schol. cod. Paris. 1811. 

E. λέγειν γε ποιεῖ δυνατοὺς] ἀντὶ τοῦ διδάσχειν δύνα-- 

ται ἄλλους λέγειν. 

E. οὐχοῦν περὶ ὧνπερ λέγειν] ἱστέον ὅτε τῷ λόγῳ ὁ 
ῥήτωρ κέχρηται ὡς ὀργάνῳ" ὃ δὲ Γοργίας ἀγνοῶν περι- 
πίπτει" τὸ δὲ ἑξῆς πρόκειται τὸ φρονεῖν, ἵνα τὴν ἔντεχνον 
ῥητορικὴν παραλάβη καὶ οὐ τὴν εἰδωλιχήν. ὑποκατιὼν δὲ 

ὁ σοφιστὴς συμφύρει πάντα, καὶ διὰ τοῦτο ἀνατέτραπται 

ὑπὸ τοῦ ἐπιστήμονος. "M. 
P. 450. Α. ἑατρική ἔστιν ἀπούσης ὑγιείας οἱστική; yv- 

μναστικὴ παρούσης ὑγιείας φυλακτική. 
B. χειρούργημα καὶ κύρωσις οὐκ εἴρηται, a£ δὲ λέξεις 

Γοργίου ἐγχώριοι" “εοντῖνος γὰρ ἦν. 

B. διὰ λόγων] ψεύδεται" οὐ γὰρ περὶ λόγους μόνους, 

ἀλλὰ καὶ περὲ σιωπὴν καὶ περὶ ὑπόκρισιν. 
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C. εἰσὶν ἡμῖν τέχναι] ἐπίστησον ἐνταῦϑα, ὅτι διαλε-- 
χτιχὸν ϑεώρημα παραδίδοται" δὲῖ γὰρ πρὸ τῶν ὁριχῶν 
λόγων τοὺς διαιρετικοὺς προηγεῖσϑαι. — X. 

C. βραχέος, ὡς ἡ ἰατρική, οὐδενός, ὡς ἡ γραφιπή, ἡ 

ὀρχηστικχή. X. 

D. οὐδενός, ὡς ἡ διαλεχτική, βραχέος, ὡς ἡ ῥητορικὴ 

διὰ τὸ ὑποχρίνεσϑαι πολλάκις. OM. 

D. δεῖ γινώσκειν ὅτι τὰς τέχνας ἐνταῦϑα διαιρεῖ καὶ 

ἐν Σοφιστῇ καὶ ἐν Πολιτικῷ, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν τρό-- 

πον. ἀλλ᾿ ἐνταῦϑα μὲν κατὰ τὸ δὲ οὗ καλῶς" τὰς μὲν διὰ 

λόγου, τὰς δὲ ἄνευ λόγου, τὰς δὲ μεταξύ" ἐν δὲ “Σοφιστῇ 

κατὰ τὸν τρόπον τῆς ἐνεργείας καλῶς" τὰς μὲν ποιητι- 

χὰς τὰς τὸ μὴ ὃν εἰς τὸ ὃν ἀγούσας, τὰς δὲ κτητιχὰς 
τὰς τὸ ὃν οἰκειουμένας" iv δὲ τῷ Πολιτικῷ κατὰ τὸ εἶδος 

τῆς ἕξεως" καλῶς" τὰς μὲν γνωστικάς, τὰς δὲ πραχτι- 

χάς. "X. 

D. ἴσους] ὡς ἡ πεττευτικὴ καὶ κιϑαρῳδία. X. 

E. κῦρος] σκόπει ὡς κῦρος εἶπε Πλάτων, οὐ κύρωσιν, 

καϑὰ Γοργίας. 

E. εὐλαβῶς ἐπιῤῥαπίζει τὸν τοῦ σοφιστοῖ; λόγον ὁ 

Σωχράτης. M. 

E. ὑπολάβοι] ἀποχριϑήσεται. X. [supra vers. adscr.] 

E. τις] ἐριστικὸς ἄνϑρωπος xai ἐλέγξαι μόνον σχοπὸν 

ἔχων, ἀλλ οὐ διωρϑώσασϑαι τὸν διαλεγόμενον. Ἢ. 

E. τὴν ἀριϑμητικὴν ἄρα] οἱ γὰρ ὅροι ἀντιστρέφειν 
βούλονται, εἴπερ ὑγιῶς ἔχουσιν. X. 

P. 451. A. ἔϑι viv] τὸ uiv ὀργανικὸν αἴτιον ὃ λόγος 

ἐστίν" ζητεῖ δὲ νῦν τὸ γένος περὶ τί τῶν ὄντων καταχγίνε-- 

ται. X. 

A. εἴποιμ᾽ ἂν] ἐπίστησον, ὅτι ἡ ἀριϑμητικὴ κατὰ τὴν 
ἑαυτῆς φύσιν τὰ εἴδη τοῦ ἀριϑμοῦ σκοπεῖ, τὰ δὲ σχήματα 

τὰ ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ τοὺς λόγους ὡς ἀρχὴν γεωμετρίας xai 

μουσικῆς. πάντα γάρ ἔστι πρώτως ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς" οὐκ 
ἔστι δὲ ταὐτὸν τοὺς ἀριϑμοὺς ἐφ᾽ ἑαυτῶν ὁρᾶν καὶ ὡς ἀρ-- 
χὰς ἄλλων δὲ ἁπλότητα τῆς ὑποστάσεως. Ἢ. 

Α. τῶν τεχνῶν 

αἱ μὲν περὶ ἔργα αἱ δὲ περὶ λόγους αἱ δὲ περί τε ἔργα 

μόνον xai λόγους 

καὶ αὐταὶ τριχῶς" 

μόνους 
καταγίνονται ὡς ὡς ἡ διαλεχτική. 

Loypaquzr. 

| ἢ μᾶλλον μὲν Yg- | ἢ μᾶλλον μὲν λό- |. ἢ ἐπίσης καὶ ἔρ- 
yov ὡς ἡ ἀριϑμη--ὀ γὼων καὶ λόγων ὡς 

λόγων ὡς ἰατρική, TUXN, ἡ πεττευτική. 

Schol. Clark. secundum Gaisf. 

γων χρῶνται ἢ 

B. οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι] ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 

ἐπὶ τῇ ψηφισμάτων ἢ νόμων εἰςηγήσει Ó κῆρυξ ἐπὶ μὲν 
τοῦ πρώτου ψηφίσματος ἢ νόμου τό τε ὄνομα τοῦ ψηφι- 

ζομένου καὶ τιϑέντος τὸν νόμον καὶ δὴ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
καὶ τοῦ δήμου ἔλεγεν, οἷον Δημοσθένης Δημοσϑένους 

Παιανιεὺς ψηφίζεται τάδε" εἰ δὲ ἔμελλε πάλιν ὃ αὐτὸς 

ψηφίζεσθαι, ἔλεγεν ὃ κῆρυξ, ἵνα μὴ περιττολογῇ, ,,τὰ μὲν 

ἄλλα κατὰ τὰ αὐτά, ψηφίζεται δὲ καὶ radi. οὕτως οὖν 

καὶ ἐπὶ τοῦδε, τὰ μὲν ἄλλα, καϑάπερ ἡ ἀριϑμητική, ἡ λο-- 
γιστικὴ ἔχεε. 

C. πρὸς αὑτά, ὡς ὅταν ἄρτιος πρὸς ἄρτιον ἢ περιτ-- 

τὸς πρὸς περιττὸν πολλαπλασιασϑῇ" πρὸς ἄλληλα δέ, ὅταν 

περιττὸς πρὸς ἄρτιον ἢ ἀνάπαλιν. Y: τοὺς γὰρ πολλα- 
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πλασιασμοὺς zai τοὺς μερισμοὺς ἡ λογιστικὴ ϑεωρεῖ τοὺς 
τῶν ἀριϑμῶν, ᾧ καὶ δῆλον, ὅτε τὸ ποσὸν τὸ ἐν αὐτοῖς καὶ 
τὴν ὕλην περιεργάζεται. πολλαπλασιάζεται γὰρ ἀριϑμὸς 
ἐπὶ ἀριϑμὸν οὐ κατὰ τὸ εἶδος ἀλλὰ κατὰ τὰς ὑλικὰς μο-- 
γνάδας, καὶ μερίζεται κατὰ τὸ ποσὸν ἀλλ οὐ κατὰ τὸν λό-- 

yov à διαφέρουσιν ἀλλήλων οἱ ἀριϑμοί. τὸ τοίνυν πῶς 
ἔχει πρὸς ἄλληλα κατὰ τὸ πλῆϑος τοῦτο ἐνδείκνυται, πῶς 
πολλαπλασιάζονται καὶ μερίζονται παρ᾽ ἀλλήλους κατὰ 

τὸ ἐν αὐτοῖς ποσόν. 

D. τὰ μέγιστα] ὥςπερ ὃ Πῶλος οὐ τίς ἐστιν ἡ ῥητο- 
ρικὴ εἶπεν, ἀλλ᾿ ὁποία τις, ὅτι καλλίστη τῶν τεχνῶν, οὕτω 

καὶ Γοργίας οὐ τίνα ἐστὶ περὶ ὧν οἱ λόγοι αὐτῆς λέγει, 

ἀλλ ὁποῖά ἐστιν, ὅτι τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπίνων πρα- 
γμάτων καὶ ἄριστα. 

D. ἀμφιςβητήσιμον δεῖ τὸν ὅρον ἀναμφιςβήτητον si- 
ναι καὶ σαφῆ καὶ διδασκαλικὸν τῆς τοῦ δριστοῦ οὐσίας. τὰ 
οὖν προκείμενα ἀμφιςβητήσιμα μὲν διὰ τὸν ἰατρόν τε καὶ 
παιδοτρίβην καὶ χρηματιστήν, ἀσαφῆ δὲ διὰ τὸ μήπω γνω-- 

ρέμου ὄντος τοῦ ὑποχειμένου τῇ ῥητορικῇ ἄριστον αὐτὸ 
καλεῖσθαι. ὃ δὲ προκείμενος λόγος ὅμοιός ἐστι τῷ τοῦ 
Πώλου ἐξ ἀρχῆς εἰρημένῳ, ὅτι καλλίστη εἴη ἡ ῥητορική. X. 

E. τὸ σκόλιον τοῦτο οἱ μὲν Σιμωνίδου φασίν (cfr. 
Clem. Alex. Strom. IV. p. 488. ed. Sylb.), οἱ δὲ Ἐπε- 

χάρμου. ἔστι δὲ τοιοῦτον" 

ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ ϑνατῷ, 

δεύτερον δὲ φυὰν καλὸν γενέσϑαε, 
τὸ δὲ τρίτον πλουτεῖν ἀδόλως, 
τέταρτον δὲ ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων. [Sic et cod. 

Clark. ap. Gaisf.] τοῦτο δὲ τὸ τελευταῖον παραλέλειπται 

ὡς μὴ πρὸς ὃ βούλεται Πλάτων χρήσιμον ὄν [conf. Athen. 
XV.14.]. λλως. Σκχόλιον λέγεται ἡ παροίνιος ὠδή, ὡς 
μὲν Δικαίαρχος ἐν τῷ περὲ μουσικῶν ἀγώνων, ὅτε τρία γέ- 

»ἡ ἣν ὠδῶν, τὸ μὲν ὑπὸ πάντων ἀδόμενον .. ««- «Ὁ 
x«' ἕνα ἑξῆς, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν συνετωτάτων, ὡς ἔτυχε τῇ 

τάξει" ὃ δὴ καλεῖσθαι σκόλιον. ὡς δὲ ᾿“ριστόξενος καὶ 

Φύλλις ὁ μουσικός, ὅτι ἐν τοῖς γάμοις περὶ μίαν τράπεζαν 

πολλὰς κλίνας τιϑέντες, παρὰ μέρος ἑξῆς μυῤῥίνας ἔχοντες 
ἢ δάφνας, ἦδον γνώμας καὶ ἐρωτικὰ σύντονα. ἡ δὲ περίο-- 
δὸς σχολιὰ ἐγίνετο διὰ τὴν σύνθεσιν τῶν κλινῶν ἐπὶ οἴκη-- 
μάτων πολυγωνίων οὐσῶν, καὶ τούτῳ καὶ τὰς ἐπ᾿ αὐτὰς 
καταχλίσεις παραβύστους γίνεσθαι. οὐ διὰ τὴν μελοποιίαν 
οὖν, διὰ δὲ τὴν τῆς μυῤῥίνης σκολιὰν διάδοσιν, ταύτη καὶ 

τὰς ὠδὰς σκολιὰς καλεῖσϑαι. D: ““ϑήνησιν ἐν τῷ πρυ-- 

τανείῳ παρὰ πότον σχόλια ἤδετο εἴς τινας, ὥςπερ εἰς “4ρ-- 
μόδιον, δμητον, Τελαμῶνα" εἰρῆσθαι δὲ αὐτὸ σκολιὸν 
xaT ἀντίφρασιν, ὅτι ῥάδια καὶ ὀλιγόστιχα ὡς ἐπιγράμμα-- 

va ἤδετο ἃ ἐκαλεῖτο οκόλια, ἀντιπροτεινόντων ἀλλήλοις 

τῶν συμποτῶν, καὶ ἠλέγχοντο οἱ μὴ ἄδοντες ὡς ἄμουσοι. 
σχόλιον μὲν οὖν ἤτοι σχόλιον τοῦτο. τὸ δὲ παρὸν Σιμωνί- 
δου ἐστίν. τινὲς δὲ οὐ Σιμωνίδου ἀλλ᾿ Ἐπιχάρμου φασὶν 
εἶναι. 

E. πλουτεῖν ἀδόλως Ó ποιητής φησιν" ὃ γὰρ χρημα- 
τιστὴς ὅπως ἂν τύχη, καὶ εἰ μετὰ τυραννίδος, πλουτεῖν 

βούλεται. 

P. 452. A. πρῶτόν φησι τὸν ἰατρόν" οὗτος γὰρ περὶ 
τὰ στοιχεῖα αὐτὰ xc" αὑτὰ καταγίνεται, ὁ δὲ παιδοτρί-- 
βης περὶ τὴν σύνθεσιν αὐτῶν καὶ τὴν τοιάνδε τῶν μορέων 

συνϑήκην καὶ τὸ κάλλος αὐτῶν. 
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C. πλούτου] ἰδού, τὸ ἀδόλως οὐ προςέϑηχεν, ἐπειδὴ 
αὐτὸς ὁ χρηματιοτὴς λέγει, ὃς πάντων καταφρονεῖ. 

D. μέγιοτον ἀγαϑὸν εἶναι] διὰ τούτων ὁ Πλάτων 

ἐναργῶς ἡμῖν ἀπεκάλυψεν ὅτι περὶ τῆς ποιητικῆς αἰτίας 

ἀνϑρωπίνων ἀγαθῶν xci τῆς εὐδαιμονίας ποιεῖται τὸν 

λόγον ἐν τῇ πρὸς Γοργίαν συνουσίᾳ. X. 

D. ἐλευϑερίας) πῶς ἐλευϑερίας αἴτιον τὸ ὑποβάλλον 

δουλείᾳ παντοίων παϑῶν; 

D. τὸ πείϑειν ἔγωγ᾽] ἰστέον ὅτι τῆς εἰδωλικῆς ῥη-- 

τοριπῆς Poriv ὁ ἀποδοϑεὶς ὅρος" δημοχοπικὴν γάρ τινὰ 

λέγει ταύτην, πείϑειν ἐπιχειροῦσαν τὸν πλημμελῶς κινού-- 

μενον ὄχλον. X. 

E. δύναμιν τὴν ῥητορικὴν νῦν καλεῖ" προϊὼν δὲ οὐδὲ 

δύναμιν οὐοὰν δείξει αὐτήν, ἐπεὶ οὐχ ὁρᾷ πρὸς ἀγαϑόν, 

δυνάμεως δὲ πάοης τὸ πρὸς τοῦτο ὁρᾶν. 

P. 453. Α. πειϑοῦς δημιουργός] ἡ ἐνέργεια χαὶ τὸ τῆς 

ἐνεργείας τέλος" οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης πείϑει ὁ ῥήτωρ. — X. 

A. ἐμαυτὸν zte(9o] ἐπίστηοον, ὅτι ὁ μὲν οπουδαῖος 

ἑαυτὸν πείϑειν βουλέμενος, καὶ τὰ ἐν αὑτῷ πάϑη τῆς ἀλό-- 
γου ὁρμῆς πείϑει ὑπείκειν τῷ λόγῳ" ὁ δὲ σοφιοτὴς τὸν ἔξω 

ὄχλον κολακεύων πείϑειν δοκεῖ, κακουργῶν καὶ ἑαυτῷ ἐπι-- 

βλαβῶς καὶ τοῖς πειϑομένοις. f. 

B. xai ἐμὲ εἶναι] κατὰ κοινοῦ τὸ εὖ ἔσϑι. — Xt. 

C. ποῦ] ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ. X. 

Ο. ὅτι «cb τῶν ἄλλων τεχνῶν ἐστιν ἡ πειϑώ. 
Clark. Gaisf. 

D. (94 δὴ] ἄρχεται ἐντεῦϑεν τὴν πειϑὼ διαιρεῖν εἴς τε 

τὴν πιοτευτικὴν καὶ εἰς τὴν διδασκαλικήν. ἔστι δὲ προς- 

Schol. 

ϑεῖναι καὶ εἰς τὴν ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν, oiov τὰ τῷ 

αὐτῷ ἴσα xoi ἀλλήλοις ἐοτὲν ἴσα. 

P. 454. B. ταύτης τοίνυν τῆς πειϑοῦς] πάλιν τὴν εἴ-- 

δωλικὴν βούλεται λέγειν ὁ Τοργίας ῥητορικήν. καὶ γὰρ 

ἀπὸ τοῦ χείρονος ἤρξατο, τοῦ δικανικοῦ" χρεῦττον δὲ δῆ-- 
λον ὅτι τὸ συμβουλευτικόν (ἐκ τἀγαϑοῦ γὰρ τὴν ὑπόοτα-- 

σιν ἔχει), μέσον δὲ τὸ πανηγυρικὸν ἀπὸ τοῦ νοῦ προελϑόν, 

καὶ χεῖρον τὸ δικανικὸν ὡς ἀπὸ ψυχῆς προϊόν. — X. 
P. 455. B. οὐδ᾽ αὐτός πω] ἑαυτὸν ὁ Σωκράτης ποιεῖ 

τῷ Γοργίᾳ συμφυρόμενον, ἵνα εἰς διαλεκτικὴν αὐτὸν ουν-- 

ουσίων προχαλέοηται. 

Β. ὅταν περὲ ἰατρῶν] ἡ αἵρεσις τριττή, ἢ προςώπων 
ἢ πραγμάτων ἢ συναμφοτέρων" ἐν πᾶοι δὲ τούτοις οἱ τε-- 
χνικώτατοι ἂν ἄριστα συμβουλεύσαιντο ἔν γε πόλει εὐνο-- 

μουμένῃ, καὶ ὃ μὲν πολιτικὸς προνοήσει λόγου χάριν ὅτι 

δεῖ ναυτικὸν στρατὸν ἔχειν τὴν πόλιν, ὃ δὲ ῥητορικὸς παρὰ 
τοῦ πολιτικοῦ μαϑὼν πείσει τὸ πλῆϑος περὶ τούτου, ὁ 
δὲ ναυπηγὸς εἰςηγήσεται τήν τε ὕλην xci τὰ ὄργανα. ἐν δὲ 
μὴ τοιαύτῃ πόλει ὁ ῥητορικὸς πάντω ὑποδύσεται" καὶ γὰρ 

ὡς πολιτικὸς xai ὡς ἀρχιτέχστων συγκεχυμένως ὑποχριϑή-- 

σεται πάντα εἶναι καὶ πάντω γινώσκειν. — At. 

D. πάλιν ὁ Γοργίας τὴν εἰδωλικὴν δητορικὴν βούλεται 

παρειςάγειν. M. 

E. διὼ μέοου τεῖχος λέγει, 0 καὶ ἄχρι νῦν ἔστιν ἐν Ελ-- 

λάδι. ἐν τῇ Μουνυχίᾳ γὰρ ἐποίησε καὶ τὸ μέσον τεῖχος, 

τὸ μὲν βάλλον ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ, τὸ δὲ ἐπὶ Φάληρα, ἵν᾿ ei 
τὸ ἕν χαταβληϑῇ, τὸ ἄλλο ὑπηρετοίη ἄχρι πολλοῦ. Xo- 

κράτης δὲ νεώτερος μὲν Θεμιοτοκλέους, ούγχρονος δὲ 11ε-- 

ρικλέους, ὡς διὰ τούτων δηϊοῦται. Y: ἀρχαιότερος Θε-- 
μιστοκλῆς Περικλέους ἔτεσι πλείοσι τῶν πεντήκοντοι. 

P. 456. A. δαιμονία] τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀμετάβλητον καὶ 

ὡριομένον τῆς ϑείας φύσεως οἱ δαίμονες διὰ ποικιλίας καὶ 

κινήσεως καὶ τῆς ἐπὶ πᾶν προύδου μεμίμηνται, εἰδωλικῶς 

τὰς ἀληϑείας ὑπογρινόμενοι. διὰ τοῦτο οὖν τὸ ποικίλον 

τῆς κολακείας εἰδωλικῆς δητορικῆς δαιμονιον καλεῖ ὁ Σω- 

χράτης. XM. 
B. παραδειγματικὴ ἀπόδειξις. e. 

B. ἐνθυμηματικὴ ἀπόδειξις. Ot. 

C. ἡ μὲν οὖν δύναμις] μέχρι τῶν ἐνταῦϑα τὴν δύναμιν 

τῆς ῥητορικῆς ἀνύμνησεν ὁ Γοργίας, ἐντεῦϑεν δὲ τὴν βού-- 

λησιν τῶν χρωμένων τῇ δυνάμει ταύτη" πᾶσα γὰρ δύναμις 
ἄλλου ἐστὶ δύνασις τοῦ χρωμένου. ὅπερ καὶ κρεῦττόν ἔστι 

πάντως τῆς δυνάμεως. X. 

E. ὅτι τῆς αὐτῆς γνώμης ἐστὶν ““ριστοτέλης καὶ Γορ-- 

γίας περὶ τῆς ῥητορικῆς. καὶ γὰρ ἐκεῖνος γνῶσιν μὲν τὴν 

αὐτὴν τοῦ τε σπουδαίου καὶ μοχϑηροῦ ῥήτορος ἔλεγεν ei- 

vou, προαίρεσιν δὲ διάφορον. — f. 

P. 457. A. ἔμβραχυ] ἐπιῤῥηματικῶς ἀκουστέον ἀντὶ 

τοῦ συντόμως ἢ ἁπλῶς ἢ καϑάπαξ ἢ καϑόλου. --- σύντο-- 

μον ἢ εὐχερῶς εἰπεῖν, ἢ ἁπλῶς. — X. 
C. ἐνταῦϑα Σωκράτης τίς τε ἡ ὀρϑὴ συνουσίω παρα-- 

δίδωσι xai τίς ἡ διάστροφος, xai τί τὸ τέλος ἀμφοτέ- 

ρων. X. 
D. ὀρϑῶς περὶ τὴν διάνοιαν, σαφῶς περὴ τὴν φράσιν. 
P. 458. B. ἴσως μέντοι] δέδοικεν ὁ Γοργίας καὶ φεύγει 

τὴν διάλεξιν, αἰτιᾶται δὲ τοὺς παρόντας πανούργως ὡς οὐκ 

ἀνεξομένους. 
C. προὐργιαίτερον] προτιμότερον. 

D. νὴ τοὺς ϑεοὺς] ὁ μὲν Χαιρεφῶν ἐφίεται τῶν Σω- 
χρατικῶν λόγων ὡς ἀγαϑῶν προηγουμένως, κατὰ δεύτερον 

δὲ λόγον ἡδέων, φιλόσοφος γάρ ἐστιν" ὁ δὲ Καλλικλῆς ἐφίε-- 

ται αὐτῶν προηγουμένως ὡς ἡδέων, κατὰ δεύτερον δὲ λόγον 

ὡς ἀγαϑῶν, φιλήδονος γάρ ἐοτιν. — X. 

E. ἄκουε δὴ] εἰ ὑπετίϑεσο, φησί, τὴν τῇ πολιτικῇ συν-- 

ἔριϑον ῥητορικὴν διδάσκειν, τοὺς δὲ μανϑάνοντας κακῶς 

αὐτῇ χρωμένους εἰς τὴν εἰδωλικὴν καταφέρεοϑαι καὶ δη-- 

μοχοπικήν, οὐκ ἂν εὐθύνας ἐδίδως τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οἱ μαν-- 

ϑάνοντες εἰς κόλαοιν ἦσαν ὑπεύϑυνοι. τὸ γὰρ lows προς- 
χείμενον ἐνταῦϑα ταύτην τὴν ἔννοιαν βούλεται λανϑανόν-- 

τως εἰςάγειν. XM. 
E. ῥητορικὸν] ἐντεῦϑεν ὁ πρῶτος ἐκ τοῦ τρόπου τῆς 

ἀπογρίοεως Γοργίου ἐντρεπτικὸς ἔλεγχος. 

P. 459. B. ὁ δὲ μὴ ἰατρός γε δήπου] τόπος ὁ κατὰ uc 
τάληψιν" μεταλαμβάνει γὰρ ἀντὲ τοῦ οὐκ ἰατρὸς τὸ ἀνε-- 

πιοτήμων. X. 

C. ἡ ἀληϑινὴ ῥᾳοτώνη ἐν τοῖς κατὼ νοῦν ζῶσιν ἔξω τῆς 

ὕλης ἐγγίνεται" ἡ δὲ φαινομένη ῥᾳστώνη, οἵαν καὶ ὁ σοφι- 

στὴς νῦν ὑποβάλλει, εἰδωλική τίς ἐστι καὶ κατάλληλος τῷ 

τοῦ Γοργίου βίῳ" 

τὴν γὰρ κακότητα xai ἰλαδὸν ἔοτιν ἑλέοϑαι 

ῥηϊδίως. X. 

C. αὐτίκα] εὐϑέως καὶ παραχρῆμα" νῦν δὲ μικρὸν 

ὕοτερον. 
D. ἄρα τυγχάνει] ὁ δεύτερος &x τοῦ τρόπου τῆς ἀπο- 

χρίσεως I'ogy(ov ἀποδεικτικὸς ἔλεγχος. 

E. ἐνδέχεται γὰρ ἐν πλήϑει διαλεγόμενον ῥήτορα πι- 

ϑανὸν φαίνεσϑαι, ἀλλ ἐν ἀμαϑεῖ καὶ πλημμελῶς κινου- 

Schol. Clark. Gaisf. 

P. 460. A. ἔχε δή, ἀντὶ τοῦ μέμνησο. X. 

μένῳ. 
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A. ἤτοι πρότερον] ὃ τρίτος δὲ ἐντεῦϑεν ix τῶν πρα-- 
γμάτων ἀποδεικτικὸς ἔλεγχος. 

B. τί οὖν; ὃ τὼ τεχτονικὰ μεμαϑηκὼς v. v. λ.] ὅτι 

ἑαυτῷ περιπίπτει Γοργίας, ποτὲ μὲν λέγων τὴν ῥητορικὴν 

περὶ τὸ δίκαιον καὶ ὅτι δεῖ τὸν ῥήτορα ἐπιστήμονα εἶναι 

τοῦ δικαίου ἐξ ἀνάγκης, ποτὲ δέ, ὅτι ἐὰν ὁ δητορικὸς ἀδικῆ, 

μὴ αἴτιον εἶναι τὸν διδάξαντα, καὶ πρῶτον ἀπὸ τῶν ὧμο-- 

λογημένων ὅτι ὁ ῥητορικὸς οὐκ ἄν ποτε ἀδικοίη. Schol. 

cod. Paris. 1811. 

B. [οὐ 0&7] ϑαυμάζειν ἐὰν ὁ κατ᾽ ἐπιστήμην ἰατρικὰ 

εἰδὼς ig ὅτε καὶ παρὰ τὸν σκοπὸν τῆς οἰκείας ἐπιστήμης 

ποιεῖ, δηλητήρια διδοὺς καὶ κατ᾽ ἐκεῖνο ἀνίωτρος ὦν, ὁ δὲ 
κατ᾽ ἐπιοτήμην τὰ δίκαια εἰδὼς ἐξ ἀνάγχης δίκαιος. εἰ γὰρ 

xai οἱ δύο ἐπιοτήμονες, ἀλλὰ τῷ τρόπῳ διαφέρουσιν, ὃ 

μὲν περὶ σῶμα ὁ δὲ περὶ ψυχὴν ἀσχολούμενος, καὶ ἕαυ-- 

τὸν γινώσχων xci ταὐτὸν ἔχων γινῶσκον καὶ γνωστόν" ὃ 
δὲ ἰατρὸς ἄλλο ἔχει τὸ γινῶσχον καὶ ἄλλο τὸ γινωσχό- 

μενον. X. 

D. ὡφαύτως δὲ οὕτως} ἡ ἐκ παραλλήλου χρῆσις τῶν 
ἐπιῤῥημάτων ᾿“ττική, ὡς τὸ ἐγὼ εἰμί, καὶ ὡς τὸ ὃς καὶ αὐ-- 

τὸς τῶν σπουδαίων καὶ φίλων. Ἅ. 

P. 461. B. πεπλήρωται ἕως τούτων τὰ περὶ Γορ- 
γίου. X. 

B. ῥητοριχὸν] ὁ πολιτικὸς φιλόσοφος κρειττόνως ἐπί- 
orco τὰ εἴδωλα τῆς ἐν αὑτῷ νοερᾶς ἕξεως. — Of. 

B. τὰ δίκαια ὁ μὲν Γοργίας καὶ ἀγαϑα ἐδόξαζεν, ὁ δὲ 

Π|ῶλος καλὰ μέν, οὐκ ἀγαϑὰ δέ, ὁ δὲ Καλλικλῆς οὔτε xa— 

λὰ οὔτε ἀγαϑά. διὰ τοῦτο οὖν ὁ Γοργίας συγχωρεῖ τὸν 

τὰ δίκαια εἰδότα δίκαιον, ὡς ἀγαϑῶν ὄντων καὶ διὰ τοῦτο 

ἐφετῶν. OX. 

D. ἀναϑέσϑαι] το ϑέοϑαι τὸ ἀντικείμενον τῷ ἤδη κει-- 
μένῳ. 

P. 462. B. ἀσαφὴς ἡ τοῦ Π]ώλου ἐρώτησις, πότερον 
τὸν ὁρισμὸν τῆς ῥητορικῆς ἐπιζητεῖ ἢ τὸ γένος" χατὰ γὰρ 

τῶν δύο σημαινομένων φέρεται τὸ τίνα φὴς εἶναι. ὅϑεν ὃ 
ἐπιοτήμων ἐπανορϑοὶ αὐτόν. X. 

B. ουγγυάμματι] ἐκ τούτου δῆλον, ὅτι οὐχ 0 ἐξ ἀρχῆς 

τοῦ Πώλου λόγος αὐτοσχέδιος ἣν, ἀλλὰ σύγγραμμα. 

C. ἐμπειρία. μὲν γὰρ ποιεῖ ἡμῶν τὸν βίον πολιτικὸν 

κατὰ τέχνην. τοῦτο αἰνίττεται ὡς τοῦ ΠΙώλου τοιοῦτο οὐγ-- 

γραμμα συγγρώψαντος. t. 

C. ἡ ῥητορική, φησίν, ἀπεργασίας &griv ἐμπειρία τῆς 
ἀπεργαζομένης ἡδονὴν καὶ χάριν. — X. 

D. ἐμπειρίων τινὰ -- φὴς] ὁ ἀμαϑὴς σοφιστὴς πλὴημ- 
μελεῖ καὶ περὶ τὰς ἐρωτήσεις xo περὶ τὰς ἀποχρίσεις xod 

τὰ ἑπόμενα ταύταις. Qi 

C. οὔπω, φησί, τὰς συστατικὰς διαφορὰς τοῦ ὅρου 
ἀποδέδωχά σοι. X. 

E. οὐδαμῶς γε] ἐκ δύο καταφατικῶν 2v δευτέρῳ σχή-- 

ματι οὐδὲν συμπεραίνεται εἰ μὴ δὲ ἀντιστροφῆς. Of. 

E. ἐπιτηδεύσεως ἰστέον, ὅτι διαφέρει ἐπιτήδευμα καὶ 

ἐπιτήδευσις" αὕτη μὲν γὰρ ἐνέργειαν δηλοῖ, ἐκεῖνο δὲ οἷον 

οὐσίαν, ὥς φησι Πλούταρχος. οὕτως οὖν καὶ ἀκοὴ, καὶ 
ἄκουσις, xoi ψόφος καὶ ψόφησις, τὰ μὲν οἷον οὐσίαν τὰ 
πρῶτα, τὼ δὲ οἷον ἐνέργειαν. 

P. 468, A. ὅρος κολακείας, ἥ ἐστιν ἐπιτήδευμα ἄτεχνον 

ψυχῆς οτοχαοτικῆς καὶ ἀνδρείας καὶ φύσει ὁμιλεῖν τοῖς ἀν-- 
ϑρώποις δεινῆς ἀπεργαοτικόν. f. 

GORGIAM. 

A. πᾶσα κολακεία ἐκ τριῶν τινων ὀφείλει συνίστασϑαι, 

εἴ γε μέλλοι εἶναι κολακεία, στοχασμοῦ καὶ ἀνδρίας καὶ 

δεινότητος, ἵνα καὶ τῆς τοῦ κολακευομένου προαιρέσεως 

οτοχάζηται καὶ ἀνδρείως ὑπομένῃ καὶ λανϑάνειν βούλοιτο. 

A. B. ἐκ τῶν προκειμένων λέξεων, οἷον τοῦ καλῶ καὶ 
ἐγὼ καλῶ καὶ quu εἶναι καὶ τῶν τοιούτων, δεῖ νοεῖν, ὅτι 
ταῦτα τῆς ΣΣωχράτους συνέσεώς ἔστιν εὑρήματα" xoi γὰρ 
ὁ ̓ Τριστοτέλης τοιαῦτα φαίνεται ποιῶν, οἷον ὅρον δὲ xa- 
λῶ καὶ σχῆμα καλῶ πρῶτον καὶ τὰ τοιαῦτα. ἔτι δὲ κάκεῖ-- 
vo ἐπίστησον ἐνταῦϑα, ὅτι ὁ Σωκράτης οὐκ ἔστιν ἔφεκτι-- 

Xt. 
E. πολιτικῆς μόριον] ἐν ΠΠολιτικῷ ὁ Σωκράτης τὴν 

χός. 

δικαστιχὴν ὄργανόν φησιν εἶναι τῆς πολιτικῆς, ἐνταῦϑα 

δὲ μόριον. X. Clark. Gaisf. 

P. 464. B. πολιτικὴν] ἡ πολιτικὴ διαιρεῖται ὡς ὅλον εἰς 
μέρη τὴν νομοϑετικὴν xoi δικαστικήν" αὗται γὰρ ἀλλή-- 
λων προςδέονται, τὰ δ᾽ ἀντιδιαιρούμενα οὔ. καὶ ἐπὶ τῶν 
λοιπῶν ὁ αὐτὸς τῆς διαιρέσεως τρόπος. 

B. C. δικαιοσύνην ἀλλ᾽ οὐ δικαστικὴν προςεῖπεν, ἵνα 
μὴ τὸ δικαστικὸν μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ διανεμητικόν, μᾶλλον 
δὲ καὶ αὐτὴν τὴν τῆς ψυχῆς εἰς ἑαυτὴν ἐνέργειαν περιλάβη 
τὸ ὄνομα. 

D. E. ἀποϑανεῖν] ἢ ὡς τῶν ἀνοήτων τοῦτο αὐτοῦ 

καταψηφισαμένων, ἢ ὡς ἀπελαϑέντα ὑπὶ αὐτῶν xai τοῦ 
ἐκ τῆς ἰατρείας μισϑοῦ στερούμενον σπάνει τῆς τροφῆς 

ἀποϑανεῖν. 

P. 465. A. ταῦτα πρὸς τὰ ὑπὸ Πώλου ἐν ἀρχῇ τεϑέντα 
»»ἐμπειρία μὲν γὰρ ἡμῶν ποιεῖ τὸν βίον“. Of. 

C. τὰ γὰρ παραδείγματα ἀσυγχύτως δύναται σώζειν 
τὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων διακρίσεις διὰ τὴν ἄχραντον αὐτῶν ὕπαρ-- 

ξιν, τὰ δὲ εἴδωλα συγκέχυται ἀναλογοῦντα τῇ ὕλη" διὰ 
τοῦτο ἄρα συγκέχυται ῥητορικῆς καὶ σοφιστικῆς ἡ διάκρι-- 

σις, ὀψοποιϊκῆς δὲ καὶ κομμωτικῆς φανεραί εἰσιν αἱ διακρί-- 

σεις. X. 

Ο. ἅτε δ᾽ ἐγγὺς} ἐπὲ γὰρ τῶν περὶ σῶμα ἡ διαφορὰ 
τούτων γνωσθῆναι εὐχερής" ψυχὴ γαρ τὸ κρῖνον, σωματι-- 

xy δὲ τὸ κρινόμενον" ἐπὶ δὲ τῶν περὶ ψυχήν, ψυχῶν οὐ-- 

σῶν τῶν ουμπεφυρμένων, σοφιοτῶν λέγω καὶ ῥητόρων, καὶ 

ψυχῶν τῶν ταύτας κρινουσῶν διαστρόφων, συμπεφυρμένη 

καὶ ἡ διάκρισις, οὐ τῶν ἐπιτηδευμάτων (δῆλα γάρ) ἀλλ᾽ 
αὐτοί τε οἱ μετιόντες, καὶ ἡ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων μετάλη-- 
ψις διὰ τὴν ἀπάτην, καὶ οἱ κρίνοντες ὑπὸ τῶν κρινομένων 
ἠπάτηνται. 

D. ὦ φίλε Πῶλε--- σὺ γὰρ τούτων ἔμπειρος] τοῦτο 
εἶπεν ἢ διὰ τὸ ἐκ τῆς ᾿Ἱναξαγόρου δόξης εἰς παροιμίαν 
ἐλϑεῖν (ἤδει τε τοῦτο ἐκ Γοργίου, ὁ δὲ ἐξ Ἐμπεδοκλέους 
τοῦ; διδασκάλου αὐτοῦ: οὗτος δὲ φιλόσοφος ὧν τὰς τῶν 
φιλοσόφων δόξας καὶ ἠπίστατο καὶ ἐδίδασκεν), ἢ διὰ τὴν 
τῶν ὀνομάτων παρίσωσιν. Ἅ: ᾿ναξαγόρειος γὰρ ἦν τῇ 
προαιρέσει ὁ Πῶλος, καϑάπερ ὁ Γοργίας Ἐμπεδόκλειος. 

D. ὃ μὲν οὖν ἐγὼ] ὁ Πλάτων ἐνταῦϑα κατακέχρηται 

τῷ ᾿“ττιχῷ σχήματι κατακόρως, τῷ καλουμένῳ ἀμερίστῳ. 

τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἔχον τοὺς μὲν πολλοὺς λεγομένους συνδέ-- 
σμους, μηδαμῶς δὲ τὸν δέ. ὅρα γὰρ πῶς ὃ μὲν οὖν ἐγώ, 
ἔσως μὲν οὖν, ἄξιον μέν, ἐὰν μὲν οὖν καὶ ἐγώ. 

D. ἀντίστροφον) τὸ λεῖπον τοῦ τῆς ῥητορικῆς ὅρου, 
ἔστι γὰρ ὅλος" ῥητορική ἔστι κολακεία, πολιτικῆς μορίου 

εἴδωλον, ἀντίστροφον ὀψοποιίας ἐν ψυχῇ, ὡς ἐκείνη ἐν σώ-- 

ματι. 
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P. 466. À. τηλικοῦτος àv] ἤγουν νέος ὦν. 

À. dg οὖν] ἐντεῦϑεν ὃ περὶ τῆς εἰδικῆς αἰτίας τῶν 
ἠϑικῶν ἀρχῶν λόγος, ὅτι ἀρετή τέ ἐστι καὶ ἐπιστήμη τῶν 

ὄντων. 
A. ὡς κόλαχες -- φαῦλοι] πρὸς τὰς εὐνομουμένας xoi 

εὐδαίμονας πόλεις ὁ Σωχράτης ἀφορῶν ταῦτα λέγει" οὐδὲ 
γὰρ οἱ ῥήτορες ἐκεῖ χώραν ἔχουσι διὰ τὴν εὐνομίαν. X. 

B. ἔοικεν ὁ Πῶλος ἀγνοεῖν τὴν διαφορὰν βουλήσεως 

καὶ δοκήσεως, ὅτι ἡ μὲν ἀναλογεῖ τῇ ἐπιστήμῃ, ἡ δὲ .... 

2... καὶ τῇ παρωνύμῳ δόξη. ἀβουλήτως οὖν οἱ ῥήτορες 

zai οἱ τύραννοι ζῶσι καὶ ἀνεπιστημόνως" ἐχπεπτώκασι γὰρ 
τοῦ νοῦ τῆς ἐπιστημονιχῆς ἕξεως" δόξῃ δὲ καὶ δοκήσει 

πλημμελῶς ζῶσιν. X. 

C. ἀμφιγνοῶ μέντοι] τὸ ἀμφιγνοεῖν τοῦ ἀγνοεῖν ταύ-- 

τὴ διαφέρει, ἣ τὸ μὲν ἀναίρεοιν ἔχει παντελῆ τοῦ γινώσχειν, 
τὸ δὲ ἀμφιγνοεῖν ἀμφιβολίαν καὶ dyroww τοῦ ἀληϑοῦς. 

«Ἱωυιεῖς δὲ αὐτὸ καὶ ἀμφίγνωμόν φασιν. — Qf. 

C. δύο ἅμα] τό τε βούλεσθαι (1. βούλονται cum Butt- 

manno) x«i τὸ (l. καὶ τὸ 0 τι δοκεῖ, ut idem voluit B.) δὸ-- 
xt. τοῦτο μὲν γὰρ κατὰ φαντασίαν ἐστὶ τὴν τυχοῦσαν" 
τὸ δὲ βούλεσϑαι πάντως πρὸς τὸ ἀγαϑὸν ἀποτείνεται. 

E. μὰ τὸν] ἐλλιπῶς ὄμνυσι πρός τε εὐλαβείας καὶ 

πυαότητος ἔνδειξιν. 

E. τρία ταῦτά ἐστι περὶ τὰ ὄντα, ἃ ἄνωϑεν ἀρχόμενα 

μέχοι τῶν ἡμετέρων ἀφικνοῦνται ψυχῶν, βούλησις, δύ-- 

ναμις, νοῦς. ταῦτα καὶ ἐν τῷ δημιουργῷ ϑεωρεῖται καὶ ἐν 

τοῖς ἑξῆς πᾶσι, καὶ πάντα τελειοῦνται διὰ τῶν τριῶν τού-- 

των ἐπιοτρέφοντα πρὸς τἀγαϑόν" ἀλλ ἐν μὲν τῇ προόδῳ 

ἡ βούλησις προτέρα, δευτέρα δὲ ἡ δύναμις, τρίτη δὲ ἡ τοῦ 

vou ἔλλαμιψις" ἐν δὲ τῇ ἐπιστροφὴ διὰ τοῦ νοῦ πρώτως 
τελειοῦται τὰ ὄντα, καὶ δεύτερον διὰ δυνάμεως, καὶ τρί- 

τον διὰ βουλῆς᾽ ἀνάπαλιν γὰρ ἔχει τῇ προόδῳ ἡ ἐπιοτρο-- 
φή. διὸ καὶ ἐνταῦϑα ὁ ῥήτωρ, ἐπειδὴ νοῦ ἀμοιρεῖ ἐμπειρι- 

χὸς ὧν δηλονότι καὶ ἀδυναμίᾳ συνέχεται, διὰ τοῦτο βου-- 

λῆς ἀμέτοχός ἔστιν. εἰ γὰρ vore βουλὴν ὑποϑώμεϑα αὐ-- 

τὸν πυάττειν, πολὺ μᾶλλον καὶ δυνάμεως μεϑέξει καὶ 

διὰ τοῦτο χαὲ νοῦ, ὥςτε καὶ ἐπιστήμων ἔσται" ὅπερ ἄτο-- 

zov. X. 
P. 467. B. οὗτος ἀνὴρ] o Πῶλος, ὡς παρὰ πόδας τοῦ 

Σωχυάτους ἐναντία λέγοντος πρὸς ἑαυτόν, χαὶ ποιεῖν ἃ 

δοχεῖ αὐτῷ τὸν δήτορα, καὶ μὴ ποιεῖν ἃ βούλεται, ὥςπερ 

ἐχπεπληγμένος ταύτην ἀφίησι τὴν φωνὴν ,,οὗτος ἀνήρ," 

ὡςανεὶ ἔλεγεν ,,0 ἄνϑρωπος οὗτος τί πάσχει; οὕτω τῶν 

ἑαυτοῦ λόγων ἐπιλέλησται; ““ ἐφ᾽ οἷς ὁ Σωκράτης, ὑποτε-- 

μὼν τὸν τοῦ Πώλου λόγον μεταξύ, φησὶν ἐπιμένων τῷ πα-- 

ραδόξῳ τῶν λόγων ,,οὔ φημι ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βούλονται" 

ἀλλά μὲ ἔλεγχε,“ ὡςανεὶ ἔλεγεν ,ἐμοὶ μὲν ταῦτα δοκεῖ, 

χαὶ ἐγὼ ταῦτα φημί, τὸ τοὺς ποιοῦντας ἃ δοκεῖ αὐτοῖς 

δίχα νοῦ μὴ ποιεῖν ἃ βούλονται" εἰ δὲ σοὶ οὕτω μὴ δοκεῖ, 
μὴ ἀγανάκτει, ἀλλὰ τὸν λόγον ἔλεγχε." 

B. χατὰ σέ] καὶ γὰρ Γοργίᾳ καὶ τοῖς κατ᾿ αὐτὸν αἱ 
παριοώσεις ἐπετηδεύοντο. 

D. χρηματιομὸν] τὸν τῶν χρημάτων πόρον. 

E. πάντα τὰ ὄντα ἢ ἕνεκά του, ὡς τὰ χείρω, ἢ οὗ ἕνε-- 

χα, ὡς τὰ χρείττω" καὶ ἔστιν ἡ διαίρεσις ἄμεσος" οὕτως 
οὖν ὃ Σωκράτης τὴν X κατασχευάσας πρότασιν τὴν μεί-- 
ζονα πάλιν ἐκ διαιρέσεως ἄλλης εἰςάγει, λέγων πᾶν τὸ ὃν 

ἤτοι ἀγαϑὸν ἢ κακὸν ἢ μεταξὺ τούτων. εἰ οὖν τοῦτο, δῆ- 

λον ὅτι τὸ τούτου ἕνεκα ἤτοι ἀγαϑὸν ἢ κακόν" ἀλλὰ μὴν 
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οὐ κακόν, ἀγαϑὸν ἄρα" τὰ γὰρ μεταξὺ τῶν ἀγαϑῶν ἕνεκα 
πράττομεν δηλονότι. — Of. 

P. 468. A. ἃ ἐνίοτε] ταῦτα μετέχειν δύναται τῶν 

ἄκρων, ταῦτα δὲ οὔ. 

B. ἐκ τούτων ἂν λάβοις. . . - - πιστήμονες ζῶντες" 
ἀβουλήτως....- γεργοῦσιν" ᾧ ἕπεται τὸ τὰ ἁμαυτήματα 

πάντα ---τια εἶναι, ὡς καὶ ἐν τοῖς Νόμοις λέγει. Schol. 

Clark. Gaisf. 
D. τί oix ἀποχρίνει) ὁ uiv Γοργίας ἐπιεικέστερος ὧν 

καὶ ἑτοίμως ἀπελογεῖτο καὶ ἐτίϑει τὰ ἐρωτώμενα" ὁ δὲ 

Πῶλος σιωπᾷ αὐϑαδέστερος ὦν" ὁ δὲ Καλλικλῆς παντε-- 
λῶς ἀνερυϑριάστως οὐδὲ ἀνέχεται τῶν ουλλογιομῶν, ἀλλ᾽ 

ἱταμῶς διακείμενος τῷ Σωχράτει παραχωρεῖ xoa αὐ- 

τὸν συνάγειν ἃ βούλεται. μέσος οὖν ἄνα ὁ Πῶλος ἀμ- 
φοῖν, τοῦ μὲν τῇ ἐπιεικείᾳ,τοῦ δὲ τῇ αὐθαδείᾳ ἀπολειπό-- 

μενος. X. 

E. ὡς δὴ σὺ ὦ Σώκρατες] ὁ πλημμελῶς κατὰ δόξαν 
ζῶν σοφιυτής, ἐπειδὴ τοῦ λόγου ἐξέπεσε καὶ τῆς τοῦ ουλλο-- 

γιομοῦ ἀνάγκης, εἰς τὴν αἴσϑησιν φεύγει καὶ ταύτην προ-- 

τείνει, τὸν ἐπιστήμονα ἐκ τούτου εἰς ἀντίφαοιν, ὡς δοκεῖ, 

περιάγων. Ἢ. ᾿ 

Ρ. 469. Δ. εὐφήμει] σιώπα, μὴ ἀκαιρολόγει. 
Α. ἀζηλώτους] ἀζήλωτος γάρ ἐστιν, ὅςτις ἔχει τι ὃ μὴ 

εὐχόμεθα γενέσϑαι ἡμῖν, ἄϑλιος δὲ ὁ πάϑεσιν ἀνηχέστοις 

ἐνισχόμενος. 
B. τὸ ἧττον ἐπὶ τοῦ ἄκοντος ἀποθϑνήσκοντος ἀδίκως, 

οὐκ ἐπὶ τοῦ ἐλπίδας ἔχοντος ἐπιδώσειν εἰς ἀρετήν" ἐπὶ δὲ 

τοῦ σπουδαίου ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς ἀποδεκτέον. 
B. ἢ γὰρ] ἀντὲ τοῦ εἴ συναπτικοῦ ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ" 

οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής, ἢ καὶ γένει ὕστερος ev. — f. 
B. οἷδεν ὁ Σ᾽ωχράτης καὶ καλὴν τυραννίδα... . . Νό- 

pou, καὶ διὰ τοῦτο νῦν ἐρωτᾷ, ποῖόν, φησι, τυραννεῖν. 
Schol. Clark. Gaisf. 

D. ὑπὸ μάλης πάντες οἱ παλαιοὶ προφέρονται ἑνικῶς, 
τάττονται δὲ αὐτὸ ἐπὶ τοῦ χρυφίως τι πράττειν, καὶ ἀεὶ 
μετὰ τῆς προϑέσεως, ὡς Δημοοϑένης ἐν τῷ πρὸς “ἄφοβον 
» ἀλλὰ μὴν οὐχ εἷς οὐδὲ δύο ταῦτ᾽ ἴσασιν, οὐδ᾽ ὑπὸ μάλης 
ἡ πρόκλησις γέγονεν, ἀλλ᾿ ἐν τῇ ἀγουᾷ.“" πληϑυντικῶς δὲ 

οὐ μάλας λέγουσιν ἀλλὰ μασχάλας, καὶ ἄνευ τῆς προϑέ- 

σεως. «Τυοσίας ἐν τῇ πρὸς Μετάνειραν ἐπιστολὴ ,,καὶ τὴν 

μὲν χόμην ψιλὴν ἔχεις, τὰς δὲ μασχάλας δασείας." τὸ μεέν-- 

τοι ὑπὸ κόλπους, ταὐτὸν καὶ αὐτὸ κατὰ τὸ σημαινόμενον 

ὑπάρχον, ἀμφοτέρως ἐχρήσαντο, ἑνικῶς φημὶ καὶ πληϑυν-- 

τικῶς, καὶ ἀεὶ μετὼ τῆς προϑέσεως, οἷον ὑπὸ κόλπον καὶ 

ὑπὸ κόλπους. M. 
D. τεϑνήξει] ἐνεργητικὸν ἀντὲ παϑητικοῦ oU τεϑνή-- 

ἕξεται χαινοπρεπῶς παρελήφϑη. Clark. Schol. Gaisf.: 
ἀντὶ τοῦ τεϑνήξεται" ἐνέργεια ἀντὶ zr G ovo, ZA vtvzüjs. 

D. τῆς κεφαλῆς — κατεαγῆναι] καὶ τοῦτο ᾿“ττικόν" 

τὸ γὰρ κοινὸν τὴν κεφαλὴν κατεαγῆναι" τὸ γὰρ ἐπὶ μέρους 

λέγειν ᾿Αττικόν, οἷον ἔφαγον τοῦ ἄρτου. οὕτως οὖν καὶ 

χκατεάγην τῆς κεφαλῆς. "X. 

P.470. B. σχεψώμεϑα] ἐντεῦϑεν ὃ περὶ δικαιοσύνης 

καὶ ἀδικίας ἐπειςέρχεται λόγος. 

B. ὅρο»] οὐχ δριομὸν λέγει, ἀλλὰ τινὰ τρόπον καὶ διο-- 

ρισμόν. 

C. χαλεπὸν] κατ᾽ εἰρωνείαν τοῦτό φησιν, ὡς δηλοῖ τὸ 

ἐπαγόμενον. 
88 
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C. φλυαρία παρὰ ΠΙλώτωνι πανταχοῦ πᾶν τὸ περιτ-- 

τόν, εἴτ᾽ ἐν λόγοις εἴτ᾽ ἐν πράγμασιν. 

E. μέγαν βαοιλεα] τὸν τῶν Hegoowr βασιλέα. 

E. παιδεία ἡ ἐξ αυχῆς τροφὴ, δικαιοούνη ἡ τελεία 

ἀρετή. 

Ῥ. 471. B. τὸν δεσπότην καὶ ϑεῖον] τὸ μὲν δεσπότην 

ἀνελεῖν παράνομον, τὸ δὲ ϑεῖον ἀνοοιουργὸν παρίστησι τὸν 

᾿ρχέλαον, εἴπερ ἐν τάξει πατέρων οἱ ϑεῖοι. 

B. ἀνεψιὸν] τὸν παρ᾽ ἡμὶν ἐξάδελφον. 

B. ἠφάνιοεν] τῆς ταφῆς ἀφείλετο. 

B. εἰς τὸ ἀδελφόν οτιχτέον, ἵνα τὸ γνήσιον πρὸς τὸ 

Περδίκκου υἱὸν ἐξωκούηται. 

C. ἀπὸ σοῦ] κατ᾽ εἰρωνείαν καὶ τοῦτο φησίν. 

D. ἄλλο τι] ὁ λόγος οὗτος οὐκ ἔλεγχός ἔστιν, ᾧ μὲ 

ἔφης πρὶν καὶ παῖς ἂν ἐλέγξειεν, ἀλλὰ πρὸς ἄλλο τι εἴρη-- 

μένος. 

E. ῥητουικῶς} οὐ πρὸς ἀλήϑειαν, ἀλλὰ πρὸς τὰς τῶν 
πολλῶν ἡμαυτημένας δόξας. 

P. 472. A. τρίποδες] τῶν λαμπρῶν ἀναϑημάτων καὶ 

τῶν πλουοίων καὶ ἐν δυνάμει μνημονεύει, ὅτι τούτοις μά-- 

λιοτα οἱ δικασταὶ πιστεύουσι. Διονύσιον δὲ τὸ τοῦ Διονύ-- 

oov φησὶ ἱερόν. 

B. ἀναγκάζεις] ταῖς ἀποδεικτικαῖς πίστεσι πείϑεις. 

B. οὐσίας] οἱ ἐν τοῖς δικαστηρίοις τὰ χρήματα οὐοίαν 
φασί: διὰ τοῦτο οὖν ὡς πρὸς ῥήτορα διαλεγόμενος οὕτως 

εἶπεν. ὅμως προςέϑηκε καὶ τὴν προςήχουσαν αὑτῷ οὐσίαν, 

qui δὲ τἀληϑές. 
Β. ὁμολογοῦντα] οὐ μόνον πρὸς τὸν ἐλέγχοντα, ἀλλὰ 

πολὺ πρότερον αὐτὸν πρὸς ἑαυτόν. 

E. ὑπὸ ϑεῶν] εἰ ὑπὸ ϑεῶν, ἀγαϑὴ ἡ δύτη" τὰ γὰρ ἐκ 
τούτων τοιαῦτα. 

P.473. A. φίλον] οὐχ ὡς ὁμόφρονα, ἀλλ᾽ ὡς εὐνοϊκῶς 
πρὸς πάντα ἄνθρωπον ἔχων. 

B. χαλεπώτερον») καὶ τοῦτο κατ᾽ εἰρωνείαν φησὶν ἢ 

xor ἀντίφρασιν. 
B. ἀδύνατον] ὁ Σωχράτης τῷ παρ᾽ ὑπόνοιαν λεγομένῳ 

χρῆται, εἰπὼν οὐ χαλεπὸν ἀλλ ἀδύνατον. 

D. μορμολύττει] φοβεῖς. παρῆκται δὲ τὸ ῥῆμα ἀπὸ 
τῶν προςωπείων τῶν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ὑποκριτῶν, ἃ ἐχά-- 
λουν μορμολυκεῖα, Δωριεῖς δὲ γόργια. τοιούτοις δὲ καὶ αἱ 
γυναῖκες τὰ παιδία φοβοῦσιν. 

D. ἐμαρτύρου] ἀντὶ τοῦ μάρτυρας προςεκαλοῦ. X. 
E. ἄλλο αὖ τοῦτο εἶδος ἐλέγχου] τοῦτο παράγγελμα 

Γοργίου, τὸ τὰς σπουδὰς τῶν ἀντιδίκων γέλωτι ἐκλύειν, τὰ 

δὲ γελοῖα ταῖς σπουδαῖς ἐχχρούειν. 

E. βουλεύειν λαχὼν] κληρωτοὶ γὰρ ἦσαν οἱ βουλευταί, 

ἀφ᾽ ἑκάστης τῶν δέκα φυλῶν εἷς πρὸς ἕνα ἐνιαυτόν, xav ὃ 
καὶ ἐλέγετο πρυτανεύειν ἡ φυλή. 

E. ἐπιψηφίζειν ἐστὶ τὸ τινὸς πρυτανευούσης φυλῆς ἕνα 
κληρούμενον àz αὐτῆς τὰς ψήφους ἑκάστων ἀπαριϑμεῖ-- 

οϑαι τῶν τὲ τιϑεμένων δεῖν yevéaQou περὲ οὗ ἡ σκέψις καὶ 

τῶν ἀπαγορευόντων, καὶ ἔτι τὰς τῶν ἀμφιβάλλειν λεγόν-- 
των, ἀποφαίνειν τε εἰς τὸ κοινὸν τίνες τούτων αἱ ψῆφοι, 
πλείους ἢ ἐλάττους ἢ μεταξύ, ἐξ ὧν τὸ πρακτέον ἢ μὴ διε-- 
κρίνετο. καὶ ὁ τοῦτο ποιῶν, οὗτος ἣν ὁ ἐπιψηφίζειν λεγό-- 

μενος. 

E. ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας] ἀντὶ τοῦ ταῖς ψήφοις 

τῶν παρόντων χρίνειν τὴν ἀλήϑειαν. X: ἐπιψηφίζειν ἀν-- 
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τὶ τοῦ ἐπιμαρτυρεῖν καὶ ἐπικυροῦν τὸν λόγον ὃν ov λέγεις 

ἡ δὲ σύνταξις πρὸς αἰτιατικήν. 
Ρ. 414. Β. καὶ ἐμὲ καὶ σὲ] κατὰ τὰς κοινὰς καὶ ἀληϑεῖς 

ἐννοίας δηλονότι. 

C. λέγε δή μοι] τῶν δύο προβλημάτων τοῦ πρώτου 

ἐντεῦϑεν ἡ κατασκευή, ὅτι χεῖρον τοῦ ἀδικεῖσθαι τὸ ἀδι-- 

Xt. 

E. ἐπιτηδεύματά ἔστι τὰ διὰ μόνων τῶν ἐθῶν μελε-- 

τώμενα. 

E. μαϑήματώ ἐστι τὰ κατὰ τὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας 
διὰ διδασκαλίας τοῖς ἀνθρώποις παραγιγνόμενα. 

P. 416. Α. μετὰ τοῦτο δὲ] τοῦ δευτέρου προβλήματος 

χατασκευή, ὅτι τῶν ἀδικούντων κρείττων ὃ δίκην διδοὺς ἢ 

ὁ μή. 
Β. εἴ τίς τι ποιεῖ] ἐκ τούτου δῆλον, ὅτι τὸ νοεῖν χαὶ 

βαδίζειν οὐ ποιεῖν ἐοτὴν ἀλλ᾽ ἐνεργεῖν μόνον" οὐ γὰρ πρός 

τι πάσχον γίνονται. 

P. 477. A. κολάζεσϑαί ἔστι κυρίως τὸ τῆς πονηρίας 
κολούεσϑαι, ὃ ἐστιν ἐλαττοῦσϑαι ἢ ἐμποδίζεσθαι. 

A. ἀρ οὖν τοῦ μεγίστου] ἐντεῖϑεν ἀποδείκνυται, οἵου 
μεγίοτου κακοῦ ἀπαλλάττεται ὁ δίκας διδούς. 

P. 478. E. δεύτερος οὐ πρὸς εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ κατὰ 
τὸ τετάχϑαι μέσος τῶν τριῶν. 

Ῥ. 479. C. συλλογισώμεϑα] σημείωσαι, orc ““ριστοτέ- 
λῆς τοῦ συλλογισμοῦ τον ὅρον ἐντεῦϑεν εἴληφε σχεδὸν αὐ-- 

ταῖς λέξεσιν. 

Ῥ, 480. Α. ἕξοντα] προςυπακουστέον τὸ πρὸς καχκο- 

δαιμονίαν. 

Α. τάχιστα δώσει δίκην παρὰ τὸν δικαστὴν δηλαδὴ 
τὸν οἰχεῖον λογισμόν, βασανίζοντα αὐτοῦ τὰς φαντασίας 
καὶ κολάζοντα τὰς παραλόγους ἐννοίας. οὐκ εἰςάγειν οὖν 

εἷς δικαστήριον, ἀλλὰ νουϑεσίαν καὶ ἐπίπληξιν ἐφ᾽ ἑαυτὸν 

xoà τοὺς οἰκείους ἄγειν παρακελεύεται. 

E. εἰ ἄρα δεῖ] φησὶν ὅτι, εἰ δέ ἐστί τις ἐχϑρός σου, μὴ 
ἀδικεῖ δὲ σὲ ἀλλὰ ἄλλον τινά, μὴ ϑελήσῃς αὐτὸν δοῦναι δέ- 
κην, ἀλλὰ καὶ βοήϑησον αὐτῷ, εἰ δύνασαι, ἵνα ἔτι πλέον 

τιμωρηϑῆ. 
P. 481. B. olov] ἀντὶ τοῦ ϑαυμαστὸν ἐνταῦϑα. 
P. 482. C. νεανιεύεοϑαι) μέγα φρονεῖν, κομπάζειν. 
E. φορτικά ἐστι τὰ βάρος ἐμποιοῦντα, δημηγορικὰ τὰ 

πρὸς τὴν τῶν πολλῶν βλέποντα δόξαν. 

P. 483. Α. τὸ σοφὸν] ἀντὶ τοῦ τὸ σόφισμα. 
A. ἐδιώκαϑες] ἐδίωκες. X. 
B. προπηλακιζόμενος] ὑβριζόμενος, ἐξουϑενούμε-- 

X. 
P. 484. C. μείζω φησὶν ὁ Καλλικλῆς τὴν xaT αὐὖ- 

τὸν ῥητορικήν, ἴσως δὲ καὶ τὴν τυραννίδα, ὡς ὕστερον δη-- 

voc. 

λώσει. 
D. ἀπαρίϑμησις ὧν οἴεται ψευδῶς Καλλικλῆς ἄπειρον 

εἶναι τὸν φιλόσοφον. 
D. συμβόλαια παρὼ τοῖς ᾿“ττιχοῖς αἱ ἀσφάλειαι xot 

συγγραφαὶ καὶ ουνϑῆκαι πόλεων, καϑ᾽ ἃς τὸ δίκαιον ἀλ-- 

λήλαις ἔνεμον. 

D. ἤϑη τὰ ἐν ἔϑει κείμενα φησίν. 
E. τὼ ἰαμβεῖα ταῦτ᾽ ἐστὲν ἐξ ᾿Αντιόπης τοῦ δράματος 

Εὐριπίδου, ἐκ τῆς Ζήϑου ῥήσεως πρὸς τὸν ἀδελφὸν Apu 
φίονα. οὗτοι δ᾽ ᾿Αντιόπης υἱοί. 

P. 485. A. παιδείαν φησὶ τὴν τερὶ τὰ μαϑήματα ἐν 
παισὶ τροφήν τε καὶ ἀγωγήν. " 
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B. τὸ διαλέγεσθαι παιδάριον πικρόν τι δοκεῖ ὡς zta— 

ρὰ φύσιν καὶ βίαιον ὄν" καταγέλαστον δέ, ὅταν ψελλίζηται 

ἀνήρ, καὶ πληγῶν ἄξιον, ὅταν παίζη" ἄνανδρα δ᾽ ἄμφω οὐχ 

ὡς γυναιξὶν ἀλλ᾿ ὡς παιδίοις πρέποντα. 

E. ὅτι ἀμελεῖς] καὶ ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα τοῦ Εὐριπίδου 
ἐκ τοῦ αὐτοῦ ᾿4ντιόπης δράματος εἴληφε. σκόπει δέ, ὅπως 

δεῖ χρῆσϑαι ταῖς μαχροτέραις ῥήσεσι τῶν ποιητῶν, μὴ αὐ-- 

τοὺς διόλου τιϑέναι τοὺς στίχους, ἀλλά τε καὶ λέξεως πε-- 

ζοτέρας εὖ πως αὐτοῖς ἀναμῖξαι. ὁ τῶν στίχων δὲ νοῦς 

οὗτος" ὃ Ζῆϑός φησι τῷ ᾿ἀμφίονι μουσικῷ ὄντι ,,ὄνψον 

τὴν λύραν, κέχρησο δὲ ὅπλοις.“ οὕτω καὶ Καλλικλῆς λέγει 

Σωχράτει , ἄφες φιλοσοφίαν, ἐλϑὲ δὲ ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ 

δίχαζε.". 

P. 486. C. ἀγροικότερον] ἀντὲ τοῦ σκληρότερον. 
C. παῦσαι δὲ ἐλέγχων] ἐν ἄλλῳ πρόςκειται, παῦσαι 

ματαΐζων. 

D. βίος ὁ πλοῦτος, δόξα δὲ ἡ παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐδό-- 

κίμησις. 

D. ἰστέον, ὅτι τὴν λίϑον, δὲ ἧς δοκιμάζουσι τὸν χρυ-- 

σόν, οἱ μὲν ἰδίως βάσανον, οἱ δὲ Δυδίαν καλοῦσιν. 

E. ἕρμαιον ἀπροςδόκητον κέρδος ἀπὸ τῶν iv ταῖς ὁδοῖς 

τιϑεμένων ἀπαρχῶν, ἃς oi ὁδοιπόροι κατεσϑίουσιν. Schol. 

Clark. Gaisf. 
P. 487. A. τρία] ὅτι τρία ἐστὶν oig κυίνεται ψυχή, ἐπι-- 

στήμη, δόξα ὡς φρονίμου τε καὶ εὔνου, παῤῥησία. 
A. πάντα ἔχεις] προςυπακουστέον, ὡς σύ τε οἴει καὶ ὃ 

πολὺς τῶν ἀνοήτων συρφετός. 

C. "Agra δῆμος -Alarr(dog φυλῆς, ἐξ οὗ οὗτος. 

C. Χόλαυγος δῆμος “““καμαντίδος φυλῆς, ἐξ οὗ οὗτος. 

E. τὸ μὲν ποῖον τὴν εἰδικὴν σημαίνει ἀρχήν, τουτέστι 

δίκαιον ἢ ἄδικον, τὸ δὲ τί ἐπιτηδεύειν τὴν ποιητικήν, ἀντὶ 

τοῦ δημαγωγίαν τε καὶ ῥητορικὴν ἢ φιλοσοφίαν" τὸ δὲ καὶ 

μέχρι τοῦ, οἷον παιδείας χάριν ἢ περαιτέρω μέχρι τοῦ 

ἀχριβοῦς. 
P. 488. À. οὐχ ἑκὼν] ἰδού, ἀκούσια τὰ ἁμαρτήματά 

φῆσιν. ἀκούσιον γὰρ τὸ ψεῦδος" παραλογιζόμεϑα δὲ αὐ- 

τοὺς κατὰ τὴν καϑόλου πρότασιν. 
A. ἱκανῶς ἐνταῦϑα τὸ μετ᾽ ἀποδείξεως λέγεται. 

Α. βλὰξ ὁ χαῦνος τῇ προαιρέσει. εἴρηται δὲ ἢ ἀπὸ τοῦ 

βεβλάφϑαι τὰς φρένας, ἢ ἀπὸ τοῦ μαλακοῦ, οἷον μάλαξ 

τις ὥν" ἐπειδὴ δὲ τὸ μ τῷ À ἀσύμπλοκον, ἀντὲ τοῦ μλαξ 

γέγονε βλάξ. 
C. ὡς τὸ κρεῖττον) σημείωσαι zar ἀρετὴν μᾶλλον. 

βέλτιον δὲ ἄμεινον. κατὰ δὲ τὴν τοῦ σώματος δώμην μᾶλ-- 

λον ἰσχυρότερον χρεῖττον. 

Ῥ. 489. A. ἔστε ταῦτα ἢ οὔ;] σχόπει ἐκ τούτων τὸν 

πρὸς τὰς ἀποκρίσεις τοῦ Καλλικλέους ὄκνον, τοῦ ἔστι ταῦ-- 

τα ἢ οὔ; καὶ τοῦ νομίζουσιν ἢ οὔ; καὶ τοῦ μὴ φϑόνει μοι 

ἀποχρίνασϑαι. 

B. χινδυνεύεις] τουτέστι φαίνη, ὅπερ ἀμφιβάλλων ὥς-- 

περ εἴρηκε, τὸ βαρὺ τῶν ἐλέγχων παραμυϑούμενος. 
B. οὑτοσὶ ἀνὴρ] ὅρα τὴν πρὸς ἑτέρους τοῦ λόγου ἀπο-- 

στροφήν, ὅσην τοῦ Καλλιπλέους καὶ κατὰ τὸ σχῆμα ϑρα- 

σύτητα δείκνυσιν. 

C. συρφετὸς] ἀγυρτώδης ὄχλος, ὡς νῦν, ἢ λόγος, ἢ ἐξ 
ἀνέμου συλλεγομένη κόπρος καὶ φρυγανώδης. 

D. τοπάζω] ὑπονοῶ, εἰκάζω. 

D. προδίδασκε] περιττεύει ἡ πρόϑεσις ᾿Αττιχῶς. 
E. εἰρωνεία ἐστὲ προςποίησις ἀδυναμίας ὧν τις δύνα-- 

- [4 SS - t- , D 
ται ποιεῖν" ἐξ ἧς καὶ τὸ εἰρωνεύω ῥῆμα. ταύτῃ δὲ τὴν ἀλα-- 

ἔστι γὰρ ἀλαζονεία προςποίησις 
΄ c , - 

δυνάμεως ὧν τις οὐ δύναται ποιεῖν. 

ζονείαν ἐναντίαν εἶναι" 

E. ὄμνυσι κατὰ τοῦ Ζήϑου ὥς τινος τῶν ἡρώων ὄντος, 
ἢ ὡς χαριζόμενος Καλλικλεῖ, ἐπειδὴ τῇ τούτου ῥήσει πρὸ 

μικροῦ εἰς παραίνεσιν ἐχρήσατο. 

P. 490. A. δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν] ὡς οὐδὲ φράσαι 

δυναμένου τοῦ Καλλικλέους, ἅπερ ἐθέλει, 0 Σωκράτης xa— 

ϑάπτεται. 
B. ἔχε δὴ αὐτοῦ] ἀντὶ τοῦ μέμνησο τῶν ῥηϑέντων. X. 

B. ἀϑρόοι] ἀντὶ rov ὁμοῦ. οὐ γὰρ εἴ τι πολύ, τοῦτο 

xai ὁμοῦ. διὰ τοῦτο οὖν πολλοὶ ἀϑρόοι φησίν. 

E. ἀεὶ ταὐτὰ] οἰκειότερον γὰρ ἐπιστήμης τὸ ἀεὶ τὰ 

αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγειν ἢ τὸ ἕτερα. 

P. 491. D. τί ἢ τί] ὁ Καλλικλῆς συνεὶς τούτων οὐδέν, 

ὑπολαβὼν δὲ διαίρεοίν τινα περιέχειν τὴν ἐρώτησιν τοῦ 

Σωχράτους, ἀξιοῖ σαφῶς αὐτὸ εἰπεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἑχάτε-- 

gov ὧν ἀντιδιαιρεῖν βούλεται. διόπερ φησὶ τίἢ τί. 

E. ἡδὺς εἶ] zac. εἰρωνείαν τοῦτό φησι Καλλικλῆς. 

E. οὐδεὶς ὅςτις οὐκ ἂν γνοίη] ἀντὶ τοῦ οὐδείς ἐστιν ὃς 

οὐκ ἄν μοι μαυτυρήσειεν ὅτι λέγων τοὺς σώφρονας οὐ λέγω 

τοὺς ἠλιϑίους" τουτέστιν οὐδείς ἐστιν ἀνϑρώπων, ὃς τοὺς 

σώφρονας ἠλιϑίους λέγει. πρὸς ὃν ὃ Καλλικλῆς τούὐναν-- 

τίον φησίν, ὅτι πάνυ πολλοὶ οἱ τοὺς σώφρονας λέγοντες 

ἡλιϑίους. 

E. ἐπεὶ πῶς ἂν] ἐντεῦϑεν ὃ περὶ τῆς τελικῆς αἰτίας τῶν 

τἠϑιχῶν λόγος. ἔστι δὲ ἀρχὴ κατὰ Σωκράτην τἀγαϑά, κατὰ 

δὲ Καλλιχλέα αἰσχρὰ ἡδονή. 

P. 492. C. ἐπικουρίαν] ἢ τὴν ἐκ πλούτου καὶ περιου-- 

σίας, ἢ τὴν ἐκ τῆς παρὰ τῷ Καλλικλεῖ καλουμένης φρονή-- 

σεώς τε xai ἀνδρίας. 

D. οὐκ ἀγεννῶς] ἀντὶ τοῦ ἀτενῶς καὶ ἀχάμπτως. 

D. παῤῥησιαζόμενος] ἀντὶ τοῦ μετὰ παῤῥησίας ἀπα- 

ραχαλύπτως ὁμολογῶν. 

E. οὐκ ἄρα] ἀπόδειξις δὲ ἐπιχειρημάτων ἕξ, τριῶν μὲν 

ἐνδόξων, τριῶν δὲ πραγματειωδεστέρων" ὧν τῶν ἐνδόξων 

τὸ πρῶτον ἐκ τῆς τῶν πολλῶν δόξης εἴληπται. 

E. ὥς γε σὺ λέγεις] ἐκ τῆς τῶν ποιητῶν ἢ τῶν Πυϑα- 

γορείων. 

E. τὰ ἰαμβεῖα ἐκ τοῦ Φρίξου τοῦ δράματος Εὐριπίδου" 

τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν, 

τὸ κατϑανεῖν δὲ ζῆν κάτω νομίζεται; 

P. 493. A. τῷ ὄντε ἴσως] τὸ ἴσως περὶ τοῦ ἀληϑῆ εἶναι 

τὸν ἐν τῷ μύϑῳ λόγον ἢ μή" τὸ δὲ τῷ ὄντι, ὅτι ὅ γε μῦ- 

Sog αὐτὸ τοῦτο τῷ ὄντι xal διατεταμένως διϊσχυρίξε-- 

ται, τὸ ϑάνατον εἶναι τῆς ψυχῆς τὴν μετὰ τοῦ σώματος 

ζωήν. 

Α. κομψὸς] οὐ τὸν πιϑανὸν ἀλλὰ τὸν 1:2 ἢ σπου-- 

door φησι. Ξε τ δ᾽ ἢ Ἰταλιχός, οἷον ᾿Εμπεδοκλῆς. 

Πυϑαγόρειος δ᾽ οὗτος ἦν, unma δὲ χραγαντῖνος" .4-- 

χράγας δὲ ms "se Mas ἀπὸ τοῦ πλησίαν, ποταμυῦ χε- 

κλημένη, ἀφ ἧς οὗτός τε καὶ Ὀλύμπιος ὁ μελοποιός. — 

Σικελὸν δὲ ἢ Ἰταλικόν φησιν, ἐπειδὴ πλ dues Σικελίας 0 τε 

'Κυότων καὶ τὸ Μεταπόντιον, αἱ πόλεις, οὗ οἱ Πυϑαγό- 

ρειοι diri. αἵ τῆς Ἰταλίας εἰσίν. 

Α. ἀμύητοι ἡμεῖς οἱ τεϑνεῶτες, οἷ ἐν σώματι ζῶντες. 

Β. ὕδωρ] τὸ ῥευστὸν καὶ ἄστατον τῶν ἡδονῶν. 

D. ἐκ τοῦ γυμνασίου φησὶ τοῦ αὐτοῦ, ὅτι τὸ μὲν πρὸ 

αὐτοῦ ἐπιχείρημα ἐν μύϑου προῆχται σχήματι, τοῦτο δὲ 
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ἐν παραδείγμοτος. ἦν δὲ ἐκεῖνο μὲν τῶν Πυϑαγορείων oi- 

κεῖον, τοῦτο δὲ Σωκράτους, ὡς σαφέστερόν τε καὶ πληχτι-- 

χώτερον. 

D. σκόπει γὰρ] ἐντεῦϑεν a£ πραγματειωδέστεραι, ὧν 

τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα ἀπό τινος εἰκόνος ἄρχεται. 
E. oivov uiv ὡς τροφιμώτατον, γάλα δὲ ὡς πρώτην 

τρογήν, μέλι δὲ ὡς τὴν ἐν τῇ τροφῆ γλυκυϑυμίαν παρεί- 

ληφεν. 

E. πληρωσάμενος ovx ἐμπλησϑείς, ἀλλὰ προςδεὴς ὦν. 
P. 494. B. χαραδριὸς ὄρνις τις, ὃς ἅμα τῷ ἐσϑίειν ἐκ-- 

κρίνει. εἰς ὃν ἀποβλέψαντες, ὡς λόγος, οἱ ἐκτεριῶντες ῥᾷον 

ἀπαλλάττονται" ὅϑεν καὶ ἐγκρύπτουσιν αὐτὸν οἱ πιπρά-- 

σχοντες, ἵνα μὴ προΐκω ὠφελῶνται οἱ κάμνοντες. 

καί μιν καλύπτει" μῶν χαραδριὸν περνάς; 
ὥς φησιν Ἱππῶναξ. 

Β. λέγεις οἷον] τοῦτο ἐκ τοῦ ἀπεμφαίνοντος πρόεισιν. 
C. μὴ ἀπαισχυνῇ] ἀντὶ τοῦ μὴ αἰσχυνϑείης. 
C. χνησιῶντα] ἐπιϑυμητικῶς ἔχοντα τοῦ κνᾶσϑαι, 0 

ἐστι χνήϑεσϑαι. 

D. ἀνδρεῖος] ἀντὶ τοῦ ἀναιδής, κατ εὐφημίαν. 
E. χκιναίδων»] ἀσελγῶν, μαλακῶν. καὶ κιναίδα ἡ πόρνη, 

xoi ἡ ἀσχημοσύνη, ἀπὸ τοῦ ὀρνέου τῆς ἴῦγγος, ὃ καὶ κιναί-- 
διον χαλεῦται. 

P. 495. Α. ἵνα δή μοι] τοῦτο φησίν" ἐγὼ μὲν ἕτερον 
εἶναι τὸ ἀγαϑὸν τοῦ ἡδέος διανοοῦμαι" ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀσύμ-- 

φωνος ὦ ἑαυτῷ, ταῦτα εἶναί φημι τὰ αὐτά. 

A. τοὺς πρώτους λόγους] τοὺς ἑαυτοῦ δηλονότι, ἐν οἷς, 

ἐμέμφετο Γοργίαν καὶ Πῶλον ὡς παρὰ τὰ δοκοῦντα αὑτοῖς 

δὶ αἰσχύνην ἀποχριναμένους, αὐτὸς δὲ ἐπηγγέλλετο παῤῥη- 
σιαζόμενος πᾶσαν ἐρεῖν τὴν ἀλήϑειαν. : 

B. αἱνιχϑέντα] τῷ γὰρ τοῦ κιναίδων βίου ὀνόματι za— 
κὰ πολλὰ συνεσημαίνετο. 

D. ὦ σοφώτατε σὺ] κατ᾽ εἰρωνείαν ὑπὸ Καλλικλέους 
εἴρηται, ὡς φησὶ Πλούταρχος. 

D. φέρε δὴ ὅπως μεμνηοόμεθϑα ταῦτα x. τ. À.] 
ἕτερον 

ἐπιστήμη ἀνδρία 

E 

ἡδύ. ἀγαϑόν. 

ταὐτόν. 

Πρῶτον ἐπιχείρημα, ὅτε οὐ ταὐτὸν ἡδὺ καὶ ἀγαϑόν, οὐδ᾽ 
αὖ ἀνία καὶ κακόν, οὕτως τὸ ἀγαθὸν ἔχειν ἔστιν εὖ πράτ-- 

τειν, ὡφαύτως καὶ τὸ κακὸν ἔχειν, κακῶς πράττειν κατ᾽ ἐκεῖ-- 
γο" καὶ ἔστιν εὖ πράττειν καὶ κακῶς πράττειν, ἐναντία πά-- 

ϑη πεπονϑέναι ὥςπερ νοσεῖν καὶ ὑγιαίνειν, ἢ ἰσχυρὸν εἶναι 

καὶ ἀσϑενῆ, ἢ εὐδαίμονα εἶναι καὶ ἄϑλιον, καϑόλου ἐν μέ- 
ρει. τὰ δὲ τοιαῦτα ἀδύνατον ἅμα παρεῖναί τινι, ἢ ἅμα 
ἀμφοτέρων ἀπαλλάττεσθαι, ἀλλ᾽ ἐν μέρει. καὶ ἁπλῶς τὰ 
ἀγαϑὰ καὶ τὰ κακὰ οὕτως ἔχει" ἡ δὲ ἡδονὴ ἅμα τῇ ἀνίᾳ 
γίγνεται, καὶ ἀδύνωτον ἥδεσϑαί τινὰ διὰ πλήρωσιν, μὴ δὲ 

ἔνδειαν ἀνιώμενον, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς τροφῆς zo πόσεως, καὶ 

ἅμα δὲ ἄμφω παύονται" παυσαμένης γὰρ τῆς διὰ τὴν δί- 
ψαν ἀνίας, παύεται αὐτίχα ἡ ἀπὸ τοῦ πίνειν ἡδονή" καὶ 

κεφάλαιον συμπέρασμα τοῦ λόγου, ὅτι τὰ μὲν ἀγαϑὰ καὶ 
καχὰ ἅμα παρεῖναι ἀδύνατον, καὶ ἅμα τούτων ἀπαλλάτ-- 

τεσϑαι ἀδύνατον. τῆς δὲ ἡδονῆς xai λύπης ἅμα τε ἀπαλ-- 

λαττόμεϑα καὶ ἅμα πάρεισιν" οὐκ ἄρα ταὐτὸν ἡδονὴ καὶ 

ἀγαϑόν, οὐδὲ ἀνία καὶ κακόν, οὐδὲ χαίρειν καὶ εὖ πράττειν, 

οὐδὲ ἀνιᾶσϑαι καὶ κακῶς πράττειν. Schol. Paris. cod. 

1811. 

D. ᾿ϊχάρναι δῆμος Οἰνηΐϊδος, ἐξ οὗ οὗτος. 

D. Σωκράτης] τοῦτό φησι Καλλιτλῆς καϑ' ὁμοιότητα 
“Σωκράτους 

D. ᾿“λωπεκὴ δῆμος ᾿Αντιοχίδος, ἐξ οὗ οὗτος. 

E. τοὺς εὖ πράττοντας] τὸ ἀγαϑὸν καὶ καχὸν εἰπεῖν 
βουληϑεὶς τὰ μετέχοντα λέγει. 

E. τοῦ τρίτου ἐπιχειρήματος, ὅτι ἐπὶ εὐθείας ἐκ τοῦ 
τὰ ἐναντία μήτε ἅμα συνεῖναι μήτε ἅμα ἀπαλλάττεσθαι. 
Schol. Clark. Gaisf. 

E. εὐδαιμόνως βιοῦσιν, ἥδονται, κνῶνται, oi ψωριῶν-- 

τες. Schol. Clark. Gaisf. 

P. 496. C. ἡδὺ] &vri τοῦ ἡδόμενον ληπτέον. 
E. αἰσϑάνη οὖν τὸ συμβαῖνον) εἰ προηγεῦται μὲν iv 

τῷ διψῆν λύπη, àv δὲ τῷ πίνειν ἐπιγίγνεται ἡδονὴ καὶ συν-- 

ὑπάρχει αὐτῆ, ἅμα μὲν οὐ παραγίγνεται τἀναντία, καϑὼς 
ἐν τῷ Φαίδωνι τῇ λύπῃ φησὶ τὴν ἡδονήν, ἅμα δὲ σύνεστι, 
καϑὼς ἐνταῦϑα λέγει. καὶ οὐ μάχεται ἑαυτῷ, εἴπερ ἄλλο 

μὲν τὸ ἅμω παραγίγνεσθαι, ὅπερ οὐκ ἔοτιν ἐπὶ τῶν ἐναν-- 

τίων εὑρεῖν, ἄλλο δὲ τὸ συνεῖναι, 0 ἐστιν ἐπὶ αὐτῷ ἐγχωροῦν. 

P. 497. A. τὸ ἀκκίζεσϑαι ἐκ γυναικὸς εἰρῆσϑαί φασιν 

᾿Αχκκοῦς καλουμένης, ἣν οὕτως εὐήϑη λέγουσιν, ὡς ἀπὸ τοῦ 
ἱστοῦ; ϑοιμάτιον καϑελομένην ἡμίεργον ἀμφιέσασϑαι, εἴς 
τε τὸ κάτοπτρον βλέπουσαν πρὸς τὴν παρ᾽ αὑτῆς ἔμφασιν 
εἰς αὐτὸ γιγνομένην ὡς ἑτέρᾳ προςλαλεῖν γυναικί, μέμνηται 
ταύτης Ἕρμιππος ἐν ᾿“1ϑηνᾶς γοναῖς καὶ Zduquo ἐν τῷ 

ὁμωνύμῳ αὐτῆς δράματι. ἀχκίζη οὖν φησὶν ἀντὶ τοῦ ἀνοη-- 

ταίνεις οἷα γυνή, μὴ εἰδέναι προςποιούμενος [conf. Bek- 

keri Anecd. I. p. 364, Etym. M. p. 44, 8. Ruhnken. ad 

Tim. p. 19.]. Schol. Clark. Gaisf. haec praeterea ha- 

bet: ἀχκίζειν τὸ προςποιεῖσϑαι, τὸ ϑούπτεοϑαι" τὸ μω-- 

ραίνειν" πέπλασται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ ᾿χχοῦς τινος μωρωτά-- 

τῆς, ἣ τόν τε ἱστὸν διελοῦοα τοὺς στήμονας, ἐπεὶ ὑφ᾽ éré- 
ρας ἐχαλεῦτο, ἱστουργοῦσα προῆλϑεν καὶ ἡμιτέλεστον ἄλ-- 
λὸ ἱμάτιον πεποίηται" μέρος τοῦ ἱματίου γυμνοὺς τοὺς 

στήμονας ἀφορίσασα. 
A. ἔχων ληρεῖς] ἀντὶ τοῦ ὑποχρίνῃ ἄνοιαν. 
A. σοφὸς] ἀνόητος, κατ᾽ εὐφημίων. 
C. τὼ σμικρά τε καὶ στενὰ] οὕτως ἀπέσκωπτον οἱ σο-- 

φιστικοὶ ῥήτορες τοὺς διαλεχτικοὺς λόγους" καὶ Ἱππίας 
γοῦν περιτμήματα αὐτοὺς ἐκάλεσεν. 

C. τὰ μεγάλα γε μεμύησαι, πρὶ» τὰ σμικρὰ] δηλονότι 
μυστήρια. διττὰ ἦν τὰ μυστήρια παρ᾽ LA ϑηναίοις, καὶ τὰ 
μὲν μικρὰ ἐκαλεῖτο, ἅπερ ἐν ἄστει ἐτέλουν, τὰ δὲ μεγάλα, 
ἅπερ Ἐλευοῖνι ἤγετο. καὶ πρότερον ἔδει τὰ μικρὰ μυη-- 
ϑῆναι, εἶτα τὰ μεγάλα" ἄλλως δὲ τῶν μεγάλων μετα-- 

σχεῖν οὐκ ἦν ϑεμιτόν. ἐτελεῖτο δὲ ταῦτα καὶ Δηοῖ καὶ 

Κόρη, ὅτι ταύτην μὲν Πλούτων ἁπάρξειε, mov δὲ μι- 
γείη Ζεύς" ἐν οἷς πολλὰ μὲν ἐπράττετο αἰοχρά, ἐλέγετο 

δὲ πρὸς τῶν μυουμένων ταῦτα ,.κ τυμπάνου ἔφαγον, 

ἐκ χκυμβάλου ἔπιον, ἐκερνοφόρηοσα" (κέρνος δὲ τὸ λίχνον 

ἤγουν τὸ πτύον ἐστίν) ,, ὑπὸ τὸν παστὸν ὑπέδυον“ καὶ τὰ 

ἑξῆς. 

D. τοὺς ἀγαϑοὺς οὐχὶ ἀγαϑῶν παρουσίᾳ ἀγαϑοὺς 

καλεῖς; x. v. À.] δεύτερον ἐπιχείρημα ὅτι οὐ ταὐτὸν ἡδὺ 
καὶ ἀγαϑόν, οὐδὲ ἀνιαρὸν xoi κακόν, ὅτι τὸ ἀγαϑὸν οἷς 

í—————————— 

— 

— 

€—'18 



| 

SCHOLIA IN GORGIAM. 661 

ἂν παρὴ ἀγαϑοὺς ποιεῖ καὶ τὸ κακὸν κακούς" ἐπεὶ καὶ 

ἀγαϑοὶ παρουσίᾳ ἀγαϑῶν λέγονται, ὥςπερ καλοὶ χάλλους 

παρουσίᾳ" ἀλλὰ μὴν τὸ χαίρειν καὶ ἡ ἡδονὴ πάρεστι καὶ 

τοῖς ἀνοήτοις καὶ δειλοῖς, καὶ μᾶλλον ἴσως ἐνίοτε ἢ τοῖς 

φρονίμοις καὶ ἀνδρείοις" καὶ ἔδει τούτους ἀγαθοὺς εἶναι 
τῇ τοῦ ἀγαθοῦ παρουσίᾳ, εἴπερ τὸ ἀγαϑόν ἔστιν ἡ ἦδο-- 
γνή" xci μᾶλλον εἶναι τοὺς δειλοὺς zai τοὺς ἀνοήτους ἀγα- 
ϑοὺς καὶ (l. ἢ) τοὺς φρονίμους zai ἀνδρείους" ὡμολόγη-- 

ται δὲ μιχρῶ πρότερον τοὺς μὲν δειλοὺς καὶ ἀνοήτους si- 

ναὶ χκαχούς, τοὺς δὲ φρονίμους καὶ ἀνδρείους ἀγαϑούς, 
ὥςτε μᾶλλον εἰσὶν ἀγαθοὶ οἱ κακοὶ ἢ ἀγαϑοί, ὁμοίως δὲ 

zai οἱ ἀγαϑοὶ εἰσὲ κακοί, λυπούμενοι" xai εἰ μὲν ἐπίσης 

λυποῖντο, ἐπίσης κακοί, εἰ δὲ μᾶλλον τῶν χακῶν λυποῖντο, 

μᾶλλον ἢ οἱ κακοί, κακοὶ οἵ ἀγαϑοί. Schol. cod. Paris. 
1811. 

Ρ. 498. E. παρομία, δὶς καὶ τρὶς τὸ καλόν, ὅτι χρὴ 
περὶ τῶν καλῶν πολλάκις λέγειν. ᾿Εμπεδοκλέους τὸ ἔπος, 
ἀφ᾽ ob χαὶ ἡ παροιμία" φησὶ γάρ 

zai δὶς γάρ, 0 δεῖ, καλόν ἔστιν ἐνισπεῖν. 

Ῥ, 499, À. οὐχοῦν ὁμοίως} ὑπερϑετέον τὴν λέξιν οὕ-- 

τως" οὐχοῦν ὁ κακὸς ὁμοίως" εἶτα τὰ ἑξῆς. 

Ο. παλαιὸν λόγον] τὸν παροιμιώδη φησί. βούλεται δὲ 
οὗτος τὸ πάσῃ τύχῃ τῆ προςπιπτούσῃ χρῆσϑαι πρὸς τὰς 
κατ᾿ ἀρετὴν ἐνεργείας. 

P. 500. A. σὺ ἐκ τρίτων] τὸν Γοργίαν xoi Πῶλον ὡς 

ἕνα ἔλαβεν. 

A. τῶν ἀγαϑῶν] μέχρι τούτου ὃ περὲ τοῦ τελικοῦ ai— 

τίου, τουτέστι τοῦ ἀγαϑοῦ, τῶν ἠἡϑικῶν ἀρχῶν λόγος. 

Α. ἀρ᾽ οὖν] ἐντεῦϑεν ὃ περὶ τῆς εὑρετιπῆς τέχνης αὐ- 
τοῦ, τάξιν εἰςαγούσης καὶ κόσμον ταῖς ψυχαῖς, ἥ ἔστι δὲ- 

χαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ ὅλως ἀρετή. 
Β. παρασκευαὶ] οὐ τέχνας, οὐκ ἐμπειρίας εἶπεν, ἀλλὰ 

τὸ μέσον τούτων, τὰς παρασκευάς, ὥςπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν 
τὰς ἐπιτηδεύσεις. 

B. τῶν μὲν] τῶν παρασκευῶν δηλαδή. 
B. Διὸς 5» ἐπώνυμον zag ᾿ϑηναίοις 0 φίλιος, ἐκ 

τοῦ εἶναι τῶν quazGv καϑηκόντων αὐτὸν ἔφορον. 

Ο. ὁ δὴ σύνδεσμος ἐμφαντικὸς εἰρωνείας ἐστίν. 
C. ἴσως ovv] ὅρα τὴν παράδοσιν τῆς τῶν προβλη- 

μάτων τάξεως, ὅτε πρῶτον δεῖ διαιρεῖσθαι, εἶτα τὴν 

διαφορὰν τῶν διαιρεθέντων ἑλεῖν, καὶ τρίτον ὅποϊον βέ)-- 

τιον. 
E. ἡ δ᾽ ἰατρικὴ] τούτῳ προςϑετέον ἀπὸ κοινοῦ τὸ τέ- 

gn εἶναι. 
P. 501. A. ὅτε ἥ μὲν τούτου] τὰ κατὰ πᾶσαν ϑεω-- 

ρθούμενα τέχνην ταῦτα, γνῶσις τοῦ πράγματος περὶ ὃ 

σπουδάζει, ἐπίσχεψις αἰτιῶν, δὶ ἃς προςφέρει ἑκάστοις ἃ 

προςφέρει, ἀπόδοσις λόγου τούτων ἑκάστου. 

A. διαριϑμησαμένη] ἀντὶ τοῦ διαχρίνασα ἢ διαλογε- 
σαμένη. ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ δὲ εἴρηται, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἀρι- 
ϑμοὶ διαχέκρινται ἀπ᾿ ἀλλήλων zai πάντα xaT αὑτοὺς 

διατέταχται, ὡς 0 Πυϑαγόρειος διδάσχει λόγος. 

C. σὺ δὲ δὴ] ὡς Γοργίου καὶ Πώλου τὰ αὐτὰ ἤδη 
συγχωρησάντων. 

C. οὐκ ἔγωγε! ἔμφασιν ἔχει τοῦ μὴ ἀρέσκεσθαι αὐτὸν 
οἷς ὁμολογεῖν ἀναγκάζεται. 

E. χιϑαριστιχκὴ] αὐλητικὴν μὲν πᾶσαν ἐχβάλλει τῶν 
ὀρϑῶν πολιτειῶν, κιϑαριστικὴν δὲ οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν ἐν 

τοῖς ἀγῶσι μόνην. οἷδε γὰρ ἄλλην, ἣν σώζειν τὰς πολιτεί- 

ας νενόμειχεν. 
P. 502. B. in. ἡ σεμνὴ] ὡς εὐδοκιμοῦσα μᾶλλον τῶν 

ἄλλων τῆς μουσιχῆς εἰδῶν war ἐκείνους τοὺς χρόνους. 

ioréov δὲ ὅτε ἡ τραγωδία, κολακεία τις οὖσα, ὑπὸ τὸ σο- 
φιστιχὸν ταύτης εἶδος τέταται, ἅτε δὴ γνώμας ἀποφαι- 

vou£yr καὶ περὶ δικαίων καλῶν τε xai ἀγαϑῶν ὑψηλολογου-- 

μένη" ἢ καὶ κατὰ τὸ δημηγορικόν, καϑ' ὅσον καὶ αὐτός 

φησιν, εἴ τις αὐτῆς τὰ μέτρα περιέλοι, μηδὲν ἕτερον αὐτὴν 
φανῆναι ἢ δημηγορίαν, ἐπειδὴ καὶ παϑῶν ὑπερβαλλόντων 

κινητιχαὶ ἀμφότεραι. 

D. τί δὲ] ἐντεῦϑεν τῆς δημαγωγικῆς ῥητορικῆς δια- 

βολή. 
E. ἐλευϑέρων ἀνδρῶν] τοῦτό φησι πρὸς ἀντιδιαστο-- 

λὴν τῶν iy τοῖς ϑεάτροις ὄχλων, διὰ μὲν τῶν ἐλευϑέρων 

τοὺς δούλους περιελών, διὰ δὲ τῶν ἀνδρῶν παϊδάς τε καὶ 
γυναῖχας. 

P. 503. C. τέ δὲ Θεμιστοκλέα] 7 τάξις τῶν δημαγω-. 
γῶν οὐ πρὸς τὸν χρόνον, πρὸς δὲ τὸν τρόπον αὐτῶν. πρῶ-- 

τον γὰρ Θεμιστοχλέω φησὶν ὡς μᾶλλον κατὰ νοῦν καὶ λο-- 

γισμὸν τὰ τοῦ πολέμου διαϑέμενον, Κίμωνα δὲ δεύτερον 

ὡς ἐκείνῳ παραπλήσιον, Mairóns δὲ τρίτον ὡς τύχῃ 

μᾶλλον ἢ γνώμῃ τῶν πολεμίων κρατήσαντω, Περικλέα δὲ 

τελευταῖον, ἐπειδὴ πολὺς ἦν ὃ περὶ αὐτοῦ λόγος, καὶ δὲ 

αὐτοῦ τὸν Σωχράτην μάλιστα προςάξεσϑαι ἤλπισεν. 

P. 504. D. δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη] τῷ μὲν νο-- 

μίμῳ τὴν δικαιοσύνην ἀπέδωκε, τῷ δὲ κοσμίῳ τὴν σωφρο-- 

σύνην. Ξ 

P. 505. C. αὐτὸς γνώσῃ] ἀντὶ τοῦ εἴ τε ϑέλεις, ποίει" 

ἐμοὲ γὰρ οὐ μέλει. 

C. κεφαλὴν] αἴνιγμα τοῦτο τῶν παλαιῶν τε zal σοφῶν 

ἀνδρῶν, τὸ τέλειον πανταχῇ τετιμηκότων" ἐξαιρέτως δὲ 

ἐν τοῖς περὶ τὸν λογισμὸν τὸν ἡμέτερον, ὃν μῦϑον ὀνομά- 
σαντες, ὅτι xal τὸν λόγον οὕτως ἐκάλουν, κεφαλὴν αὐτοῖ 

τὸν νοῦν αἰνίττονται, οὐδὲν ἄλλο διὰ τούτου παρεγγυῶν 
τες ἢ πάντας ἡμῶν τοὺς λογισμοὺς πρὸς ἕν τέλος βλέπειν, 

τὴν χωτὰ νοῦν ἐνέργειαν. 

E. Ἐπιχάρμου οὗτος ὁ Ἐπίχαρμος γέγονε χωμῳδο- 

ποιός, καὶ εἰςήγαγέ τινας ἐν ἰδίω δράματι δύο διαλεγομέ- 

vovg πρὸς ἀλλήλους, καὶ ὕστερον ἕνα τῶν δύο πάλιν τὰ 
τῶν δύο διαλεγόμενον. 

P. 506. B. ἕως αὐτῷ] τὸν ὑπὲρ φιλοσοφίας λόγον Bov- 
ληϑῆναι ἄν φησιν ἀποδοῦναι Καλλικλεῖ, ὥςπερ ὃ “Δμφίων 

τῷ Ζήϑῳ τὸν ὑπὲρ μουσικῆς παρὰ τῷ Εὐριπίδη. 

C. ἐξ ἀρχῆς, οὐ τοῦ διαλόγου φησί, τοῦ δὲ τελι-- 
χοῦ αἰτίου τῶν ἠἡϑικῶν ἀρχῶν. εἰ δὲ περὶ τοῦ τέλους 
μάλιστα προκειμένης τῆς ζητήσεως, περὶ τῆς ποιητικῆς 

αἰτίας zai τοῦ εἴδους ἐνδιέτριψε, θαυμάζειν οὐ χρή. τὸ 
γὰρ ἀγαϑόν, ὅπερ τὸ τέλος ἐστίν, ἄῤῥητον καϑ' αὑτό. 
διόπερ ἐνταῦϑα μὲν διὰ τῆς ἀποφάσεως, ὧν δοκεῖ εἶναι, 
ὅτι οὐκ ἐστὶν ἡδονή, δηλοῦται" iy Παρμενίδη δὲ τελεώτε-- 

ρον ov περὶ ἀγαϑοῦ τινὸς ἀλλ΄ ἁπλῶς περὶ ἀγαϑοῦ ποι- 
εἴται τὸν λόγον, iv Πολιτείᾳ δὲ δὲ ἀναλογίας τινός. νυνὶ 

δ᾽ ἐνταῦϑα διὰ τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ εἴδους, ὃ μόνως ἐξ 
ἀνάγκης παραγίνεται. τοιοῦτον δέ τινα τρόπον καὶ ἔν ΦῬι- 

λήβῳ" διὰ νοῦ γὰρ καὶ τῆς ἀληθοῦς ἡδονῆς. ποιητικὴν δέ 

φαμεν αἰτίαν τὴν ἐπιστήμην τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ 
δικαίων, εἰδικὴν δὲ αὐτὰ ταῦτα, τελικὴν δὲ τὸ ἀγαϑόν. 
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C. o? ταὐτὸν] ἐντεῦϑεν ὃ Σωχράτης ἑαυτῷ ἀποκρί- 
ψεται. 

D. ἀλλὰ μὴν] τοῦτο ὅπερ ἐλέγομεν, ὡς ἄῤῥητον αὐτὸ 
τὸ ἀγαϑόν, διὰ τοῦ προπαραγενέσϑαι τὴν ἀρετὴν δηλῶ-. 

σαι βούλεται, ἣ καὶ μόνῃ καὶ ἐξ ἀνάγκης συνέπεται. 
D. ἀλλὰ τάξει] τῆς ἀρετῆς εἶδος τὴν τάξιν καὶ τὴν 

ὀρϑότητά φησι" τὸ δὲ ποιητικὸν τὴν τέχνην, ἥτις ἐφ᾽ ἑχά- 
gro τέταχται πράγματι. 

P. 507. B. οὔτε διώκειν τὰ κακὰ δηλονότι, οὔτε φεύ-- 

γειν τὰ ἀγαϑά. ταῦτα γὰρ οὐ προςήκει αὐτῷ, εἰ μὴ πρὸς 
ἀρετὴν xai εὐδαιμονίαν φέροι. 

D. ὡς ἔχει ποδῶν] ἀντὶ cov, ὅσον δυνάμεθα, ὀφείλο-- 

μὲν φυγεῖν τὰς κακὰς πράξεις. κατ᾽ ἀναλογίαν οὖν εἶπε 

πόδας ὥςπερ πόδας Ἴδης τοῦ ὄρους φαμέν. κατὰ ζωὴν οὖν 
φεύγωμεν τὰ xaxa, μὴ ποσίν, ἐπεὶ καὶ ὁ Πλωτῖνος ἀνάώγε-- 

σϑαι λέγει τὰς ψυχὰς οὐ ποδὲ ἀλλὰ ζωῆ. 

D. ὁ oxozt0c] σχοπὸς καὶ τέλος τῇ σχέσει μόνον δια-- 
φέρουσι. σχοπὸς μὲν γάρ ἔστιν ἡ ἀρχή, τέλος δὲ σκοπὸς εἰς 
ἐνέργειαν ἀχϑείς. ἢ σκοπὸς τέλος ἀνέχβατον, τέλος δὲ σχο-- 

πὸς ἐχβεβηχώς. 

E. οἱ σοφοὶ] σοφοὺς ἐνταῦϑα τοὺς Πυϑαγορείους 
φησί, καὶ διαφερόντως τὸν Ἐμπεδοκλέα, φάσκοντα τὴν 

φιλίαν ἑνοῦν τὸν σφαῖρον, ἑνοποιὸν εἶναι. τοῦτο δὲ πρὸς 
τῇ μιᾷ ἐστὲ τῶν πάντων ἀρχῇ. 

P. 508. A. ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ) τουτέστιν ἡ δικαι- 
οσύνη. 

Α. ταύτην δὲ τὴν γεωμετρικὴν ἀναλογίαν Διὸς κρίσιν 
ἐν ᾿Νόμοις ἐχάλεσεν, ὡς δὲ αὐτῆς τῶν πάντων χεχριμένων 

τε zai ὡρισμένων. ἱστέον δέ, ὅτε ἀριϑμητικὴν ἀναλογίαν 

εἶναί φασιν, ὅταν τριῶν ἀριϑμῶν ἀνίσων ὃ μέσος ὑπερέχῃ 

τε τῷ ἴσῳ καὶ ὑπερέχηται, oiov B δ΄ ς΄, γεωμετρικὴν δέ, 
ὅταν τριῶν ἀριϑμῶν ὄντων ἀνίσων, ὃν ἔχει λόγον ὁ πρῶ-- 
τος πρὸς τὸν δεύτερον, τοῦτον καὶ ὁ δεύτερος πρὸς τὸν 
τρίτον, οἷον à' ς΄ &', ἁρμονικὴν δέ, ὅταν τριῶν ἀριϑμῶν 
ἀνίσων, ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως ἔχῃ καὶ 

ἡ τῶν μειζόνων διαφορὰ πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων, οἷον 

Er s. 
D. ἐπὶ κόῤῥης] ἐπὶ κεφαλῆς ἢ γνάϑου ἢ κροτάφου. 

χόῤῥην γὰρ καὶ κόρσην τὴν ὅλην κεφαλὴν σὺν τῷ αὐχένι 

λέγουσι. τινὲς δὲ καὶ ὁάπισμά φασι τὸ ἐπὶ τῆς γνάϑου 

λαμβάνειν, ἁπτόμενον καὶ τοῦ κροτάφου. 

D. τέμνεσθαι] ἀντὶ τοῦ ζημιοῦσϑαι ἐνταῦϑα. 
E. ἐμὲ] τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος Σωκράτη, οὐ τὸν 

χατὰ τὴν ψυχὴν μόνον. οὐ γὰρ ϑεμιτόν, φησὶν αὐτός, 
ἀμείνονα ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. 

P. 509. Δ. ἀγροικότερον] τοῦτό φησι διὰ τὴν μετα- 
φορὰν τῶν σιδηρῶν xai ἀδαμαντένων λόγων. 

A. εἶναι] προςυπακουστέον τὸ τοῦτο ἀκριβῶς οἶδα. 

Β. εἰ οἷόν τε] ἐπειδὴ μεῖζον μεγίστου οὐκ ἔστι, διὰ 
τοῦτο τὸ εἰ οἷόν τε πρόςκειται. 

Β. ταύτην] τὴν τῆς ψυχῆς δηλαδή, δευτέραν δὲ τὴν 
τοῦ σώματος, καὶ τρίτην τὴν τῶν ἐκτός. 

C. xai τἀλλα] περὲ τῶν νομιζομένων ἀγαϑῶν τοῦτο 

λέγει, οἷς καὶ τάξιν τινὰ ἐν Νόμοις ἐπέϑηχεν, εἰπὼν ὑγίειαν, 
χάλλος, ἰσχύν, πλοῦτον. 

P. 514. A. εἰ οὖν παρακαλοῦμεν ἀλλήλους v. v. 2.] ὅτι 
ἐπειδὴ τοῦτο χρὴ πράττειν τὸν πολιτικόν, ὅπως ὡς βέλτι- 

στοι οἵ πολῖτα: εἶεν, καὶ τοῦτο ἀνωμολόγηται, πότερον χρὴ 

δημοσιεύειν πρὶν ἀπόπειραν ἔχειν ἑαυτοῖ ἐν ἄλλοις περὶ 
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τούτου ποιήσασϑαι, εἰ δύναιτο βελτίω ὁντινοῦν ποιεῖν, ἢ 

εἴποτε τινὰ πρότερον βελτίω πεποίηκεν, ἢ δεῖ πρότερον ἐν 
τοῖς ἰδίοις καὶ κατὰ μέρος τοῦτο σχεψάμενον οὕτω ἐπὶ 

τὰ δημόσια κοινὰ χωρεῖν" καὶ τοῦτο ἀπὸ παραδειγμάτων 
λαμβάνει, ἰατρὸν εἰςάγων καὶ οἰκοδόμον. Schol. Cod. 
Paris. 1811. 

P. 517. E. σκυτοτόμον, σκυτέα, ἢ λωροτόμον, σκυτοδε-- 
iov δὲ τὸν» δερματομαλάχτην ἢ βυρσοδέψην. 

P. 523. A. ἣν οὖν νόμος] τὸ ἣν καὶ τὸ ἔστιν χρονικὴν 
ἐμφαίνει διαφοράν, ἵνα σημαίνῃ πρώτας καὶ δευτέρας ὑπο-- 

στάσεις" ὅτι δὲ ἀχρόνως ταῦτα δεῖ νοεῖν, ἐμφαίνει τὸ ἀεί 
ἐστιν. X. 

B. ὅτι ὁ συνέχων καὶ τὴν λοιπὴν δυάδα οὗτός ἐστιν ὃ 

Ζεύς, πρὸς ὃν καὶ ὁ Πλούτων ἐπιστρέφεται" καὶ τὸν νοῦν 

προςείληφε καὶ τοὺς λόγους πάντων πρὸ τῆς δυάδος. f. 

B. Δία νῦν ἀκουστέον οὐ τὸν πρὸ τῶν τριῶν, ἀλλὰ τὸν 
ἕνα τῶν τριῶν, πρὸς ὃν ἐπιστρέφεται ὁ Πλούτων καὶ οἱ ἐπι- 
μεληταί. εἰσὶ δὲ δαίμονες xoAagrixol καὶ καϑαρτικοὶ καὶ 

τελεσιουργοί. Ἢ. 
E. γυμνὸς ὁ κριτὴς οὐ μόνον τοῦ ὀστεώδους σώματος, 

ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀερώδους φυράματος, καὶ μόνον ἔχων τὸ αὐ-- 

τοειδὲς ὄχημα" οἱ δὲ κρινόμενοι γυμνοὶ μὲν τῆς παχύτητος 
τοῦ ὀστεώδους, περιφέροντες δὲ τὸ ἀέριον φύραμα καὶ δεό-- 

μενοι χαϑάρσεως. X. 

— à -—— 
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P. 530. Α. Ἔφεσος] πόλις Ἰωνίας. 
A. Ἐπίδαυρος] πόλις ἐν ̓ Ιλλυρίδι. 
Α. μῶν] μὴ αὖ, οὐ δή, ἄρα. 
Α. ῥαψωδούς φασι τοὺς τὰ Ὁμήρου ἔπη ἐν τοῖς ϑεά-- 

τροῖς ἀπαγγέλλοντας. ἐκλήϑησαν δὲ οὕτως, ἐπεὶ ῥάβδους 

κατέχοντες δαφνίνας ἀπήγγελλον. ῥαψωδῆσαι λέγεται καὶ 

τὸ φλυαρῆσαι, ἢ τὸ ἁπλῶς λαλεῖν καὶ ἀπαγγεῖλαι χωρὶς ἔρ-- 

γου τινός. 

Ρ. 538. D. Μαγνῆτιν] Πτολεμαῖος ὃ μέγας ἐν ζ τῶν 
γεωγραφιχῶν ὑφηγήσεών φησι κατὰ τὴν ἐκτὸς Γάγγου πο-- 
ταμοῖ! ᾿Ινδιτὴν μετὰ καὶ ἄλλων νήσους τινὰς Σατύρων εἶναι 
τρεῖς, ὧν τοὺς ἐνοικοῦντας οὐρὰς ἔχειν ὁποίας διαγράφουσι 

τῶν Σατύρων. φέρονται δὲ συνεχεῖς καὶ ἄλλαι δέκα νῆσοι, 

καλούμεναι Μανιόλαι, ἐν αἷς φασὶ τὰ σιδηροῦς ἔχοντα 

ἥλους πλοῖα κατέχεσϑαι, μήποτε τῆς Ἡρακλείας λίϑου πε-- 
ρὲ αὐτὰς γεννωμένης, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιούροις ναυπηγεῖ- 

σϑαι" κατέχειν τε αὐτὰς ἀνθρωποφάγους. Διογενιανὸς δὲ 

"Μαγνῆτιν μὲν πλανᾶν λέγει τὴν ὄψιν λέϑον, ὡς εἴη ἀργύρῳ 
ἐμφερής, τὴν δὲ Ἡρακλεῶτιν ἐπισπᾶσϑαι τὸν σίδηρον. 

P. 538. C. Πρώμνειος οἶνος] ἤτοι ὁ ἀπὸ τῆς Πραμνεί-- 
ας ἀμπέλου, ἢ ὁ πραὕὔνων τὸ μένος. τινὲς δέ, ἐπειδὴ ἐν Πρά-- 
ἕνῃ πρῶτον ἐφυτεύϑη ἄμπελος τῇ ἐν Ἰκάρῳ. 

C. «vj τυρὸν κνήστει] ἔκοπτε τυρὸν κοπέδι- 

—ÀÀ— 
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P. 18. C. πειρασόμεϑα] πειρώμεϑα. 

Ῥ. 14. Α. ὥςπερ μῦϑος, ἀδολόμενος] ὁ μὔῦϑος ἀπώλε-- 

το. τούτῳ χρῶνται τῷ λόγῳ οἱ λέγοντές τι πρὸς τοὺς μὴ 

προζέχοντας. μέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ Κρατῖνος ἐν Τραπέ- 
τισι καὶ ζυάτης “αμίᾳ. 

P. 15. Ο. μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον] ἐπὲ τῶν ἑαυτοῖς 
ἐξ ἀγνοίας πράγματα ἐγειρόντων. ταύτης μέμνηται καὶ 
Ὑπερείδης ὃ ῥήτωρ ἐν τῷ πρὸς ̓ Δριστογείτονα" ,,καὶ οὐδὲ 
ἐκ τῆς παροιμίας δύνασαι μανϑάνειν τὸ μὴ κινεῖν κακὸν εὖ 

κείμενον.“ μετῆκται δὲ ἐκ τοῦ ἐν Ῥόδῳ ἹΚολοσσοῦ, ὃς πε-- 

σὼν πολλὰς οἰκίας κατέοεισε. βαοιλέως δὲ βουλομένου αὐ-- 
τὸν ἀναστῆσαι, φοβούμενοι οἱ Ῥόδιοι μὴ πάλιν καταπέσῃ, 
τὸ προκείμενον ἐπεφϑέγξαντο. 

P.30. D. γενούστης] ὁ οἷον γεννήτης, ἢ συγγενής, ἢ 
ἔγγονος, ὧν τὸ τελευταῖον ἐκδέχεοϑαι ἄμεινον, ἢ ὁ οἷον 

γεννητικός. γεννῆται δὲ οὐχ οἱ ἐκ γένους καὶ ἀφ᾽ αἵματος 

προςήκοντες, ἀλλ᾽ οἱ ἐκ τῶν γενῶν τῶν συννενεμημένων εἰς 
τὰς φρατρίας. οὗτοι δέ εἰσι, καϑάπερ οἱ δημόται καὶ qud 

τορες, νόμῳ τινὲ ἔχοντες κοινωνίαν. τὸ δὲ γένος ἔχει ἄν-- 

δρας λ΄. αἱ δὲ φρατρία: ἐκαλοῦντο τριττῦς, ὅτι τεσσάρων 
φυλῶν οὐσῶν εἰς glo, ἑκάοτην διεῖλον μέρη, τὰς μὲν φυ-- 
λὰς δ' κατὰ τὰς ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ, τὰς δὲ φρατρίας 
καὶ τριττύας δυοκαίδεκα, οἷον μῆνας, τὼ δὲ γένη λ' ἐν 
ἑκάστῃ φρατρίᾳ, καϑάπερ ἡμέρας ci δωδεκάκις γὰρ 
À ἐς: 

P. 45. D. μηδὲν ἄγα»] ἑνὸς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀπό-- 
φϑεγμα, ὅμοιον τῷ μηδὲν ὑπὲρ τὸ μέτρον. 

P.48. B. πέλας] τοῦτο καὶ τοπικῶς τάσσεται καὶ χρονι-- 

κῶς xoi ἐπὶ συγγενείας. Θουκυδίδης γοῦν ἐπὶ Κερκυραίων 

εἴρηκε πέλας, διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι ἀλλήλοις τὰ ναυτικά. 

C. γνῶϑε σαυτόν] ἐπὶ τῶν ὑπὲρ δύναμιν κομπαζόν-- 
των. λέγουσι δὲ οἱ μὲν Χίλωνος εἶναι τὸ ἀπόφϑεγμω, οὗ 

δὲ “άβυος εὐνούχου τινὸς νεωκόρου" οἱ δέ φαοιν, ὅτι Xt- 

λωνος ἐρομένου τὸν ϑεόν, τί εἴη ἄριοτον, εἶπεν ἡ Πυϑία 
τὸ γνῶϑι οαυτόν. 

P. 56. B. προςαγώγιον] τεκτονικόν ἔστιν ὄργανον, ὃ 

προςάγοντες εὐθύνουσι τὰ στρεβλὼ ξύλα. 
E. τευταζόντων] πραγμωτευομένων, ἐπὶ πολὺ διατρι-- 

βόντων ἐν τῷ αὐτῷ, φροντιζόντων, ἢ ἐπιοτρεφῶς τι πρατ-- 
τόντων, ἢ ἐνεργούντων, ἢ σπουδαζόντων: ἅπαντα γὰρ δυ-- 

νατὸν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐκδέξασϑαι. σημαίνει δὲ καὶ τὸ 

ἡουχαζόντων, καὶ ἔτε τὸ σκευωρουμένων, ἢ στραγγευομέ- 

va, ὅ ἐστε σκολιῶς διακειμένων, πρὸς τούτοις καὶ ταυτολο-- 
γούντων ἢ φλυαρούντων" πολύσημος γὰρ ἡ λέξις ἥδε. 

P. 60. D. o£] περισπωμένως ἑαυτῷ, ὡς ἐνταῦϑα" ὀξυ-- 
τόνως δέ, οἵτινες. σημαίνει δὲ καὶ τὸ ὅποι. 

P. 61. D. δόξα] σημαίνει τὸν παρὼ τῶν πολλῶν ἔπαι-- 
γον. τάττεται δὲ καὶ ἀντὶ τῆς δοκήσεως, τουτέστιν ἀντὶ 

τῆς κατ᾽ ἀρετὴν ὑπολήψεως. διαφέρει δὲ εὐκλείας, ἐπεὶ 

ἐκείνη ἐοτὶ παρὰ τῶν ἀγαϑῶν, δόξα δὲ ὁ παρὰ τῶν πολ-- 
λῶν ἔπαινος. 

P. 62. D. μιογαγκεία] ἡ μῖξις, ὅπου ποταμοὶ ἢ ῥύα- 
κες συμβάλλουσιν. 
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P. 66. D. τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι] ἐκ μεταφορᾶς εἴρηται 

τοῦ ἐν ταῖς ουνουσίαις ἔϑους" Σοφοκλῆς ἐν 'Ναυπλίῳ κα-- 

ταπλέοντι. Éxwrvüvro γὰρ ἐν αὐταῖς χρατῆρες τρεῖς. χαὶ 

τὸν μὲν πρῶτον Διὸς ᾿Ολυμπίου καὶ ϑεῶν ᾿Ολυμπίων ἔλε-- 

γον, τὸν δὲ δεύτερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον σωτῆρος, ὡς ἐν-- 

ταῦϑά τε καὶ δὴ καὶ ἐν Πολιτείᾳ. ἔλεγον δὲ αὐτὸν καὶ τέ- 

λειον, ὡς Εὐριπίδης ᾿Ανδρομέδᾳ καὶ ᾿Τριοτοφάνης Ταγη- 

γνιοταῖς. 

————ÀÁÀ— 
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P. 70. C. Θετταλία] χώρα τις ὑπὸ τὴν Μακεδονίας 

ἐπαρχίαν. οἱ δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῆς Θετταλοί. 

C. «Πάριοσα] πόλις Θετταλίας. 

C. “λευάδαι] oi ἐν “Ἱαρίσση τῆς Θετταλίας εὐγενέ- 
orco, ἀπὸ “λεύου βασιλέως τὸ γένος ἔχοντες. 

P. 79. D. περὲ τοῦ οχήματος] ἐλέγετο γάρ, ὅτι οχῆμιά 

ἔοτιν 0 «cl χρόᾳ ἕπεται. αὕτη δὲ ἀγνοεῖσθαι ὑπέκειτο. 

P. 80. B. ὡς γόης ἀπαχϑείης] ὡς κακοῦργος παυαδὸο-. 

ϑείης εἰς τὸ δεσμωτήριον. 

P. 82. B. γιγνώσκεις τετράγωνον] σημείωσαι τὸν zta— 

a. τῷ Μένωνι λόγον, οὗ καὶ ὁ δαιμόνιος ᾿“4ριστοτέλης μνη-- 

μονεύει £y τῇ λογικῇ πραγματείᾳ. 

P. 83. A. μὴ ταύτῃ μὲν] οὕτω γὰρ ἑτερόμηκες εἴη. 
Β. διπλάσιον] τοῦ τετράποδος. 

B. ἥμισυ] τοῦ ἑκκαιδεκάτου. 

P. 83. E. ἥμισυ ταύτης] τῆς δίποδος δηλονότι. ἔστι 
δ᾽ ἕν, ὃ σὺν αὐτῇ τῇ δίποδι ληφϑὲν τὴν τρίποδα ποιεῖ, 

κατά τὲ μῆκος καὶ πλάτος. 

P. 84. A. ᾧετό] λέγων εἴνκι τὴν διπλασίαν τῆς δίποδος. 

Ρ. 90. A. ἔϑρεψε] ὁ πατὴρ δηλονότι. 

P. 91. C. Ἡράκλεις] ἐπίφϑεγμα ϑαυμαοτιχόν. 

P. 98. D. ἐδιδάξατο καὶ ἐπαιδεύσατο δὲ ἑτέρου τὸν 

υἱόν. αὐτὸς μέντοι Θεμιοτοκλῆς δὲ ἑαυτοῦ οὐδὲν τούτων. 

P. 97. D. δεδεμένα ἢ] τῶν πάλαι δημιουργῶν πλατ-- 
τόντων τὰ ζῶα ουμμεμυχότας ἔχοντα τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ 

οὐ διεστηχκότας τοὺς πόδας, ἀλλ᾿ ἑστῶτα ούμποδα, “Ἔαίδα.- 

Aog ἄριστος ἀγαλματοποιὸς ἐπιγεγονὼς πρῶτος ἀναπετάν-- 

νυσί τε τὰ τούτων βλέφαρα, ὡς δόξαι βλέπειν αὐτώ, καὶ 

τοὺς πόδας, ὡς νομίσαι βαδίζειν, διίοτησι" καὶ διὰ τοῦτο 

δεδέσθαι, ἵνω μὴ φύγοιεν, ὡς δῆϑεν ἐμψύχων ἤδη γεγονό-- 

των αὐτῶν. τοῖς δεδεμένοις οὖν τὰς ἀληϑεῖς ἐοικέναι 06— 

ξας φησί, τοῖς λελυμένοις δὲ τούτων τὰς ψευδεῖς. 

P. 100. A. οἷος πέπνυται] ἐν τῇ κ τῆς ᾿Οδυσσείας φη-- 

oiv Ὅμηρος περὶ Τειρεσίου 

μάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι, 

τῷ καὶ τεϑνειῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια, 

οἴῳ πεπνῦσϑοι" τοὶ δὲ σκιαὶ ἀϊοσουσοιν. 

—— 94 ———— 
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P. 103. A. προςεῖσον) προςηγόρευσα. 

Α. δαμιόνιον ἐναντίωμα] τὸ ἀπαρουοιάστως ἐρᾶν ϑεο-- 

εἰδὲς καὶ νοερόν. ὅπερ δὲ νῦν δαιμόνιον καλεῖ Πλάτων, με-- 

τὼ μικρὸν ϑεὸν λέγει τὸν ἐναντιούμενον. τοῦτο δὲ καὶ 

Ὅμηρος ποιεῖ" κἀκεῖνος γὰρ ἐπὶ ταὐτοῦ τίϑησι δαίμονα 

καὶ ϑεόν. 

Α. xai ὕστερον πεύσει] οὐχ ὡς καὶ πρότερον αὐτοῦ 
πεπυσμένου, ἀλλὰ παραπληρωματικός ἐστιν ὁ καὶ σύν- 

δεσμος, ὡς «ai παρ Ὁμήρῳ (1. 8.827.) 

. ᾧ καὶ τόξον ᾿“πόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. 

P. 104. B. προςϑήσω] προειπὼν τὰ ὑπάρχοντα ᾽4}- 
κιβιάδη μεγάλα εἶναι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρχόμενα καὶ τε-- 

λευτῶντα εἰς τὴν ψυχήν, νῦν λέγει καὶ προςτίϑησι τὰ 

ἐχτός. 

P. 105. A. εἰς τὸν “4“9ηναίων δῆμον παρέλϑῃς] ἰστέον 

ὡς Σωκράτης ᾿“λκιβιάδῃ ταῦτα διελέγετο πρὸ ἡμερῶν 

ὀλίγων τῆς ἀρχῆς τοῦ εἰκοστοῦ ἔτους τῆς αὐτοῦ ζωῆς, ὡς 

δηλοῖ τὸ ῥητόν. ᾿ϑήνησι γὰρ oi νέοι εἰς μὲν τοὺς ἐφή-- 

βους εἰςήεοαν ὀκτωκαίδεκα ἔτη γενόμενοι, δύο δὲ εἰς περι- 

πόλους ἠριϑμοῦντο, περιϊόντες τὴν χώραν νυχτὸς φυλακῆς 

ταύτης ἕνεκα καὶ γυμνασίας πολεμικῆς ἑαυτῶν" εἰκοστῷ 

δὲ ληξιαρχικῷ ἐνεγράφοντο γραμματείῳ, καϑὸ δὴ ἐκκλη-- 

σιάζοντες παρελάμβανον χαὶ τὴν πατρῴαν οὐσίαν, ἥτις 
καὶ λῆξις ἐκαλεῖτο, ὡς Πολυδεύκης £v ᾿Ονομαστικοῖς. 

B. ἐνδειξάμενος] τὸ ἐνδειξάμενος ἐπὶ τοῦ λογικοῦ τάτ-- 
τει, τὸ δὲ ἐπιδειξάμενος ἐπὲ τοῦ ἀποτάδην. 

P. 106. Α. ἀτοπώτερος] παραδοξότερος, ϑαυμασιώ-- 

τερος. 

C. φέρε δή] ἐντεῦϑεν τὸ πρῶτον τοῦ διαλόγου κεφά-- 
λαιον, τὸ ἀπαλλάττον τῆς διπλῆς τὸν νεανίσκον ἀγνοίας. 
ἔστι δὲ ἐλεγχτικόν. ἃ 

P. 107. E. λεληϑότως 0 Σωχράτης διορθούμενος .4}-- 

χκιβιάδην παράδειγμα τὴν γυμναστικὴν φέρει ἔχουσαν δια-- 

φορὰν τό τε ἀχροχειρίζεσϑαι καὶ παλαίειν. οὕτως οὖν καὶ 

τῆς διχαιοπραγίας ὁ πόλεμος καὶ ἡ εἰρήνη εἰσὶ διαφοραί. 

εἰχότως δὲ γυμναστικὴν καὶ μουσικὴν προφέρει “Σωκράτης 

ἅπερ γνώριμα τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ ὡς δὲ αὐτῶν ἐκ παίδων 

ἀχϑέντι, καὶ ὅμοια ὃ μὲν πόλεμος τῇ γυμναστικῇ, ἡ δὲ ei- 

ρήνη τῇ μουσικῇ. X. 

E. ἀχροχειρίζεσϑαι] πυχτεύειν ἢ παγπρατιάζειν πρὸς 

ἕτερον ἄνευ συμπλοκῆς, ἢ ὅλως ἄχραις ταῖς χερσὶ μετ᾽ ἄλ-- 

λου γυμνάζεσϑωι. | (Eadem habent Suidas et Etym. M. p. 

49, 36.) 
P. 108. À. ὅρα τὴν ἀκρίβειαν τῶν ὀνομάτων. γυμνω- 

οτικῶς φησὶ καὶ μουοικῶς, εὐλόγως ἀπὸ τῶν ἕξεων ὀνομά-- 

σας τὰς ἐνεργείας. τὰ γὰρ ὀνόματα ἢ ἀπὸ τῶν ἕξεων τί- 

ϑέται τοῖς ἔχουσιν αὐτάς, ὡς ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς ἕξεως ὃ 

ἰωτρός, ἢ ἀπὸ τῆς ἐνεργείας, ὡς ἰατρικῶς λέγομεν ἐνεργῆ-- 

σαι τὸν καλῶς ἰασάμενον" ἢ ἀπὸ τοῦ ὀργάνου, καϑάπερ 

φλεβοτόμον φαμέν wa ἢ ἀπὸ τοῦ τέλους, ὡς λέγομεν 
ὑγιεινὸν σιτίον τὸ ὑγίειαν ποιοῦν, διὰ δὲ τούτων ὁ Πλά- 

των τοὺς ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος καὶ τῶν συστοίχων τόπους 

ἡμῖν λεληϑότως μετὰ τῆς ὕλης παραδίδωσιν, oUs 0 44Q— 
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στοτέλης γυμνοὺς πραγμάτων ἐντεῦϑεν ὠφελημένος ἁπλώ-- 
σας παραδέδωκεν. ἔστι γὰρ ὁ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τόπος 
οὗτος" ὡς ἔχει γυμναστικὴ πρὸς παλαιστρικὴν καὶ ἀκρο-- 
χειριομόν, οὕτως ἡ μουσικὴ πρὸς τὸ σαι καὶ κιϑαρίσαι 

zai ῥυϑμόν. ὁ δὲ ἀπὸ τῶν συστοίχων οὗτος" ὡς ἀπὸ τῆς 
γυμναστικῆς τὸ γυμναστικῶς εἴρηται, οὕτως ἀπὸ τῆς μου-- 

σικῆς τὸ μουσικῶς. ἀκριβῶς δὲ πάνυ πρῶτον τὸ ἄδειν, ὅ 
ἐστι τῆς γλώττης, εἶτα κιϑῳαρίζειν, ὃ ἐστι χειρῶν, εἶτα βαί- 

νειν, ὅ ἐστι ποδῶν. τρία δὲ μέρη μουσικῆς" ἄσμα, μέλος, 

ῥυϑμός. καὶ περὶ μὲν τὸ ᾷσμα τὸ μαχρὸν καὶ βραχύ, περὶ 
δὲ τὸ μέλος τὸ ὀξὺ καὶ βαρύ, περὶ δὲ τὸν δυϑμὸν τὸ βρα-- 
δὺ xai ταχύ. X. 

P. 110. D. ἀρχὴ τοῦ δευτέρου συλλογισμοῦ. X. 

P. 111. A. τὸ ἑλληνίζειν τριττόν. ἢ τὸ τὴν Ἑλληνικὴν 
ουνήϑειαν διασώζειν τῶν ὀνομάτων ἐπὶ πάντων" οἱ πολ-- 

λοί: ἢ τὸ ἀχριβοῦν τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν καὶ τὴν ὀρϑότη-- 

τα τὴν ἐν τῇ προφορᾷ" οἱ γραμματικχοί: ἢ τὴν κυριότητα 
τῶν ὀνομάτων τὴν κατὰ φυσιν προζςήκουσαν τοῖς πράγμα-- 
σιν ἀπονέμειν" οἱ φιλόσοφοι. 

P. 112. E. ἐμὲ φὴς ταῦτα λέγειν] τὸ τῆς Φαίδρας φη- 
div ἐνταῦϑα Σωχράτης. τῆς γὰρ τροφοῦ εἰπούσης, ὅτι 
»τὸν Ἱππόλυτον λέγεις“ φησίν, ὅτε, ,σοῦ τάδε κοὐκ ἐμοῦ 

κλύεις““. οὕτως οὖν καὶ ὁ Σωκράτης" σὺ ταῦτα εἶπες, οὐκ 

ἐγώ. xui ἐνταῦϑα πάροδος γίνεται τοῦ τρίτου συλλογι- 

ομοῦ, ἐν à δείκνυσιν ὅτι ὁ ἀποκρινόμενός ἔστιν ὁ λέγων, 
οὐχ ὁ ἐρωτῶν. 

P. 118. ΔΑ. ἑνὲ λόγῳ εἰπέ] ἀντὶ τοῦ καϑόλου εἰπέ. 

B. ἐκ τῶν ὡμολογημένων] ἐπειδὴ ὡμολόγησε μὴ εἰδέ- 
vou τὸ δίκαιον, χέχρηται χαταδρομῇ ὁ Σωκράτης ἐλέγχων 
κατὰ τοῦ ““λκιβιάδου, οὐκ ἀπὸ ἀλλοτρίον προφςώπου, ὡς 

Φοῖνιξ εἰςξάγων τὸν Πηλέα οὕτως ἐλέγχει τὸν ᾿Αἀχιλλέω, ἢ 

“ημοσϑένης ἐλέγξαι ϑέλων τοὺς ,Ιϑηναίους τῇ καταδρο-- 

μῇ χρῆται ὡς ἐκ τῶν Ἑλλήνων πάντων, ἀλλὰ τῷ ἐλεγχομέ- 
νῷ χρῆται Σωκράτης πρὸς μεΐονα καταδρομήν. 

C. σοῦ τάδε κινδυνεύεις] σημείωσαι πῶς χρηστέον τοῖς 

ποιητικοῖς, ὅτι οὐ κατὰ τὴν τῆς λέξεως ἀχρίβειαν, ἀλλὰ 

μετὰ τοῦ παρῳδεῖν αὐτὰ ἐπὶ τὸ πεζοφανέστερον. 

D. εἰ ὅ τι μώλιστα] ἄρχεται τοῦ ἐλέγχου, καὶ δείκνυ-- 

σιν αὐτὸν μὴ εἰδότω τὰ συμφέροντα, £z τῆς ἀντιπαραστά-- 
σεως. πολλῶν γὰρ δεύται λόγων ἡ ἔνοτασις, ὅτι ταὐτόν ἔστι 
δίκαιον καὶ συμφέρον, ὃ ἐφεξῆς δείξει. νῦν δέ φησιν, ὅτι, 
εἰ μὲν ταὐτόν ἐστι τὸ δίκαιον καὶ τὸ συμφέρον, ἐδείχϑης 
δὲ μὴ εἰδὼς τὸ δίκαιον, οὐδὲ τὸ συμφέρον ἄρα" εἰ δὲ ἕτε-- 
ρον, δειχϑείης δὲ μὴ εἰδὼς τὸ συμφέρον, διὰ τῶν αὐτῶν 
λόγων δύο ἀνϑ' ἑνὸς δειχϑήση ἀγνοῶν. 

E. σκευαρίων] οὐδὲ γὰρ δέος, μὴ κατατριβήσονται ot 

λόγοι δίκην τῶν σκευαρίων, ἃ δὴ σημαίνει τρία, ἢ τὰ σκεύη 

κοινῶς, ἢ τὴν τρυφήν, ἢ ὡς νῦν, τὰς σκευὰς τῶν κωμικῶν 

καὶ τραγικῶν, 0 ἐοτι τὰ ἐνδύματα. 

E. προδρομή ἔοτιν, ὅταν ἐν πολέμῳ καταλάβῃ τις 
φρουρίον, ἐξ οὗ δύναται ἀσφαλῶς πολεμεῖν. νῦν δὲ τὸ μὴ 
ἐρωτᾶσϑαι διὰ τῶν αὐτῶν λόγων μετὰ coU ΣΣωχράτους. 

Ρ. 114. Α. ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς] ἐπειδὴ τρυφηλὸς εἶ, 
ὡς ἐπὶ τῶν ἐδεστῶν, οὐκέτ᾽ ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο 

λόγου. 

Β. συμφέροντα] τὴν ἔνστασιν διὰ τούτων φησίν, ὡς 

ἔδει σε δεῖξαι, ὅτι οὐ ταὐτὸν δίκαιον καὶ συμφέρον. εἰ yàg 
μὴ δείξεις, δειχ ϑήοη δύο ἀνθ᾽ ἑνὸς ἀγνοῶν. 
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P.115. À. ἀρχὴ τοῦ εἰ συλλογισμοῦ. X. 

B. πολλοὲ ἐν πολέμω] ἰδοὺ τῇ μείζονι μάχεται, ὅτε οὐ 

πᾶν χαλὸν ἀγαϑὸν διὰ τὰ ἐν τῷ πολέμῳ τραύματα. 
B. οὐκοῦν τὴν τοιαύτην] ἡ πρώτη λύσις, ὅτι δύο δυ-- 

aiv ἠκολούϑησεν, οὐ δύο ἑνί, οὐ γὰρ ταὐτὸν ἀνδρεία καὶ 

ϑάνατος. 
P. 116. B. ἔτε ro(vvr] διὰ τῶν χαϑ' ἕχαστα δείξας 

βούλεται zai διὰ τῶν καϑ' ὅλου κατασκενάσαν τὸ αὐτό. 
διὸ καὶ τὸ ἔτι προςέϑηχεν. 

Β. εὖ πράττει] σημείωσαι, ὅτι τὸ εὖ μέσον ἐστὶ τοῦ 
ἀγαϑοῦ zai τοῦ καλοῦ. 

D. Πεπάρηϑος νῆσός ἔστι μία τῶν Κυχλάδων" αὗται 

δὲ διὰ τὸ τὴν Δῆλον κυκλοῦν οὕτω καλοῦνται. (Cfr. He- 

racl. Pont. c. B. coll. Hom. Hymn. in Apoll. Del. 32. ibi- 

que intpp.) 

P. 118. C. Πυϑοκλείδης μουσικὸς ἦν, τῆς σεμνῆς uov- 
σικῆς διδάσκαλος, καὶ Πυϑαγόρειος, οὗ μαϑητὴς “4γαϑο- 

κλῆς, οὗ ἀαμπροκλῆς, οὗ Δάμων. ᾿Αναξαγόρας δὲ φυσι- 

χὸς φιλόσοφος, ὃ νοῦς ἐπικληϑείς, ὅτι τοῦτον πρῶτος πάν-- 

των ἐπέστησε τῷ παντί. a 

E. Ξάνθιππος καὶ Πάραλος οἱ Περικλέους υἱοί, ovg 
zai βλιττομάμμας ἐκάλουν. βλίτται γὰρ καὶ βλέττωνες oí 

εὐήϑεις, μάμματα δὲ τὰ βρώματα, καὶ τὸ ἐσϑίειν Loy cios 
μαμμιᾶν ἔλεγον" i» τούτων οὖν σύνϑετον ὁ βλιττομάμ-- 

μας, 0 ἐσϑίων εὐήϑως, ὡς καὶ συκομάμμας ὁ συκοφάγος. 

ὁ δὲ Κλεινίας αὐϑάδης οὕτως ὡς μηδενὶ τῶν συμβούλων 
προςέχειν. 

Ῥ. 119. À. Ζήνων 0 ᾿Ελεάτης, Παρμενίδου μαϑητής, 

φυσικὸς φιλόσοφος xai πολιτικὸς ὡς ἀληϑῶς" διὸ καὶ 
πρὸς Περικλέα παραβάλλεται φαινομένως ὄντα πολιτικόν. 

τούτου ΠΠυϑόδωρος ἀχροατής, ὃς καὶ ἐν Παρμενίδη μνή-- 
μῆς ἠξίωται ὡς ᾿Αντιφῶντι τῆς συνουσίας ἐκείνης μετα- 
δούς, παρ οὗ Κέφαλος ὁ Κλαζομένιος μαϑὼν διδάσκαλος 
γέγονε. Καλλίας δὲ 4 Omva(ov στρατηγὸς ἔνδοξός τε πο-- 

λιτικὸς xai αὐτός. 

Α. τί οὖν διανοεῖ] ἐντεῦϑεν τὸ δεύτερον τοῦ διαλόγου 

κεφάλαιον, τὸ πεῖϑον μεταβαίνειν ἀπὸ τῆς φυσικῆς ἀρε- 
τῆς ἐπὶ τὴν πολιτικήν. 

A. πότερον ἐᾶν] τὸ Ὁμηριχὸν νῦν παραφράζει ῥητόν" 
νήπιος εἷς, ὦ ξεῖνε, λέην τόσον ἠὲ χαλίφρων, 

ἠὲ ἑκὼν μεϑίεις καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων. 

πᾶς γὰρ μὴ μανϑάνων ἢ φύσεως ἀντιπραττούπης πάσχει 
τοῦτο, καὶ ἔστιν ὃ τοιοῦτος νήπιος xav ηλίϑιος" ἢ δύναται 

μέν, οἴεται δὲ ἀνωφελῆ εἶναι τα μανϑανόμενα, καὶ διὰ 

τοῦτο οὐκ ἐπιτείνεται πρὸς αὐτά, καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος χα- 
λίφρων καὶ μαινόμενος" ἢ οἴεται μὲν ὠφέλιμα εἶναι, ὅᾳ-- 

ϑυμεῖ δὲ xoi βλακεύει, καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος ἑκὼν μεϑίων 

καὶ μὴ προςέχων τὸν νοῦν. 

B. πράγματα] ἀντὶ τοῦ φροντίδας. 

P. 120. Α. B. ὀρτυγοτρόφον] εἰρωνικῶς. οὗτος ἐπὶ 
χύχλου τοὺς ὄρτυγας παριστὰς κόπτειν αὐτοὺς ἀλλήλους 

ἐδίδασκεν. 

Β. τὴν ἀνδραποδώδη τρέχα] παροιμίαν εἶναί φασιν 
οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἀρτιγενῶν πώλων, οἱ δὲ ἀπὸ εἴδους κουρᾶς 

προςηκούσης ἀνδραπόδοις, παρ᾽ ὃ καὶ αἱ γυναῖκες τοὺς 

ἀπὸ δούλων ἐλευθέρους γεγονότας, οὔπω δὲ τὸ ἦϑος με- 

ταβαλόντας, ταύτην ἔτι ἔχειν τὴν τρίχα ἔλεγον σκώπτου-- 

gau. οἱ δέ, ὅτι τὰς ἐν τῷ στήϑει τρίχας ὁ Πλάτων μετα- 

βαλὼν τὰς ἀνδραποδώδεις φρένας οὕτως ἐκάλεσεν. 

B. ὅσα μαϑήσεως] διττὴ ἡ τελειότης ἡμῖν, ἡ μὲν τοῦ 
λογικοῦ διὰ μωϑήσεως γιγνομένη, ἡ δὲ τοῦ ἀλόχου δὲ 

ἀσκήσεως τῶν βελτιόνων ἐϑῶν. 
E. Ἡρακλέους τε γένος καὶ ᾿᾿χαιμένους] Ζεὺς-- Δανάη, 

Περσεὺς -᾿Ανδρομέδα Κηφέως, Αχαιμένης. Ζεὺς -- ἄλλαι 
γυναῖχες" ᾿άλχαϊος -- Aaovoum , ̓Αμφιτρύων" Ἤλεχτρύων - 
«1υσιδίκη, “λχμήνη" ᾿Αμφιτρύων — Aiuto, Ἡρακλῆς. 

Ῥ. 121. Α. εἰς Εὐρυσάκη] Ζεὺς -- Αἴγινα" «Αἰακὸς - 
Ἐνδηὶς- Τελαμὼν - Περέίβοια" “ἴας -- Τέκμησσα, Eugv- 
σάκης" διὰ μέσου πολλοὶ - πολλαί" Κλεινίας — Δεινομάχη, 

᾿Αλκιβιάδης. 

Α. εἰς Δαίδαλον] Ζεὺς - Ἥρα: Ἥφαιστος - Γῆ" Ἔρε- 
χϑεὺς -- Προκρίς" ΜΙητίων -- γυνή τις" Εὐπάλαμος --᾿4λ- 

κίππη" Δαίδαλος, διὰ μέσου πολλοὶ -- πολλαί. Σωφρο- 
γίσκος — Φαιναρέτη, ΣΣωχράτης. 

B. Σαλαμῖνα] νῆσον πρὸς τῇ fcri] καὶ πόλεν. 
B. «11γιναν] νῆσον μίαν τῶν Κυκλάδων. 

C. γενέϑλιά ἐστεν ἡ δὲ ἐνιαυτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τε-- 
χϑέντος ἑορτή, γενέαια. δὲ ἡ δὲ ἐνιαυτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ 
τεϑνεῶτος μνήμη. 

D. τοῦ χωμῳδοποιοῦ] ὃν Πλάτωνα καλεῖσϑαι φασιν. 
D. τροφοῦ] αὕτη «Δάκαινα τὸ γένος ἦν, Δανικὴ κα- 

λουμένη. 

E. ἑπτέτεις] ἢ διὰ τὸ τὸν λόγον τότε ἄρχεσθαι τελει- 
οὔσϑαι, ἢ διὰ τὸ τὸν Ζωροάστρην ζ΄ γενόμενον ἐτῶν σιω-- 
πῆσαι, εἶτα μετὰ λ' χρόνους ἐξηγήσασϑαι τῷ βασιλεῖ τῆς 
ὅλης φιλοσοφίας, ἢ ὡς τῷ Μίϑρᾳ οἰκεῖον τὸν ζ΄ ἀριϑμόν, 
ὃν διαφερόντως οἱ Πέρσαι σέβουσιν. 

E. δὶς ἑπτὰ] τότε γὰρ ὁ τέλειος ἐν ἡμῖν ἀποφαίνεται 
λόγος, ὡς ̓ Τριστοτέλης καὶ Ζήνων xai “Φλχμαίων ὁ Πυϑα- 
γόρειος φασίν. Y 

P. 1223. À. Ζωροάστρης] ἀρχαιότερος ἑξακιςχιλίοις 
ἔτεσιν εἶναι λέγεται Πλάτωνος" ὃν oi μὲν Ἕλληνα, οἱ δὲ 

τῶν ἐκ τῆς ὑπὲρ τὴν μεγάλην ϑάλασσαν ἠπείρου ὡρμημέ- 
vov [παῖδά] φασι, πᾶσάν τε σοφίαν παρὰ τοῦ ἀγαϑοῦ 
ϑαίμονος ἐχμαϑεῖν, τουτέστιν ἐπιτυχοῦς νοήματος" οὗ δὴ 

εἰς Ἑλληνικὴν φωνὴν μεταφραζόμενον τοὔνομα τὸν ἀστρο-- 

ϑύτην δηλοῖ, τιμῆσαί τε αὐτὸν τὴν ἀναχεχωρηκιῖαν δια-- 

γωγὴν τῶν πολλῶν, καὶ δὴ τὴν τῶν ἐμψύχων ἀποχήν, συγ-- 

γράμματά τε διάφορα καταλιπεῖν, ἐξ ὧν καὶ δείκνυσθαι 
τρία μέρη φιλοσοφίας εἶναι xev αὐτόν, φυσικόν, οἰκονο-- 

μιχόν, πολιτικόν. 

B. ἕλξεις] ὅτι xai τὴν ἱματέων ἕλξιν, ἣ φησὶ Πλούταρ-- 
χος, διαφερόντως ᾿Αλκιβιάδης ἐπετήδευεν. 

C. σημείωσαι φιλονικίαν διὰ τοῦ 4, τὴν φιλίαν τῆς 

γνίχης. 

D. ΔΙεσσήνης] ὡς Τυρταϊός quoe ^ 
“Μεασήνην ἀγαϑὸν μὲν ἀροῦν, ἀγαϑὸν δὲ φυτεύειν. 

χώρα δέ ἐστιν αὕτη. 
D. Εἵλωτες παρὰ “ακεδαιμονίοις oi νόϑοε zai ἐξ αἰ-- 

χμαλώτων δοῦλοι γενόμενοι, ἀπὸ τοῦ Ἕλους, πόλεως ἐν 

Πελοποννήσῳ" 
καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον 

φησὶν Ὅμηρος. καὶ εἱλωτεία ἡ δουλεία. 

P. 198. A. ὁ μῦϑος τοιοῦτος. λέων μὴ οἷός τε διὰ γῆ- 
ρας ϑηρεύειν ὧν προςεποιεῖτο νοσεῖν, ἵνα δὴ τὰ ϑηρία 

πρὸς ἐπέσκεψιν ἰόντα παρ᾽ αὐτὸν κατεσϑίοι. δεινὴ δ᾽ ἡ 

ἀλώπηξ οὖσα τὸν δόλον συνιδεῖν ἐφώρασε, καὶ τοῦ λέοντος 
84 
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αὐτὴν ἀξιοῖντος εἰςελϑεῖν πρὸς αὑτὸν ἔφη μὴ δύνασϑαι 

εἰςιέναι" ὁρᾶν γὰρ ἴχνη μὲν εἰςιόντων, ἐξιόντων δ᾽ οὔ. 

B. ἀνδρὸς ἀξιοπίστου) περὶ Ξενοφῶντός φαοι λέγειν 

αὐτόν" οὗτος γὰρ ἐν τῇ «Δναβάσει ἱοτόρησε τὰ Περοῶν, 

Κύρῳ συνανελϑὼν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Ἰρταξέρξην. 

C. Ἐρχιεὶς δῆμος ὑπὸ τὴν .«Δἱαντίδα φυλήν, ἢ ὥς τι- 
vec, -Τϊἰγηΐδα. Π|λέϑρον δέ ἐστι μέρος ἕκτον οταδίου" τοῦ-- 

r0 δὲ πήχεις ἔχει τετρακοσίους, ὧν τὸ ἕκτον πήχεις ἑξήκον-- 

τὰ ἕξ δίμοιρον, 0 ἐστι τὸ πλέϑρον. 

E. «Ἱεωτυχίδης ὁ κατὰ Μήδου στρατηγήσας. ᾿Αρχί- 

δαμος, ἐφ᾽ οὗ ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος. "ἅγις δέ, ἐφ᾽ 

oi ἐκράτησαν “Ἰακεδαιμόνιοι: 

P. 134. A. ἀλλ᾽ ὦ μακάριε] ἐντεῦϑεν τὸ τρίτον τοῦ 

διαλόγου κεφάλαιον, τὸ ἐκφαῖνον τὴν οὐσίαν ἡμῶν, χα ϑ᾽ 

ἣν ὑφεστήκαμεν. 

D. παίζεις] ὅτε ἐπιμελείας deiode φησιν ἑαυτόν, διὰ 
τοῦτο παίζειν λέγεται. 

D. vo γε] ἀγνοεῖ ἑαυτὸν ὁ Σωχράτης ἐνθουσιαοτισῶς. 

E. οἱ πράττειν τὰ πράγματα] ὅτι τὸ ὑλικὸν αἴτιον τῆς 
πολιτικῆς τὰ πρακτέα εἰοίν. 

P. 125. Α. τοῦτο ἀγαϑὸς] ἐπὶ μὲν τῶν βαναύσων τοῖ-- 

t0 οὐκ ἄτοπον, ἐπὶ δὲ τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρὸς ἄτοπον τὸ εἷ-- 
vou τὸν σοφὸν κατά τι ἀγαϑόν. 

B. ἀρχειν] ἐντεῦϑεν τὸ εἶδος παραδίδωσι τοῦ πολιτι- 
χοῦ, ὅτι τὸ ἄρχειν. 

Ο. κελευστῶν] τῶν περὶ τὰ ἄρμενα ἱσταμένων. 
Ὁ. τίς οὖν αὕτη] ἐντεῦϑεν τὸ πολιτικὸν ὅτι φρόνησις 

καὶ οὐ σοφία. 

P. 126. C. ἀρ᾽ οὖν φιλίαν] οὐχ ὡς βουλόμενος ὁ Σω- 
κράτης καὶ αὐτὸς εἶναι τέλος τὴν φιλίαν, ταῦτα ἐρωτᾷ, 

ἀλλ᾽ ὅτι gero τὸν νεανίσκον ταὐτὸν ὑπολαμβάνειν στοργὴν 
xci φιλίων. 

C. ὁμόνοιά ἔστι γνῶσις τῶν αὐτογνωστῶν. 

C. ἀριϑμοὺς] ἀριϑμοί, ἀριϑμητά, διωριομένα. 
D. πήχεως] πήχεις, μετρική, συνεχές. 

D. σταϑμοῦ] σταϑιμιοί, οτατική, ῥοπή" ὥςτε ἐκ τῶν 
Πλάτωνος τρίτον εἶδος ποσοῦ ῥοπή. 

D. μὴ κάμῃς} πολλὰ ἠρώτησε" διὸ τὸν νέον διεγείρων 
λέγει μὴ κάμῃς. 

E. ταλαοιουργίας] τῆς ξαντικῆς. ταλαοιουργία δὲ ἢ 

ὅτι τὰ λάσια ἐργάζεται, ἢ παρὼ τοὺς ταλάρους. 

P. 127. Α. κατὰ τὸν σὸν λόγον] ἀναγκαίως πρόςκειται 

διὰ τὼ ἐν τῇ Πολιτείᾳ ἀποδεδειγμένα, μηδὲν διαφέρειν κα- 
τὰ τὰ πολεμικὰ τὸ ϑῆλυ τοῦ ἄῤῥενος. 

A. ἡ ἀρα] κατὰ γὰρ τὸ προςεχὲς τέλος οὐχ ὁμονοεῖ 
ἀνὴρ καὶ γυνή, ἀλλὰ κατὰ τὸ πόῤῥω. 

B. ἀντιλέγει ὁ ᾿Αλκιβιάδης τῷ “Σωχράτει, ὅτι ἀλλ᾽ εὖ 
olxoUot τὰς πόλεις δὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι τὰ αὑτῶν πράττου-- 
σιν" 0 δὲ Σωχράτης φηοίν, ὅτι πάλαι ὑπὸ σοῦ ταῦτα ἐλέ- 
7γετο, οὐκ ἄρτι γε. 

P. 129. A. πότερον οὖν δὴ ῥάδιον τυγχάνειν] ὡς ῥάδιον 
παντὸς εἶναι τὸ λόγῳ διεξιέναι, παγχάλεπον δὲ τὸ ἔργῳ 
ἐπιχειρεῖν" καὶ γὰρ λέγεται : 

τὸ γνῶϑι σαυτόν ἐν λόγοις οὐδὲν μέγα, 

ἔργῳ δὲ μόνος τοῦτ᾽ ἐπίοταται ϑεός. 

Δ. φαῦλος] ἀντὲ τοῦ εὐτελής. 
A. ἀναϑεὶς] τὸ γνῶϑι σαυτόν Χίλων ὁ “Ἰακεδαιμόνιος 

ἀνέϑηκεν. οἱ δέ φαοιν, ὅτε Φημονόη ἡ προφῆτις. 

B. ἐσμὲν αὐτοί] ἐντεῦϑεν χαταοχευάζει, ὅτι ὃ ἄνϑρω- 

πος ἡ ψυχή ἔστι κατηγορικῶς. 
B. ἔχε οὖν] ἡ ἐλάττων πρόταοις ἐνθένδε, ὅτι ὁ ἄνϑρω-. 

πος ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι. 

P. 130. A. ἢ οὖν ἄλλο τι] ἡ μείζων πρότασις, ἡ λέγου-- 
σα τὸ τῷ σώματι χρώμενον ψυχή ἔστιν. 

C. σαφέοτερον»] οἶδεν ἐλλιπῆ τὸν ὅρον ὁ Σωκράτης. ὁ 

ῥάϑυμος ᾿λκιβιάδης, ἴδε, τί λέγει. 

P. 131. A. ὅςτις ἄρα] ἐκ τούτων δῆλον, ὡς τῶν τεχνι- 

τῶν οἱ λόγοι οὐκ εἰσὶν ἀεὶ ἐν ψυχῆ, ἐκείνων δέ, ὧν μετὼ τὸν 

τοῦ ούματος χωρισμὸν οὐκ ἀπήλλασται. 

B. σωφροσύνην λέγει Πλάτων τὴν φρόνησιν, ὡς ἀπὸ 

τῶν χειρόνων ἐπὶ τὰ κρείττω ἐπιοτρέφουσαν, καὶ ἄλλως, 

ὅτι ἀντιοτρέφουοιν ἀλλήλαις αἱ πολιτικαὶ ἀρεταί. 
C. εἰ ἄρα τις] ἐντεῦϑεν κατασκευάζει ὑποϑετικῶς, ὅτι 

ὁ ἄνϑρωπος ἡ ψυχή ἔστιν. 

P. 182. A. τοῦ μεγαλήτορος] παρῳδεῖ τὸ ἔπος" 
δῆμος ᾿ρεχϑῆος μεγαλήτορος. 

εὐπρόςζωπος δὲ κατὰ τὴν ὁλότητα, ἐπεὶ κατὰ τὸν xo ἕνα 
ἕχαστον αὐτοῦ εὐτελής. 

E. κάτοπτρα] τὰ φυσικά, οἷον ὕαλον ἢ κέρας. 
P. 138. C. ἀρ᾽ οὖν μὴ γινώσκοντες] συλλογιομὸς δει- 

χνύων, ὅτι 0 ἑαυτὸν ἀγνοῶν οὐδὲ τὰ ἑαυτοῦ οἶδεν. 

E. ὅςτις δὲ] ἐνταῦϑα ἡ δευτέρα πρόταοις τοῦ συλλο-- 
γισμοῦ. 

E. οὐκ ἄρα] τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὃ ἑαυτὸν ἀγνοῶν οὐκ 
ἔστι πολιτικὸς οὐδ᾽ οἰχονομικὸς οὐδ᾽ ἠϑιχός. 

P. 134. B. εἰ δὴ μέλλεις] συλλογισμοῦ πρώτη πρότα-- 
σις" ὁ τὰ τῆς πολιτείας μέλλων πράττειν ὀρϑῶς ἀρετῆς 

τοῖς πολίταις μεταδίδωσιν. 

C. δύναιτο δ᾽ ἄν τις] δευτέρα πρότασις" 
ἀρετῆς τοῖς πολίταις μεταδιδοὺς δύναται μὴ ἔχειν ἀρε-- 
τήν. 

P. 135. C. D. fva μὴ ὀνομάζωμεν) τῇ ἀποοιωπήοει 
ἐξογκοῖ τὸ πρᾶγμα, otov τὸ δουλοπρεπές. 

D. τὸ μὲν σὸν] ἐγὼ μὲν ἐρωστής, σὺ δὲ ἐρώμενος. 
E. πελαργοῦ] ἐπειδὴ τοὺς πελωργούς φασι γηράοαν-- 

τας τοὺς γονεῖς ἀμοιβαίας κομιδῆς ἀξιοῦν, ἧς ἔτυχον ἐν τῇ 
νεοττείᾳ παρ᾽ αὐτῶν. 

οὐδεὶς 

SCHOLIA IN ALCIBIADEM SECUNDUM. 

P. 140. D. iveovc] ἀφώνους, κωφούς, ἐξεοτηκότας, νω-- 

δούς, νωχελεῖς, μετεώρους. 

P. 147. A. ἐπουρίοῃ] ἀποπέμψῃ, ἢ ὡς νῦν, ἐφορμήοῃ. 
C. φϑονερὸς ὃ ἐπὶ τοῖς εὐπραγοῦσιν ἀχϑόμενος xod 

ἑαυτόν. ἔστι δὲ καὶ ὁ ἐπίφϑονος φϑονερός. διαφέρει δὲ 
βαοχάνου" ὁ γὰρ βάσκανος ὑπὸ φϑόνου καὶ συκοφαντεῖ 

καὶ κακηγορεῖ, ἀπὸ τοῦ βαβάχτου ἴοως. ἔστι δὲ βαβάκτης 

ὁ χράχτης καὶ μανιώδης. 
D. τὸ φαῦλον ἐπὶ τεσσάρων ἐννοιῶν τάσσεται, xot 

ἐναντιότητα παραλαμβανομένων. ἐπὶ ἁπλότητος καὶ εὐη-- 
ϑείας Δημοσϑένης ,,οὐ γὰρ εἰ φαύλοις ὑμεῖς προοτάταις 

χρῆσθε" ἐπὶ δὲ τοῦ ἐπαίνου Εὐριπίδης 

φαῦλον, ἄκομψον, τὼ μέγιστ᾽ ἀγαϑόν" 

5X umen 

— Pondus 
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ἐπὶ δὲ μεγέϑους, φαῦλον στόμα ἀντὶ τοῦ μέγα" ἐπὶ δὲ μι-- 

χρότητος εὐθέως ἐν ἀρχῇ τοῦ κατ᾽ Mowroxgdrovs. λέγου-- 

σι δὲ xal τὴν φαυλίαν ἐλαίαν μιχρόχαρπον οὖσαν οὕτως 

ὀνομάζεσϑαι. ἐχνενίκηχε μέντοι τὴν παλαιὰν χρῆσιν ἡ εἰς 

τὸ καχὸν μετάληψις" φαῦλον γὰρ οἱ πλεῖστοι τὸ κακὸν ἐξ- 

αχούουσιν. 
P. 149. A. δωροδόχοι xai οἱ δῶρα λαμβάνοντες xai ot 

δῶρα διδόντες. Δημουσϑένης ἐν Φιλιππιχῷ ἐπὶ τοῦ Ζελεί- 

του ᾿“Δρϑμίου ἔφη δωροδόχος, ὅπερ ἐν ἴσῳ κεῖται τῷ δῶρα 

διδούς. ἐπὶ δὲ τοῦ δῶρα λαμβάνειν πολλὴ ἡ παράϑεσις, 
ὥςπερ καὶ ἐνταῦϑα. 

— à ———— 

SCHOLIA IN CHARMIDEM. 

P. 153. A. Ποτίδαια πόλις Θράκης ἐν Μακεδονίᾳ, κτί- 

oua Κορινϑίων. X. 
A. ἀντικρὺ παρὰ μὲν Ὁμήρῳ ἐστὶ τὸ κατ᾽ εὐθὺ καὶ ἐξ 

ἐναντίας, 

ἀντιχρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 

ἔγχος" ! 
xai παρὰ Θουκυδίδη ἐν τῇ δευτέρᾳ ὁμοίως" ,,οἰόμενοι πύ-- 

λας τὰς ϑύρας τοῦ οἰκήματος εἶναι, καὶ ἀντιχρὺ διέξοδον 

εἰς τὸ ἔξω.“ παρὰ Δημοσϑένει δὲ ἐν τῷ κατὰ ᾿“ριστοχρά-- 

τοὺς ἀντὶ τοῦ φανερῶς" ,,γράψας, ὥςπερ νῦν ἐγὼ τοῖς 
ῥήμασιν, οὕτως ἀντικρύ.“ zai Θουχυδίδης ἐν τῇ ὀγδόῃ 

»σωφροσύνην λαβοῦσαι αἱ πόλεις καὶ ἄδειαν τῶν πραττο-- 

μένων ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν ἀντιχρὺ ἐλευϑερίαν,“ τὴν φανε-- 
ρὰν λέγων. σημαίνει δὲ καὶ τὸ ταχέως καὶ ὁλοσχερῶς. 

Ὅμηρος" 
Ἕχτωρ “ἜὍἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστάς 
πλῆξ᾽ ἄορι μεγάλω, αἰχμὴν παρὰ καυλὸν ὄπισϑεν, 

ἀντιχρὺ δ᾽ ἀπάραξε. 
καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἐναντίου" 

ἀντιχρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δὲ αὐχένος ἤλυϑ' ἀκωκή. [Conf. 
Etym. Μ. p. 104. Schol. ad Aristoph. Plut. 134. Apoll. 

Rhod. III. 493.] 
C. ἐπιεικῶς] ἱκανῶς, ἐπίπαν, φιλικῶς, εὐγνωμόνως zai 

ἐπιμελῶς" ἔσϑ' ὅτε xai ἀντὶ τοῦ συνεχῶς. καὶ ἐπιεικὴς ὁ 
μέτριος. 

D. ἄδην» ] ἅλις, εἰς κόρον, ἱκανῶς, δαψιλῶς, ἀρκούντως. 

P. 154. B. παροιμία, λευκὴ στάϑμη, ἐπὶ τῶν ἄδηλα 

ἀδήλοις σημειουμένων, κἀν τούτῳ μηδὲν συνιέντων. ἡ γὰρ 

ἐν τοῖς λευχοῖς λίϑοις στάϑμη λευκὴ οὐδὲν δύναται δει-- 

χνύναι, διὰ τὸ μὴ παραλλάττειν καϑάπερ ἡ διὰ τῆς μίλ- 
Tov γινομένη, ὡς Σοφοκλῆς Κηδαλέωνι 

τοῖς μὲν λόγοις τοῖς σοῖσιν οὐ τεχμαίρομαι, 

οὐ μᾶλλον ἢ λευκῷ λίϑῳ λευκὴ στάϑμη. 
ἔστι δὲ στάϑμη σπάρτος τεχτονιχή. κατ᾽ ἔλλειψιν δὲ εἴρη-- 
ται ἡ παροιμία" διὸ καὶ ἀσαφὴς ἐγένετο. τὸ δὲ ὅλον ἐστὲ 

τοιοῦτον" ἐν λευχῷ λίϑω λευκὴ στάϑμη. [Conf. Casaub. 

ad Theophr. c. 3. Davis. ad Maxim. Tyr. p. 588. Zenob. 

Proverb. Cent. IV. 89.] 

P. 155. D. τότε δὴ —] ἀπόλοιο δῆτ᾽, ὦ Πλάτων, oi— 

τως ἐπιβούλως ψυχαὶς ἀφελέσι τὸν λόγον προςενεγχών. X. 
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P. 159. B. οὐ τῶν χαλῶν —] ἐπηρεάζεις τῷ λόγῳ, ὦ 
Σώκρατες, σοφιστικῶς τὸν καλὸν παραχρουόμενος Χαρμίέ- 

δην. εἰ γὰρ καὶ μὴ ἱκανῶς τὸν περὶ σωφροσύνης ἀποδέδω.-- 

χε λόγον, ἀλλ οὖν οὐχὶ καὶ ὅλω καὶ παντὲ διαφέροντα. 

μέρος γοῦν καὶ τὸ ἡσυχῇ τι καὶ κοσμίως πράττειν σωφρο-- 
σύνης. ἡσυχῇ δὲ ἀντὶ τοῦ ἀταράχως φημί" σὺ δὲ ὁμωνύ-- 
uos τὸ ἡσυχῆ ἀντὶ τοῦ νωϑρῶς ἐκδεχόμενος δῆλος εἶ σο- 

φιστεύων τὴν ἐπιχείρησιν. X. 

P. 161. E. στλεγγίς] ξύστρα" τὸ πάλαι δὲ ἡ τοῦ za- 

λάμου κόμη παρὰ “άκωσιν, ἣ ἀπεμάσσοντο. στλεγγίσμα-- 

τα δὲ τὰ περιξύσματα. κυρίως δὲ καλάμεναν ξύστραι. ὁ δὲ 

Θυατειρηνὸς στλεγγίδα μὲν τὴν ξύστραν, στλαγγίδα δὲ τὸ 
χρυσοῦν στεφάνιον. 

P. 168. B. ἐπ᾿ οἰκήματος] ἐπὶ τοῦ δεσμωτηρίου, ὡς 

"vata, ἢ ἐπὶ πορνείου, ὡς ̓ “ττικοί. 

P. 165. Α. παροιμία: ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα, ἐπὶ 

τῶν ῥᾳδίως ἐγγυωμένων καὶ καχῶς ἀπαλλαττόντων. λέγου-- 

σι δ᾽ αὐτὸ ἐν Δελφοῖς ἀναγεγράφϑαι. οἱ δὲ εἶπον αὐτὴν 

οὐχ οὕτως ἔχειν, ἀλλὰ μόνον ἐγγύη ἄτη" καὶ παρέχουσι 

μάρτυρα τούτου Κρατῖνον τὸν νεώτερον λέγοντα 
εἷς ἐγγύας τρεῖς εἰςπεσὼν ἀνηρέϑην. 
— οὔπω τότ᾽ ἐν Δελφοῖοιν ἦν τὰ γράμματα 
τὴν ἐγγύην ἄτην [λέγοντ᾽ ; — ἤν, ἀλλ ἐγὼ 
φιλέταιρον εἶχον ἦϑος. 

ὅτι δέ ἐστιν ἐν Δελφοῖς, ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα“ δῆλον ποιεῖ 

Πλάτων Χαρμίδη, λέγων ,,0 δή μοι δοκοῦσι παϑεῖν καὶ οἱ 

τὰ ὕστερα γράμματα ἀναϑέντες, τό τε μηδὲν ἄγαν καὶ τὸ 

ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα.“ 

E. λογιστική ἐστι ϑεωρία τῶν ἀριϑμητῶν, οὐχὶ δὲ τῶν 

ἀριϑμῶν μεταχειριστική, οὐ τὸν ὄντως ἀριϑμὸν λαμβά- 

νουσα, ἀλλ UA Ὁ τὸ μὲν ἕν ὡς ποναδαι τὸ δὲ ἀρι- 

ϑμητὸν ὡς ἀρυϑιμὸν; οἷον τὰ τρία τριάδα εἶναι καὶ τὰ δέκα 

δεχάδα" ἐφ᾽ ὧν ἐπάγει τὰ κατὰ ἀριθμητικὴν ϑεωρήματωα. 

ϑεωρεῖ οὖν τοῦτο μὲν τὸ κληϑὲν ὑπ “ρχιμήδους βοεικὸν 

πρόβλημα, τοῦτο δὲ EN cue καὶ qua (ra ἀριϑμούς, τοὺς 

μὲν ἐπὶ In τοὺς δὲ ἐπὶ ποίμνης" καὶ im ἄλλων δὲ 

γενῶν τὰ πλήϑη τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων σχοποῦσα, ὡς 

περὶ τελείων ἀποφαίνεται. ὕλη δὲ αὐτῆς πάντα τὰ ἀρι- 

ϑμητά" μέρη δὲ αὐτῆς αἱ Ἑλληνικαὶ καὶ «Τἰγυπτιακαὶ κα- 

λούμεναι μέϑοδοι ἐν πολλαπλασιασμοῖς καὶ μερισμοῖς, καὶ 

αἱ τῶν μορίων συγκεφαλαιώσεις καὶ διαιρέσεις, αἷς ἰχνεύει 

τὰ xarà τὴν ὕλην ἐμφωλευόμενα τῶν προβλημάτων τῇ 

περὶ τοὺς τριγώνους καὶ πολυγώνους πραγματείᾳ. τέλος 

δὲ αὐτῆς τὸ κοινωνικὸν ἐν βίῳ καὶ χρήσιμον ἐν συμβολαί- 

oig, εἰ καὶ δοχεῖ περὶ τῶν αἰσϑητῶν ὡς τελείων ἀποφαί- 

νεσϑαι. (Conf. Schulz. interpret. Germ. Diophant. p. 

XLVII.) 
E. γεωμετρία ἐστὲν ἐπιστήμη ϑεωρητικὴ μεγεθῶν καὶ 

σχημάτων, καὶ τῶν περιοριζουσῶν καὶ περατουσῶν ταῦτα 

ἐπιφανειῶν καὶ γραμμῶν, τῶν τε ἐν τούτοις παϑῶν καὶ 

σχέσεων, xci ALI ἐν μορφαῖς, καὶ κινήσεων ἐν ποιό-- 

trot. πάϑη μὲν οὖν λέγεται τὰ περὶ τὰς διαιρέσεις, σχέ- 

σεις δὲ οἱ τῶν μεγεθῶν πρὸς ἄλληλα λόγοι καὶ ϑέσεις καὶ 

χαϑὶ αὑτὰ ἐπιβάλλουσιν ἡμῖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ἄλληλα 

συγκρίνουσιν. 

Ῥ. 166. Ο. πολλοῦ δεῖ] ἀντὲ τοῦ 

Gaisf. 

P. 167. À. τὸ τρέτον τῷ σωτῆρι] ἐπὶ τῶν τελείως τι 

πραττόντων. τὰς γὰρ τρίτας σπονδὰς καὶ τὸν τρέτον «Qa 

84 * 
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τῆρα ἐκίρνων τῷ Διὰ τῷ σωτῆρι. τέλειος γὰρ ὁ τρία ἀρι-- 
ϑιός, ἐπειδὴ xo ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος ἔχει, καὶ πρῶ-- 
τος οὗτος τῶν ἀριϑμῶν ἀρτιοπέριττος. τέλειος δὲ καὶ ὁ 

Ζεύς, ὥςτε κατὰ λόγον τρίτον τῷ Διὶ σπένδεταί τε καὶ ὁ 
“Σοφοκλῆς IVavzto 

καὶ Διὸς σωτηρίου 

σπονδὴ τρίτου κρατῆρος, 

zai Πλάτων ΠΠολιτείαις καὶ ἐνταῦϑα. 

Ρ. 175. C. ἁμωςγέπως] τοῦτο ἐν ἴσῳ τῷ καϑ' ὁντινοῦν 

τρόπον. ἔνιοι τὸ μετρίως. παρὰ Πλάτωνι τὸ ἐκ παντὸς 

κρατὴρ τρίτος τίϑεται. 

«ούπου. 

P. 176. B. ὁσημέραι] διὰ παντός, πάντοτε, κωϑ᾽ ἡμέ- 
ραν. 

SCHOLIA IN LACHETEM. 

P. 180. B. παραχαλεὶς] ἀντὲ τοῦ καλεῖς εὐχρήοτως 
ἄγαν. X. 

P. 188. E. στύραξ] κέντρον, κέρας, ἐπιδορατίς. 

P. 187. B. ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος] ἐπὶ τῶν ἐπι-- 

οφαλέστερον καὶ ἐν ἀλλοτρίοις κινδυνευόντων" Κᾶρες γὰρ 

δοχοῦσι πρῶτοι μισοϑοφορῆσαι, ὅϑεν καὶ εἰς πόλεμον αὐ-- 

τοὺς προΐταττον. ἐντεῦϑεν γὰρ καὶ τοὺς μικροὺς στρα-- 

τιώτας τινὲς Καρίωνωας προφζηγόρευον" καὶ τὸ παρ᾽ Ὁμή-- 
go δὲ, ,ν Καρὸς αἴση“ ἐν τῷ τυχύντι τινὲς ἀκούουσι. μέ- 
μνήται δ᾽ αὐτῆς ““ρχίλοχος λέγων" 

aoi δὴ ̓ πίκουρος ὥςτε Κὰρ κεκλήσομαι, 
καὶ Ἔφορος ἐν αἱ ἱοτοριῶν, καὶ Φιλήμων ἐν Γάμῳ" 

ἐν Kai τὸν κίνδυνον οἶδα, δέσποτα, 
xoi Εὐριπίδης Κύκλωπε" 

δυάοω τάδ᾽ * i» ** Καρὶ κινδυνευτέον. 
xai Κρατῖνος Βουκχόλοις" 

ἐν Koi τὸν κίνδυνον" ἐν ioi δὴ δοκεῖ 
πρώτῳ πειρᾶσθαι. 

καὶ Πλάτων ἐνταῦϑα. X: ἐν τῷ Καρὶ ἀντὶ τοῦ £y τῷ δού-- 
hor καὶ γὰρ οἱ παλαιοὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ Καρῶν καὶ Θρᾳ- 

κῶν τοὺς δούλους ἐποιοῦντο, ἔνϑεν τοὺς δούλους Κᾶρας 

ὠνόμαζον καὶ Θρᾷκας, καὶ τὰς δούλας Θράττας καὶ Καεί- 
ρας. 

B. παροιμία, ἐν πίϑῳ τὴν κεραμείαν, ἐπὶ τῶν τὰς 

πρώτας μαϑήσεις ὑπερβαινόντων, ἁπτομένων δὲ τῶν μειζό-- 

νων xai ἤδη τῶν τελειοτέρων. κέχρηται δὲ αὐτῇ ᾿«ριστο-. 
φάνης ἐν ΠΙΟροαγῶνι oi Πλάτων ἐν Γοργίᾳ, λέγων ,,τὸ 

λεγόμενον δὴ τοῦτο, ἐν πίϑῳ τὴν κεραμείαν ἐπιχειρεῖν proa 
ϑάνευν,“ καὶ ἐνταῦϑα. 

P. 191. C. γεῤῥοφόροις] τὰ σκεπάσματα πάντα οἱ 
᾿“ττικοὶ γέῤῥα ἔλεγον. τινὲς δὲ δερμάτινα σκεπάοματά 
tivo, καὶ Περοικά, οἷς ἀντὶ ἀοπίδων ἐχρῶντο. οἱ δὲ γέῤῥα 
τὰς σκηνάς φασι, καὶ γεῤῥοφόρους τοὺς τὰ εἰρημένα φέ- 
ροντας. 

P. 192. C. ἡμῶν αὐτοῖς] ἀντὶ τοῦ ἀλλήλοις. Ἢ. 
P. 196. D. οὐκ ἂν πᾶσα ὗς γνοίη] κἂν κύων κἂν ὗς 

γνοίη, ἐπὶ τοῦ ὁᾳδίου καὶ εὐγνώστου, ὥςτε καὶ τὰ ἀμαϑέ- 
στατα ζῶα καταμαϑεῖν. 

SCHOLIA IN CHARMIDEM, LACHETEM ET LYSIN. 

P. 197. A. uópov] ᾿“ττικοὶ οὕτως τὸν μῶρον zrgozte- 
ρισπωμένως. X. 

C. Aitovi] δῆμος ἹΚεκροπίδος, καὶ -Aitoveig οἱ 25 

ϑεν, οἱ xai βλάςφημοι ἐκωμῳδοῖντο εἶναι" παρ᾿ ὃ καὶ 

αἰξωνεύεσθαί φασι τὸ βλαςφημεῖν" ὃ καὶ ἡ Πλατωνικὴ 
ῥῆσις δηλοῖ. X: ἀντὶ τοῦ ὑπερήφανον" οἱ γὰρ Αϊξωνεῖς 
εἰς ὑπερηγζανίαν ἐσχώπτοντο. (Cfr. Harpocrat. s. v. 4i- 

ξωνή, et Ruhnk. ad Tim. p. 15.) 

6$ 6c——— 
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P. 203. A. ᾿“καδημίας) 2493v10« προάστειον γυμνά-- 

σιον ἀλοῦῶδες, ἀπό τινος -Axadiuov ἥρωος ὀνομασϑέν. 
P. 205. C. κέλησι] ἀζυξιν ἵπποις. 

C. χρονικώτερα] ἢ τὰ ἀρχαιότερα καὶ παλαιά, ἢ τὰ 
εὐήϑη. 

D. πρὸ τῆς νίκης ἄδεις τὸ ἐγκώμιον] ἐπὲ τῶν τὰ πρά-- 
yero, προλαμβανόντων. 

P. 206. D. Ἑρμαϊῖᾳ] ἕν τῶν Ἑρμοῦ ἐπιτηδευμάτων καὶ 

ἡ παλαιοτρική. ἐπεὶ οὖν παλαίστρα ἡ διατριβή, εἰχὸς τοὺς 
αὐτόϑι φοιτῶντας νέους Ἕυμῆ ἀπαυχομένους τῆς τιμῆς, 
καϑότι ἔφορος τῆς παλαιστρικῆς, Ἕρμαϊα τὴν τελετὴν ὀνο-- 
μάζειν. λέγεται δὲ καὶ παίδων οὕτως ἀγὼν παρὰ Xvgaxo- 

σίοις, ὥς φησι ΖΔιογενιανός. — X. 
E. ἀστραγαλίζειν] τὸ ἀστραγάλοις παίζειν, ὅπερ καὶ 

ἀοτρίζειν ἔλεγον, ἐπεὶ καὶ τοὺς ἀστραγάλους ἄστριας ἐκά-- 
λουν. Καλλίμαχος" 

ζορκός τοι, φίλε κοῦρε, «Διβυστίδος αὐτίκα δώσω 
- ψεοσμήκτους ἄοτριας. 

ἔνιοι δὲ ἀοτρίχους φαοίν. παίζεται δὲ ἀστραγάλοις τέσ-- 
σαρσιν, καὶ εἷς ἕκαστος ἀστράγαλος πτώσεις ἔχει τέσσαρας 

ἐξ ἑβδομάδος κατὰ ἀντίϑετον συγκειμένας ὥςπερ ὃ κύβος" 
ἔχει δὲ ἀντικείμενα μονάδα καὶ ἑξάδω, εἶτα τριάδα καὶ τε-- 

τράδα" ἡ γὰρ δυὰς καὶ πεντὰς ἐπὶ τῶν κύβων μόνων πα- 
ραλαμβάνεται διὰ τὸ ἐκείνους ἐπιφανείας ἔχειν ἕξ. εἰοὶ δὲ 
αἱ ούμπασαι τῶν ἀοτραγάλων πτώσεις ὁμοῦ τεσσάρων πα-- 
ραλαμβανομένων πέντε καὶ τριάκοντα. τούτων δὲ αἷ μὲν 

ϑεῶν εἰοὶν ἐπώνυμοι, αἱ δὲ ἡρώων, αἱ δὲ βασιλέων, αἱ δὲ ἐν-- 
δόξων ἀνδρῶν, αἱ δὲ ἑταιρίδων" ai δὲ ἀπό τινων συμβεβη-- 

κότων ἤτοι τιμῆς ἕνεκα ἢ χλεύης προςηγόρευνται. λέγεται 

δέ τις ἐν αὐταῖς Στηοίχορος καὶ ἑτέρα Ἑὐριπίδης, Στηοί- 
χορος μὲν ὃ σημαίνων τὴν ὀχτάδα, ἐπεὶ ὁ ἐν Ἱέρᾳ τοῦ με-- 
λοποιοῦ τάφος ἐξ ὀκτὼ γωνιῶν συνέκειτο, Ἐὐριπίδης δὲ ὃ 
τὸν τεσσαράκοντα" εἷς γὰρ Εὐριπίδης τῶν τεσσαράκοντα 
᾿ϑήνῃσι προοτατῶν τῶν μετὰ τὴν τῶν X τυράννων κατα-- 
σταϑέντων κατάλυσιν. τῶν δὲ βόλων ὁ μὲν τὰ EE δυνάμενος 
Κῷος καὶ ἑξίτης ἐλέγετο, Χῖος δὲ ὃ τὸ ἕν καὶ κύων. λέγεται 

δέ τις καὶ παροιμία ἀπὸ τούτου, οἷον Χῖος παραστὰς 
Κῷον οὐκ ἐάσω, ἀφ᾽ οὗ καὶ Στράττις Τημνοπέδᾳ" 

Χῖος παραστὰς Κῷον οὐκ ἐᾷ λέγειν. 
ἔπαιζον δὲ ἀστραγάλοις καὶ πολλοῖς καϑάπερ καρύοις καὶ 

ὀλίγοις, τοῦ δὲ εἴδους τῶν πολλῶν τὸ μὲν ἀρτιασμὸν ἔλε-- 
γον, τὸ δὲ τρόπα, τὸ δὲ ὠμιλλαν. ἀρτιασμὸς μὲν οὖν ἐστὶ 

τὸ δραξάμενον ἀστραγάλων ἤ τινων ἄλλων ἐξετάζειν τὸν 
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συμπαίζοντα πότερον ἀρτίους ἢ περισσους κατέχει. doi 
στοφάνης Πλούτω" 

στατῆρσι δ᾽ οἱ ϑεράποντες ἀρτιάζομεν. 
τρόπα δ᾽ ἐστὲν ἡ εἰς βόϑυνον ἐκ διαστήματος βολή. Koa- 
τίνος Πυλαίᾳ" 

ἣ Διονυσίοις ἀκύλοις παίζουσ᾽ ἀνέμενοι τρόπα. 
ἡ δὲ ὠμιλλά ἔστιν, ὅταν περιγράψαντες κύκλον ἐπιῤῥίπτω-- 
σιν ἀστραγάλους ἤ τι ἄλλο, ὡς τῇ μὲν ἐντὸς βολῇ νικών-- 
τῶν τῇ δὲ ἐστὸς ἡττωμένων. Εὔπολις Κρυσῷ γένει uera 
φέρων ἐπὶ τὴν ἐκ κυχλώπων κατάχλισιν τοὔνομα οὕτως 
φησίν" ἔπειτ' εἴςειμι ἐνθάδε μείνας εἰς ὥμιλλαν κἂν μὴ με-- 
tím. X. 

P. 206. E. παιδιά τις τὸ ἀρτιάζειν, ἐν ἣ τοὺς ἀρτίους 

καὶ περισσοὺς ἀριϑμοὺς καταστοχάζονται. σημαίνει δὲ καὶ 
τὸ πληροῦν καὶ συντελεῦν. "X6. [Cfr. Beier. ad Cie. Offic. 
III. 19. p. 331.] 

E. qogutoxov] καλαϑίσκων. ἍΓ: πλεκτῶν ἀγγείων 

ἤτοι σπυρίδων. φορμίον δὲ πλέγμα τι ψιαϑῶδες παρ᾽ Ἵπ-- 
πώναστι. 

P. 207. B. ἐπηλυγισάμενος} ἐπισκιασάμενος, ἐπιχρυ-- 
ψάμενος" λύγη γὰρ ἡ σχιά. 

D. παιδοτρίβην] ἀλείπτην, γυμναστήν. 

P. 208. Α. ὀρικοῦ] τοῦ ἡμιονικοῦ" ὀρεὺς γὰρ ὁ ἡμίονος. 
P. 209. B. ψῆλαι] τὸ ἄνευ πλήκτρου τῷ δακτύλω τὰς 

χορδὰς ἐπαφᾶσϑαι. Ἢ. 

P. 216. À. ὥς γε οὑτωσὶ ἀκοῦσαι] ἀντὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν 

τὴν ἀκοήν, xar αὐτὴν τὴν πρώτην ἔντευξιν. — Xt. 
À. ἀλλόκοτον» ἐξηλλαγμένον καὶ ἰδιότροπον. 

C. τὸ καλὸν φίλον] iri τῶν τὸ συμφέρον αἱρουμένων. 

—— $$ — 
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P. 226. C. συλλήβδην] λείπει τὸ εἰπεῖν, ὃ προφυπα- 

χουυστέον. X. 

P. 228. B. Φιλαίδαι δῆμος «Ἰϊγηΐδος. 

P. 299. A. στεῖχε] ἴϑε, πορεύου. 
A. Στειριά] δῆμος Πανδιονίδος, ἀφ᾽ οὗ ἡ ὁδὸς οὕτω 

καλεῦται. 

C. διὼ τὴν τῆς ἀδελφῆς ἀτιμέαν] Θουκυδίδης οὕτω 

φησίν. t. 
D. τέως] δηλοῖ τὸ πρὸ τοῦ. Δημοσθένης" ,,0 τέως 

προςκυνῶν τὴν θύλον.““ ᾿“ριστοφάνης Θεσμοφοριαζού-- 
mu 

ἃ ᾿γὼ μόλις 

στεφανηπλοκοῦσ᾽ ἔβοσχον ἐν ταῖς μυῤῥίναις, 
τέως μὲν οὐκἄν .. . . . 

Ζωΐλος ἐν τῷ εἰς Πολύφημον iyxapo* ,,οὕτω γὰρ ὧμο-- 

γνωμόνησαν οἱ θεοὶ περὶ τῆς τιμωρίας ταύτης, ὥςτε πάν-- 

τοϑεν Ὀδυσσεὺς τέως ὁ σωζόμενος καὶ τὰς ναῦς ἀκεραίους 

περιποιούμενος περιώφϑη μετὼ τὴν ἀρὰν ὑπὸ τῆς ““8η-- 
»ἄς.““ ἐν δὲ τοῖς “Δ ριστοφάνους Τελμισσεῦσιν ἀντὶ τοῦ 
πρότερον κεῦται" 

οὐ γὰρ τίϑεμεν τὸν ἀγῶνα τόνδε τὸν τούπον 
ὥςπερ τέως ἦν, ἀλλὰ καινῶν πραγμάτων. 
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ἐν δὲ τῇ Εἰρήνη ὃ αὐτὸς ἀντὶ τοῦ ἐν τοσούτω χέχρηται, πε-- 

ρὲ Ὑπευοβόλου λέγων" 
ἀπορῶν ὁ δῆμος ἐπιτρύπου καὶ γυμνὸς ὧν 
τοῦτον τέως τὸν ἄνδρα περιεζώσατο. 

καὶ ἔτι ἐν τὴ Εἰρήνη εὕρηται ἀντὶ τοῦ ἕως" λέγει δὲ ὃ ἵππο-- 

χομῶν τὸν κάνϑαρον 

ἔρειδε, μὴ παύσαιο μηδέποτ᾽ ἐσϑίων 
τέως, ἕως αὑτὸν λάϑης διαύδαγ είς. 

καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ τῆς παυαπυεσβείας ἀντὶ τοῦ ἕως" 

rtl δὲ τοῦ Εὔβοιαν ἀποδοϑῆναι περὶ Δρυμοῦ καὶ τῆς 

πρὸς Πανάχτῳ χώρας μεϑὶ ὅπλων ἐξερχόμεθϑα. τέως δ᾽ 
ἦσαν ἔσω οἱ Φωχεῖς, οὐδέποτ᾽ ἐποιήσαμεν.“ παρὰ δὲ Φε-- 
ρεκύδη καὶ τοὔνομα τῆς Ἰωνιχῆς πόλεως, λέγω δὲ τῆς Τέω, 

κείμενον εὗρον, ὅϑεν ἣν ̓ Ανακρέων ὃ μελοποιός, ἀπὸ vot 
τέως. ὁ γὰρ ̓ ϑάμας, φησίν, ἀναχωρῶν ἐκ τῆς χώρας, εὑ-- 

ρὼν ρεαν τὴν ϑυγατέρα ἀϑύρουσαν καὶ λίϑους συμφο-. 
ροῦσαν τοὺς νῦν ὄντας ἐν Τέῳ, ἤρετο ταύτην τί ποιεῖς; 
ἡ δὲ εἶπε, , τέως σὺ ἐζήτεις ἵνα πόλιν κτίσης, εὗρον" “ἀφ᾽ 
οὗ ἀνακινηϑεὶς τὴν πόλιν ὠνόμασε Τέω. καὶ ἀντὶ τοῦ ἵνα, 

καὶ ὡς, καὶ μέχρε τούτου, καὶ ἔμπροσϑεν. ἀντίκειται δὲ τῷ 

τέως τὸ ἐν ὅσῳ. ; 

E. ἀναϑέσθϑαι] ἐπὶ τῶν πεσσῶν ἔλεγον οἱ παίζοντες" 

οἷς γὰρ μὴ κατὰ τὸ δέον ἐκίνησαν, τούτους ἀνετίϑεσαν. 
"Alles: ἀναϑέσϑαι ἀϑετῆσαι. 

——— s — 
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P. 235. C. ἐξ ὑπογυίου] ix τοῦ σύνεγγυς, ἀπερισκέ- 

πτως, παραυτά. 

C. αὐτοσχεδιάζειν») αὐτομάτως, ἀσκέπτως εἰπεῖν. 

E. ᾿Ἰσπασίαν] αὕτη ᾿Δξιόχου, Μιλησία, γυνὴ Περι- 
χκλέους, παρὰ Σωκράτει πεφιλοσοφηκυῖα, ὡς Διόδωρος iv 
τῷ περὶ Μηιλήτου συγγράμματι φησίν. ἐπεγήματο δὲ μετὰ 
τὸν Περικλέους ϑάνατον Δυσικλεῖ τῷ προβατοκαπήλῳ, 
καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔσχεν υἱὸν ὀνόματι Ποριστήν, καὶ τὸν «{υσι-- 

κλέα ῥήτορα δεινότατον κατεσκευάσατο, χαϑάπερ καὶ T«— 

ρικλέα δημηγορεῖν παρεσκεύασεν, ὡς “Ἱσχίνης ὃ Xoxga— 

τιχὸς ἕν διαλόγῳ Καλλίᾳ xai Πλάτων ὁμοίως Πεδήταις. 

Κρατῖνος δὲ Ὀμφάλη τύραννον αὐτὴν καλεῖ, χείρων Εὔ-- 

πολις Φίλοις" ἐν δὲ Προςπαλτίοις Ἑλένην αὐτὴν καλεῖ" ὃ 

δὲ Κρατῖνος καὶ Ἥραν, ἴσως ὅτι καὶ Περικλῆς ᾿Ολύμπιος 

προςηγορεύετο. ἔσχε δὲ ἐξ αὐτῆς ὁ Περισλῆς νόθον viov, 

ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐτελεύτα τῶν γνησίων προαποϑανόντων, ὡς Ἐὔ-- 

πολις Δήμοις. 

P. 236. A. Ῥαμνοῦς] δῆμος “Τἰαντίδος, ἐξ οὗ οὗτος. 

P. 587. D. βοτὰ] τὼ βοσκήματα. κατὰ πάντων δὲ 
χερσαίων καὶ πτηνῶν καὶ ἐνύδρων λέγεται ζώων, ὅσα βό- 

σχεται. 
P. 339. E. ὁ δὲ υἱὸς] τὸν Καμβύσην φησίν. 
P. 240. A. Σάρδεις] πόλις “υδίας. 

B. Ἐρέτρια] πόλις Εὐβοίας. 
Ὁ. Μαραϑὺὼν] τόπος τῆς ̓ Αττικῆς, ἀπέχων τῶν A4 07- 
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νῶν σταδίους τριακοσίους, τῇ φύσει τραχύς, δυςίππαστος, 
ἔχων ἐν ἑαυτῷ πηλούς, τενάγη, λίμνας. 

C. τῇ ὑστεραίᾳ] νόμος γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἄλλως ἐξάγειν 
elg πόλεμον, εἰ μὴ πανσέληνος ἢ. 

Ρ. 341. A. Σαλαμές] πρὸς τῇ ̓ “ττιχῆ νῆσός τε καὶ πό-- 
Jug. ᾿“Πρτεμίσιον δὲ ἄκρα τῆς Εὐβοίας, ἡ τείνουσα ἐπὶ ϑά-- 
λασσαν. ἕτερος δὲ αὐλὼν παράκειται τῇ ϑαλάσση, ἐν à ἡ 
ναυμαχία ἐγένετο. 

C. Πλαταιαὶ πόλις Βοιωτίας. 

D. Εὐρυμέδων ποταμὸς Παμφυλίας. 

P. 242. A. Τάναγρα πόλις Βοιωτίας. 

- Zwar] ἱστέον δέ, ὅτι AE 0 κωμιχός φησι" 

τῶν ἑπτὰ νήσων, ἃς δέδειχεν ἡ φύσις 
ϑυνητοῖς μεγίστας, Σικελία μέν, ὡς λόγος, 

ἐστὲν μεγίοτη, δευτέρα Σαρδώ, τρίτη 

Κύρνος, τετάρτη δ᾽ ἡ Διὸς Κρήτη τροφός, 
Εὔβοια πέμπτη στενοφυής, ἕχτη Κύπρος" 

«Ἰέσβος δὲ τάξιν ἑβδόμην λαχοῦσ᾽ ἔχει. 

Σικελία δ᾽ ἐκλήϑη ἀπὸ Σικελοῦ τοῦ βασιλεύσαντος «4 ὐσό-- 

vov, ot ὑπὸ Ἰαπύγων ἐξαναστάντες διέβησαν εἷς τὴν πάλαι 
Σιχανίαν καλουμένην. 

P. 243. A. Ἑλλήςποντον) “ϑάμαντος γυναῖκες IVi- 
φέλη xai "Ivo. αὕτη ἐπιβουλεύουσα Φρίξῳ xai Ἕλλη, τοῖς 
ἐκ ΜΝΝεφέλης τούτου παισί, πείϑει τοὺς Ur αὐτοῦ πεμ-- 

φϑέντας εἰς Δελφοὺς διὰ τὸν λιμὸν εἰπεῖν, ὅτι παύσεσϑαι 
τοῦτον ὁ ᾿“πόλλων εἶπεν, εἰ Φρίξον αὐτῷ σφαγιάσειεν. 
“Νεφέλη δὲ μαϑοῦσα τοῦτο λαμβάνει παρ᾽ Ἑρμοῦ κριόπρω-- 
ρὸν πλοῖον ὑπόχρυσον, ἐμβάλλει τε τοὺς παῖδας ἐν αὐτῷ 

πλεῖν καὶ φεύγειν. τῶν δὲ κατὰ τὴν μεταξὺ Σιγείου καὶ 

“Χεῤῥονήσου γενομένων ϑάλασσαν, ἡ Ἕλλη ἐκ τοῦ πλοίου 

εἰς τὸν βυϑὸν diit, καὶ τῷ πελάγει τοὔνομα δίδωσιν 
αὑτῆς. 

C. Μιτυλήνη] πόλις ἐν cago τῇ νήσῳ. 

E. ᾿Ἐλευσίς] δῆμος καὶ πόλις ᾿Αττικῆς. 

Ρ. 245. D. ἐντέτηχε] ἐγκεκόλληται, πέπηγεν. 

E. Κόρινθος] πόλις ἐν Πελοποννήσῳ, κειμένη ἐπὶ τοῦ 

᾿Ισοϑμοῦ. «Δεχαιὸν δὲ ἐπίνειον Κορινϑίων, ὥςπερ ὁ Πειραι- 

εὺς ᾿᾿ϑηναίων. εἰς τούτους δὲ τοὺς τόπους ἀπεδίδρασκον 
οἱ οἰκέται. 

— à — 
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P.257. A. Εἶεν] ἀγε δή. ἢ συγκατάϑεσις μὲν τῶν εἴ-- 
θημένων, συναφὴ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα. ἢ ἀναφώνημα 
ὅμοιον τοῦ ἀλλά. 

D. τὸν μέν] τὸν Θεαίτητον. 

D. τοῦ δ᾽] τοῦ νέου Xoxoccovs. 
P. 260. C. ὅτι αὐτοπώλης πᾶς ὁ τὸ ἴδιον ἐργόχειρον ἢ 

οἶνον ἢ oirov ἐξ οἰκείου γεωργίου πιπράσκων, ὁ δὲ παρὰ 
τούτων ἀγοράζων ἤτοι ὠνούμενος καὶ πιπράσχων ἄλλοις 
κάπηλος λέγεται. M. 

P. 261. D. ὅτε ἄλλο βοηλάτης καὶ ἄλλο βουφορβός, xai 
ἄλλο ἱπποκόμος καὶ ἄλλο ἱπποτρόφος. X. 

P. 265. B. νεαλὴς ὃ πρόσφατος. κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν ἁλσὶ 
παττομένων ἡ λέξις. ἔστι δὲ καὶ ὃ νεωστὶ ἑαλωκὼς ἰχϑύς, 
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xai δὴ καὶ ὁ νεωστὶ ἁλισϑείς. 
Ammonius.) 

P. 280. C. πιλητικήν] τὴν ἐξ ἐρίων πίλησιν. 

P.285. A. xouwóc] τωϑθαστής, γελοιαστής, σχωπτι- 

κός, ἢ καλός, ἢ μέτριος. 

D. ἢ που] ἴσως, σχεδόν. τὸ δὲ | πού γε, πολλῷ πλέον. 

P.298. D. τρίγωνοι πίνακες οἱ κύρβεις, ἐν οἷς οἱ περὶ 

τῶν ἱερῶν νόμοι ἐγγεγραμμένοι ἦσαν καὶ πολιτικοί: ἄξονες 

δὲ τετράγωνοι, ἐν οἷς οἱ περὶ τῶν ἰδιωτικῶν. τινὲς δὲ ἀδιά-- 

φορα ταῦτα φασίν. 

P. 307. C. βλακικά] εὐήϑη, μωρά, ἀνόητα, ἀπὸ ἰχϑύ-- 
os καλουμένου βλακός, ὁμοίου σιλούρῳ, ἀχρήστου τοσοῖ-- 

τον ὡς μηδὲ κυνὶ βρώσιμον εἶναι. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν Κύμη 
χωρίου, τῆς Βλακείας. 

P. 810. E. εὐήτριον»] ἱμάτιον εὐῦφές. ἤτριον δὲ ἔνδυμα 
ὑμενῶδες. 

(Cfr. Hesych. Etym. M. et 

SCHOLIA IN MINOEM. 

P.315. B. Καρχηδών] ἐν Aii, πόλις διάσημος, ἧς οἱ 
πολῖται οὕτοι. 

C. ᾿“ϑάμας] «Ἵϊόλου τοῦ Ἕλληνος καὶ Alvaoérns τῆς 
“4ηϊμάχου, βασιλεύων Βοιωτίας, ἐκπίπτει διά τινας τύχας 

αὐτῆς" ᾧπερ ὁ Πύϑιος χρᾷ ἐκεῖσε κατοικεῖν, οὗ ὑπ᾽ ἀγρίων 

ζώων» ξενισϑῆ. ἐλϑόντος δὲ καϑ' ἣν χώραν λύχοι χρέα προ-- 

βάτων διενέμοντο, αὐτοὺς μὲν διὰ δέος φασὶ φυγεῖν, συνέν-- 
τα δὲ τοῦτον οἰκῆσαί τε αὐτοῦ, καὶ τῇ ““'ϑαμαντίᾳ καὶ τοῖς 

ἀπὶ αὐτοῦ τῆς οἰχείας κλήσεως μεταδοῦναι. 

Ο. ἐγχυτριστρίας] τὰς χοὰς τοῖς τετελευτηχόσιν ἐπιφε-- 
ρούσας, ὡς ἐπὶ τοῦδε. ἔλεγον δὲ καὶ τὸ βλάψαι καταχυτρί- 

σαι, ὡς ᾿Αριστοφάνης. λέγονται δὲ καὶ ὅσαι τοὺς ἐναγεῖς 
καϑαίρουσιν, αἷμα ἐπιχέουσαι τοῦ ἱερείου. ἔτι δὲ καὶ αἱ 

ϑρηνήτριαι, καὶ δὴ καὶ αἱ μαῖαι αἱ ἐκτιϑεῖσαι ἐν χύτραις τὰ 

βρέφη. 
P. 816. A. ἀλλ᾽ ἀεὶ] τὸ ἀλλὰ λαμβάνεται καὶ ἀντὲ τοῦ 

ἔστω, καὶ ἀντὶ τοῦ ὅταν δέ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἔπειτα δέ. 

P. 818. B. Μαρσύας Ὑάγνιδος ὁ πρῶτος μετὰ “48η- 

vàv αὐλῶν εὑρετής, εἶτα Φρυγίου xai Μιξολυδίου ἁρμο-- 
νίας. οὗτος ἐς τοσοῦτον προῆλθεν αὐλητικῆς, ὡς περὲ αὐ-- 

τῆς ἐρίσαι ᾿“πόλλωνι, τοῦ πλεονεκτήσαντος τὴν κρίσιν ποι- 
ουμένων Μουσῶν. καὶ δὴ νικηϑεὶς oz αὐτοῦ δίδωσι δίκην 
τῆς ἥττης τὸ δέρμα δαρείς" οὗ δὴ ἀπὸ τοῦ σώματος δυέν-- 

τος αἵματος ποταμὸς προῆλϑεν ὁ τούτῳ ὁμώνυμος. Ὄλυμ-- 
πον δέ τινες οὐ Φρύγα, Μυσὸν δέ φασι, καὶ τοῦτον γενέ- 

σϑαι πρῶτον χρουμάτων εὑρετήν. 
P. 319. B. ἐννέωρος] ἐνναέτης᾽" ὦρος γὰρ ὁ ἐνιαυτός" 

ἤγουν ἀπὸ ἐννέα ἐτῶν ἄρξας, ἢ ἐννέα ἔτη βασιλεύων. 
E. συμπαίστην] συμπαίγμονα. 
P. 321. Α. ἐντείνοντες] πληγὰς διδόντες. 
A. τοὺς δασμούς] «Αϊγέως τοῦ Πανδίονος βασιλεύοντος 

᾿᾿ϑηνῶν, κατὰ τὴν τῶν Παναϑηναίων ἑορτὴν ““νδρόγεως ὃ 
M(vo πάντας ἀγῶνας νικᾷ. τοῦτον “Δἱγεὺς στέλλει μὲν ἐπὲ 

τὸν ΜΙαραϑώνιον ταῦρον, διαφϑείρεται δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἢ ὥς 
τινες, πορευόμενος ἐπὶ Θήβας διὰ τὸν “αἴου ἀγῶνα πρὸς 
τῶν ἀνταγωνιστῶν διὰ φϑόνον ἀπόλλυται. 0 μαϑὼν MC- 
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νως ᾿ϑήνας τε πολεμεῖ καὶ Μέγαρα εἶλε, μὴ οἷός τε δ᾽ ὧν 
πορϑῆσαι ταύτας, εὔχεται τῷ Διὶ παρ᾽ “Ιϑηναίων δίκην 
λαβεῖν" xal διὰ τοῦτο λιμὸς ἐνοκήπτει τούτοις καὶ λοιμός. 

χρωμένων δὲ περὶ τῆς τούτων ἀπαλλαγῆς ἀνεῖπεν 0 24710) - 

λων δίκας Mívo δοῦναι, ἃς ἂν αὐτὸς αἱρῆται. Μίνως δὲ 

χελεύει δεκέτεις κόρους ἑπτὰ καὶ κόρας ἴσας ἀόπλους πέμ-- 

πειν κατ᾿ ἔτος τῷ Μινοταύρῳ βορὰν κατὰ τὸν λαβύρινϑον, 

ὃς ὑπὸ Δαιδάλου κατεσκεύαστο χῶρός τις σκολιός. Θη- 

σεὺς δὲ μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν κατὰ τὸ τρέτον ἔτος εἰς τὸν δα-- 
σμὸν καταλεγεὶς τόν τε Μινόταυρον ἀναιρεῖ, καὶ παύει τὴν 
εἰς Κρήτην πομπὴν τοῦ δασμοῦ. περὶ τούτου οὖν ἐνταῦϑά 

φησιν. 
D. φλαῦρον] κακόν, ὡς νῦν, ἢ φαῦλον, ἢ κοῦφον κακόν. 

τινὲς δὲ φλαῦρον μὲν τὸ μωιρὸν κακόν, φαῦλον δὲ τὸ μέγα. 

— o -——— — 
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P. 327. A. ed. Steph. Πειραιεύς] πόλις ritis καὶ 
ἐπίνειον LA volum ἤγουν λιμήν, ἢ δυμητήριον. 

A. ἑορτὴν ἐνταῦϑα τὴν τῶν μικρῶν Παναϑηναίων 

φησίν" ἦν γὰρ καὶ μεγάλα, καὶ ταῦτα μὲν γον εἰς ἄστυ, 

Ἑκατομβαιῶνος μηνὸς τρίτῃ ἀπιόντος" ἐν οἷς πέπλος τις 
ἀνήγετο τῇ “ϑηνᾷ, xa ὃν ἐδείκνυτο ἡ κατὰ τῶν Γιγάν-- 

των ταύτης τε καὶ τῶν Ολυμπίων νίκη ϑεῶν. τὰ δὲ μικρὰ 
Παναϑήναια κατὰ τὸν Πειραιᾶ ἐτέλουν, ἐν οἷς καὶ πέπλος 
ἄλλος ἀνεῖτο τῇ ϑεῷ, καϑ᾽ ὃν ἣν ἰδεῖν τοὺς ᾿4ϑηναίους, 
τυοφίμους ὄντας αὐτῆς, νικῶντας τὸν πρὸς ᾿“τλαντίνους 

πόλεμον" ἃ δὴ τοῖς Βενδιδείοις καλουμένοις εἵπετο. τού-- 
των δὲ καὶ Θρᾷκες ἐκοινώνουν, ἐπεὶ καὶ Βένδις παρ αὐτοῖς 

ἡ “Ἄρτεμις καλεῖται, καὶ αὕτη τιμωμένη κοινῇ παρ ἀμφοῖν. 

ταῦτα δὲ ἐτελεῦτο Θαργπλιῶνος ἐννάτῃ ἐπὶ δέκα. 

P. 898. B. Παιανιά, δῆμος Πανδιονίδος, ἐξ οὗ οὗτος. 

C. ϑαμίζεις] συχνάζεις. 

D. αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιϑυμίαι] ὡς φιλολόγου Σω-- 

χράτους καὶ ζητητικοῦ ὄντος, καὶ λόγων εἰωϑότος ἀνευρί-- 

σχεῖν πηγάς, οἱ προκείμενοι λόγοι Κεφάλῳ. 
P. 8329. A. τὴν παλαιὰν παροιμίαν] τὴν κολοιὸς ποτὲ 

κολοιὸν ἱζάνει" φιλάλληλον γὰρ τουτὶ τὸ ζῶον. τάττεται 

δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν τοῖς ὁμοίοις προφομιλούντων. 
B. προπηλαχίσεις] ὕβρεις ἢ διασυρμούς. 
B. ὑμνοῦσιν] ἀντὶ τοῦ ὀδύρονται, λοιδοροῦσι, μέμ-- 

φονταῖι, κατ᾿ εὐφημισμόν. 
E. “Σέριφος νῆσος μία τῶν Κυκλάδων καὶ πόλις ἐν αὐ-- 

aj οἱ δ᾽ ἐξ αὐτῆς Σερίφιοι. 

P. 330. B. χρηματιοτής] χρημάτων ποριοτής. 
P. 331. Α. ἀεάλλοιοα] τρέφουσα, τιϑηνοῦσα, σαίνου-- 

σα. συναορεῖ δὲ ἤγουν συνήρτηται. 

P. 333. Α. ξυμβόλαια] σημείωσαι, ὅτε συμβόλαιά φη-- 

σι τὰ κοινωνήματα. 
E. περὶ πυχτικῆς εὑρήσεις, ὁποία τις ἦν, μετὰ φύλλα 

δύο, ἐν ᾧ καὶ περὶ παγκρατίου διαλαμβάνεται. 
P. 334. B. οἶμαι, γράφεσϑαι ὀφείλει, ὑπὲρ πάντας 

ἀνϑρώπους κεχάσϑαι. 

P. 335. C. ἀφέππους] ἀπείρως ἔχοντας ἱππικῆς. 
Ῥ. 386. B. εὐηϑίζεσϑε] μωραίνετε, ἀνοηταίνετε, εὐ-- 

φήμω:. 

P. 337. À. ἀνεκάγχασέτε μάλα Σαρδάνιον] παροιμία 
ἐπὶ τῶν im ὀλέϑρῳ τῷ σφῶν αὐτῶν γελώντων. οἱ γὰρ τὴν 

Σαρδὼ κατοικοῦντες, ὥς φησι Τίμαιος, ἐπειδὰν αὐτοῖς 

ἀπογηράοκωοιν οἱ γονεῖς καὶ νομίσωσιν ἱκανὸν βεβιωκέναι 

χρόνον, ἄγουσιν αὐτοὺς ἐπὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ μέλλουσι ϑά- 

ψαι, κακεῖ λάκκους ὀρύξαντες Ez ἄχρων χειλῶν τοὺς μελ-- 

λοντας ἀποϑνήσκειν καϑίζουσιν, ἔπειτα ἕκαστος αὐτων 

σχίζαν ἔχων τύπτει τὸν ἑαυτοῦ πατέρα καὶ εἰς τοὺς λάκ-- 

xovg περιωϑεῖ" τοὺς δὲ πρεοβύτας χαίροντας ἐπὶ τὸν ϑά- 

vorov παραγίνεοϑαι ὡς εὐδαίμονας, καὶ μετὰ γέλωτος 

xoi εὐθυμίας ἀπόλλυοϑαι. ἐπεὶ οὖν γελᾶν μὲν ovvégou- 

γεν, οὐ πάνυ δὲ ὁ γέλως ἐπ᾿ ἀγωϑῷ τινὶ ἐγίνετο, παρὰ τοῖς 

Ἕλληοι τὴν προκειμένην ῥηϑῆναι παροιμίαν. Κλείταρχος 

δέ φησι τοὺς Φοίνικας, καὶ μάλιοτα Καρχηδονίους, τὸν 

Κρόνον τιμῶντας, ἐπάν τινος μεγάλου κατατυχεῖν σπεύ-- 
δωοιν, εὔχεσϑαι καϑ' ἑνὸς τῶν παίδων, εἰ περιγένοιντο τῶν 

ἐπιϑυμηϑέντων, καϑαγιεῖν αὐτὸν τῷ ϑεῷ. τοῦ δὲ Κρόνου 

χαλκοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ἑστῶτος τὰς χεῖρας ὑπτίας ἐχτετακό-- 
τος ὑπὲρ κριβάνου χαλκοῦ, τοῦτον ἐκκαίειν τὸ παιδίον. τῆς 

δὲ φλογὸς τοῦ ἐχκαιομένου πρὸς τὸ σῶμα ἐμπιπτούοης, 
συνέλκεσϑαί τε τὰ μέλη, καὶ τὸ στόμα σεσηρὸς φαίνεσϑαι 

τοῖς γελῶσι παραπλησίως, ἕως ἂν συσπασϑὲν εἰς τὸν κρί- 
Bevov παρολίσϑη. τὸν οὖν σεσηρότα γέλωτα σαρδάνιον 

ἐντεῦϑεν λέγεοϑαι, ἐπεὶ γελῶντες ἀποϑνήσκουσι" σαίρειν 

δέ ἐστι τὸ διέλκειν τὸ οτόμα καὶ χαίνειν. Σιμωνίδης δὲ 

ἀπὸ Τάλω τοῦ χαλκοῦ, ὃν Ἥφαιστος ἐδημιούργησε Μίνῳ 

φύλαχα τῆς νήσου ποιήοαυσϑαι, ἔμψυχον ὄντα, τοὺς πε-- 

λάζοντάς φησι κατακαίοντα ἀναιρεῖν" ὅϑεν ἀπὸ τοῦ οε-- 
οἠρέναι διὰ τὴν φλόγα τὸν οαρδάνιόν φῆσι λεχϑῆναι γέ- 

λωτα. ὁμοίως καὶ Σοφοκλῆς ἐν Δαιδάλῳ. ἤκουσα δέ, φη-- 

oiv ὁ Ταῤῥατϊος, ἐγχωρίων λεγόντων, ὅτι ἐν Σαρδόνι γίγνοι-- 

τὸ βοτάνη σελίνῳ παραπλησία, ἧς οἱ γευσάμενοι δοκοῦσι 

μὲν γελῶντες, σπασμῷ δὲ ἀποϑνήσκουσιν" οὕτω δὲ Xag00— 
γιος ἂν λέγοιτο, καὶ οὐ Σαρδάνιος. μήποτε οὖν τὸ Oppo 

κόν, ὅϑεν xoi ἡ παροιμία ἴσως ἐῤῥύη, 

μείδησε δὲ ϑυμῷ 

σαρδάνιον μάλα τοῖον, 

τὸν ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν χειλῶν γέλωτα xc μέχρι τοῦ σεοηρέναι 

γιψνόμενον σημαίνει. 

P. 8388. C. οὗτος ὁ Πουλυδάμας ἀπὸ Σ᾽ χοτοὐσσης ἦν, 
πόλεως Θεσσαλίας, διασημότατος παγχυατιαοτής, ὑπερ-- 

μεγέϑης, ὃς ἐν Πέρσαις παρ Ὥχῳ γενόμενος τῷ βαοιλεῖ 

λέοντας ἀνεῖλε καὶ ὡπλιομένους γυμνὸς κατηγωνίσατο. 

C. παγκρατιαστὴς ὁ παγκράτιον ἀγωνιζόμενος. ἔστι 
δὲ τοῦτο ἀγών τις ἐξ ἀτελοῦς πάλης καὶ ἀτελοῦς πυγμῆς 

συγκείμενος. καὶ δήλη μὲν ἡ πάλη, πυγμὴ δὲ τὸ πρὶν 
ἐοχευάζετο οὕτως. εἰς στρόφιον, ὅ ἐστι στρογγύλον ζωνά-- 

ριον, οἱ τέσοαρες τῶν δακτύλων ἐνεβιβάζοντο, καὶ ὑπερέ- 

βαλλὸον τοῦ στροφίου τοσοῦτον ὅσον, εἰ συνάγοιντο, πὺξ 
εἶναι. ξυνείχοντο δὲ ὑπὸ σειρᾶς, ἣν καϑάπερ ἔρεισμα ἐβέ- 
βληντο ἐκ τοῦ; πήχεος. νυνὶ δ᾽ αὖ μεθέστηκε" ῥινοὺς γὰρ 
τῶν πιοτάτων βοῶν ἕψοντες, ἱμάντα ἐργάζονται πυχτι- 
κὸν ὀξὺν χαὶ προεμβάλλοντα" 0 δὲ ἀντίχειρ οὐ συλλαμ-- 

βάνει τοῖς δαχτύλοις τὸ πλήττειν, ὑπὲρ συμμετρίας τῶν 

τραυμάτων, ὡς μὴ πᾶσα ἡ χεὶρ μάχοιτο. ταῦτα Φιλό-. 

στρατός φησιν ἐν τῷ περὶ γυμναστικῆς. 
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P. 340. D. συκοφάντης λέγεται ὁ ψευδῶς τί τινος κα-- 

τηγορῶν. κεκλῆσϑαι δ᾽ οὕτω παρ᾿ ZA ϑηναίοις πρῶτον εὑ-- 

ρεϑέντος τοῦ φυτοῦ τῆς ουχῆς, καὶ διὰ τοῦτο κωλυόντων 

ἐξάγειν τὰ οὔκα. τῶν δὲ φαινόντων τοὺς ἐξάγοντας συκο-- 

φαντῶν χληϑέντων, συνέβη xoc τοὺς ὁπωςοῦν κατηγο-- 

ροῖντάς τινων φιλαπεχϑημόνως οὕτω προςαγορευϑῆναι. 

[Cfr. Schol. ad Arist. Plut. 31. et Ather III. 6. Boeckh. 

Oecon. Att. I. p. 46.] 
P. 341. A. ὡς ἔπος εἰπεῖν] τὸν ὡς φαίνεται μόνον, xai 

ὡς y λόγῳ μόνον εἰπεῖν. 

P. 841. C. ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα] παροιμία ἐπὶ 
τῶν xc ἑαυτῶν τι ἢ ἀδύνατα ποιεῖν ἐπιχειρούντων λε-- 

γομένη. 

P. 348. A. τέτϑη] μάμμη, ἡ πατρὸς ἢ μητρὸς μήτηρ. 
A. κορυζῶντα] μωραίνοντα, μυξάζοντα" κόρυζα γὰρ 

ἡ μύξα, ἣν οἱ ᾿“ττικοὶ κατάῤῥουν φαοίν. 

B. ἄλλως περ ἡγεῖσϑαι διαν.Ἷ γρ. ἄλλως περ ἡγεῖ δια-- 
γοεῖσϑαι. 

P. 844. Α. ὅσια] ὅσια τὰ βέβηλα, εἰς ἃ ἔστιν εἰςιέναι, 

ὡς ᾿ριοτοφάνης «Τυσιστράτῃ 
ὦ ztóvzt. Εἰλείϑυῤ, ἐπίσχες τοῦ τόκου, 

ἕως ἂν εἰς ὅσιον ἀπέλϑω χωρίον. 
καὶ ὅσια χρήματα τὰ μὴ ἱερά. λέγεται δὲ καὶ τὸ Διονύσιον 

ὅσιον. TAÀÀleg. Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τιμοχράτους 
τὰ μὲν τῶν ϑεῶν χρήματα ἱερά, τὰ δὲ κοινὰ τῆς πόλεως 

ὅσια ὀνομάζει. 
€. οἱ κατὰ μέρη] τὸ ἑξῆς οὕτως" οἱ κατὰ μέρος τῶν 

τοιούτων κακουργημάτων ἀδικοῦντες. 

P. 846. C. ἀρνυμένους] ἀντὶ τοῦ χαταλλαττομένους. 

P. 347. A. ἢ ζημίαν] τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεοϑαι, 
ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ. 

P. 347. D. ἐπιτρέψαι] τὴν ἀρχὴν δηλονότι ἀναλαβέ- 

σϑαι. 

D. πράγματα] ἀντὶ τοῦ φροντίδας" ἐξ οὗ καὶ πολυ-- 

πράγμων ὃ πολύφροντις. 
P. 348. Α. κατατείναντες} ἀντὶ τοῦ διεξελϑόντες λό-- 

7γ0» μακρόν. 

B. ἀνομολογούμενοι) ἀντὶ τοῦ ὁμολογοῦντες. 

P. 349. B. ἀστεῖος] νῦν ἀντὶ τοῦ γελοιώδης τὸ ἀστεῖος 
χεῖται. σημαίνει γὰρ καὶ τὸν εὐσύνετον καὶ εὐπρόςωπον 

χαὶ χαρίεντα. 

P. 851. E. πράττει») ἀντὶ τοῦ μετὰ πίοτεως καὶ ἀσφα- 

λείας τι ποιεῖν. 

P. 352. B. εὐωχοῦ] ἀντὶ τοῦ ἀπόλαυε. 
P. 353. A. σμίλη Poriv ὄργανον τμητικόν, ἰσόπεδον 

τὴν βάσιν ἔχον, ὡς τοὐναντίον ὃ τομεὺς κυκλοτερῆ. ἔστι δὲ 
σκυτοτομικὰ ἐργαλεῖα. 

——À e $e — 
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P. 361. B. κατ᾽ «ἀἹσχύλον] «ἱσχύλου iEAuquagaov: 

οὐ γὰρ δοκεῖν δέταιος ἀλλ᾽ svo ϑέλων, 

βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, 

ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 

C. τέγγεσϑαι] εἴκειν, ἐνδιδόναι, ὡς νῦν" καὶ βρέχε-- 

σϑαι. 

P. 362. A. ἀνασχινδυλευϑήοεται) ἀντὶ τοῦ ἀναοκολο-- 
σι nostra. 

D. ἀδελφὸς ἀεὶ παρείη, ὅτε προτιμητέον τοὺς oixe(ovc 
εἰς βοήϑειαν. Πλάτων ἐμνήσθη ἐνταῦϑα. παρῆκται δὲ 
ἔσως παρὰ τὸ Oy ιχὸν 

ἤ τι κασιγγήτοις ἐπιμέμφεαι, οἷσί περ ἀνὴρ 
μαρναμένοισι πέποιϑε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται. 

P. 363. D. παῖδας γὰρ παίδων» ἐξ Ἡροδότου, ἀπὸ 
τοῦ δοϑέντος χρησμοῦ Γλαύκῳ τῷ «Δάκωνι, ὡς 

ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισϑεν ἀμείνων. 

P. 364. A. ὡς ἐπὶ τὸ πλῆϑος) ἀντὲ τοῦ ὡς ἐπὲ τὸ πολύ. 
B. ἀγύρται] οἱ ἀγείροντες ὄχλον ἐφ᾽ ἑαυτοὺς χυδαῖον. 

C. ἀκεῖσϑαι] ϑεραπεύειν. 
D. λιστοί] ἀντὲ τοῦ λιταζόμενοι, λιταῖς εἴκοντες. 

E. βίβλων) περὶ ἑπωδῶν καὶ καταδέσμων καὶ καϑαρ-- 

σίων καὶ μειλιγμάτων καὶ τῶν ὁμοίων. 
E. ὅμαδον] συναγωγὴν ἢ ϑόρυβον, ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ 

αυδᾶν. 

P. 365. C. κύριον] τὸ δοχεῖν κύριόν ἔστιν. 
P. 861. B. οὐ τὸ δίκαιον] σημείωσαι τὸ δριμὺ τῆς 

ἐπιβολῆς. 

C. ἐπειδὴ οὖν ὡμολόγησας] εἶπε γὰρ ἐν ἀρχῇ ὅτι δὲ- 
καιοσύνην ϑετέον ἐν τῷ καλλίοτῳ εἴδει τοῦ ἀγαϑοῦ, ὃ καὶ 

δὲ αὑτὸ xai διὰ τὰ dz αὐτοῦ γινόμενα ἀγαπητέον τῷ 
μέλλοντι μακαρίῳ ἔσεσθαι. 

D. τῶν μὲν ἄλλων] ὧν προεῖπε ποιητῶν. 

D. ἀνασχοίμη»] ἤγουν ἀποδεχοέμην. 

P. 868. A. ἐλεγεῖα aat, ἢ ϑρῆνοι, ἢ μῦϑοι" ἔνϑεν καὶ 
τὰ ἐπιτάφια ποιήματα ἐλεγεῖα καλοῦνται. 

A. Μέγαρα πόλις περὶ τὸν Ιοϑμόν, ἀνὰ μέσον Πελο 

ποννήσου zai ᾿Αττικῆς καὶ Βοιωτίας. 
P. 370. D. σμινύην] σκαφίον. τινὲς δὲ ἀξίνην, ἐκ τοῦ 

ἑτέρου μέρους δικελλοειδῆ. 

Ῥ. 872. Β. ἄλφιτα κυρίως μὲν τὰ ἀπὸ πεφρυγμένων καὶ 
ἀλεσϑεισῶν κριϑῶν ϑραύοματα, καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὰ 

ἀπὸ πυρῶν ἢ φακῶν.  [Conf. Sturz. ann. ad Etym. M. p. 

727. qui vulg. zai τὰ ἀπὸ πυρῶν δοακῶς primus emen- 

davit.] 
B. πέψαντες ἀρτοποιήσαντες, μάξαντες δὲ φυράσαν-- 

τες, ζυμώσαντες. ἢ ἄλφιτα ἀπὸ τῶν χριϑῶν πέψαντες, 
ἄλευρα ἀπὸ τῶν πυρῶν μάξαντες. 

C. βολβούς βοτάνης εἶδος ποιᾶς. [Complet Schol. 

Bastius App. ad Epist. crit. p. 44. et Paris. 1807. sic: 

Βαρύνεται δέ, ἔπειδη κύριον (βόλβος)" ὅτε δὲ προςηγορι- 

χόν, βολβός, ὀξύνεται.] 
C. τραγήματα παρὰ ““άκωοι τὰ παρ ἡμῶν τρωγάλια. 
C. σποδιοῦσι] ἀντὶ τοῦ εἰς σποδὸν ἤγουν el; ἀνϑρα- 

xiv ἐσβεομένην ἑψήσουοιν. 
E. φλεγμαίνουσαν) τρυφῶσαν, ἐπηρμένην, μεγαλαυ-- 

χουμένην. 

P. 378. A. πέμματα] πλακούντια. 
C. χομμωτριῶν] κόμμε λέγεται τὸ ἐκ τῶν δένδρων, ἅτε 

δὴ δάκρυον, ἀποῤῥέον ὑγρόν, ᾧ χρῶνται πρὸς τὰς τρίχας 
τῶν γυναικῶν, ὥςτε μὴ διαχεῖσθαι αὐτάς, ἀλλὰ μένειν ὡς. 

ἄγαν συνημμένας ἐφ᾽ οὗ βεβούληνται σχήματος αἱ κομμώ-- 

τριαι" παρ᾽ ὃ καὶ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόμμεος λέγονται, καὶ ἡ 
τέχνη κομμωτιχή. 

C. συβωτῶν] σημείωσαε, ὅτι τὰς σῦς ἀπαγορεύει Πλά-- 
τῶν τοῦ ἐοϑίεσϑαι ἐν τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ. 



SCHOLIA IN REMPUBLICAM LIB. II. ET III. 

P. 376. À. κομψόν») νῦν τὸ σπουδαῖον xai ἀγαϑόν" 
σημαίνει δὲ καὶ τὸ πανοῦργον καὶ ἀπατητικὸν καὶ πιϑα-- 

νὸν καὶ τεχνικὸν καὶ ἀστεῖον καὶ περίλαλον. 

P.379. D. βούβρωοτις] πονηρία, ἢ μέγας λιμός. οἱ δὲ 
οἴστοον ἢ ἀοϑένειαν. 

P. 380. E. εἰλήσεω»] τῶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐχκαύσεων. 
P. 381. E. ἐκδειμωτούντων] ἀντὲ τοῦ ἐκδειματούτωσαν, 

᾿ἀττικῶς. 
P. 382. D. ἔνι] ἀντὲ τοῦ ἐστίν, ᾿Αττικῶς. 

P. 383. B. παιῶνα] ἀλαλαγμὸν ἐπὶ εὐτυχίᾳ, ὡς νῦν, 
ἢ νίκη. 

C. χορὸν οὐ δώσομεν) ἀντὶ τοῦ οὐκ εὐδοκιμήσομεν 

καὶ νικήσομεν. χορὸν διδόναι γὰρ ἔλεγον ἐν ἴσῳ τῷ εὐδο-- 

κιμεῖν καὶ νικᾶν" παρὰ γὰρ τοῖς “ϑηναίοις χοροῦ ἐτύγ-- 
χανον κωμῳδίας καὶ τραγῳδίας ποιηταὶ οὐ πάντες, ἀλλ᾽ 

οἱ εὐδοκιμοῦντες καὶ δοχιμασϑέντες ἄξιοι. 

$$ 6c 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. IIl. 

P.387. C. ἐνέρους τοὺς νεχρούς, ἀπὸ τοῦ iv τῇ ἔρᾳ 

(ὅ iov: γῆ) κεῖσϑαι. ἀλίβαντας δὲ τόπους ἐν “Ἅιδου, ἢ καὶ 
αὐτοὺς τοὺς νεκροὺς νοητέδν, διὰ τὴν τῆς λιβάδος ἀμε-- 

ϑεξίαν. 

P. 388. D. σχολῇ ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. ἀπὸ κοινοῦ δὲ 
τὸ σχολῇ ἂν ἑαυτὸν ἐπιπλήξειεν. οὐ μόνον, φησί, τοὺς ἄλ-- 
λους οὐ κωλύσει, &ÀX οὐδὲ ἑαυτόν. 

B. ταῦτα πρὸς τὸν ᾿“δείμαντον ἔτι Σωκράτης λέγει, 

τῇ συνήϑει χρώμενος εἰρωνείᾳ. 
P. 391. Α. ὀκνῶ] ἀντὲ τοῦ εὐλαβῶς ἔχω. 

A. ἀπὸ χοινοῦ τὸ οὐδ᾽ ὅσιον. 
A. ἀγχίσποροι] ἐγγὺς γένους. 
C. ἀπερεῖν] ἀπαγορεύειν. 
D. ἐὰν ὁμολογῇς] ἐάν, φησίν, ἀβασανίστως ὁμολογή-- 

σὴς ἀγαϑὸν εἶναι τὴν δικαιοσύνην, κακὸν δὲ τὴν ἀδικίαν, 

ἔχω τὸ ζητούμενον. εἰ δὲ λόγῳ δουλεύοιμεν, δεῖ πρῶτον 
ἡμᾶς διορίσασϑαι τὴν τῆς δικαιοσύνης οὐσίαν. 

P. 392. D. γελοῖος] ἀστεῖον. 

P. 393. B. ᾿Ιϑάκη νῆσος πρὸς τῇ Κεφαλληνίᾳ. 

P. 394. C. τραγῳδία ἐστὲ ποίησις ἔμμετρος πρὸς 

ἅμιλλαν ὠδῆς Exi δεινοπαϑείᾳ προςώπων τε καὶ πραγμά-- 

τῶν γιγνομένη, zo. ἣν τῷ νικήσαντι τράγος ἔπαϑλον ἐδί- 

δοτο, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔσχε. κωμῳδία ἐστὲ ποίησις ἔμ-- 

μέτρος καὶ αὐτὴ πρὸς ἅμιλλαν ὠδῆς, πρότερον μὲν ἐφ᾽ 
ἱλαρότητί τινι καὶ καρπῶν συγχομιδὴ γιγνομένη, μετὰ 

τοῦτο δὲ καὶ imi διαβολῆ καὶ ἐνδείξει πονηρῶν προςώπων 

τε καὶ πραγμάτων εἷς σωφρονισμὸν ποιουμένη, καϑ' ἣν 

τῷ νικήσαντι γλεῦχος ἔπωαϑλον ἐδίδοτο, ὃ τρύγα ἐκάλουν. 

παρὸ καὶ ἥδε τὸ πρὶν τρυγῳδίω κοινῶς ἐλέγετο" ὕστερον 
δέ, ἀπὸ τοῦ xarà κώμας ἄρξασϑαι ταύτην πρὶν εἰς ἄστυ 

μετελϑεῖν, κωμῳδίω ὠνομάσϑη. 

C. ὁ διϑύραμβος γράφεται μὲν εἰς Διόνυσον, κεκινη-- 
μένος καὶ πολὺ τὸ ἐνθουσιῶδες μετὰ χορείας ἔχων, κέκλη-- 
ται δὲ ἀπὸ τῶν συμβάντων περὶ αὐτόν. ὀνομάζεται γὰρ 

οὕτως ἢ ἀπὸ τοῦ xcr& τὴν Νύσαν ὑπὸ ἄντρῳ διϑύρῳ 
τραφῆναι, ἢ διὰ τὸ λυϑέντων τῶν δαμμώτων ἐκ τοῦ Διὸς 
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μηροῦ εὑρεθῆναι, ἢ διὰ τὸ δόξαι γενέσϑαι δίς, ἔκ τε τῆς 
Σεμέλης καὶ τοῦ μηροῦ τοῦ Διός. εὑρεϑῆναι μὲν τὸν δι- 
ϑύραμβον ἐν Κορίνϑῳ ὑπὸ ᾿“ρίονός φασι. τῶν δὲ ποιη-- 
τῶν τῷ μὲν πρώτῳ βοῦς ἔπαϑλον ἦν, τῷ δὲ δευτέρῳ ἀμφο-- 

ρεύς, τῷ δὲ τρίτω τράγος, ὃν τρυγὶ χκεχριομένον ἀπῆγον. 

P. 396. B. ἔστι τι εἶδος λέξεως] τὸ ἀπαγγελτικὸν ἅμα 

καὶ τὸ τῶν σπουδαίων μιμητικόν. τοῦτο γὰρ μόνον τὸ εἴ-- 
δὸς τῆς διηγήσεως ἀγαπᾷ ὁ Πλάτων ἐν τῇ ἀριστοχρατίᾳ. 

P. 397. D. ἀκροατῶν] οἶμαι μὴ ἀκροατῶν, ἀλλ᾽ 
ἀκράτων δεῖν γράφεσθαι. 

D. ἡ ἐμὴ νικᾷ] κατ᾽ ἔλλειψιν τοῦ ψῆφος ἢ γνώμη. 
P. 398. À. μύρον κατὰ τῆς χεφαλῆς] παροιμία ἐπὶ 

τῶν ἀπὸ τῆς χρείας ἀφιεμένων. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἑορτῶν 

ἐοίκασιν οἵ ἄνϑρωποι μύρῳ κατὰ τῆς κεφαλῆς χαταχεῖ- 

σϑαι, ὡς ἂν σχολάζοντες ἀπὸ τῶν ἔργων xai μόνον σχο-- 

λάζοντες ϑυμηδίᾳ. καὶ πάλιν τοῖς ἀπὸ δουλείας μεταγο-- 

μένοις ἐπὶ ἐλευϑερίαν ἐρίου κάταγμα κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐν-- 
δεσμούμενον τὸ ἐπίσημον. ἄλλως. μύρου καταχέειν τῶν 

ἐν τοῖς ἁγιωτάτοις ἱεροῖς ἀγαλμάτων ϑέμις ἦν, ἐρίῳ τε 
στέφειν αὐτώ, καὶ τοῦτο xard τινα ἱερατικὸν νόμον, ὡς ὃ 
μέγας Πρόκλος φησίν. 

P.399. Α. ὁ Πρόκλος φησὶ τὴν μὲν Δώριον ἁρμονίαν 

εἰς παιδείαν ἐξαρκεῖν ὡς καταστηματικήν, τὴν δὲ Φρύγιον 

εἰς ἱερὰ καὶ ἐνθεασμοὺς ὡς ἐχστατικήν. 
D. δεομένῳ ἢ διδάσκοντι) ἵνα ἄλλον νοήσωμεν προς- 

ἐρχόμενον τῷ μουσικῷ χάριν τινὸς δεήσεως καὶ ὧν λέ- 

y& ἵνα μὴ πειοϑῇ τῷ προςιόντι xai μεταπείϑοντι ὃ μου-- 

σικός. 
E. Μαρσύας Ὀλύμπου τοῦ αὐλητοῦ υἱὸς ἦν, ἄχρος 

δὲ τὴν τέχνην οὕτως, ὡς διαμιλληϑῆναι ϑαῤῥῆσαι τῷ .4.- 

πόλλωνι περὲ μουσικῆς. δεξαμένου δὲ τούτου τὴν πρόκλη-- 

σιν, κατήκουσαν μὲν αἱ Μοῦσαι ἀμφοῖν, γίνεται δὲ ἡ ψῆ- 

qos ᾿Ἵπόλλωνι. δαρείς τε εἰς τιμωρίαν ὁ Μαρσύας μετέ- 
δωχε κλήσεως τῷ ποταμῷ τῆς αὐτῆς, τῷ ἀπὸ τῆς ῥοῆς τοῦ 

αἵματος αὐτοῦ γεγονότι. 

P. 400. B. ὁ ἐνόπλιος σύνθετός ἔστιν ἐξ ἰάμβου καὶ 
δακτύλου καὶ τῆς παριαμβίδος, ἀνδρικὸς πρὸς πράξεις 
ἀναγκαίας καὶ ἀχουσίους, ἐξορμητικὸς εἰς πόλεμον. ὁ δὲ 

ἡρῷος δάκτυλος, ἁπλοῦς, κοσμιότητος ποιητικὸς xci Ojo 

λότητος, παιδευομένοις προφήκων, ὡς ἰσότητι κεχοσμημέ- 

γος, ὡς ἐν τῷ εἰς ταῦτα ὑπομνήματι Πρόκλος φηοίν. 
B. ὑποκχοριζόμενοι] διασύροντες, ὡς Ξενοφῶν, ἢ τὸ 

αἰσχρὸν εὐφήμως ὀνομάζοντες, ὡς Δημοσϑένης. κολα- 

χεύοντες, ὑποχρινόμενοι. 

P. 401. E. ἐκεῖ] ἐν τῇ ἀριστοκρατίᾳ. 
P. 402. B. ἀπειροχαλίας] τῆς ἀπειράτως τοῦ καλοῦ 

ἐχούσης ἕξεως. 

P. 403. C. ἀκροσφαλεῖς] ἄκρως σφαλλομένους. 

D. ἡδυσμάτων] ἀυτυμάτων. 

Ῥ. 405. C. Avyibousvoc] στρεφόμενος, καμπτόμενος, 

ἀπὸ τῶν λύγων" λύγος δέ ἔστι φυτὸν ἱμαντῶδες. τινὲς δὲ 

καὶ τὸ μετὰ τιμωρίας βασανίζειν λυγίζειν φασί" καὶ αἱ 

μάστιγες αἷς of ἀϑληταὶ τύπτονται λύγοι καλοῦνται. 

D. ἄτοπα νῦν, ἃ μὴ ἔστι τοπάσαι, 0 ἐστιν ὑπονοῆσαι. 

σημαίνει δὲ χαὶ κακὸν xai ἄλογον καὶ ϑαυμάσιον. 

P. 406. A. Ἡρόδικον τὸν Σηλυμβριανόν φησιν ἰατρόν. 

οὗτος ἦν, παρ ᾧ ὁ Κῷος φουτήσας Ἱπποχράτης χάτω 
ἑαυτοῦ βαίνειν ὅσον ἐπὶ τῇ ἰατρικῇ τοὺς πάντας ἀπέ- 
λιπεν. 
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A. ἀπέκναισεῖ διέφϑειρεν, ὡς νῦν. σημαίνει δὲ καὶ διέ- 

κοψε xot ἐλύπησεν. 

P. 407. B. μὴ μελετῶντι] τὸ ἀρετὴν ἀσκεῖν. 
P. 408. B. κυχεών ἐστι κρᾶμα ἐξ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ 

ἀλφίτων καὶ τυροῦ καὶ ὕδατος ἀναμεμιγμένον, ᾧ ἐχρῶντο 

πρὸς πόσιν. 
B. Μίδας Φρυγῶν βασιλεύς, ὃς δοκεῖ πλουσιώτατος 

γεγονέναι. τοῦτόν qaos καὶ ὄνου ὦτα ἔχειν, διὰ τὸ πρῶ-- 

τον ὠτακουσταῖς αὐτὸν χρήσασϑαι, παρ᾽ ὅσον καὶ τὸ ζῶον 

ὁ ὄνος ἀχουοτικώτατον. 
P. 411. A. μινυρίζων] ϑρηνῶν, ἢ ἠρέμα ἄδων. 

A. γεγανωμένος] λελαμπρυσμένος. 

C. ἀχράχολοι] ἄκρως χολούμενοι. 

P. 414. C. τὸ ψεῦδος Φοινικικόν φησιν ἀπὸ τῶν κατὰ 

τὸν δράκοντα καὶ τοὺς Σπαρτοὺς καὶ Κάδμον ψευδῶς 

λεγομένων. οὗτος γὰρ ᾿“γήνορος τοῦ Ποσειδῶνος καὶ 4 
βύης ἦν, ἧς ἡ Φοινίκη χώρα. 

P. 415. D. ἄλλοι ἀνϑρωποι] ἀπὸ κοινοῦ τὸ πεισϑεῖεν. 
D. ἀγάγη] τὸ τοὺς ἔπειτα πεῖσαι. 

P.416. D. ἂν μὴ πᾶοα ἀνάγκη] εἰ μὴ τὴν ἀναγκαίαν, 

ἱμάτιόν φημι καὶ βρώματα εὐτελῆ. 

- οο.0.0.- 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. IV. 

P. 420. A. ἐπιοίτιοι] of τροφῆς χάριν ἐργαζόμενοι. 
C. g&puaza] viv cà χρώματα, ἢ βάμματα. 
E. ξυστίς ἐστι λεπτὸν ὕφασμα, περιβόλαιον, ἢ χιτὼν 

ποδήρης γυναικεῖος. οἱ δὲ τραγικὸν ἔνδυμα ἐσχευοποιημέ- 

vov καὶ ἔχον ἐπιπόρπημα, ὅ ἔστιν ἐπὶ τῇ πόρπῃ προςκό-- 

σμημα ἢ λίϑινον ἢ χρυσοῦν ἢ ἀργυροῦν" πόρπη δέ ἐστιν 
ἡ ἄνω τῆς χλαμύδος σύνδεσις. οἱ δὲ ξυστίδα τὸ λεπτόν, 

παρὰ τὸ ἐξύσϑαι. ἰδίως δὲ τὸ τῶν τραγῳδῶν ἔνδυμα. 
P. 421. A. νευροῤῥάφους εἶπε “Τυκοῦργος τοὺς τὰ 

νεῦρα ῥάπτοντας ταῖς λύραις. 
D. χυτρεύς] χεραμεύς, ἀφ᾽ ἑνὸς εἴδους τῶν κεραμευο-- 

μένων, τῆς χύτρας. 

P. 422. E. πόλεις παίζειν εἶδός ἔστε πεττευτικῆς παε- 
διᾶς: μετῆχται δὲ καὶ εἷς παροιμίαν. 

P. 428. C. φαῦλο»] τὸ ῥάδιον, ὡς νῦν. εὕρηται δὲ ση-- 
παῖνον καὶ τὸ ἁπλοῦν καὶ κακὸν xai μοχϑηρὸν καὶ τυχὸν 

χαὲ μιέγα. 

P. 426. A. χαριέντως] εὐτραπέλως, σκωπτικῶς. 

E. ὕδραν τέμνειν] παροιμία ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων εἰρη-- 
μένη, διὰ τὰς τῆς ὕδρας κεφαλάς, ἃς τέμνων Ἡρακλῆς οὐ-. 

δὲν μᾶλλον ἐκράτει, ταύτης ἀναδιδούσης ἄλλας ἀντὶ τῶν 

κοπτομένων κεφαλάς. 

P. 497. A. Δελφοὶ πόλις ἐπὶ τοῦ Παρνασσοῦ πρὸς τῇ 
Φωκίδι. 

Ῥ. 499. E. δευσοποιόν} ἔμμονον, δυςαπόπλυτον, ὡς 
νῦν. σημαίνει δὲ καὶ τὸν βαφέα. 

E. ῥυμμάτων τριμμάτων, ομηγμάτων. τὸ δὲ σμῆγμά 

ἐστι σποδός. 

Ῥ. 480. A. Χαλάστρα πόλις τῆς Μακεδονίας xoi λί- 
Qvi, ἔνϑα τὸ Χαλαυστραῖον νίτρον γιγνόμενον διὰ ἔνναε-- 
τηρίδος πήγνυται, ὁμοίως δὲ καὶ λύεται. 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM LIB. fII— V. 

B. κονία] σμῆγμα, σποδός: 

D. πραγματευώμεϑα] φροντίζωμεν" πρᾶγμα yag καὶ 
ἡ φροντίς. 

P. 431. A. ἔνι] ἔνεστιν ἢ ἔστιν. 
E. ἐπιεικῶς} τὸ ἱκανῶς, ὡς νῦν. σημαίνει δὲ xol τὸ 

πάνυ, καὶ παραδόξως, καὶ παρ᾽ ἐλπίδα, καὶ μετὰ χρηστό-- 
τητος, καὶ μετρίως ἢ συμμέτρως. 

P. 482. C. εἰ γὰρ ὥφελον] εὐκτικὸν ἐπίῤῥημα. 
C. iov ἐού] σχετλιαστικὸν ἐπίβῥημα. 

P. 484. A. πάντα τάλλω μεταλλαττόμενα] ἀντὶ τοῦ 

πάσας τὰς ἄλλας τέχνας ἀμειβομένας ὑπὶ αὐτοῦ μίαν, εἴ- 
τὰ ἑτέραν, εἶτα πάλιν ἄλλην xoà ἄλλην. 

P. 436. D. χαριεντίζοιτο] εὐτραπελεύοιτο, σκώπτοι, 
ὡς ᾿ριστοφάνης 

χαριεντίζει καὶ καταπαίζεις ἡμῶν καὶ βωμολοχεύει. 
P.437. A. διασαφητικὸν τὸ 7, ἀντὲ τοῦ ἤπερ, οἷον 

ἤπερ ταύτη. 

P. 489. B. τῷ αὐτῷ] τῷ ἑαυτοῦ μέρει. ἡ μὲν γὰρ ἐπι- 
ϑυμία ἄγει πρὸς τὸ πιεῖν, ὁ δὲ λόγος ἀνϑέλκει. 

P. 440. A. ἐμπλήσϑητε] ὀφϑαλμοὶ δηλαδή. 

Β. τοῦ τοιούτου λέγει, τοῦ συμμαχεῖν τῷ λόγῳ τὸν 

ϑυμόν. ὁ δὲ νοῦς οὗτος" ταῖς δὲ ἐπιϑυμίαις σε κοινωνή-- 

σαντα ταῖς εὐλογίστοις, καὶ γινώσκοντά ot τοῦτο ἐκ τῆς 

πείρας, οὐχ ὑπολαμβάνω σε εἰπεῖν, ὅτε ἤσϑημαι ἐν ταῖς 

τοιαύταις ἀγαϑαὶς ἡδοναῖς τὸν ϑυμὸν ἀντιπράττοντα ταῖς 
ἐπιϑυμίαις, ὥςπερ ἐπὶ ταῖς τοῦ “εοντίου ἀλόγοις ἡδοναῖς 

ἀντέπραττεν. 
P. 443. D. νεάτη ἤγουν νήτη ὑπερβολαίων ἡ ἐσχάτη 

χορδὴ τοῦ δὶς διὰ πασῶν συστήματος, ὑπάτη δὲ ἡ μετὰ 
τὸν προςλαμβανόμενον λεγόμενον φϑόγγον πρώτη χορδὴ 
τοῦ αὐτοῦ τοῦ δὶς διὰ πασῶν συστήματος. μέση δὲ xci 
αὐτὴ ἤτοι φϑόγγος ἢ χορδὴ ἡ τελευταία μὲν τοῦ πρώτου 
διὰ πασῶν, ἀρχὴ δὲ τοῦ δευτέρου, ὡς εἶναι τούτων κοινήν, 

ὡς Πτολεμαῖός τέ φησι καὶ οἱ ἄλλοι μουσικοί. 

— 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. V. 

P. 449. A. ἤα] διουλλάβως τὸ ἐπορευόμην. oov τῷ ἰῶ-- 
τα γράφεται" οἱ γοῦν Ἴωνες ἤϊα λέγουσι, καὶ ἤϊσαν τὸ ἤε-- 
σαν" καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ οὕτως ἀναγνωστέον͵, ὅτι ἀκμά-- 

ζοντες ἤϊσαν ἐς ταὐτόν.“ οἱ δὲ Ἴωνες ἤεσαν καὶ ἤϊοαν. 

F. 451. A. ““δράστειαν] τρεῖς Μοίρας εἶναι ϑυγατέ- 

ρας ᾿Δνάγκης φασίν, Κλωϑώ, Adysow, “ἥτροπον, ἣν καὶ 

᾿Αδράστειων καλοῦσιν, ὅτιπερ οὐκ ἄν τις αὐτὴν ἀποδρά-- 
σειεν, ἢ ὅτι ἀειδράστειά τις οἷόν ἔστιν, ὡς ἀεὶ δρῶσα τὰ 

χαϑ' ἑαυτήν, ἢ ὡς πολυδράστεια (πολλὰ γὰρ δρᾷ) τοῦ 
ἄλφα πλῆϑος δηλοῦντος ὡς ἐπὶ τῆς ἀξύλου ὕλης. ἡ δὲ αὖ-- 
τὴ xoi Νέμεσις λέγεται ἀπὸ τῆς νεμήσεως, ὡς διαιροῦσα 

zat vétovga τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστῳ. 

Ρ. 452. B. χαριέντω»} νῦν τῶν ἐν ἔργῳ τὸ σκώπτειν 

ποιουμένων. 

E. φιλοπαίσμω] ““ττικῶς ὃ φιλοπαίγμων. 
P. 458. D. νεῖ] νῦν xolvuB&: σημαίνει δὲ καὶ τὸ 

νήϑει. 

D. νευστέο»] κολυμβητέον. 
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D. δελφῖνα] ὡς τὸν Ldo(ova δηλονότι τὸν Mmóv- 
μναῖον. Μήϑυμνα πόλις iv “Λέσβῳ τῇ νήσῳ, ἀφ᾽ ἧς A4 
ρίων, κιϑαρωδὸς Περιάνδρου τοῦ Κορινθίων τυράννου. 

οὗτος ἱχανῶς ἔχων χρημάτων, ἐπιϑυμίᾳ πλειόνων εἴς τε 

᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν ἧκεν, ἀφ᾽ ὧν ἀπὸ τῆς τέχνης χρή- 

ματα συλλέξας πολλὰ εἰς Κόρινθον ἐπαναπλεῖ. ἐν ᾧ τῶν 
vavrüv διὰ τὸ τοῦδε χρήματα βουλομένων αὐτὸν ἀνελεῖν, 

τούτων μὲν ἐκείνοις, εἰ ἀφεῖεν, ἐξίστατο, πείϑειν δὲ οὐκ 
ἔχων ἐδεῖτο αὐτῶν ἐπὶ τῆς πρώρας ἄσαι βραχύ, εἶτα εἰς 

τὴν ϑάλασσαν ἄλλεσϑαι. καὶ οἱ μὲν ἔδωκαν, ὁ δὲ ἄσας 
ἑαυτὸν ἔῤῥιψε" δελφὶς δὲ ὑποθεὶς ἑαυτὸν τῷ κιϑαρῳδῷ 

εἰς Ταίναρυν κομίζει τὸ τῆς Δανωνικῆς ἀκρωτήριον. περὶ 
ταύτης οὖν τῆς ἱστορίας ἐνταῦϑα φησίν. 

E. ἢ] διασαφητικόν, ὡς νῦν, ψιλούμενον καὶ περισπώ-- 

μενον. ἔστι δὲ καὶ ἀπορηματιχόν, ἀλλὰ δὴ καὶ ἐρωτήματι-- 
χόν. εἰ δὲ βαρύνοιτο, διαζευκτικὸν δηλοῖ. 

E. ἀνδρείως] ἀντὶ τοῦ ϑρασέως. 

P. 454. D. τὸ πρὸς αὐτά τεῖνον] τὸ ἐπιτήδειον. 

Ῥ. 455. C. ποπάνων] πλαχουντίων πλατέων καὶ λε-- 
πτῶν zai περιφερῶν. ἕψημα δέ ἔστιν ὃ ἔνιοι ἐραῖον καλοῦ-- 

σιν, οἱ δὲ γλυχύ. 

Ῥ. 456. C. εὐχαῖς ὅμοια] τὰ μὴ καϑήκοντα᾽ ἔστι γὰρ 
ὅτε καὶ τοιαῦτα εὐχόμεϑα. 

P. 457. B. ἐνδύσονται] γρ. ἀμφιέσονται [ut nunc est]. 

P. 460. C. σπαργῶσι] Ὅμηρος 
υὔϑατα yàp σφαραγεῦντο. 

τοὺς μαστοὺς πλήρεις ἔχουσι γάλακτος, καὶ σπαράττονται 

ὑπὸ ϑλίψεως, δέονταί τε τοῦ ἐχκριϑῆναι αὐτό" σημαίνει δὲ 

καὶ ὁρμῶσι καὶ ὀργῶσι χαὶ ταράττονται. 

C. τέτϑαις ταῖς τοὺς τίτϑους παρεχούσαις, τροφοῖς 

δὲ ταῖς τὸν ἄλλον ἀναδεχομέναις πόνον, αἵ χαὶ τιϑῆναι 

χαλοῦνται, αἵτινες περιφέρουσι, προςπαίζουσι, καὶ τῆς 

ἄλλης τροφῆς τῆς μετὰ τὸν ἀπογαλακχτισμὸν ἐπιμέλειαν 

ἔχουσιν. 

Ῥ. 464. E. βιαίων δίχη βίας δίκης διαφέρει. βιαίων 

μὲν γάρ ἔστιν, εἴ τις βίᾳ ἐπειςελϑών τι ἔλαβεν ἀλλότριον 

" 3» χωρίου ἢ ἐξ οἴχίας, βιαίων ἐκοίνετο. ἐν δὲ ταῖς σχολι-- 

χαῖς ὑποϑέσεσιν βίας ἔγχλημά ἔστι κατὰ τῶν χόρην ἀρ- 

πασάντων ἢ παῖδα ἐλεύϑερον. σημειωτέον δὲ ὅτι βιαίων 
γράφουσι τὴν δίκην οἱ παλαιοί, καὶ οὐδεὶς βίας. αἰκίας δὲ 

δίκη ἐστίν, Ota» ix προχείρου πάϑους τινὸς καὶ μὴ ἐκ 

προνοίας ἀδίχων τις ἄρξη χειρῶν. εἰςήγετο δὲ πρὸς τοὺς 

τεσσαράκοντα. 
Ῥ. 465. Ο. πορισάμενοι) κλέψαντες, ἤ τι τοιοῦτον. 

C. οἰκέτας τοὺς οἰχείους, οὐχὶ δὲ τοὺς δούλους μόνον, 
ὡς ἡ νῦν συνήϑεια, ἔστι καὶ παρ᾽ Ἡροδότῳ ἡ χρῆσις. 

D. Ὀλυμπιονῖκαι οἱ τοὺς ἐν ᾿Ολυμπίᾳ νικῶντες àyà- 
νας. μετὰ llioov γὰρ xai Πέλοπα καὶ Ἡρακλέα, τοὺς 

πρώτους διαϑεμένους αὐτούς, ἠμελήϑησαν ἐπὶ ὀχτὼ καὶ 

εἴχοσιν Ολυμπιάδας. Ὕφιτος δὲ καὶ «Δυκοῦργος οἱ Ἥρα- 
χλεῖδαι καὶ Κλεοσϑένης ὁ Κλεονίκου ἐπιγενόμενοι, καὶ εἰς 

ὁμόνοιαν τοὺς Πελοπον»ησίους παρακαλοῦντες, πέμπουσι 

περὶ τοῦ ἀγῶνος ἐρωτῶντες εἰς Δελφούς. καὶ ὁ ̓ “πόλλων 

χρᾷ τοῦτον ἀνανεοῦν, καὶ τοῖς νικῶσιν ἄϑλον διδόναι κό- 

τινον, ὅ ἔστιν ἐξ ἀγριελαίας στέφανον. οἱ δὲ τοῖς ᾿Ηλείοις 

ἐπιτρέπουσι διαϑεῖναι τὸν ἀγῶνα" οὗτοι δὲ τοῖς Πισά-- 

ταις. ἄγεται δὲ διὰ πέντε ἐτῶν μέσον τεσσάρων συντελου-- 
μένων. Ἦλις δὲ καὶ Πίσα πόλεις Πελοποννήσου, τριακο-- 
σίους σταδίους ἀλλήλων ἀπέχουσαι. 

D. ἀναδοῦνται] ἀναπλέχονται, στέφονται. 

E. οὐκ οἶδα ὅτου] τοῦ “4 δειμάντου δηλονότι. ἐξίκλινε 

δὲ τὸ τοῦ λόγου σκληρὸν διὰ τοῦ ἀορίστου. 

P.467. C. ἀλλὰ σμικρὸν] ὁ νοῦς οὗτος" 349a, ὦ 

Γλαύχων, ἥγεῖ, οὐκ εἶναι μέγιστον κέρδος τὸ τοὺς μέλλον-- 

τας γενήσεσθαι παῖδας ἐμπειροπολέμους μετὰ χρόνον αὐ-- 
τοπτεῖν ἢ μὴ τὰ περὶ πόλεμον; σχεδὸν δὲ τὸ Ὁμηρικὸν 
παραφράζει" 

πρῶτ᾽ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι, διδασχόμενος πολέμοιο, 

Εὔφουβος. 

C. οὐκοῦν] ἀντὶ τοῦ οὐχ οὕτως, καϑ᾽ ὑπόκρισιν. 

C. ὅσα ἄνϑρωποι] ἀντὲ τοῦ κατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν" 
οἱ γὰρ ϑεοὶ πάντα ἴσασιν 

P. 468. B. πάντων, ἔφη, μάλιστα] συγκαταϑετικώτε-- 
ρον δοκεῖ μοι. 

C. πλεῖστοι ἐκ τοῦ τοιούτου] ἀγαϑοὶ πλεῖστοι ἐκ τοῦ 

τιμᾶσϑαι. τὸ Ὁμηρικὸν δὲ λέγει 

ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἐστίν 
ἴση μοῖρα μένοντι, καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζει. 

D. ταῦτά γε] τοῦτο πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ῥαπι- 
σϑέντων Ὁμηρικῶν λόγων ἐν τοῖς πρώτοις. 

P. 469. C. ὅλῳ xai παντὶ διαφέρειν, παροιμία ἐπὶ τῶν 

πάντη διαφερόντων λεγομένη, παρ᾽ ὅσον τὰ πράγματα καὶ 
ὅλα τυγχάνε: ὄντα, χαϑ' ὃ συνεχῆ ἐστὶν ἑαυτοῖς, καὶ μέρη 

ἔχει, χαϑ' ὃ zai διωρισμένα τούτοις πᾶσίν ἐστι. τὸ οὖν 

πάντῃ διαφέρον τινός, ἅτε δὴ καὶ καϑ' ὅλον καὶ κατὰ 

μέρος τοῦδε πᾶν διενεγκόν, ὅλῳ καὶ παντὶ λέγεται δια-- 

φέρειν 

E. ἀναιρέσεις τὰς ὑπὸ τῶν ἐν πολέμῳ ἡττηϑέντων 
ἀναλήψεις τῶν νεχρῶν σωμάτων παρὰ τῶν οἰκείων αὐτοῖς. 

P. 470. C. ἀπὸ τρόπου τὸ αἰτίας χωρίς, πρὸς τρόποι' 
δὲ τὸ xar αἰτίαν. 

D. ἀλιτηριώδης πρὸς βίαν ποιουμένη, ἢ ἁμαρτανο- 
μένη, ἐκ τοῦ ἀλιτήριοι ὀνόματος παρηγμένη. κατὰ Διονί.-. 

σιον γὰρ τὸν “Αλικαρνασσέα, λιμοῦ γενομένου “4:1ϑήνησοιν 
οἱ πένητες προφερόμενα ἄλευρα διήρπαζον" ἐλέχϑηοαν 
οὖν οἱ τοὺς ἀλοῦντας ἐπιτηροῦντες ἀλιτήριοι. διέτεινε ὁὲ 

τὸ ὄνομα, ὥςτε καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μετὰ βίας τι ποιούν-- 
των ἢ ἁμαρτανόντων λέγεσϑαι. 

P. 412. B. μὴ διάτριβε] μὴ xoc ὑπέρϑεσιν λέγε. 
P. 418. A. ἀρ᾽ οἷόν τε] ὁ νοῦς οὗτος" “ρα ἀκριβῶς, 

ὡς ὁ λόγος ἀπαιτεῖ, ἐνδέχεται τοὺς ἀνθρώπους πράττειν, 

ἢ ἡ πρᾶξις κατὰ φύσιν ἧττον ἅπτεται ἀληϑείας ἤπερ ἡ 

λέξις χαὶ ὃ λόγος; ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ οὐρανῷ εὑρίσκομεν καὶ 
κύχλον ἐν σώματι καὶ σφαῖραν καὶ τάξιν καὶ ἁρμονίαν καὶ 

ἀναλογίαν xoi ὁμοιότητα καὶ ἰσότητα καὶ ἁπλῶς πάντα 

σύμφωνα τῷ λόγῳ" ἐν δὲ γῇ τοῦτο γενέσθαι δυςχερές. 

C. τί λέγεε; ὅπερ ἐπὶ Μάρκου τοῦ φιλοσόφου, βαο:- 
λέως Ρωμαίων, ἀπέβη. 

D. χαχῶν παῦλα] τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. τοῦτο δὲ 
zai Εὐριπίδης λέγει" 

πόλις γάρ ἔστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων. 

P. 475. A. IA viai δέκα μὲν ἦσαν φυλαί, διήρητο δ᾽ 

ἑχάστη τούτων tlg τρία, εἰς τριττύας, εἰς ἔϑνη, εἰς φρω- 

τρίας. οἱ οὖν ἑκάστης τριττύος ἄρχοντες τριττύαρχοί τε 

χαλοῦνται καὶ τριττυαρχοῦσιν. 

C. κακόσιτον] κακόχυμον, βεβλαμμένον. 
D. Διονύσια ἑορτὴ ““:ϑήνησι Διονύσῳ ἤγετο, τὰ μὲν 

85* 



610 SCHOLIA 

xor ἀγροὺς μηνὸς Ποσειδεῶνος, τὰ δὲ “ήναια μηνὸς 

"Μαιμακτηριῶνος, τὰ δὲ ἐν ἄοτει ᾿ΒΕλαφηβολιῶνος. 

E. παίδων αἰνίγματι) Κλεάρχου γρίφος" 

αἷνός τίς ἐοτιν ὡς ἀνήρ τε κοὐκ ἀνὴρ 

ὄρνιϑα κοὐκ ὄρνιϑ' ἰδών τε κοὐκ ἰδών, 

ἐπὶ ξύλου τε xov ξύλου καϑημένην 

λέϑῳ τε κοὐ λίϑῳ βάλοι τε zo) βάλοι. 

ἄλλως" 

ἄνθρωπος οὐκ ἄνθρωπος, ἄνθρωπος δ᾽ ὅμως, 

ὄρνιϑα κοὐκ ὄρνιϑα, ὄρνιϑα δ᾽ ὅμως, 

ἐπὶ ξύλου τε xov ξύλου καϑημένην 

λίϑῳ βαλών με κοὐ λίϑῳ διώλεσεν. 

νυχτερίδα. ὁ εὐνοῦχος. νάρϑηκος. κισήρει. 

---- 9 4 9 ———— 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. VI. 

P. 485. A. τοῦτο μὲν δὴ τῶν φιλοσόφων φύ- 

σεως περὶ κ. τ. λ.] τὰ γνωρίσματα τῆς φιλοσόφου φύ-- 
σεως" α΄. εἰ μαϑήματός ἔστιν ἐραστὴς τῆς ἀεὶ οὔοης οὐ-- 

σίας" β΄. εἰ πάσης ταύτης καὶ οὐ μέρους αὐτῆς" γ΄. εἰ qu- 

λαλήϑης καὶ ἀψευδής" δ΄. εἰ πρὸς μόνα τὰ μαϑήματα 
καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἡδονὴν ἐπιϑυμητικῶς ἔχει" ε΄. εἰ μεγα-- 

λοπῳεπὴς τὴν διάνοιαν χαὶ ϑεωρητικὸς παντὸς χρόνου καὶ 
πάοης οὐοίας" ς΄. εἰ δίκαιος τὴν ψυχὴν καὶ ἥμερος" C. εἰ 

εὐμαϑής" ἡ. εἰ μνημονιχός" Θ΄. εἰ ἔμμετρος καὶ εὔχαοις. 

Schol. cod. Paris. 1807. 

B. φιλοτίμων καὶ ἐρωτικῶν] ὅτι ἔλεγεν, ὅτι τριττυαρ-- 

χοῦοιν οἱ φιλότιμοι πολλάκις, καὶ oi ἐρωτικοὶ συμπάοχον-- 

τες μελιχλώρους καλοῦσι τοὺς ὠχρούς. 

C. ἑκόντας εἶναι] ἀντὶ τοῦ ἐϑελουσίους. τὸ δ᾽ εἶναι 

παρέλκει ᾿“ττιχῶς. 

P. 486. A. ἀνελευϑερία ἐστὶν ἕξις φαύλη περὶ χρήμα-- 

τα, μὴ ἀναλίσχκουσα ταῦτα εἰς ἃ δεῖ καὶ ὅσα δεὶ καὶ ὅτε 
δεῖ. σμικρολογία δέ ἐστι φειδωλία, περὶ χυδαίων τινῶν ἢ 

φροντίδα ἢ συλλογὴν ποιουμένη. μεγαλοπρέπειά ἐστιν 

ἕξις βελτίστη περὶ δαπάνας, ἃς τῷ μεγάλῳ καὶ πρέποντι 
γίγνεσθαι προςήκει. 

P. 487. B. πρὸς μὲν ταῦτα] ὁ νοῦς οὗτος" οἱ πολλοὶ 

τῶν ἀκουόντων ταῦτα, διὰ τὸ μὴ εἶναι διαλεχτικώτατοι, 

ἐπιοτομίζονται ῥᾳδίως ὑπὸ σοῦ, ὦ Σώχρατες, ὄντος δει- 
voU ἐν διαλεχτικῇ. καὶ σὺ μὲν οὐκ ἀληϑῆ λέγεις ταῦτα 1— 
γων, ἐχεῖνοι δὲ ἀδυνατοῦσιν ἐλέγχειν σε. ἀλλ ἐκεῖνοι μὲν 

μὴ τολμῶντες πρὸς σὲ ἀντιλέγειν σιωπῶσιν" αὐτὰ δὲ τὰ 

πράγματα ἐναργῶς φαίνεται μὴ συμφωνοῦντα τοῖς ὑπὸ 
σοῦ λεγομένοις. 

D. ἀλλοκότους} ἐξηλλαγμένους, ἐναντίους, ξένους, 

πλημμελεῖς, ἀλλοφυεῖς. 
P. 488. A. εἰκάζω τὸ ὁμοιῶ, καὶ τὸ εἰκονίζω τὸ αὐτὸ 

δηλοῖ. χρῆται δὲ τῇ λέξει ὅ τε Ξενοφῶν χαὶ ὁ ̓ Πριοστοφά-. 

γνῆς xai ἄλλοι. 

C. ἄλλοι μᾶλλον] πείϑωσιν, ἀπὸ κοινοῦ. 
C. μανδραγόρᾳ] ὑπνωτικὸς ὃ καρπὸς τοῦδε τοῦ φυ- 

τοῦ. Θεόφραστος δὲ ἐν τῇ περὶ φυτῶν πραγματείᾳ τὴν 

ῥίζαν τοῦδε ξυοϑεῖοάν τε καὶ ὄξει δευϑεῖσαν πρός τε τὰ 
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ποδαγρικὰ καὶ πρὸς ὕπνον μᾶλλον εἴνωι χρησέήμην quot, 

καὶ δὴ πρὸς φίλτρα. διδόαοιν δὲ ἐν οἴνω ἢ ὄξει. 
E. ἀδολέσχην] μακρολόγον, φλύαρον. 

P. 489. C. χομιψευσάμενος] πανουργευσάμενος. χομι-- 

ψευσάμενον τὸν Εὔβουλόν φησιν, ὃς ὑπὸ Σωχράτους ἐρω-- 

τηϑεὶς ,,ὦ Εὔβουλε, σοφὸς ἐϑέλεις εἶναι ἢ πλούσιος ;“" ἔφη 

πλούσιος" τοὺς γὰρ σοφοὺς ὁρᾶν ἐπὶ ταῖς τῶν πλουοίων 

ϑύραις χγαϑεύδοντας. πρὸς ὃ τὸν Σωκράτη πάνυ ἀγχίνως 

εἰπεῖν" οἱ μὲν σοφοί, ὦ Εὔβουλε, ἴσασιν ὧν δέονται, τῆς 

πρὸς τὴν τῶν ἀναγκαίων χρείαν γὰρ χορηγίας, ἧς οἱ πλού-- 

σιοι, εἰ βούλοιντο, χορηγοί" αὐτοὶ δ᾽ οὗτοι οἱ πλούσιοι 

οὐκ ἴσαοιν" τῆς ἀνϑρωπίνης γὰρ ἀρετῆς, ἣ διὰ τῆς διδα-- 

σκαλίας τῶν σοφῶν τῷ βουλομένῳ παντὶ οἵα c ἐστὲ παρα-- 

γίνεσθαι. 

P. 490. E. πολλοί, φησίν, ἀρξώμενοι φιλοσοφεῖν ἐγέ- 
vorro πονηρότατοι" μικρὰ δέ τις αὐτῶν μοῖρα καὶ ὀλίγι-- 

στοι ἐκφεύγουσι τὴν φϑορὰν ταύτην, καὶ οὐ γίγνονται πο-- 
γνηροί, ἄχρηστοι δὲ ὅμως. 

E. τὸ ἑξῆς" καὶ μετὰ τοῦτο αὖ τὰς τῶν ψυχῶν φύ- 
σεις, τὰς εἰς τὸ τῆς φιλοοοηίας ἐπιτήδευμα καϑισταμένας 

καὶ μιμουμένας τὰς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν πράξεις, δεῖ 

ϑεάσασϑαι, οἷαι οὖσαι εἰς μεῖζον ἑαυτῶν ἐπιτήδευμα 
ἀφικόμεναι, πλημμελοῦσαι ψόγον κατὰ τῆς φιλοσοφίας 

προςῆψαν. 

P. 493. A. οὗτοι] οἱ δημαγωγοί, οὃς σοφιοτὰς μεγί- 

στους ἄρτι ἔλεγεν. 

A. διὰ τοῦ ϑρέμματος ἐξετραγῴδησε τὴν ἀλογίαν τῶν 
τοιούτων ὄχλων. 

D. τούτοις] τοῖς ἰδιώταις, τοῖς ἀπαιδεύτοις. 

D. Διομηδεία ἀνάγκη, παροιμία ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἀνάγ-- 

xq» τι πραττόντων εἰρημένη, ἀφ᾽ ἱστορίας τοιαύτης, ἧς 

καὶ ᾿“ριστοφάνης μέμνηται ἐν Βατράχοις, ὅτι Διομήδης 

καὶ ᾿Οδυσσεὺς τὸ Παλλάδιον χλέψαντες ἐξ Ἰλίου νυκτὸς 
ἐπανήεσαν ἐπὶ τὰς ναῦς σελήνης ὑποφαινούοης, φιλοτι- 

μούμενος δ᾽ ᾿Οδυσοεὺς αὑτοῦ μόνου δόξαι γενέσϑαι τὴν 
πρᾶξιν, ἐπεχείρησε τὸν Διομήδεα μετὰ τοῦ Παλλαδίου 

προηγούμενον ἀνελεῖν. ὃ δὲ κατὰ τὸ τῆς σελήνης φῶς τὴν 

x«9' αὑτοῦ ϑεασάμενος τοῦ ἐπιφερομένου ξίφους σκιάν, 

συλλαμβάνει τε τὸν ᾿Οδυσοέα, καὶ τὰς χεῖρας τοῦδε guy 
δεῖ, προάγειν τὲ κελεύει, καὶ τύπτων αὐτοῦ πλατεῖ τῷ ξί- 

qti τὸ μετάφρενον ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας παραγίνεται. 

P. 494. B. ἄλλως] μάλιστω, ὡς νῦν, ἢ μάτην, ἢ κατὰ 
ἄλλον τρόπον. 

P. 495. E. ἀποτεϑρυμμένοι] ἀπηγριωμένοι. εἴρηται 

κατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπὸ τῶν ϑρύων, ἅ ἔστι βοτάνη τις 
ἀγρία καὶ ἄγονος. 

E. οἶμαι βαναυσίας ἐνταῦϑα κοινότερον λέγεσθαι τὰς 

κατὰ τὰς τέχνας ἀναοτροφάς, ἀπὸ τῶν διὰ πυρὸς ἐργαζο-- 

μένων τεχνῶν εἰρημένας (βαῦνος γὰρ ἡ κάμινος), οὐ μὴν 

βαναυοίαν ἐν τούτοις λέγειν ἤτοι ἀπειροκαλίαν, ἣν ἀμφό-- 

τερὰ μὲν οὕτως ᾿“Τριοτοτέλης ἐν τοῖς ΓΙικομαχείοις ἡϑικοῖς 

καλεῖ, ἐν τοῖς μεγάλοις δὲ σαλακωνέων. ἔστι δὲ περὶ χρη-- 

μάτων δαπάνας ὑπερβολή, ἔλλειψις δὲ μιχροπρέπεια" ὧν 
μεγαλοπρέπεια μεσότης ἐστίν. 

P. 497. E. εἰπόντος ᾿“δειμάντου, ὅτι τέλος ἐχέτω τὰ 
περὶ τούτων, ὁ Σωκράτης φησίν, ὅτι χωλύομαι ὑπακοῦοαί 
σοι βουλόμενος, ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι" ἔτι γὰρ δεῖ περὶ τῶν αὖ-- 

τῶν λέγειν ἀναγκαίως. 
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P. 498. Α. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, φυσιχὸς ὦν, ἔλεγεν, 

ὅτι ὁ ἥλιος ἐν τῇ δυτικῆ ϑαλάσσῃ ἐλϑὼν καὶ καταδὺς ἐν 
αὐτῇ σβέννυται, εἶτα διελϑὼν τὸ ὑπὸ γῆν καὶ εἰς ἀνατολὴν 

φϑάσας ἐξάπτεται πάλιν, καὶ τοῦτο ἀεὶ γίγνεται. Ἅ4}- 
Aeg. Ἡράκλειτος Βαϑέωνος, Ἐφέσιος, μεγαλόφρων y£yo— 

γὼς καὶ ὑπερόπτης παρ᾽ ὄντινοῦν. οὗτος τὸ τοῦ ἡλίου ἔλε-- 

γεν εἶναι σχῆμα σχαφοειδὲς καὶ ὑπόκυρτον, καὶ τὴν ἔχλει-- 
wu» αὐτοῦ συμβαίνειν κατὰ τὴν τοῦ σκαφοειδοῦς στρο-- 

φήν, ὥςτε τὸ μὲν χοῖλον ἄνω γίγνεσϑαι, τὸ δὲ κυρτὸν 

χάτω πρὸς τὴν ἡμετέραν ὄψιν. ἀλλὰ μὴν καὶ Ξενοφάνη 

τὸν Κολοφώνιον χατὰ σβέσιν τὴν ἡλιακὴν ἔκλειψιν λέγειν 
γίγνεσθαί φασι, καὶ πάλιν πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς ἀνίσχειν 

αὐτόν. 
Β. διὰ τῆς εἰωθυίας εἰρωνείας Σωχράτης νῦν λαν- 

ϑανόντως ὑποτίϑεται ἡμῖν ὅτι δεῖ τοὺς νέους μειρακιώδη 
φιλοσοφίαν μανϑάνειν. λέγει δὲ τὴν μαϑηματικήν" oi- 

χεία γὰρ αὕτη τοῖς νέοις ϑεοῖς. καὶ γὰρ δὲ αὐτῆς τὰς χι- 
νήσεις τῶν νέων ϑεῶν διδασχόμεϑα. ἡ δὲ διαλεκτικὴ τοῖς 

τοιούτοις ἀνδράσιν ἐπισφαλής. καὶ ὁ Πλωτῖνος τοιοῦτο 

λέγει τὸ παραδοτέον τοῖς νέοις τὰ μαϑήματα πρὸς συνε- 

ϑισμὸν τῆς ἀσωμάτου φύσεως. 
D. εἰς μικρὸν] ἀντὲ τοῦ εἷς μέγαν, εἰρωνικῶς. 
D. οὐ γὰρ πώποτε εἶδον] πικρὸν τὸ λέγειν, ὅτε ἔργω 

μὲν τὰ νῦν λεγόμενα καλῶς οὐκ εἶπον οἱ πολλοί, ἀλλὰ 

πολὺ μᾶλλον τοιαῦτα ῥήματα εἶδον. καὶ γὰρ ὁ Θουχυ-- 

δίδης, ἐπιπλήττων τοὺς ᾿41ϑηναίους, λέγει ὅτε, ὑμεῖς ϑεα-- 

ταὶ μέν ἐστε τῶν λόγων, ἀχροαταὶ δὲ τῶν ἔργων.“ τὸ δὲ 

ἐξεπίτηδες ἀντὶ τοῦ ἐκ παρασκευῆς καὶ ἐπιμελείας πιϑα-- 

γῶς συντεϑέντα. καὶ τὸ πολὺ μᾶλλον ἔμφασιν πολλὴν ἔχεν 
τῆς τῶν πολλῶν ἀφροσύνης, καὶ τὸ ὡμοιωμένα ἀλλήλοις 

εἶναι τὰ τοιαῦτα ῥήματα καὶ οὐχὶ τοῖς οὖσιν ἐδήλωσε διὰ 

τοῦ ἑξῆς, ὅτε ἄνδρα ὡμοιωμένον ἀρετῆς ἔργῳ πρῶτον, εἶτα 

λόγῳ, οὐκ εἶδον οἱ τοιοῦτοι. 

E. ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὥςπερ νῦν] εἰρωνικῶς. ἡ γὰρ 
ἀλήϑεια αὐτομάτως, ὡς εἰπεῖν, συνέρχεται" οὐ γὰρ ἀγρά-- 

go γραμματείῳ ἔοικεν ἡ ψυχή. 
E. ἑτέρᾳ] ἀριστοχρατουμένῃ,. 
P. 499. Α. τὰ δὲ κομψά] δεῖ πορίσασϑαι ἐκ τούτων, 

ὅτι ἡ τῆς ἀληθείας εὕρεσις αὐτὴ xaO. ἑαυτήν ἔστιν αἱρετὴ 
xai οὐ πρὸς ἄλλο σκοπεῖ, ἀλλὰ μόνον ἡ γνῶσις αὐτῆς ἀρκεῖ 

πρὸς εὐδαιμονίαν. 
B. κατήκοοι] ἀντὲ τοῦ κατακουόμενοι. 
C. εὐχαῖς ὅμοια] τοῦτο καὶ κενήν φασι μαχαρίαν. 
E. ὅτε εὐμετάβολον τὸ τῶν πολλῶν πλῆϑος, δηλοῖ καὶ 

Ὅμηρος ἀπεικάζων τὴν δρμὴν αὐτῶν κύμασι παντοίων 
ἀνέμων καὶ τοῖς τοιούτοις. ἀλλὰ καὶ νῦν τοῦτο λέγει, ὅτι 

χἂν λόγῳ τις αὐτοῖς ἐνδείξηται τὴν ἀληϑῆ φιλοσοφίαν, κἂν 
αὐτῷ ἔργῳ τοιοῦτος ἢ φαινόμενος, ῥᾳδίως ἂν πείσει αὖ-- 
τούς, καὶ τοσούτῳ ῥᾷον, ὅσῳ ἂν εἶεν πλείους. καὶ γὰρ οἱ 
πλείους μᾶλλον τῇ τῆς ὕλης ἀταξίᾳ ἀναλογοῦσι, καὶ μᾶλ-- 
λον εὐάλωτοι πρὸς ἑκάτερα, ἤπερ oi ὀλιγώτεροι. 

P. 500. Α. οὐκοῦν] ἀντὲ τοῦ τοιγαροῦν. 
D. οὐ προςῆχον ἐπειςκεκωμακότας} οὐ προςηχόντως 

εἰςεληλυϑότας. 
^. P.503. A. βασανιζόμενον οὐ τὸν αἰχκιζόμενον καὶ v 

μωρούμενον σημαίνει παρὰ τοῖς ““ττικοῖς, ἀλλὰ τὸν ἀνα-- 
χρινόμενον xai ἐλεγχόμενον καὶ δοκιμαζόμενον ἢ διὰ λό- 

γων ἢ πραγμάτων, οἷός τές ἐστιν, ἀπὸ λίϑου γένους τινὸς 

χαλουμένου βασάνου, ᾧ τὸ καϑαρὸν χρυσίον δοκιμάζεται. 

REMPUBLICAM LIB. VI. 67; 

B. ózvos] ἀνάδυσις, εὐλάβεια, ἀναβολή. 

P. 504. D. ὑπογραφὴ»] ὅτι τὸ πρὸ ὀλίγου τὸ ἀνδρεί- 
χελὸν ἐνέγραφεν καὶ ϑεοείκελον ἐν τῷ πίνακι. 

P. 505. A. πολλάκις ἀκήκοας] ἀπειράκις γὰρ ἡ ἀίδιος 

ψυχὴ ταῦτα καὶ ἤκουσεν zai ἐπελάϑετο. 

P. 506. B. πάλαι καταφανὴς] ἐξ ἀϊδίου γὰρ αἱ ψυχαὶ 
ἀλλήλας γινώσκουσι. διὰ τὸ ὀρεκτὸν εἶναι τὸν νοῦν καὶ 
τὴν ἐπιστήμην κατὰ φύσιν αὐταῖς, καὶ τὸ δοξαστὸν ὡς 

ἐπίχτητον ἀποπέμπεσϑαι, οὐκ ἀποχρήσει αὐταῖς ἡ δόξα. 

D. παρ᾽ ἄλλω»] παρὰ τῶν κρειττόνων ἡμῶν γενῶν. 
D. ἀρχέσει] τὸ γὰρ ϑεῖον πᾶν οὐ μόνον αὐταρχὲς ἀλλὰ 

xai. ἱκανόν. 
D. ὅπως μὴ] ἐλλιπὴς ἡ φράσις" τοῦτο δὲ ἔϑος 

τικόν. λείπει γὰρ τὸ σχόπει ἤ τι τοιοῦτο. 
.Ζ4:- 

D. ἐάσωμεν] παρὰ γὰρ τὴν τῶν καταδεεστέρων ἀνεπι-- 
τηδειότητα τὰ κρείττονα ἀδυνατοῦσιν ἐνεργ εἴν. 

P. 507. C. οὐ πάνυ] οὐδαμῶς. 
P.509. B. C. τὸ γελοίως διὰ τὴν ὑπερβολήν. ἀσύγ-- 

χριτον γὰρ τἀγαϑὸν ἁπλῶς πρὸς πάντα. τὰ γὰρ κρείττονα 
ἡμῶν γένη διαπορϑμεύουσι τὰ παρὰ ϑεῶν εἰς ἡμᾶς ἀγα- 

Ga. ἡ δὲ ϑεία ἀνάγκη τῇ ϑείᾳ βουλήσει ἡ αὐτή, καὶ ὅμοι-- 

ov ἥ τε αἵρεσις τῷ κλήρω, καὶ τὸ ἑλέσϑαι τῷ λαχεῖν, καὶ 

τὸ εἶναι τῷ ἐνεργεῖν, καὶ τὸ βούλεσθαι τῷ δύνασϑαι, καὶ 

εἶναι ἁπλῶς ἐν ϑεῷ πάντα ἑνιαίως. ἄλλως. τὸ γελοίως 
ἤγουν ἐγκοσμίως. οἱ γὰρ νέοι καὶ ἐγκόσμιοι rol τοῦτο 

αἰνίττονται. παίγνιον γὰρ τὸ σωματιχὸν πᾶν τοῖς νοητοῖς 

παραβαλλόμενον. τὸ δὲ παίζειν zai γελᾶν τῶν νέων oi- 
χεῖον. καὶ τὸ 

ἄσβεστος δ᾽ ἀρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μαχάρεσσι ϑεοῖσιν 

περὲ τῶν ἐγκοσμίων εἴρηται ϑεῶν. ὁ γοῦν Γλαύκων ἄνα-- 

λόγως iyzoouío προςώπῳ εἰκότως γελοίως λέγει. τὸ δὲ 
ἔάπολλον οἰκεῖον τῷ τε ἡλίῳ εἰς ταὐτὸν ἐρχομένῳ τῷ .4πόλ-- 
λωνι, καὶ τῷ λέγοντι ἐπιγνόντι τὸν ἑαυτοῦ βασιλέα ἥλιον 

xai ᾿“πόλλωνα τὸν αὐτόν. 

C. Ὡπολλον] ἐπίφϑεγμα ϑαυμαστικόν, ὡς τὸ Ἡρά-- 

κλεις. 

D. Σχόλιον ἐκ τῶν ᾿“ρχύτου καὶ Βροντίνου καὶ Ἰαμ-- 

βλίχου ἐπιτμηϑέν. Γραμμὴν δίχα τὸ πρῶτον τετμημέ- 

νην, εἴτε εἰς ἴσα τμήματα zar ᾿Αρχύταν καὶ τὸν Χαλκι-- 
δέα Ἰάμβλιχον, εἴτε καὶ εἰς ἄνισα, ὡς ἐν τῶν τισὶν ἄντι-- 

γράφων τοῦ Πλάτωνος εὕρηται, τὰ ὄντα πάντα δηλοῦ-- 
σϑαι εἷς δύο κατὰ πρώτην διαίρεσιν τεμνόμενα, τὸ νοη-- 

τὸν δηλονότι xoi ὁρατόν. εἰ μὲν εἷς ἴσα, διά τε τὴν τῶν 
λόγων μετουσίαν καὶ τῶν εἰδῶν, καὶ τὴν τῶν μετεχόντων 

πρὸς τὰ μετεχόμενα ὁμοιότητα, καὶ τῷ τὴν ἀναλογίαν τὴν 

αὐτήν πως εἶναι ἐπὶ ἀμφοτέρων" εἰ δὲ εἰς ἄνισα, ὡς ἐν 

ἄλλοις εὕρηται, διὰ τὴν τῶν νοητῶν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ 

ἴσως ὑπεροχὴν καὶ ἀνομοιότητα. οἷον ἑκάτερον αὖ εἰς δύο 

ἀνὰ τὸν αὐτὸν διηρῆσθϑαι λόγον, τῷ τὴν γνωστιχὴν δύνα-- 
μιν δι’ ὅλου ὁμοειδῆ πρὸς ἑαυτὴν εἶναι. τὸ μὲν γὰρ ὅρα- 
τὸν tlc εἰχόνας xal ὧν εἰσὶν εἰχόνες, τὸ δὲ νοητὸν εἷς τὰ 

διανοητὰ καὶ τὸ ἰδίως νοητὸν διακρίνεσθαι. καὶ εἰκόνας 
μὲν σχιάς τε καὶ τὰ ἐν τοῖς ὕδασι καὶ κατόπτροις καὶ ὅλως 
πυκνοῖς καὶ λείοις καὶ φανοῖς ξυνιστάμενα εἴδωλά τε καὶ 
φαντάσματα εἶναι, ὧν δ᾽ εἰσὶν εἰκόνες, αὐτὰ δηλονότι τὰ 
αἰσϑητὰ σώματα, ζῶά τε καὶ φυτὰ καὶ τὰ παραπλήσια" 

zal διανοητὰ μὲν τὰ μαϑηματιχά τε καὶ ἐπιστητὰ γένη, 

γεωμετρίαν, ἀστρονομίαν καὶ τὰ τούτοις ἀδελφά, νοητὰ 
δὲ τὰς ἰδέας τε zal ὄντως οὔσας οὐσίας. ἀνάλογον οὖν 
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ἔχειν ὡς τὰ &lzagra πρὸς τὰ αἰσϑητά τε καὶ φυσικὰ ou— 

ματα, οὕτω τὰ διανοητὰ πρὸς τὰ νοητά. εἰκόνας τε γὰρ 

τῶν νοητῶν εἶναι τὰ διανοητά, ὡς τὰ εἰκαστὰ τῶν ci- 

σϑητῶν, τά τε αἰοϑητὰ καὶ νοητὰ τῇ μᾶλλον καὶ ἧττον 
ἀληϑείᾳ τῶν εἰκασϑέντων καὶ διανοητῶν διωρίσϑαι" τὰ 
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μὲν γὰρ μᾶλλον τὰ δὲ ἧττον ἀληϑῆ εἶναι. καϑ' αὑτὰ μὲν 

γὰρ καὶ οὐκ ἐν ἄλλοις ὑφεστάναι τὰ αἰσϑητά, σκιὰς δὲ 

xai εἴδωλα τοῖς αἰσϑητοῖς παρυφίστασϑαι, iv ἐκείνοις 

xai οὐ χαϑ' αὑτὰ ὄντα" καὶ διὰ τοῦτο ἐκείνων ὑποσπα- 

σϑέντων μηδὲ ταῦτα φαίνεσθαι ἔτι. εὖναι δὲ καὶ ταῦτα 

αἰοϑητὰ μὲν τῷ γένει, ἅτε δὴ τῇ αἰσϑήσει ὑποπίπτοντα, 

εἰχαστὰ δὲ μᾶλλον καὶ δοξαστὰ εἶναι. οὕτω δὲ καὶ τὰ 

διανοητὰ τῶν νοητῶν εἶναι εἰκόνας καὶ εἴδωλα, ἅτε μηδὲ 
s PORTE ; » NEG: 5 

αὐτὰ κυρίως, ἀλλ᾽ ἐξ ἀφαιρέσεως ὄντα, καὶ πρὸς τὰ καϑ' 

αὑτά rt xal ὄντως Ovr&, τὰ νοητὰ δηλονότι, τὴν ἀναφο- 
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gà» ἔχοντα. διὸ xai τὴν ψυχὴν τὰ μὲν αἰσϑητὰ καὶ von- 
τὰ πρῶτά τε καὶ αὐτόϑεν γινώσκειν, ὥςπερ καὶ ὑφίσταται 
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πρῶτα, τὰ δὲ εἰχαστὰ καὶ διανοητὰ δεύτερα, ὡς καὶ δεύ-- 

τέρα ὑφίσταται. ὥςπερ γὰρ οὐ μένει ἐν τοῖς εἱκαστοῖς τῇ 
δόξη ταῦτα περιλαβοῦσα, ἀλλὼ ζητεῖ τὰ καϑ' αὑτὰ ὑφι- 
στάμενα, οἷς ἕπεται τὰ εἰχάσματα, οὕτω καὶ τὰ ἐπιστη-. 

«à καὶ διανοητὰ ϑεωροῦσα καὶ διανοουμένη οἷον τρίγωνον 

ἱδρυμένον διώμεσον καὶ τὰ παραπλήσια, οὐ περὶ τούτων 
διανοεῖται, ἀλλ ἐχείνων πέρι οἷς ταῦτα ἔοικε. ταῖς τε jo 

εἰκόσι τὰ περὶ τὰ μαϑήματα γένη εἶναι ἀνάλογον, καὶ τὴν 

αὐτῶν γνῶσιν ταῖς τῶν εἰδώλων εἰκασίαις ἔχειν τινὰ ὅμοι-- 

ὅτητα. ἀπό τε γὰρ τῶν νοήσεων τὴν τῶν μαϑηματιχῶν 
γνῶσιν λαμβάνειν τὴν ἐνέργειαν, καὶ ἀπὸ τῶν νοητῶν ἐπὶ 

τὰ μαϑηματικὰ ὡς εἰχόνας μεταβαίνειν, ὑποϑέοεις τε ἀνα-- 

ποδείκτους ἑαυταῖς ὑποτιϑεμένην λόγον οὐδένω οὐδενὶ ἀξι-- 

ον διδόναι, ὡς παντὲ φανερόν, ἐκ τοιούτων τε ὑποϑέσεων 
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ὡς ἀρχῶν οὐκ ἐπὶ ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἐπὶ τελευτὴν ἱέναι, αὐτὰ σκε-- 

πτομένην τὰ μαϑηματικὰ τῇ διανοίᾳ. τῶν νοητῶν δέ yc 

τῶν λόγων μετὰ τῆς τοῦ διαλέγεσοϑαι δυνάμεως καὶ τῆς 
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φελέας διαλεχτικῆς τῇ νοήσει προςχρωμένην ἅπτεσϑαι ἐξ 
ς , ταί ἐς με σε δὲ SCANIA - 
ὑποθέσεων ὡς ovx ἀρχῶν (οὐδὲν yag O τι ἐκείνων εἶναι 

ἀρχήν) ἀλλ᾽ ὅπερ καλοῦνται ὑποϑέσεων καὶ ἐπιβάσεων £r 

ἀρχὴν τὴν ἀνυπόϑετον ἰέναι, ἧς μηδὲν ἔτι δηλονότι προῦ-- 

ποτίϑεται, ἅτε καὶ μηδὲν ὄν, ὃ ἂν εἴη πρὸ ἐκείνης. κά-- 
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χεῖϑεν αὖ ἐπὶ τελευτὴν καὶ τὰ διανοητὰ κατιέναι, οὐδενὶ 
: A Vues EH 

προςχρωμένην αἰσϑητῷ, ἀλλὰ τοῖς νοητοῖς αὐτοῖς εἴδεσι 

δὲ αὑτῶν. ὥςπερ δὲ ἔχει τὰ πράγματα ἀληϑείας τε καὶ 
μή, οὕτω σαφηνείας τὲ καὶ μὴ τὰ περὶ αὐτὰ καταγινόμε-- 

vo, τῆς ψυχῆς ἔχειν πάϑη. εἶναι δὲ ταῦτα τέτταρα, νοῦν, 

διάνοιαν, πίστιν καὶ εἰκασίαν, ἐπὶ τέτταρσι τούτοις πρά-- 

γμασι, νοητοῖς, διανοητοῖς, αἰσϑητοῖς τε zaà εἰχαστοῖς " 

ὧν νοῦν μὲν καὶ αἴσϑησιν ἀρχὰς εἶναι τοῦ λόγου, ὡς ἐν 

τῷ περὶ νοῦ τε καὶ αἰσϑήσεως ᾿ρχύτᾳ δοκεῖ, τέλη δὲ ἐπι-- 

στήμην zai δόξαν, ὡς ὑπὸ μὲν ἐχείνων ἀποτελουμένων 
χκἀκεῖϑεν ὁρμωμένου, κατιόντος δὲ καὶ τελευτῶντος εἰς 
ἐπιστήμην καὶ δόξαν. καὶ τοιαῦτα μὲν εἶναι τὰ γένη τῶν 
ὄντων, τοσαῦτα δὲ καὶ τὰ τούτων χριτήρια. 

e ——— 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. VII. 

P.514. A. ᾿Ζττεικοὶ καὶ τὸ ἰδέ ὀξύνουσι καὶ τὸ λαβέ 
καὶ τὸ φαγέ, ὁμοίως τῷ ἐλϑέ, εὑρέ, εἰπέ. 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM LIB. VI. ET VII. 

P. 516. E. γνωματεύοντα] διαχρήροντα, διαγινώσνον-- 
τα ἀκριβῶς. - 

P. 517. C. ἐνταῦϑα]) ἐν τῷ νοητῷ. 

Ρ. 518. Β. μετρίως] ἀντὲ τοῦ ἐπιεικῶς πάνυ. 

P. 519. C. Πτολεμαῖος ὃ μέγας ἐν δ΄ Γεωγραφουμέ- 

vov φησὶ τὰς μακάρων νήσους & τὸν ἀριϑμὸν ἐν τῇ ἐντὸς 
«1ιβύη κατὰ τὸ ᾿Ατλαντιχὸν πέλαγος. 

P. 520. B. τοιοῦτοι γιγνόμενοι] οἱ φιλόσοφοι. 

P. 521. A. εἰ μὲν εὕροις, φησί, βίον ἀμεένω φιλοσόφου 
βίου. λέγοι δ᾽ ἂν ϑεοῦ μόνον" καὶ γὰρ ϑεὸς ἀμείνων φιλο-- 

σόφου μόνος. 
C. ὀστράκου περιστροφή] παροιμία ἐπὲ τῶν ταχέως 

τι ποιούντων λεγομένη. ἔστι δὲ καὶ ὄνομα παιδιᾶς. 4}-- 

λως. ἐπὶ τῶν διὰ τάχους εἰς φυγὴν ὁρμώντων, ἢ ἐπὶ τῶν 
εὐμεταβόλων. 

P. 525. D. τοὺς περὶ ταῦτα δεινοὺς] τοὺς ἀριϑμητι-. 
χοις. 

E. αὐτὸ τὸ fv] τὴν μονάδα τὴν παρὰ τοῖς μαϑημα- 
τιχοὶς. 

P. 526. B. ὀξεῖς] οἷος ἦν Θεαίτητος. 

C. μείζω πόνον παρέχει μανϑάνοντι] ἴσως τοῦτο βού-- 
λεται λέγειν ὁ Πλάτων, ὅτι τῶν μετὰ πολλοῦ πόνου κατορ-- 
ϑουμένων τεχνῶν οὐκ ἔστιν οὐδεμία τοιαύτη εὔκολος ὡς ἡ 
ἀριϑμητιχή. 

Ρ. 527. À. ὡς γὰρ πράττοντές τε x. τ. λ.] ὅτι τὸ χρή-- 
σιμον τῆς γεωμετρίας οὐ πράξεως ἕνεχα, ἀλλὰ γνώσεως, 
καὶ ταύτης οὐ τῶν αἰοϑητῶν, ἀλλὰ τῶν ἀεὶ ὄντων καὶ αὐὖ-- 

τῆς τῆς τἀγαϑοῦ ἰδέας. — Schol. Plat. cod. Paris. 1807. 

B. oi δέον] ἀντὶ τοῦ οὐ δεόντως, ᾿“ττιχῶς. 
D. ἡδὺς] εὐήϑης. ἐκάλουν δὲ οὕτω καὶ τοὺς ὑπομω-- 

ρούς. 

D. ἑκάστου] ἑκάστου ἀνδρὸς τοῦ μανϑάνοντος. 

P. 529. C. δίκην] νῦν τιμωρίαν. 

D. Δαίδαλος ὁ Εὐπαλάμου καὶ Ψρασιμήδης, ἀγαλμα-- 
τοποιὸος αἀριστος. 

P. 530. A. ὁ τῷ ὄντι, φησίν, ἀστρονομικὸς τὸν μὲν ὁρώ-- 
μενον οὐρανὸν βλέπει τε καὶ ϑαυμάζει διὰ τῆς εὐτάκτου 
κινήσεως τὸν δημιουργόν, ἄτοπον δὲ ἡγήσαιτ᾽ ἂν ἐξονυχέ- 
ζειν καὶ λιπαρῶς τοῖς φαινομένοις κεχηνέναι καὶ παντὲ τρό-- 
πω ζητεῖν τὰς κινήσεις αὐτῶν λεπτομερῶς. 

Ὁ. ὦτα παγῆναι] περὶ μουσικῆς, ἥ ἐστιν ἀντίστροφος 
ἀοτρονομίας" ἡ μὲν γὰρ ὄψει, ἡ δὲ ἀκοῇ πέπηγεν" λέγει δ᾽ 
οὐ τὴν τοῦ ἀλόγου ἐπιμέλειαν, ἀλλὰ τὴν κατὰ Πυϑαγόραν 

ἐν λόγῳ καὶ ϑεωρήματι. 

P. 531. B. κολλόπων] κολλάβων. οὕτω δὲ λέγονται τὰ 
τῶν χορδῶν ἐπιτόνια, περὶ ἃ εἱλοῦνται αὗται. τὸ γὰρ νω-- 

τιαῖον τοῦ τραχήλου τοῦ βοὸς μέρος κόλλοψ καλεῦται, διὰ 
τὸ εἰς κόλλαν εὐθετεῖν. 

P. 532. A. διαλεκτικὴν τὴν διαχριτικὴν τῆς πραγματε- 
κῆς, οὐ τὴν νῦν λεγομένην. 

P. 533. E. πρώτην μοῖραν] τὴν τῶν νοητῶν, τὴν τῶν 
μαϑηματικῶν, τὴν τῶν φυσικῶν, τὴν τῶν τεχνικῶν. 

P. 584. D. ἐπικαταδαρϑάνειν) ἐπικατακοιμίζεσθαι. 

E. ϑριγκὸς) περίφραγμα, στεφώνη, τειχέον, περί- 
βολος. 

P. 535. B. δριμύτητα] ὀξύτητα, σφοδρότητα, ϑερμό-- 
τητα, ταχύτητα. 

P. 536. B. ἄῤῥατον»] ἰσχυρόν, στερεόν, ἢ δυςκίνητον. 
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C. προπεπηλακισμένη»] ὑβροιομένην, ἠδικημένην, δια-- 

σεσυρμένην, ἐξουϑενημένην. 

C. D. X6óÀon] τούτου γὰρ τὸ 
αἰεὶ γηράοκω πολλὰ διδασκόμενος. 

P. 587. A. εἰς ἀριϑιμόν τινὰ ἐγχριτέον] ὡς Ὅμηρος 
ἐν ἀνδρῶν ἵζει ἀριϑιμῷ. 

—— 9 ———— 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. VIII. 

P.544. B. ὥςπερ παλαιστής] ἔϑος γὰρ τούτοις, ὅταν 

πέσωσιν ὁμοῦ, ὡς μηδένω ἐπιπεσεῖν τοῦ λοιποῦ, πάλιν 
ἐγερϑέντας ἐφ᾽ ὁμοίῳ συμπλεκῆναι σχήματι, ὅπερ τὴν αὐ-- 
τὴν εἶπε λαβήν. 

D. ix δυυός] τὸ ἐν τῇ τ τῆς Ὀδυσσείας Ὁ μήρῳ ὑπὸ 
Πηνελόπης ῥηϑὲν ᾿Οδυσοεῖ ἀναγνωριζομένῳ αὐτὴ ἐνταῦϑα 
ἐπὶ τῶν πολιτειῶν παρῳδεύταε. ἔοτι δὲ τὸ 

οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ior παλαιφάτου, οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρας. 
οἱ γὰρ παλαιοὶ ἐκ δρυῶν καὶ πετρῶν τοὺς πρὸ αὑτῶν γεν-- 
νηϑῆναι ὑπελάμβανον, διὼ τὸ τὰς τικτούσας εἰς στελέχη 

zai σπήλαια τὼ βρέφη ἐχτιϑέναι, ἐπεὶ καὶ τὰς μίξεις κατὰ 
τὰς ἐρημίας ἐποιοῦντο οἱ πάλαι ἄνϑορωποι, δρυῶν ἢ πε-- 
τυῶν πλησίον. 

P. 546. A. τὰ φυτὰ διέστησε τῶν ζώων οὐ τῷ αἰσϑη- 

τικῷ Περιπατητιχῶς (οἶδε γὰρ καὶ φυτῶν αἴσϑησιν), ἀλλὰ 

τῷ ἐγγείῳ, τουτέστι τῷ μονέμῳ, ὡς κατεῤῥιζωμένα ἐν γῇ, τὰ 

δὲ τῷ ἐπιγείῳ, 0 ἐστι τῷ πορευτικῷ, ὡς φερόμενα ἐπὶ γῆς. 

A. εἰ ὁ πᾶς χρόνος αἰῶνός ἐστι τοῦ παντὸς εἰκών" λέ- 
γεται γὰρ καὶ ὁ αἰὼν πᾶς. τὸ μὲν οὖν παράδειγμα τὸν 

ἅπαντα αἰῶνά ἔστι, μέτρον δ᾽ ὁ πᾶς αἰών. μέτρον ἄρα καὶ 

ὁ πᾶς χρόνος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν τῆς τοῦ νοητοῦ ζωῆς μέτρον, ὁ δὲ 
τῆς τοῦδε τοῦ κόσμου ζωῆς, ὃ χρόνος. καὶ εἴη ἂν τῆς τῶν 
ἐν αὐτῷ πάντων ἀσωμάτων κινήσεως καὶ σωματικῶν πασῶν 
κοινῆς συναποκαταστάσεως μέτρον παντελές, ὃ δὴ πολλά-- 
χις συνελισσόμενον ποιεῖ τὸν ἄπειρον χρόνον. 

Β. ϑεῖον γεννητὸν οὐ τὸν ὅλον φησὶ κόσμον, εἰ καὶ 

προηγουμένως τοῦτον, οὔτε τὸν ἐν οὐρανῷ μόνον οὔτε τὸν 

ὑπὸ σελήνην, ἀλλὰ πᾶν τὸ ἀεικένητον xoi περιφερόμενον, 
εἴτ᾽ ἐν οὐρανῷ εἴϑ' ὑπὸ σελήνην, ὡς μὲν σωματικὸν γεννη-- 

τὸν χαλούμενον (οὐδὲν γὰρ σῶμα αὐθυπόστατον), ὡς δ᾽ 
ἀεικένητον, ϑεῖον" μιμεῖται γὰρ τὰ ϑειότατα τῶν ὄντων 

ἄγρυπνον ἔχοντα ζωήν. τὸν τέλειον δ᾽ ἀριϑμὸν οὐ μόνον 
χρὴ νοεῖν ἐπὶ δακτύλων τιϑέντας (οὗτος γάρ ἐστιν ἀριϑμη-- 

τὸν μᾶλλον ἢ ἀριϑμός, καὶ τελειούμενος καὶ οὐδέποτε τέ- 
λειος ἀεὲ γιγνόμενος), ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τούτου νοερὰν μὲν 
οὖσαν, περιέχουσαν δὲ τὸν πεπερασμένον ὅρον τῆς τοῦ κό-- 

σμου πάσης περιόδου. 

P. 550. A. πατρὸς λόγους] ὁ γὰρ πατὴρ πλησιαίτατος, 

ὡς οὐνοικος. 
Β. τῷ μέσῳ] τῷ ἐν τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ. 
C. ὅτι ἐκ τοῦ φιλοτίμου φιλόπολις γίγνεται, ἀπὸ τιμη-- 

μάτων οὐσῶν τῶν ἀρχῶν, ὡς Ρωμαῖοι. ἄλλως. ἡ τῶν 

᾿ϑηναίων πόλις εἰς μεγάλα μέρη διηρεῦτο τέτταρα. ταῦτα 
δὲ πολιτικὰ τιμήματα ἐκάλουν, ἅπερ ἣν πεντακοσιομεδί- 

uva, ἱππέων, ζευγιτῶν, ϑητικῶν" οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ φ' μέ- 

τρα ξηρὰ καὶ ὑγρὰ ποιεῖν κληϑέντες ἀνήλισκον εἰς τὸ δημό-- 
gio» τάλαντον" οἱ δὲ τὴν ἱππάδα τελοῦντες ἐκ μὲν τοῦ δύ-- 

νασϑαι τρέφειν ἵππους κεκλῆσθαι δοκοῦσιν, ἐποίουν δὲ μέ- 

tQo τ΄, ἀνήλισκον δὲ ἡμιτάλαντον" oí δὲ τὸ ζευγήσιον τε- 

λοῦντες ἀπὸ σ΄ μέτρων διελέγοντο, ἀνήλισκον δὲ μνᾶς (" οἵ 
δὲ τὸ ϑητικὸν οὐδεμίαν ἀρχὴν ἦρχον οὐδὲ ἀνήλισκον. 

D. φιλοχρηματισταὶ οἱ φιλοῦντες πορίζειν χρήματα, 

φιλοχρήματοι δὲ οἵ φιλοῦντες χρήματα. 

Ρ. 552. B. κηφήν] εἶδος μελίσσης ἄκεντρον, ὃ κατε-- 

σϑίει τὸ μέλε μόνον, ἀργὸν δέ: dq? οὗ καὶ τοὺς μὴ δυναμέ- 
νους δρᾶν οὕτω φασίν. 

C. δεινὼ κέντρα ἔχοντας] τοὺς ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ Óvva— 

στας. 
P. 558. C. γλίσχρως] πάνυ ῥυπαρῶς καὶ μετὰ φειδω-- 

λίας. 

C. τιάρα ἐστὴν ἡ λεγομένη κυρβασία. ἔστε δὲ κόσμος 
ἐπικεφάλαιος, ἣ οἱ Περοῶν βασιλεῖς μόνοι ὀρϑῇ ἐχρῶν- 

το, οἱ δὲ στρατηγοὶ κεκλιμένῃ. Ἡρόδοτυς δὲ ἀρσενικῶς 

τὸν τιάραν φησί. τινὲς δὲ καὶ κίταριν λέγουσι τὸ αὐτό" 
Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ περὶ βασιλείας Κυπρίων εἶναι λέγει 
τὴν κίταριν. 

C. στρεπτούς] ὅρμους περὶ τὸν τράχηλον ἢ τὰς χεῖρας, 
οἷς καὶ στεφάνους χειρῶν λέγει Ἴων ἐν ΨΦῬρουροῖς. ἀκινάκης 

δὲ Περσικόν τι ξίφος, ἢ δόρυ μικρὸν Περοικόν. 

P. 554. Δ. αὐχμηρός] στυγνός, σκοτεινός. 

B. τυφλόν] τὸν Πλοῦτον, οἶμαι, φησίν. 

D. οὐ πεέϑων] ἑαυτὸν δηλονότι, οὐδὲ δυϑμίζων τὰ τῆς 
ψυχῆς αὑτοῦ μόρια, καὶ διὰ τὸ ἄμεινον ἐπιτηδεύων τὴν 
ἀρετήν. 

P. 556. À. οὔτε διδάσκοντες λόγῳ, φησί, τοὺς νέους 

εἴργουσιν ἀκολασταίνειν, οὔτε βίᾳ κολάζοντες. 
C. ϑεωρίας] ἑορτάς, ἀπὸ τῆς εἰς ϑέαν συνδρομῆς τῶν 

ἐν αὐταῖς τελουμένων παρηλλαγμένως τοῖς κατὰ τὸν ἄλλον 

tov βίου χρόνον γιγνομένοις λεγομένας οὕτως. 

P. 558. D. χοηματιστικαί] χρημάτων ποριστικαί. 

Ρ. 560. C. “Τωτοφάγους] τοὺς ψευδεῖς καὶ ἀλαζόνας 
λόγους καὶ δόξας, δηλονότι ἀλληγορικῶς. “Ἄλλως. ὁ λῶτος 

δένδυον ἐοτὲν ἐν «Διβύῃ κατὰ τὴν Μέμφιν φυόμενον, εὐμέ- 

γεϑες, ἡλίκον ἄπιος ἢ μικρῷ ἔλαττον" φύλλον δὲ ἐντομὰς 

ἔχον καὶ πρινῶδες" τὸ δὲ ξύλον μέλαν. γένη δ᾽ avroU 

πλείω, διαφορὰς ἔχοντα τοῖς καυποῖς. 0 δὲ καυπὸς ὥςπερ 
κύαμος" πεπαίνεται δὲ ὥςπερ οἱ βότρυες μεταβάλλων τὰς 

χρόας. φύεται δὲ καϑὰ τὰ μύρτα παράλληλα πυκνὸς ἐν 
τοῖς βλαοτοῖς. ἐσϑιόμενος δὲ ἐν τοῖς “ωτοφάγοις καλου-. 

μένοις γλυκύς ἔστι καὶ ἡδὺς καὶ ἀσινής, καὶ ἔτε πρὸς τὴν 
κοιλίαν ἀγαϑός" ἡδίων δ᾽ ὁ ἀπύρηνος. ποιοῦσι δὲ καὶ οἶνον 

ἐξ αὐτοῦ. τὸ δένδοον δὲ καὶ πολὺ καὶ πολύκαρπον καὶ πα- 
ρὰ τὴν “Τωτοφαγίδα νῆσον, ἀπέχουσαν τῆς χώρας poor 

ὡςαύτως. 

Ρ. 561. A. ἐκβαχχευϑῇὴ] ἐκμανῆ. 
P. 568. A. εὐτραπελέω ἐστὲν ἕξις τις ἐν μεοότητι ϑεω-- 

ρουμένη βωμολοχίας καὶ ἀγροικίας" ἔστι δὲ περὶ οκώμμα-- 

τα, ἣ τὸν ἔχοντα παρέχεται δύνασϑαί τε σκῶψαι ἐμμελῶς 
καὶ ὑπομένειν σκωπτόμενον. βωμολοχίω δὲ ἡ πάντα χαὶ 

πάντας οἱομένη δεῖν σκώπτειν. ἀγροικία δὲ ἡ μήτε σκώπτειν 
μήτε οκωφϑῆναι βουλομένη, ὀργιζομένη δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφοῖν. 

B. χαριεντισμός ἐστε σκῶμμω μετὰ τέρψεως καὶ χάρι- 
τὸς τινος. 

C. ἐνταῦϑα] ἐν τῇ ἀκράτῳ ἐλευϑερίᾳ. 
D. σημείωσαε τὴν παροιμέαν λεγομένην ἐπὶ τῶν ὁμοιου-- 

μένων πάντως ἀρχομένων τοῖς αὑτῶν ἄρχουσιν. ἔστι δὲ ἢ ὅλη: 
οἵαπερ ἡ δέσποινα, τοία xà κύων. 

΄ 
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P. 564. B. δύο κηφήνων εἴδη φησὶν ἐν ταῖς πολιτείαις, || 

ἀργῶν καὶ δαπανηρῶν ἀνδρῶν, τὸ μὲν ἀνδρεῖον καὶ κεχεν-- 

τρωμένον, οἷον χολὴ ἐν σώματι, τὸ δ᾽ ἄκεντρον, οἷον φλέ- 

γμα. οὗτοι δριμύτεροί εἰσιν ἐν δημοχρατίᾳ, ὡς ἂν καὶ ἄρ-- 

χειν εἰϑιομένοι. 

E. βλέττει] ἀφαιρεῖ τὸ μέλε ἀπὸ τῶν κηρίων. 

P. 565. C. εἰςαγγελία ἐστὲ κυρίως ἡ περὶ καινῶν καὶ 

δημοσίων ἀδικημάτων εἰςαγομένη δίκη ὑπὸ τῶν πρυτά- 
νεων, περὶ ὧν διαῤῥήδην μὲν οὐδὲν λέγουσιν οἱ νόμοι, συγ-- 

χωροῦσι δὲ κρίσεις γίγνεσθαι. καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν οἷον τὸ ἐν 
ταῖς τῶν σοφιοτῶν διατριβαῖς μελετώμενον τὸ τῶν ἀγρά-- 
φων ἀδικημάτων. 

P.566. À. τυραννικὸν αἴτημα] τοῦτο Πεισιοτράτου. 

᾿ϑηναῖος γὰρ οὗτος ὦν, ἐπιβουλεύων τῇ τυραννίδι κατὰ 

τῶν πολιτῶν, πολλαῖς καὶ χαλεπαῖς πληγαῖς ἑαυτὸν κατα-- 

τρώσας, ἐνεδείξατο τοῖς Ἕλλησιν ὡς ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ταύ-- 
τας πάϑοι, καὶ ἤτησε φύλακας τοῦ ἑαυτοῦ σώματος, καὶ 

ἔλαβε τριακοσίους δορυφόρους ἐκ τῆς πόλεως, οἷςς εἴςοικι-- 

σάμενος καὶ ϑεραπεύσας ἐτυράννησεν 2A ϑηναίων. 
C. Κροῖσος υἱὸς ᾿Ἱλυάττου, “υδὸς γένος, βασιλεὺς 

τῶν ἐντὸς “Ἵλυος ποταμοῦ, ὃς περὶ τῆς ἀρχῆς, εἰ πολυχρό-- 

νιος ἔσται, χρηστηριαζόμενος, ἀνεῖλεν ὃ ̓ “πόλλων χρησμὸν 
τοιοῦτον αὐτῷ" 

ἀλλ᾽ ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται, 
καὶ τότε, ZLvà? πόδϑαβρε, πολυψηφῖδω παρ᾿ Ἕρμον 
φεύγειν, μηδὲ μένειν, μηδ᾽ αἰδεῖσθαι καπὸς εἶναι. 

καὶ οὗτος μὲν ó ὅλος χρησμός" ἡμίονον δὲ τὸν Κῦρόν φησιν, 

ἐπείπερ ᾿Ἱρυήνης τῆς ᾿Δλυάττου ϑυγατρός, Δυδῆς οὔσης 

αὐτῆς, καὶ ᾿στυάγους τοῦ Μήδων βαοιλέως ἡανδάνη yc 

γνεται παῖς, ταύτης δὲ καὶ Καμβύσου, Πέρσου τινός, ὁ 

Κῦρος υἱός, ὁ καϑελὼν ἸΚροῖσόν τὲ καὶ δὴ καὶ αὐτὴν τὴν 

βαοιλείαν τῶν “υδῶν. 

E. μέλλει] ἔοικεν, φαίνεται, δοχεῖ, ὡς νῦν. παρὰ δὲ 

“Σοφοκλεῖ ἐν Τρωΐλῳ, μένει. 

P. 568. A. οὐκ ἐτός] ὁτὲ μὲν οὐ μάτην, ὁτὲ δ᾽ οὐχ ἀλό-- 
γως" παρὰ τὸ ἐτώσιον, ὅ ἐστι τὸ μάταιον, οἱ δὲ οὐκ εἰκότως. 

A. τοῦτο Σοφοχλέους ἐοτὲν ἐξ “ἴαντος τοῦ “Δοχροῦ. 

ἐνταῦϑα δὲ Εὐριπίδου λέγεται τὸ ἰαμβεῖον εἶναι. καὶ ϑαυ-- 

μιαοτὸν οὐδέν, εἰ ουμπίπτοιεν ἀλλήλοις οἱ ποιηταί. 

C. φωνάς] τὰς τῶν ὑποκριτῶν. 

— M dà ——— 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. IX. 

P. 572. E. μηχανωμένους ἀπὸ κοινοῦ τὸ «(9c τίϑει 
μηχανωμένους αὐτῷ ἔρωτα, ὅταν ἐλπίσωσι μὴ ἄλλως τὸν 

véov, ὑπόπτερον ὄντα κηφῆνα καὶ μέγαν, καϑέξειν. 

P. 578. C. σὺ xoi ἐμοὶ ἐρεῖς] παροιμία, ἡνίκα τις ἐρω-- 

τηϑείς τι ὑπὸ γινώσκοντος τὸ ἐρωτηϑέν, αὐτὸς ἀγνοῶν, οὕ-- 

τως ἀποκρίνηται ,,σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς“, 

C. κῶμοι] ὠδαί, ἢ ὀρχήσεις μετὰ μέϑης. 

P. 574. C. σημείωσαι τὴν σύνταξιν, πρεοβύτην πατέρα 
πληγαῖς τε δοῦναι. 

D. νεωχορήσει] ἀντὲ τοῦ ἱεροσυλήσει, ὡς νῦν. παρὰ δὲ 
τοῖς πολλοῖς τὸ κοσμήσει τὸν ναόν" κορεῖν γὰρ σημαίνει τὸ 
κοσμεῖν. 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM LIB. VIII. ET IX. 

D. δορυφοροῦοαι] ὁ νοῦς οὗτος" αἱ κακαὶ ἐπιϑυμίαι 

τὸν ἔρωτα δορυφοροῦσαι κατισχύσουσι τῶν δοξῶν τῶν 
ἀγαϑῶν, ἃς πάλαι εἶχεν. 

E. ὑπὸ ἔρωτος] κακοῦ ἔρωτος, ὅτε εἴδωλα κακὼ ἐν τῇ 

φαντασίᾳ ἀνέπλαττεν. 

P. 575. C. οὐδ᾽ izrag βάλλει] trap σημαίνει ταῦτα, 

τὸ ἐγγύς, ἀπὸ τοῦ ἱκνεῖσθαι, τὸ πρόσφατον, τὸ ἄρτι, τὸ 

ταχέως, τὸ πυκνῶς, τὸ ἐξαπίνης. καὶ παροιμία, οὐδ᾽ ἴκταρ 

ἥκει, ὥςπερ καὶ τὸ οὐδ᾽ ἴκταρ βάλλει, τουτέστιν οὐδ᾽ ἐγγύς 

ἔστιν. εἴρηται δὲ κατὰ γλῶτταν, ὥςπερ τὸ διωλύγιον κακὸν 
σημαίνει τὸ μέγα, οὗ μνημονεύει Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ. 

P. 576. C. πολλὰ δοκεῖ] ἀντὶ τοῦ ψευδῆ" τὸ γὰρ ψεῦ-- 
δὸς πολυχοῦν, 

ἁπλοῦς δ᾽ ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ. 

P. 577. E. περὶ ὅλης εἰπεῖν ψυχῆς] τὸ γὰρ λογιστικὸν 
τῆς τοῦ τυράννου ψυχῆς, ὑπὸ ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας κρα-- 

τούμενον, οὐ ποιεῖ ἃ βούλεται καϑ' αὑτό, ὥςτε κἂν κατὰ 

τὰ χείρονα μέρη ποιῇ ἃ βούλεται ἡ ψυχή, ἀλλὰ κατὰ τὸ 
κρεῖττον μὴ ποιοῦσα αὑτῆς διὰ τοῦτο λέγεται, ἥκιοτω ποι-- 
ἥσει ἃ ἂν βουληϑῇ ὡς περὶ ὅλης εἰπεῖν τῆς ψυχῆς" καὶ γὰρ 
οὐχ ὅλη τότε ποιεῖ. 

P. 587. D. εἰλήφϑω κατὰ τὴν μονάδα αὐτὴν ὁ βασιλι-- 
κός, κατὰ δὲ τὸν y' ὁ ὀλιγαρχισός, τῆς μονάδος πολλαπλω- 

σιαοϑείσης ἐπὶ αὐτόν, κατὰ τὸν ϑ' δὲ ὃ τυραννικός, τοῦ y 
γεγονότος ἐφ᾽ ἑαυτόν. τοῦ τριπλασίου ἄρα τῆς μονάδος 
τοῦ γ', τουτέστι τοῦ ὀλιγαρχικοῦ τοῦ πρὸς τὸν βασιλιχὸν 
ἀφευστῶτος τριπλάσιον, ὡςαύτως τριπλάσιον τῷ 9 ἀριϑμῷ 
ἀφέοτηχκεν ὁ τυρανγικός. ἔστι δὲ οὗτος ἐπίπεδος ἀριϑμὸς 
κατὰ τὸ μῆκος τὸν γ' τὸ πλάτος τὸν γ' καὶ αὐτὸν ὄντα πολ- 
λαπλαοιαοϑείς. εἴδωλον δὲ τὸν τυραννικόν φησι τοῦ βαοι-- 

λικοῦ τὸ ἔσχατον. δύνωμιν δὲ τὸν γ' καλεῖ, ὅτι δὴ καὶ ἡ μο-- 

νὰς καὶ αὐτὸς ὁ y ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ὁ ϑ' κατ᾽ αὐτὸν ἐπολλα- 

πλαοιάσϑησαν, οὗ μὲν γ', οὗ δὲ 9', οὗ δὲ x ποιήοαντα. 

τρίτην δὲ αὔξην λέγει τὴν τοῦ ϑ' ἐπὶ τὴν δύναμιν τὸν y 

πολλαπλαοίασιν, xoi ποιήοαοαν τὸν κζ΄, τὸ βάϑος ἤγουν 

στερεὸν ἀριϑμόν. δευτέρα γὰρ ἦν ἡ ἀπὸ τοῦ y. ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
γενομένου, καὶ ποιήσαντος τὸν ϑ', τὸ πλάτος ἤγουν τὸν 

ἐπίπεδον, ὥςπερ ἡ τῆς μονάδος ἐπὶ τὸν y' πολλαπλασίασις 

πρώτη αὔξη τε ἦν καὶ τὸ μῆκος ἐποίει αὐτό. τελειωϑεῖσαν 

δὲ πολλαπλασίαοιν τὴν τοῦ zE ἐφ᾽ ἑαυτὸν γινομένην. αὕτη 
γὰρ ποιεῖ τὸν ψκϑ'. 

P. 588. C. ἡ Χέμαιρα τὸ εἶδός ἐστι 

πρόσϑε λέων, ὄπιϑεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα 
(τουτέστιν o£), 

δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰϑομένοιο" 

ἣν Ἡοίοδος μὲν Τυφῶνος καὶ Ἐχίδνης, Ὅμηρος δὲ τραφῆ-- 
ναι ὑπὸ ᾿“μισωδάρου φασίν. Σκύλλα δὲ Κραταίας καὶ 

Τυῤῥήνου ἢ Φόρκου, πρόφωπον ἔχουσα καὶ στέρνα γυναι- 

κός, ἐκ λαγόνων δὲ κυνῶν κεφαλὰς ἕξ xai πόδας δώδεκα. ὁ 

δὲ Κέρβερος ἍΔιδου μὲν κύων λέγεται εἶναι, εἶχε δὲ οὗτος 
τρεῖς μὲν κυνῶν κεφαλάς, οὐρὰν δὲ δράκοντος, κατὰ νώτου 
δὲ παντοίων ὄφεων εἶχε κεφαλάς. 

P. 590. A. Ἐριφύλη] Κάδμος ὁ ““γήνορος καὶ Tq 
φάοοης λαμβάνει μὲν γυναῖκα παρὰ Ζιὸς ἁρμονίαν τὴν 
"Apta καὶ ᾿“ἀφροδίτης, ὧν κατὰ τοὺς γάμους εὐωχοῦνται 
πάντες οἱ ϑεοί. Κάδμος δὲ παρὰ Ἡφαίστου πέπλον καὶ 
ὅρμον λαβὼν ἡφαιοτότευχτον, “Πρμονίᾳ δῶρον γαμήλιον 
δίδωσιν. ὃς ὅρμος εἰς Πολυνείκην τὸν Κάδμου χατήχϑη 
ἀπόγονον. οὗτος δὲ πρὸς τεοκλέα τὸν ἀδελφὸν περὶ τῆς 
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SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. IX. ET X. 

Θηβῶν βασιλείας πόλεμον ἀράμενος ἄλλους τε πολλοὺς 

λαμβάνει συνεργούς, καὶ δὴ καὶ μάντιν ἄριστον, -Auqua- 

ραον τὸν ᾿Οἰκλέους, πεισϑέντα ὑπὸ τῆς γυναικὸς τῆς ἰδίας, 

᾿Εριφύλης τῆς Ταλαοῦ zai «“Τυσίππης, λαβούσης ἐπὶ τούτῳ 

δῶρον παυὰ Πολυνείκους τὸν ὅρμον" στρατευσάμενοι οὖν 
ἄλλοι μὲν. ἄλλως ἀπώλοντο, Αἰ μφιάραος δὲ φεύγων ἐποχού-- 

μενος ἅρματι περὶ τὸν ἸΙσμηνὸν χεραυνοῦται ποταμόν. καὶ 
διὰ τοῦτο λέγεται, τὴν ᾿Εριφύλην ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς τὸν 
ὅυμιον δέξασϑαι ψυχῆ. 

τ ....-- 

SCHOLIA IN REMPUBLICAM. LIB. X. 

P. 595. C. τῶν τραγικῶν] τῶν συμφορᾶς μεστῶν" ἐπὶ 

τῶν τοιούτων γὰρ ταῖς τραγῳδίαις ἐχρῶντο. 

Ῥ. 599. D. “Τυχοῦργος Σπαρτιάτης ἢ “ακεδαιμόνιος 
γέγονε τῶν Τρωϊκῶν μετὰ ἔτη νϑ', ἦν δὲ κατὰ Σιμωνίδην 
Τ]ρυτάνιδος μὲν υἱός, Εὐνόμου δὲ ἀδελφός, καὶ ϑεῖος τοῦ 
Εὐνόμου υἱοῦ, Χαριλάου τοῦ βασιλεύσαντος τῆς Σπάρτης, 

ἧς ἤρξε καὶ “υχοῦργος αὐτὸς ἔτη ιη΄, ὅτε καὶ τοὺς νόμους 

ἔγραψεν, ἐπιτροπεύων τὸν ἀδελφιδοῦν. κατὰ δὲ τοὺς πλεί-- 
στους Προχλέους μὲν τοῦ ᾿““ριοτοδήμου Σόος, οὗ Εὐρυ-- 
ZO, οὗ Πρύτανις, οὗ Εὔνομος, οὗ “Πολυδέκτης ἐκ προτέ- 

νας γυναικός, ἐκ δὲ “ιωνάσσης ὑστέρας «ΔΤυκοῦργος, ὃν καὶ 

τοὺς νόμους ἐκ Κρήτης φασὶ μετενεγκεῖν εἰς Ταχεδαίμονα. 

E. Χαρώνδας ἐκ Κατάνης, πόλεως Σικελίας, διάσημος 

γνομκοϑέτης τῶν “ϑήνηϑεν ἐλϑόντων εἰς Θουρίους ἐποίκων. 
φευγόντων δὲ τῷ πατρὶ συναχολουϑήσας κατῴκησεν ἐν 
Χαλκχέδι" τὴν δὲ ὄψιν ἐλευϑέριος ἦν. γενόμενος δὲ τῶν ITv- 

ϑαγορείων εἷς διήνεγκε τῷ προτρεπτιχῷ. 
B. Σόλων ᾿4΄ϑηναῖος, ᾿Εξηκεστίδου υἱός, σοφὸς καὶ 

ψομοϑέτης καὶ δημαγωγὸς γεγονώς. οὗτος Πεισιστράτοι 

χατειπὼν μέλλοντος τυραννεῖν, διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἐπιβουλὴν 

ἀπεδήμησεν εἰς “ἴγυπτον καὶ Κύπρον, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
Κροῖσον τὸν βασιλέα var, εἶτα εἰς Κιλικίαν, οὗ χτίζξει 

πόλιν Σόλους λεγομένην, ἐν ἣ τοὺς κατοικισϑέντας ὑπὶ αὐ- 

τοῦ ““1ϑηναίους, πολλὰ τῆς Ἑλλάδος φωνῆς διὰ τὸ χρόνω 

βαυβαρωϑῆναι παραφϑεγγομένους, σολοικέζειν καὶ σολοί-- 

xovc ἔλεγον, ἐξ οὗ καὶ σολοικισμός. τούτου τὸ μηδὲν ἄγαν. 

ἔγραψε δὲ νόμους oUg ἄξονας ἐκάλεσαν, καὶ ὑποϑήκας δὲ 

ἐλεγείας. ἔτη δὲ γεγονὼς ὁγδοήχοντα iy Κύπρῳ τελευτᾷ. 

P. 600. A. Θάλης Ἐξαμύου, Maias, Φοῖνιξ δὲ za 

Ἡρόδοτον. οὗτος πρῶτος ὠνομάσϑη σοφός" εὗρε γὰρ τὸν 
ἥλιον ἐκλείπειν ἐξ ὑποδρομῆς σελήνης, καὶ μικρὰν ἄρκτον 

αὐτὸς ἔγνω καὶ τὰς τροπὰς πρῶτος Ἑλλήνων, καὶ περὶ με-- 
γέϑους ἡλίου καὶ φύσεως, ἀλλὰ καὶ ἄψυχα ψυχὴν ἔχειν 

ὁπωςοῦν ἐκ τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου. ἀρχὴν δὲ 

τῶν στοιχείων τὸ ὕδωρ" τὸν δὲ κόσμον ἔμψυχον ἔφη καὶ 
δαιμόνων πλήρη. ἐπαιδεύϑη ἐν «Ιἰγύπτῳ ὑπὸ τῶν ἱερέων. 
τούτου τὸ γνῶϑι σαυτόν. ἐτελεύτησε δὲ μονήρης, γηραιός, 
γυμνικὸν ἀγῶνα ϑεώμενος, ὑπὸ καύματος ἐκλυϑείς. 

A. ᾿“νάχαρσις, Γνούρου υἱὸς τοῦ βασιλέως Σκυϑῶν, 
μητρὸς δ᾽ Ἑλληνίδος" διὸ καὶ δίγλωσσος ἦν. οὗτος ἐξενώϑη 
ἐν ᾿,ϑήναις Σόλωνι, καὶ ἐπανελϑὼν εἰς τὴν Σχυϑίαν ἔϑη 
Ἑλληνικὰ παραδιδάξαι, ἐτοξεύϑη ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ 

ἀποπνέων ἔφη ,.Διὰ μὲν τὸν λόγον ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐσώϑην, 

διὰ δὲ τὸν φϑόνον ἐν τῇ πατρίδι ἀνηρέϑην.“" 
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B. Πυϑαγόρας Μνησάρχου δακτυλιογλύφου, Τυῤῥη-- 

»óg. νέος δὲ dv ἦλθεν ἐκ Τυῤῥηνῶν εἰς Σάμον, καὶ διήκουσε 

“ερεκύδους τοῦ Συρίου, εἶτα Ἑρμοδάμαντας, ἐν Σάμῳ 
ἀμφοῖν, εἶτα .Αβάριδος τοῦ Ὑ περβορέου καὶ Ζάρατος τοῦ 

paigou: peg 0Us ὑπὸ «Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων ἐπαιδεύθη. 

εἶτα εἰς Σάμον ἐλϑὼν διὰ Πὸλ υκράεῃ τὸν τύραννον ἀπῆρεν 

εἰς Κοότωνα τῆς Ἰταλίας, καὶ τ' ἔσχε μαϑητάς, προτέρους 

Ξ ἀδελφοὺς Εὔνομον καὶ Τυῤῥηνόν, καὶ δοῦλον “Ζάμολξιν, 

ᾧ Γέται ϑύουσιν ὡς Κρόνῳ, soper τε Θεαγώ, ἐξ T ἧς παῖ- 

δὲς Τηλαύγης ὁ σχολαρχήσας μετ᾽ αὐτὸν καὶ Δάμων ἢ ὥς 

τινες Μνήσαρχος, ϑυγάτηρ δὲ Μυῖα, ἢ ὥς τινες ᾿Δριγνώτη. 

συνεγράψατο δὲ βιβλία τρία, παιδευτικόν, πολιτικόν, φυσι-- 

xóv. τὸ δὲ φερόμενον ὡς Πυϑαγόρου «Τὐσιδός ἐστι τοῦ Τα- 
ραντίνου, μαϑητοῦ αὐτοῦ, φυγόντος εἰς Θήβας ἐκ τοῦ ἐμ-- 
πρησμοῦ καὶ καϑηγησαμένου ᾿Επαμεινώνδα [cfr. Schol. 
ad Phaedon. p. 61. D.]. τινὲς δὲ καὶ τὰ χρυσᾶ ἔπη Πυϑα- 
γόρου φασὶν εἶναι. ἀπείχετο δὲ τῶν ἐμψύχων καὶ κυάμων, 
καὶ τὴν ψυχὴν ἔφη ἀϑάνατον. ἐνενηκοντούτης δὲ τελευτᾷ 

μετὰ μαϑητῶν μ΄, ἐμπρησϑέντων ἐν οἰκίᾳ τῇ αὐτῇ. ἄλλοι 

δέ φασιν ὅτε πολλῶν μετὰ τῶν μαϑητῶν ὑπὸ ᾿Ακραγαντί- 
vov ἀπώλετο. 

B. Κρεώφυλος Χῖος, ἐποποιός. τινὲς δὲ αὐτὸν ἱστόρη- 
σαν γαμβρὸν Ὁμήρου ἐπὶ ϑυγατρί, καὶ ὅτι ὑποδεξάμενος 
Ὅμηρον ἔλαβε παρ᾽ αὐτοῦ τὸ ποίημα τῆς Ἰλιάδος. 

C. Πρωεαγόρας ᾿“Δρτέμωνος, ᾿Αβδηρίτης. οὗτος φορ- 

τοβαστά»της ἦν, ἐντυχὼν δὲ “ημοκρέτῳ ἐφιλοπόφησε, zai 

ἐπὶ ῥητορείαν ἔσχε, καὶ πρῶτος λόγους ἐριστικοὺς εὗρε, καὶ 

μισϑὸν ἔπραξε τοὺς μαϑητὰς μνᾶς ο΄ - διὸ καὶ ἐπεκλήθη 
λόγος. τούτου μωϑητὴς Ἰσοκράτης ὁ ῥήτωρ καὶ Πρόδικος 

ὁ Κεῖος. ἐκαύϑη δὲ τὰ τούτου βιβλία ὑπ᾽ 4ϑηναίων: εἶπε 

y&o* ,,IHeoi ϑεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔτε ὡς εἰσὶν οὔτε ὡς οὐκ 

εἰσίν.“ ἔγραψε δὲ εἰς αὐτὸν ὁ Πλάτων διάλογον. πλέοντος 

δὲ αὐτοῦ εἰς Σικελίαν ἐτελεύτησε ναυαγήσας ἐτῶν ἐνενή-- 

κοντα, σοφιστεύσας ἔτη τεσσαράκοντα. 

C. Πρόδικος Κεῖος φυσικὸς φιλόσοφος, Δημοκρίτου 

σύγχρονος τοῦ ᾿Αβδηρίτου, Γοργίου δὲ καὶ Πρωταγόρου 

μιαϑητής. τελευτᾷ κώνειον πιὼν ὑπὸ ᾿Αϑηναίων ὡς τοὺς 
νέους διαφϑείρων. 

P. 605. Α. ἀντίστροφον] ἀντὲ τοῦ ἰσόστροφον. 
D. κῆδος] λύπη, ὡς νῦν, ἢ 

λαγή. 

P. 606. D. βωμολοχία ἐστὶ προςεδρεία τις περὶ τοὺς 

βωμοὺς ὑπὲρ τοῦ τι παρὰ τῶν ϑυόντων λαβεῖν. μεταφορι- 

μέριμνα, ἢ ἐπὶ γάμῳ συναλ-- 

κῶς δὲ καὶ ἡ παραπλησίως ταύτη ὠφελείας ἕνεκά τινος xo- 

λακεία, καὶ βωμολόχος ὃ xcv αὐτὴν διακείμενος, ἢ ὁ εὐ-- 
τράπελος καὶ γελωτοποιός" τινὲς δὲ τὸν μετά τινος εὐτρα- 

πελίας κόλακα, ἢ τὸν πανοῦργον καὶ συχοφάντην. xoi βω-- 
μακεύματα καὶ βωμολοχεύματα, ὡς ᾿Ζ4πολλόδωρος ὁ Κυ-- 
ρηναῖος. 

P. 607. B. λακέρυζα] μέγα κράζουσα. 
P. 609. A. ἐρυσήβη»] ϑηρίδιόν τι ἐν τῷ σίτῳ γιγνόμιε-- 

γον, ὃ λυμαίνεται τὸν καρπόν. τινὲς δὲ νόσον ἐκ τοῦ περιέ- 

χοντος ἐπιχιγνομένην τοῖς σπέρμασιν. 

P.610. E. σχολῇ] rU» ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. σημαίνει δὲ 
xai τὴν περί τι προςεδρείαν καὶ σπουδήν, καὶ τοὐναντίον 

τὴν ἀπό τινος ἀργίαν, ἔτι δὲ xai τὴν κατὰ τὴν παιδευτιχὴν 
ἐν λόγοις διατριβήν. 

Ῥ. 611. C. τὸν Τλαῦκόν φασι Σισύφου καὶ Μερόπης 
εἶναι υἱόν, γενέσϑαι δὲ ϑαλάττιον δαίμονα. οὗτος γὰρ πε-- 
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ριτυχὼν τῇ ἀϑανάτῳ πηγῇ καὶ κατελϑὼν εἰς αὐτὴν ἀϑα- 

γνασίας ἔτυχε, μὴ δυνηϑεὶς δὲ ταύτην vul» ἐπιδεῖξαι εἰς 
ϑάλαοσαν ἐῤῥίφη. καὶ περίεισι τοὺς αἰγιαλοὺς πάντας καὶ 
τὰς νήσους ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἅμα τοῖς κήτεοι. μαντεύε-- 

ται δὲ πάντα φαῦλα" καὶ γὰρ ἐπιτηροῦσιν οἱ ἁλιεῖς νύχτα, 
χαϑ' ἣν αὐτοῖς χρῷ σὺν πατάγῳ πολλῷ, καὶ καταδύντες εἰς 
τὸ κοῖλον τῆς νεὼς ἐστραμμένης αὐτῆς (ἀόρατος γὰρ ὁ δαί-- 
μων αὐτοῖς) ϑυμιῶσιν, ἐπευχόμενοι ἀπαλλαγὴν ὧν προα- 
γορεύει. ὁ δὲ προςνηξάμενος τῇ πέτρᾳ ὀλοφύρεται τὴν 
ἀϑαναοίαν Ἑλλάδι φωνῇ αἰολιζούσῃ, καὶ προλέγει ζώων καὶ 
καρπῶν φϑοράν. οἱ δὲ ἀπεύχονται ἀπόσιτοι καὶ ἄποτοι 

διατελοῦντες. 

P. 612. B. νέφος τὴν “ϊδος κυνῆν φασὶν ἀϑάνατον καὶ 
ἀφανές, ἤγουν ἀορασίαν, ὃ περιβάλλονται οἱ ϑεοί, ὅταν 

ἐϑέλωσιν ἀλλήλοις μὴ γιγνώσκεσϑαι. εἴληπται δὲ εἰς πα-- 

ροιμίαν ἐπὶ τῶν ἀφανῶς τι ποιούντων. 
P. 614. B. "Ho μέν ἐστιν ὁ τοῦ μύϑου πατήρ, Aoue— 

víov τοὔνομα υἱός, Πάμφυλος γένος. τοῖς δὲ μυϑικοῦς 

πλάομαοι ποιητικῆς χάριτος δεῖ καὶ τῶν τοῦ κάλλους οχη-- 

μάτων, ὧν ἡ ποίησις διακορής. καὶ τούτῳ τὸν ᾿“λκίνου 

ἀπόλογον ἐνταῦϑα παρειλῆφϑαί φαμεν, ἥ ἐστι τοῦ OOvo- 
σέως νέχυια, καὶ τὰ ἐν “Ἄιδου ϑεάματα, τῷ ψυχούλκῳ τῶν 
σφαγίων χρησαμένου αἵματι. ὅϑεν καὶ εἰς παροιμίαν πα-- 

ρελήφϑη τὸ τὸν περὶ τῶν ἐν AiÓov τι λέγοντα λέγεσθαι 
᾿Αλκίνου λέγειν ἀπόλογον. ἀντιπαρατείνεται οὖν τῷ τοῦ 

᾿Αλκίνου λόγῳ ὑπὸ τοῦ Ὀδυοσέως ῥηϑέντι ὁ ὑπὸ τοῦ Ηρός. 
πλὴν ἐκεῖ μὲν ὃ ̓ Δλκίνοος πρὸς εἰρήνην ὑπόκειται βλέπων 
γαὶ τρυφήν" ἐνταῦϑα δὲ γεννάδας τις ὁ "Hg ἱστόρηται καὶ 
πολεμικός, καὶ μετὰ τὸ κατὰ τὸν πόλεμον ἀποθανεῖν, ἃ 
goo (ons αὐτῷ τῆς ψυχῆς ἴδοι ἐν 2didov, ἀπαγγέλλων 

δείματα. 

P. 616. A. ἀσπάλαϑός ἔστι φυτὸν ἀκανϑῶδες. 
P. 621. B. μύϑος ἐσώϑη] τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς προςτι-- 

ϑέναι τοῖς μύϑοις ἔϑος ἦν, ὅτι μῦϑος ἀπώλετο, δεικνύναι 
βουλομένοις, ὡς ἄρα οἱ μῦϑοι λέγουσι μὴ ὄντα, καὶ ἅμα 
ἐῤῥήϑησαν καὶ οὐκ εἰσίν. Πλάτων δὲ τοὐναντίον πανταχοῦ 

σὠζεσϑαί τε καὶ σώζειν φησὶ τοὺς μύϑους τοὺς παρ᾽ αὑτῷ, 
μάλα γε εἰκότως. τῶν γὰρ ὄντων εἰσὶν ἐξηγηταί, καὶ ὠφέλι-- 

μοι διὰ τοῦτο. τοὺς γὰρ πειϑομένους αὐτοῖς ἐπανάγουσιν 
αὐτοφυῶς ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων ἀλήϑειαν, καίπερ ἄνευ εἰκό-- 

των καὶ ἀποδείξεων διδάσκοντες, ὡς ἂν ταῖς ἀδιαστρόφοις 

ἡμῶν προλήψεοι περὶ τῶν πραγμάτων ουνάδοντες. 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. I. 

Ὁ ᾿ϑηναῖος οὗτος ξένος πεποίηται ἐνταῦϑα εἰς τὴν 

“Κρήτην ἀπιών. ἔστι δὲ Πλάτων, ὡς ἐκ τοῦδε φανερόν. ai— 
τὸς γὰρ ὁ ̓ ϑηναῖος ξένος ἐν τῷ Νόμων λέγει, ὅτι ἤδη αὐ-- 

τῷ δύο πολιτεῖαι προηνύοϑησαν" ἢ οὖν οὐδ᾽ ἐκεῖναι Πλά- 
τωνος, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὃ αὐτὸς ἂν εἴη τῷ ᾿4Ιϑηναίῳ ξένῳ. 
οὗτος οὖν εἰς Κρήτην ἀφικόμενος, καὶ περιτυγχάνων ἔξω 
πρὸ τῆς Κνωσσοῦ Κλεινίᾳ τὲ τῷ Κρητὶ καὶ Μεγίλλῳ τῷ 

«Ἱακεδαιμονίῳ, ἐπιτετραμμένοις μὲν ὑπὸ τῶν τὴν Κνωσσὸν 

οἰκούντων ἀποικίαν ποιήσασϑαι ἐκεῖϑεν καὶ καταστήσα- 
οσϑαι πόλιν νόμους τε προςζήκοντας τοῖς πολίταις διαϑ εἴ-- 
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vou, προςεχῶς δ᾽ ὡρμημένοις ἐπὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον, ἱερὸν 
τοῦτο γενόμενον ἁγιώτατον, ἐν ᾧ τὰ σεπτότατα xai ἀῤῥη-- 

τότατα τῶν μυστηρίων ἐπετελεῖτο, --- περιτυχὼν δ᾽ οὖν 

αὐτοῖς ὁ ξένος, καὶ ταῦτα παρ᾽ αὐτῶν πυϑόμενος, ἤρετο 
ἐπὶ τούτοις, τίνες ἂν εἶεν οἱ νόμοι; τῶν δὲ μὴ δυνηϑέντων 

τελείαν ἀποδοῦναι τὴν τῶν νόμων διάϑεσιν, ὁρώντων δὲ τὸν 
ξένον εὖ παρεσκευασμένον περὶ νόμων ϑέσιν, καὶ παρακα-- 

λούντων συλλήπτορα αὐτὸν γενέσθαι τῆς πολιτείας, ἄρχε-- 
ται ὁ A ϑηναῖος ξένος τῆς τῶν νόμων διαϑέσεως" ἐν οἷς δὴ 

οὐχέτι, ὥςπερ ἐν τοῖς τῆς μεγάλης Πολιτείας, κοινὰ πάντα 

προςτάττει, ἀλλ᾿ ἑκάστῳ ἀγρὸν ἀπονέμει καὶ πρὸς τούτῳ 
olzlav , ἔτι μέντοι καὶ γυναῖκα ἰδίαν καὶ παῖδας οὐκέτι κοι-- 

γνούς, πλὴν ὅτι οὐδὲ ταῦτα ἀόριστα ἀφῆκεν, ἀλλὰ τοὺς κλή-- 

ρους εἰς ὡρισμένον ἀριϑμὸν παρέλαβε. τεσσαράκοντα γὰρ 
καὶ πέντε τοὺς πάντας κλήρους διανέμειν παρακελεύεται" 
τὴν δ᾽ αἰτίαν τοῦ τοσούτου ἀριϑμοῦ γνωσόμεϑα, ὅταν αὐ-- 
τὸς ἐπιμνησϑῇ. ὁρίζει δὲ καὶ τὰ τιμήματα, ὥςπερ ὁ Σόλων 
᾿᾿ϑηναίοις, εἰ καὶ τρόπον ἄλλον. πεντακοσιομέδιμνοι γὰρ 
παρ᾿ ἐκείνῳ καὶ ἱππεῖς καὶ ζευγύται καὶ οἱ ϑῆτες" καὶ παρὰ 

τούτῳ δὲ τέτταρα ταῦτα ὁρισϑήσεται, οὐκέτι δὲ τοῖς αὐτοῖς 
προςαγορευόμενα ὀνόμασιν οὐδὲ τῆς αὐτῆς ὄντα ποσότη-- 

τος, πλὴν ὡρισμένα, ὥςτε μὴ ἐξεῖναι, εἰ τύχοι, τῷ πρώτῳ 
πλεῖον τετρακοσίων ἔχειν περιουσίαν, μήτε μὴν τῷ ἐσχάτῳ 
τῶν ἑκατὸν ἐλάττονα. τοιαύτη τίς ἐστιν ἡ ὑπόϑεσις. 

P. 624. B. διαφέρει λόγος φήμης. ὃ μὲν γὰρ δῆ-- 

Aog γίνεται καὶ ὑφ᾽ οὗ φέρεται, 5 δὲ ἄγνωστον ἔχει τὴν 

ἀρχήν. 
Β. τὸν ἀδελφόν] ἐγένετο καὶ τούτων τρίτος ἀδελφός, 

Τάλως, ὃς δὴ ἔνοπλος τὴν Κρήτην περιϊέναι φρουρῶν ἐλέ- 
γετο. 

P. 625. A. χλέος] καὶ oí Στωϊκοὶ πλατωνίζοντες κλέος 

φασὶ τὸ ἐπὶ τῶν σπουδαίων γενόμενον δίκαιον, δόξαν δὲ τὴν 

ἐπὶ τῶν ἀσπούδων δόκησιν. 
Α. πολιτείας τῆς μιᾶς ζωῆς τῆς ὅλης πόλεως, νόμων δὲ 

τῶν διανεμόντων τὰ μέρη, ἐξ ὧν ἡ πόλις. 
B. τοῦ Διὸς ἄντρον] οὗ τὰ μέγιστα τῶν τοῦ Διὸς μυ-- 

στηρίων καὶ τῶν Κουρήτων ἐνιερᾶσϑαι ἐλέγετο. 

C. ὅπλων ἕξι») σχέσιν ἢ περιβολήν, ἢ ἁπλῶς ὅπλισιν, 

παρὰ τὸ ἔχειν. 
D. ἀπολογεῖται διὰ τὴν τῶν τόξων χρῆσιν" καὶ γὰρ 

ὄνειδος ἦν, ὡς τὸ ,,τοξότα λωβητήρ““᾿ οὐ γὰρ ἀγχέμαχοι, 

ἀλλὰ πόῤῥωθεν βάλλουσιν οἱ τοξόται. αἰτιᾶται οὖν τὸν 

τύπον. 
D. τόξα ὁ βιός, τοξεύματα τὰ βέλη. 
D. πρὸς πόλεμον ἡμῖν ἅπαντα ἐξήρτυται] ὥςτε πρὸς 

νίκην ἑώρα ὃ τοῦτο ϑέμενος. τιμοχρατικὸν δὲ καὶ ϑυμικὸν 

τὸ πόλεμον τέλος εἶναι τῶν νόμων. 
E. ἄνοιαν] ὅτι δὴ λανθάνει αὐτούς, ὡς ἀνάγκη καὶ τὰς 

πόλεις καὶ πάντας ἀνθρώπους πολεμεῖν διὰ βίου, ὃ Μίνως 

ἀνοήτους ἐκείνους ἐνόμιζεν, ὅσοι μὴ τὸν πόλεμον τέλος ποι-- 
οὔνται. τοῦτο δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς ὁ Κρὴς ἔφη" καὶ γὰρ ἡ àv 
στοχρατία, τὴν εἰρήνην τέλος ποιουμένη, τὸν πόλεμον ὡς 

ἀναγκαῖον δὲ αὐτὴν ἀναιρεῖται. 
E. ἄρχοντας ἐφίσταντο γὰρ ἄρχοντες τοῖς συσσιτίοις, 

ἵνα μὴ ἀμέτρως διαντώμενοι περὶ τὸν πόλεμον ἀργότεροι 

γίγνωνται. 

P. 626. A. ἀκήρυκτον] μὴ ἁπλῶς ἔκ τινος περιστάσεως 
γιψνόμενον, καὶ δεόμενον κήρυκος τοῦ διεγείροντος τοὺς 

ἀπείρους φύσει πάντας ἐπὶ τοῦτον παρεσκευάσϑαι. 
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B. τὸ μὲν τῶν κτημάτων τέλος προςήχοι ἂν ταῖς χατὰ 
τὴν ἐπιϑυμίαν πολιτείαις, τὸ δὲ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῇ zo— 
τὰ τὸν λόγον. τὰς ἄλλας οὖν διὰ τούτων ἀποδοκιμάσας 
πολιτείας, μόνην ἐγχρίνει τὴν τιμοχρατικὴν διὰ τῆς περὶ 
τὸν πόλεμον σπουδῆς. 

B. 0gov] ἀντὲ τοῦ τέλος τῆς νομιζομένης παρὰ σοὶ πο-- 
λιτείας. 

C. ἡ ἀπόκρισις ἔνδειξιν ἔχει τοῦ “ακωνικοῖ τρόπου, 

σύντομος οὖσα καὶ συνεστραμμένη, ἅμα δὲ καὶ xarà τὴν 

λέξιν τραχύτητα ὑποφαίνουσα. καὶ τὸ ὦ ϑεῖε Δακχω-- 
γιχόν, πλὴν ὅτι τὸ ϑ' ἐνήλλαχται" σεῖε γὰρ τὸ ϑεῖε zx 
αὐτοῖς. 

C. ἐλέγξαι βούλεται ἐντεῦϑεν τὴν ἐκείνων ὁμολογίαν 

περὶ τοῦ κατὰ τὸν πόλεμον νόμου. χέχρηται δὲ δύο ἐπιχει-- 
φήμασι, προτέρῳ μὲν τῷ διὰ τῆς διαλύσεως τρόπῳ, μετὰ 

ταῦτα δέ, ἐνισταμένου τοῦ Κλεινίου ἐντρεχῶς πρὸς τὴν ἐπι-- 

χείρησιν, χρῆται zai ἑτέρῳ τῷ κατὰ σύνϑεσιν. ἔστι δὲ ὁ 
ἐλεγχόμενος λόγος αὐτῶν ὁ τιϑέμενος ὅρον εἶναι τῆς εὖ πο-- 

λιτευομένης πόλεως τὸ πολεμεῖν καὶ νικᾶν τοὺς ἄλλους. 
D. οὐ γάρ oc “ττικόν] οὔ σέ φημι ἀπὸ ἀνθρώπου ἔχειν 

τὴν ἐπωνυμίαν, ᾿τϑίδος ἤ τινος τοιούτου, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς 

ϑεοῦ τῆς ““ϑηνᾶς, ἐπιστημόνως ys καὶ φρονίμως οὕτως 

διατιϑέντα τοὺς λόγους. 

D. ἀναγαγών] τῇ ἀναλύσει χρησάμενος καὶ ἐφ᾽ ἕνα 
ἕκαστον ἀναγαγὼν ἐκ τῆς ὅλης πόλεως. 

E. ἐθαύμασεν ὁ ξένος τὸν λόγον, ὅτι δὴ ἐπὶ μὲν τῶν 
πόλεων καὶ κωμῶν ὁμοίων τὴν φύσιν (ἀνθρώπων γὰρ πρὸς 

ὁμοίους ἀνϑρώπους) ἡ μάχη, ἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς ἀνομοίων" 
λόγου γὰρ πρὸς ἀλογίαν. 

E. πρώτη τε καὶ ἀοίστη] ἀληϑὲς μὲν τοῦτο, μὴ μέντοι 

λέγε ἄριστον τὸ τῆς ἐγκρατείας εἶδος" τούτου γὰρ ἄμεινον 
τὸ σωφρονικόν. 

Ρ. 627. Α. εὑρίσκει καὶ πρὸς τοῦτο ἀπαντῆσαι. ὡς 

γὰρ ψυχὴ ἐλέγετο κρείττων ἑαυτῆς ἐκείνη ἐν ἣ ὃ λόγος ὡς 

ἀμείνων ἐκράτει, ἥττων δ᾽ ἑαυτῆς iv jj τὸ ἄλογον, οὕτω 
καὶ πόλις xai κώμη ἐπὶ ἀμεινόνων καὶ χειρόνων ἀνδυῶν 

ἔχουσιν. 

Α. τὸ χρείττω] ὁμωνυμία τίς ἐστι περὶ τὰς εἰρημένας 

παρὰ τοῦ Κλεινίου φωνάς, καὶ δυνατὸν ἣν τῷ ἀντιλαμβα- 

γνομένῳ τῶν λέξεων ἐναντιώσει αὐτὸν περιβαλεῖν. τὸ γὰρ 

κρεῖττον xal ἧττον καὶ ἄμεινον καὶ χεῖρον δύναται καὶ ἐπὶ 

τῆς ἔνδον ζωῆς τῆς ψυχικῆς ϑεωρεῖσϑαι καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ 

τὰ σώματα διαφορᾶς, καὶ οὐδὲν κωλύεται ὃ κρείττων χατὰ 
τὴν ζωὴν χείρων εἶναι κατὰ τὸ σῶμα. οὕτω δὴ καὶ ἐν πόλει 
εἰ κρατοῖεν οἱ ἀμείνους τῶν χειρόνων τὸν εἰρημένον τρόπον, 

λέγοιτ᾽ ἂν ἑαυτῆς κρείττων, ἀλλὰ xol ἥττων, zal ἔσται 
ἐναντιότης τῶν ὀνομάτων περὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα. διοριομοῖ' 
δὴ χρεία περὶ τὴν ὁμωνυμίαν. ἀλλ ἵνα μὴ τὸ πάρεργον 
ἔργον ποιήσωμεν, ἄλλως διὰ παραδείγματος μεϑοδευτέον 
τὸ σκέμμα. 

Α. εἴ ποτ᾽ ἐστί που] οὐ γὰρ ἐν νοητοῖς οὐδ᾽ ἐν οὐρα- 
ψίοις, ἀλλ᾽ ἐν τῇ γενέσει. 

Α. τὸ χεῖρον χρεῖττον τοῦ; ἀμείνονος] ἐπειδὴ κρεῖττον 

οἱ μόνον λέγεται τὸ βέλτιον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπικρατέστερον, 

ἐπειδὰν τὸ χεῖρον νιχῷ, καὶ κρεῦττόν ἐστιν" ὃ καὶ αἰνίγματι 

ἔοιχεν, εἶναι τὸ χεῖρον κρεῖττον. ἀλλ᾽ ἐστὶ τὸ χεῖρον κρεῖτ-- 
τον οὐχ ὡς βέλτιον, ἀλλ᾿ ὡς ἐπικρατέστερον ὃν τηνικαῦτα. 

P. 629. A. ὁ Τυρταῖος οὗτος JA xvaiog ἐγένετο, εὐτε-- 

λὴς τὴν τύχην" γραμματιστὴς γὰρ ἦν καὶ χωλὸς τὸ σῶμα, 
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καταφρονούμενος iv L464vocig. τοῦτον “αχεδαιμονίοις 

ἔχρησεν ὁ ““πόλλων μεταπέμψασθαι, ὅτε πρὸς Μεσση- 
νίους εἶχον τὴν μάχην xoà ἐν ἀπορίᾳ κατέστησαν πολλῇ, ὡς 

δὴ ἱκανοῦ αὐτοῖς ἐσομένου πρὸς τὸ συνιδεῖν τὸ λυσιτελές " 

αὐτῷ γὰρ ἐπέτρεψε χρήσασϑαι συμβούλῳ. ἀφικόμενος δὲ 

οὗτος εἰς “Δακεδαίμονα καὶ ἐπίπνους γενόμενος συνεβού-- 

λευσεν αὐτοῖς ἀνελέσϑαι τὸν πρὸς Μεσσηνίους πόλεμον, 

προτρέπων παντοίως" ἐν οἷς καὶ τὸ φερόμενον εἰπεῖν ἔπος 

“Μεσσήνην ἀγαϑὸν μὲν ἀροῦν, ἀγαϑὸν δὲ φυτεύειν. 

τοῦτον οὖν ἐν τῷ λόγῳ παρέλαβεν ὁ ᾿᾿'ϑηναῖος ξένος, ὡς 

καὶ αὐτὸν πολέμου σύμβουλον γεγονότα. 

P. 630. A. περὶ Θεόγνιδος καὶ τῆς κατ᾿ αὐτὸν ταύτης 
ἱστορίας ἀμφιβολία πολλὴ ἐγένετο τοῖς παλαιοῖς. καὶ οἷ 

μέν φασιν αὐτὸν ἐκ Μεγάρων γεγενῆσϑαι τῆς ᾿“ττικῆς" 
οὕτως ὁ Δίδυμος, ἐπιφυόμενος τῷ Πλάτωνι ὡς παριυτο-. 

ροῦντι" οἱ δὲ ὅτι ἐκ Σικελίας. εἰ δὲ καὶ μὴ εἴη ἐκ Σικελίας, 

οὐδὲν λυμαίνεται τὸ πρυχείμενον, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον" οὐ 
γὰρ ὑπὲρ ᾿Αττικοῦ ὡς ᾿4ϑηναῖος λέγει, ἀλλὰ καίτοι πρὸς 
ϑηναῖον αὐτὸν παραβάλλων τὸν Τυρταῖον, τὸ ἀληϑὲς 

περὶ τὴν χρίσιν ἐφύλαξε καὶ τὸν Θέογνιν καὶ ξένον ὄντα 

προέχρινε. τί δὲ ἐκώλυεν αὐτὸν ἐκ ταύτης μὲν εἶναι τῆς Με-- 

γαρίδος, ἀπελϑόντα δὲ εἰς Σικελίαν, ὡς ἡ ἱστορία ἔχει, γε-- 

νέσϑαι νόμῳ Μεγαρέα ἐκεῖ, ὡς καὶ τὸν Τυρταῖον «1ακεδαι- 
μόνιον; 

D. τετάρτη] πρώτη γὰρ ἡ φρόνησις, ἡ δικαιοσύνη. ἡ δὲ 

ἀνδρεία, ὡς περὶ τὸν ϑυμὸν μόνον ἔχουσα, τετάρτη. τῶν 

γὰρ ἄλλων ἑκατέρα περὶ τὴν τριμέρειαν ἔχει" καὶ γὰρ ἡ σω-- 

φροσύνη ἐπὶ τὸν λόγον διὰ τοῦ ϑυμοῦ τὴν ἐπικράτειαν τοῦ; 

ἐπιϑυμητικοῦ ἀναπέμπει. 

D. χρῆν] ἀντὲ τοῦ ἔδει, χωρὶς τοῦ s. 

D. E. ϑείας] δηλονότι πολιτείας. παρὰ ϑεῶν γάρ φα- 

τε ἐκείνους εἰληφέναι τοὺς νόμους, zai διὰ τοῦτο ϑείους 
καὶ τὴν πολιτείαν ϑείαν. ἀξίους οὖν ἀποδότω χαὶ τοὺς 
νόμους τῆς ϑείας πολιτείας. 

E. ζητοῦσιν] τὰ μερικὰ καὶ περὶ τὰ συναλλάγματα 

κλήρων καὶ ἐπικλήρων, οὐ περὶ τούτων, ἀλλὰ τὰ περὶ τῆς 

ἀρετῆς, ὡς αὐτός. ἐν γὰρ τοῖς ( βιβλίοις τὰ κατὰ τὴν ἀρε- 

τὴν πραγματευσάμενος, ἐπὶ τέλει ἐν τοῖς β΄ βιβλίοις xai 
ἔκεῖνα ἠξίωσε μνήμης. 

E. χλῆρός ἐστι κτημάτων οὐσία τις ἢ λαχμὸς ἢ μέτρον 

τι γῆς, ὅϑεν xod κληροῦχοι οἱ ταῦτα κατέχοντες" ἢ τὸ τῶν 

ἱερῶν ἀνδρῶν σύστημα. ἐπίκληρος δέ ἔστιν ἡ ἐπὶ χλήρω 

παντὶ καταλελειμμένη παῖς, ὀρφανὴ πατρὸς καὶ μητρός, 

ἀδελφῶν τε οὖσα ἔρημος. τινὲς δὲ ταύτην ἐπιπαματίδα 

[Postremam Scholii partem 

etiam Schol. Aristoph. Avv. v. 581. habet, de quo monuit 

Ruhnken. ad Tim. p. 209.] 

P. 631. A. τὸ σμικρότατον) ὅπερ ἀνωτέρω qavAora— 

xai πατροῖχον χαλοῦσιν. 

Tov μόριον τὴν ἀνδρείαν φησί, τοῦτο σμικρότατον λέγει 
vir. 

B. εὐδόκεμοι] ὡς κατὰ τὸ φιλότιμον xal ϑυμικὸν ya— 
ραχτηριζόμενοι τῆς ψυχῆς εἶδος, τῶν ἄλλων περὶ χρήματα 

καὶ ἡδονὰς ἐννόμους ἢ παρανόμους ὁρώντων" ἃ δὴ τῆς 
ἐπιϑυμίας πάντα ἐστίν. 

Ο. ὁ Θεόφραστός φησιν" εἰ ζωὴν εἶχεν ὁ πλοῦτος, πρὸς 

μόνους ἂν ἀπῆλϑε τοὺς ἀγαϑούς. ἕκαστον γὰρ τοῦ οἰκεί- 
ov ἐφίεται ἀγαθοῦ" τοῦτο δὲ τῷ πλούτῳ ἐστὶν ἀγαϑόν, 

τὸ τοῖς ἀγαϑοῖς ὄργανον γίγνεσθαι. τὸ γὰρ ἑκάστῳ ἀγα- 

ϑόν, τοῦτο καὶ ἐφετὸν ὑπάρχει. τοῦτο δ᾽ αὐτῷ καὶ κατὰ 
86* 
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quom. πάντα δὲ τῆς κατὰ φύσιν ὀρέγεται διαϑέσεως. νῦν 

δὲ ἐπειδὴ οὐκ ἔχει ὁ πλοῦτος ζωήν, ἐμπίπτει καὶ εἰς τοὺς 

γχαχούς. 

C. ὡς μεταβατικὸν καὶ μερικὸν νοῦν τὴν φρόνησιν οὕ-- 
TO καλεῖ οὐχ ἁπλῶς. 

D. ταῦτα δὲ πάντα] τὰ ϑεῖα ἀγωϑὰ τῶν ἀνϑρωπί- 

vov. 
D. τὰς ἄλλας προςτάξεις) νομοϑεσίας τὰς περὶ τῶν 

κλήρων καὶ ἐπικλήρων καὶ τῶν λοιπῶν. 

E. τῳιῶντα] οἱ μὲν ἄλλοι νομοϑέται διὰ κολάσεως xci 
ζημίας, οὗτος δὲ διὰ τιμῆς τινὸς πειϑὼ τοῖς πολίταις ἐμ-- 

ποιεῖ πρὸς αὐτόν. 

P. 633. A. τὰ ξυσσίτια] οἱ συσοιτοῦντες δέκα ἦσαν, 
ἡ δὲ κρίοις τῶν συνταττομένων αὐτοῖς τοιαύτη τις ἦν. 
μαγδαλίαν γάρ, ἥ ἔστι μᾶζα οτέατος, ἕχαστος ἔφερε, καί 

τις παρειοτήχει αὐτοῖς φέρων ἐπὶ κεφαλῆς ἄγγος, εἰς 0 οἱ 

χρίνοντες τὰς μάζας ἐνέβαλλον, οἱ μὲν ἄξιον κρίνοντες τὸν 

προςιόντα: ἀτύπωτον παντελῶς, ὅσοι δὲ μή, τῷ δακτύλῳ 
χοιλάναντες οὕτως. ἐνέβαλλον τὴν μᾶζαν. qe ὃ εἰ καὶ 

μίαν κοιλότητα εὗρον ἔχουσαν, ἐξέβαλλον τὸν κρινόμενον 

τοῦ ουσοιτίου" οὐ γάρ, ὡς ἐπὶ τῶν παρ᾽ ᾿41ϑηναίοις ψή-- 
qu, ἡ τῶν πλειόνων ἐκράτει. τὸν δ᾽ ἐγκριϑέντωι ὁ πρε-- 
οβύτατος τῶν. ουσσίτων ἦγεν εἰς τὸν οἶχον, οὗ τὰ συσσί- 

vix, καὶ παρὰ τὴν ϑύραν ἔνδον ἱστὰς ἔλεγεν ,,ἀπὸ τῆς 

ϑύρας ταύτης λόγος οὐκ ἐξέρχεται,“ παραγγέλλων, iy. v 

ἀποῤῥήτῳ ἔχοι πάντα τὰ αὐτῶν. ἐκόμιζε δὲ ἕχαστος οἴ-- 
κοϑὲν τὰ πρὸς τὸν μῆνα ἀρχέσοντα ἄλφιτα καὶ τυροὺς 

καὶ φοίνικας καὶ οἶνον. ὅοοι δὲ τούτων ἐν ϑήρᾳ ἢ ϑύοντες 

ἐτύγχανον, μέρη ἐκ τούτων ἔπεμπον τοῖς ἐν τῷ ovoovt(o. 
ἦσαν δὲ χοροὶ τρεῖς παρὰ «“άκωσι, νέων, ἀνδρῶν, πρεοβυ-- 

τῶν, καὶ ἦδον οἱ μὲν γέροντες" 

ἡμεῖς ποτ᾽ ἦμεν ἄλκιμοι νεανίαι, 

οἱ δὲ νεανίσκοι" 

ἡμεὶς δ᾽ ἔνεσμεν" ἢν δὲ λῇς, πεῖραν λάβε, 

ὁ τῶν παίδων δέ" 

ἡμεῖς δέ y. ἐσοόμεοϑα πολλῷ κχρείσσονες. 
Α. ἢ τέταρτον] τὰς διαμαστιγώσεις, τὰς γυμνοπαι-- 

δίας, τὰ χρύπτεια" ταῦτα γὰρ πρὸς ἀνδρείαν τείνει. 
A. χρείη] δέοι, ἢ ἀντὲ τοῦ χρεὼν εἴη. 

A. εἴτε: μερῶν] ἡ ἀρετὴ δύναται καὶ ὡς ὅλον εἰς μέρη 

τὰς Um αὐτὴν ἀρετὰς διαιρεῖσϑαί τε καὶ ἐν αὐταῖς ὑπάρ-- 
ger καὶ ὡς πρός τί πως ἐχούσας τὰς voro. μέρος, ὡς γέ-- 

γος ἢ καϑόλου ὑπάρχειν αὐτῶν. ὡς ὅλον μὲν εἰς μέρη, οὖ 

τὸ πρὸ τῶν μερῶν (τοῦτο γὰρ ἀδιαίρετον), ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἐν 
τοὺς μέρεσιν" ἐκ γὰρ τῶν κατὰ μέρος ἡ ὁλικὴ ἀρετή. ἀλλὰ 
καὶ ἑχάστη τῶν ἀρετῶν ὅλον τί ἔστιν, ἀλλ᾿ ὡς τὸ ἐν τῷ μέ- 

ott ὅλον. οὐ κωλύεται μὴν καὶ ὡς γένος. εἰς εἴδη διαιρεῖ-- 

a Scu ἀντιδιαιρούμενα μέν, οὐκ ἐναντία δέ, ὅτεικαὶ ὡς πρὸς 
τι συνειςάγειν' ἄλληλα ἐνδέχεται. καὶ γὰρ τὰ ὑπὸ τὴν ἀρε-- 
τὴν εἴδη, τὸ μὲν ἄρχον, ὡς αἱ τοῦ λογικοῦ μέρους ἀρεταὲ 

τῆς ψυχῆς, τὰ 0^ ἀρχόμενα; ὡς αἱ τοῦ ἀλόγου. ταῦτα δὲ 

τῶν πρὸς τι. 

Α. δηλοῦντα μόνον] οἱ γὰρ “άκωνες πολυνοίᾳ μέν, 

οὐ πολυλογίᾳ δέ, ὡς LA Gxvoior, ἐχρῶντο. 

B. τὸ περὲ τὰς καρτερήσεις] τὰς διαμαστιγώσεις φη-- 
atv. ἐγένοντο δ᾽ αὗται πρὸς τῷ βωμῷ τῆς Οὐῤϑωοίας ,49- 

τέμιδος, τῆς τὴν πολιτείαν ἀνορϑούσης. παρειοτήσει γὰρ 

ἡ ταύτης ἱέρεια φέρουσά τι ἐπὶ τῆς χειρὸς κεκρυμμένον, ὃ 
μέχρι τοῦ νῦν ἄγνωοτόν ἔστι, καὶ εἰ μὲν ἧττον τοῦ! δέοντος 
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ἐμαστιγοῦτο (ti γὰρ τὰς χεῖρας οὐκ ἐτόλμα, ἔχων ταύ-- 
τας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὁ μαστιζόμενος), ἐβαρεῖτο ἐχείνη ὑπὸ 

τοῦ φερομένου, δεόντως δὲ τὴν δίκην εἰ ὑπεῖχε, κούφως 
ἡ ἱέρεια διετίϑετο. 

B. ταῖς ysgoi μάχαις) τὰς γυμνοπαιδίας λέγει. γυ-- 

μνάζοντες γὰρ τοὺς παῖδας ἐν ἡλίῳ τύπτειν ἀλλήλους ἐποί-- 

ovr μέχρι νίκης. ἐνίοτε δὲ καὶ σφαῖραν ἢ ἄλλο τι ἐῤῥίπτουν, 

ὥςτε τὸν πρῶτον ἁρπάσαντα νικᾶν. καὶ πολὺς αὐτοῖς οὗ-- 
τος ὁ ἀγών. 

B. χρυπτεία τις] ἠφίετό τις ἀπὸ τῆς πόλεως νέος ἐφ᾽ 

ᾧτε μὴ ὀφϑῆναι ἐπὶ τοσόνδε χρόνον. ἠναγκάζετο οὖν τὰ 

ὄρη περιερχόμενος καὶ μήτε καϑεύδων ἀδεῶς, ἵνα μὴ λη-- 

φϑῆῇ, μήτε ὑπηρέταις χρώμενος μήτε σιτία ἐπιφερόμενος 

διαζῆν. ἄλλο δὲ καὶ τοῦτο γυμνασίας εἶδος πρὸς πόλεμον" 

ἀπολύοντες γὰρ ἕκαστον γυμνὸν προςέταττον ἐνιαυτὸν 

ὅλον ἔξω ἐν τοῖς ὄρεσι πλανᾶσϑαι, καὶ τρέφειν ἑαυτὸν διὰ 
κλοπῆς καὶ τῶν τοιούτων, οὕτω δὲ ὥςτε μηδενὲ κατάδηλον 
γενέοϑαι. διὸ καὶ κρυπτεία ὠνόμασται" ἐκολάζοντο γὰρ oi 

ὁπουδήποτε ὀφϑέντες. 

———— à ας 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. II. 

P. 672. C. ἀκταίνειν] γαυριᾶν, ἀτάκτως πηδᾶν, ἢ με-- 

τεωρίζειν, ἢ δρμᾶν, ἢ ἐξάττειν, ἀπὸ τοῦ ἐξαΐειν καὶ ἰοχύ-- 

εἰν. ἀπὸ τούτου οὖν τὸ ἀκταινώσῃ. [Conf. Etym. M. s. 

v. ad Tim. Gloss. p. 21.] 

P. 673. D. zo2oqov] οημαένει τὸ κῦρος τῆς ἐπικρί- 
[Conf. Ruhnk. in Heusd. Specim. crit. p. 33.] σεως. 

— n 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. Ill. 

P. 678. C. πορεῖα] ἔστι τὰ εἰς πορείαν χρήοιμα. 

P. 681. A. αἱμασιώδεις] αἱμιαοιαὶ τροχοὶ κυρίως ἤκαν-- 

ϑωμένοι. 

P. 692. A. ψάλιο»] χαλινόν. 

———————— 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. IV. 

P. 715. E. ϑεὸν uiv τὸν δημιουργὸν σαφῶς, παλαιὸν 

δὲ λόγον λέγει τὸν "Opquxóv, ὅς ἔστιν οὗτος 

Ζεὺς ἀρχή, Ζεὺς μέοσα, Διὸς δ᾽ ἐκ πάντα τέτυκται. 

Ζεὺς πυϑιμὴν γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

xai ἀρχὴ μὲν οὗτος ὡς ποιητικὸν αἴτιον, τελευτὴ δὲ ὡς 
τελικόν, μέοσα δὲ ὡς ἐξ ἴσου πᾶσι παρών, κἂν πᾶντα δία-- 

φόρως αὐτοῦ μετέχῃ. εὐθείᾳ δὲ τὸ κατὰ δίκην σημαίνει 
καὶ ἀξίαν, καὶ ἀπαρεγκλίτως, καὶ οἱονεὶ κανόνι ἑνί, τὸ δὲ 

περιπορευόμενος τὸ αἰωνίως. τὸ ἀεὶ ὡςαύτως καὶ xard τὰ 
αὐτά" ἡ γὰρ περιφορὰ τοῦτο ἔχει ὡς ἐν αἰσϑητοϊς. 

P. 718. D. τὰ τοίνυν δὴ" λεχϑέντα] τὰ περὶ ϑυσιῶν 
ναὶ γονέων. 
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E. ἀνιδιτί] ἀνιδρωτί, ὡς ἐν τῷ Διογενιανῷ. 
P. 723. E. δευτέρων ἀμεινόνων) παροιμία λεγομένη 

μὲν ἐπὶ τῶν ϑυομένων ἐκ δευτέρου, τῶν προτέρων ἀπαι- 

σίων ὀφϑέντων δηλαδή" μετῆχται δὲ ἐκ τούτων καὶ ἐπὶ 

τῶν λεγομένων δεύτερον τῶν αὐτῶν, ὁπόταν μὴ κατὰ 

γνώμην ἡμετέραν προβὴ τὰ πρότερα. 

— ets 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. V. 

P. 731. E. τυφλοῦται γὰρ περὲ τὸ φιλούμενον ὃ qu— 
λῶν] παροιμία ἐπὶ τῶν διὰ φιλίαν μηδένα λόγον ποιουμέ- 

γων τἀληϑοῦς. 

P. 189. A. χαϑάπερ πεττῶν ἀφ᾽ ἱεροῦ] παρὰ παροι- 
μίας φησὶ τῆς κινήσω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς, 7| τέτακται ἐπὶ τῶν 

τὴν ἐσχάτην βοήϑειαν κινούντων. μετείληπται δὲ ἀπὸ τῶν 
πεττευόντων" παρὰ τούτοις γὰρ κεῖταί τις ψῆφος οἷον ἱε- 
ρὰ καὶ ἀχίνητος, ϑεῶν νομιζομένη, ὥς φησι Κλέαρχος iv 

᾿Αρκεσίλᾳ. 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. VI. 

P. 775. D. ἐξομοργνύμενον] ἀποματτόμενον. 
P. 771. C. περιδίνων] πειρατῶν. 
P. 780. C. εἰς πῦρ ξαίνειν] παροιμία ἐπὶ τῶν καϑ' 

ἑαυτῶν τι πραττόντων μάτην ἢ λεγόντων ἢ κακοπαϑούν- 
των λεγομένη. 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. VII. 

P. 791. D. ἀχρόχολα] zt9ozsfowc ὀργιζόμενα. καὶ àxgo— 

χολία ἡ τοιαύτη διάϑεσις. 
P. 792. E. μάργοις] ὑβριστικοῖς, ἀκρατέσι, μαινομέ- 

νοις. 
Ρ. 195. C. Τηρυόνης Χρυσάορος καὶ Καλλιῤβῥόης τῆς 

᾿Ὠχεανοῖ;, βασιλεὺς ᾿Ερυϑείας τῆς νήσου τῆς νῦν Γάδειρα 

καλουμένης, ὃς εἶχε τριῶν ἀνδρῶν συμφυὲς σῶμα, ἡνωμέ- 

voy εἷς ἕν κατὰ τὴν γαστέρα, ἐσχισριένον τε εἷς τρεῖς ἀπὸ 
λαγόνων τε καὶ μηρῶν. 

C. Βριάρεω] Οὐρανὸς ἐκ Γῆς πρώτους γεννᾷ Κόττον, 
Βριάρεω, Γύγην, ἑκατόγχειράς τε καὶ πεντήκοντα κεφαλὰς 

ἔχοντας. 

P. 196. A. ᾿ἥντατος ὃ Ποσειδῶνος, Διβύης βασιλεύς, 

ὃς τοὺς ξένους ἀναγκάζων παλαίειν αὑτῷ ἀνήρει. τούτῳ 

παλαίειν ἀναγκαζόμενος Ἡρακλῆς, ὅτε δὴ πεμφϑείη παρ 
Εὐρυσθέως τοῦ βασιλέως Τίρυνθος ἐπὶ τῷ παρὰ τῶν Ἑ- 
σπερίδων μὲν τὰ χρυσᾶ μῆλα λαβεῖν, κομίσαι δὲ πρὸς αὐὖ-- 

τόν, --- τοῦτον οὖν ἀράμενος τὸν ᾿Ανταῖον μετέωρον &u— 
μασιν Ἡρακλῆς κλάσας ἀπέκτεινε. ψαύοντα γὰρ τῆς γῆς 

ἐσχυρὸν συνέβαινε γίγνεσθαι. διὸ καὶ τῆς Γῆς αὐτὸν εἶναί 

τινὲς παῖδά φασιν. 

A. Κερκύων] τὴν μὲν ἀπὸ χειρῶν πάλην ἐξεῦρε Θη- 
σεύς, τὴν δὲ ἀπὸ σκελῶν Κερχύων, Βράγχου καὶ 4oyu- 

πῆς νύμφης. πρὸς τοῦτον τὸ πέμπτον ἄϑλον ἐν Ἐλευοῖνι 

παλαίων διηγωνίσατο Θησεύς. οὗτος γὰρ τοὺς παριόντας 
Θησεὺς δὲ με-- 

τέωρον αὐτὸν ἀράμενος ἔῤῥιψεν εἰς γῆν καὶ ἀπέκτεινεν. 
Α. Ἐπειὸς Πανοπέως τοῦ Φώκου, ὃς ἐπὶ τῷ IHoroo- 

ἠνάγκαζε παλαίειν, καὶ παλαίων ἀνήρει. 

xÀov ἀγῶνι ἐνίχησε πυγμήν. Ἄμυχος δὲ Ποσειδῶνος καὶ 

νύμφης Βιϑυνίδος ἢ Πελίας, ὃς χαὶ ἐξεῦρεν ἱμάντας πυ-- 
χτικούς. 

B. χόύρη xai δέσποινα] ἡ 24 94va. 

P. 799. E. ὠνόμασαν] νόμους κιϑαρῳδικοὺς λέγοντες 

δηλονότι. 
P. 800. C. ὄττα»] φήμην, μαντείαν διὰ κληδόνος, καὶ 

ὀττεύεσϑαι τὸ μαντεύεσϑαι. 
D. ἀποφράδες ἡμέραι] ἐν αἷς τοῖς κατοιχομένοις χοὰς 

ἐπιφέρουσιν, ἢ a£ πρὸς πράξεις ἀνεπιτήδειοι. 

E. Καρικὴ Μούση] τὴ ϑρηνώδει" δοκοῦσι γὰῦ οἱ Κα- 

ρὲς ϑρηνωδοί τινες εἶναι καὶ ἀλλοτρίους νεκροὺς ἐπὶ μι-- 

σϑῷ ϑρηνεῖν. τινὲς δὲ ἐξήκουσαν τῇ βαρβάρῳ καὶ ἀσαφεῖ, 

ἐπειδὴ οἱ Κᾶρες βαρβαρόφωτοι: 

P. 805. E. ταλασίας] ἐργασίας, ἢ ἐριουργίας. 
Ρ. 810. Β. τητώμενα] στερισκόμενα. 

Ὁ. ἐχϑοδοποῦ] καχοποιοῦ, ἀπεχϑοῦς, ἢ ἐχϑροποιοῦ. 

P. 811. E. καταλογάδην] τὰ πεζῷ γραφύμενα λόγω. 

Ρ. 818. D. πελταστιχῆς] πέλτη ἐστὲν εἶδος ἀοπέδος, 

ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης, ἥτις ἴτυν οὐχ ἔχει, οὐδ᾽ ἔστι» ἐπί- 

χαῖκος, οὐδὲ βοός, ἀλλ᾿ αἰγὸς δέρματι περιτεταμένη. καὶ ἡ 

ταύτῃ χρωμένη τέχνη πελταστική, καὶ πελταυταὶ οἱ με- 

τιόντες αὐτήν. 

P. 814. A. ἀπώμοτον] ἀπηγορευμένον, φευκτόν. 
Ῥ, 818. B. παροιμίᾳ, οὐδὲ ϑεὸς ἀνάγκη μάχεται, τῇ 

ἑαυτοῦ καὶ ϑείᾳ δηλαδή. 
P. 819. D. ὑηνῶν] χοιρείων, ἢ σχαιῶν καὶ ἀμαϑῶν. 

P. 820. C. πεττεία] ἐστὶ παιδιά τις διὰ πεσσῶν γινο-- 

μένη. πεσσοὶ δέ εἰσι κύβοι, παρὰ τὸ πίπτειν αὐτοὺς οὕτω 

λεγόμενοι. πεασσὸς δὲ ἥ τε γραμμὴ καὶ ἡ ψῆφος, ὁμωνύ-- 
μως" ᾿Αρίσταρχος δὲ πεσσοὺς καλεῖ τὰς ψήφους, ἐν αἷς 
ἔπαιζον. ἦσαν δὲ αὗται πέντε. φαίνονται δὲ καὶ αὐτὸ τὸ 

σκεῦος οὕτω λέγοντες, ἐφ᾽ οὗ ἔπαιζον. ἔχει δὲ πέντε γραμ-- 
μάς, ὧν ἡ μέση γραμμὴ ἱερὰ ἐκαλεῖτο. καὶ τὴν Em αὐτῆς 

ψῆφον ἐσχάτην ἐκένουν, καὶ αὐτὴν ἱερὰν καλοῦντες. ὅϑεν 

ἐκ τοῦδε xai παροιμία, κινήσω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς, ἐπὶ τῶν ἐσχά-- 

την βοήϑειαν κινούντων λεγομένη. 

P. 822. C. οὐ μὴν] ἀλλὰ μήν, ὡς ἐπὶ τοῦδε, ἢ οὐδα- 
μῶς, ἢ οὐ μόνον, ἢ ἔτι μήν, ἢ ὅμως δέ. 

€ 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. VIIL 

P. 828. D. μηνὶ τῷ δωδεκάτῳ] ὁ Z«goqogur οὗτος. 
ὠνομάσϑη δὲ οὕτως ἀπὸ τῆς Σχιράδος ᾿ϑηνᾶς. καὶ Σιχί- 

ρος ἑορτὴ ᾿΄ϑήνῃσιν. 

Ῥ. 884. Ο. ἀβόλοις] ἄβολος νέος, οὐδέπω γνώμονα 
ἔχων: γνώμονα δ᾽ ἔλεγον τὸν βαλλόμενον ὀδόντα, δὲ οὗ 
τὰς ἡλικίας ἐξήταζον. τὸν δὲ αὐτὸν καὶ κατηστυχότα ἔλε- 
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yov. ἐκ μεταφορᾶς δὲ τῆς ἀπὸ τῶν τετραπόδων καὶ λει-- 

πογνώμονας τοὺς ἀπογεγηρακότας, ἐν οἷς ἐλελοίπει τὸ 

γνώρισμα. 

P. 889. C. Θυέστης Πελοπίᾳ τῇ ϑυγατρί, ἐξ ὧν “Ἔἔγι- 

σϑος, Οἰδίπους Ἰοχάστῃ τῇ μητρί, ἐξ ὧν Ἐτεοκλῆς xai 

Πολυνείκης, Μακαρεὺς Κανάχῃ τῇ ἀδελφῆ, καὶ οἱ λοιποὶ 

δὲ “ἰόλου παῖδες ταῖς ἀδελφαῖς. 

E. σταδιοδρόμοι γάμων ἁπάντων ἀπείρατοι, oc "T«xog 

Ταραντῖνος, β΄ Κρίσων Ἱμεραῖος, y' ΄ἄστυλλος Κροτω-- 

γνιάτης, δ΄ Διόπομπος Θεοσαλός. 

P. 843. B. ἀνάδαστον] ἀναμεμερισμένην. 

P.849. B. τῇ νέᾳ] ἔνη καὶ νέα" ἡ τριαχοστὴ τοῦ μη-- 

vc ἡμέρα παρ᾽ “41ϑηναίοις οὕτως ἐκαλεῦτο. ἐκλήϑη δὲ ἕνη 
χαὶ νέα, ὅτε τὸ μέν τι μέρος ἔχει τοῦ παρωχημένου μηνός, 

ὅπερ iym ἐστί" καὶ γὰρ ἕνον τὸ παλαιόν φασι, νέον δὲ τὸ 

γῦν ἐπιλαβὸν τοῦ εἰςεληλυϑότος, ὃ διὰ τοῦ νέα δηλοῦσι. 

κατὰ γὰρ σελήνην ἦγον τοὺς μῆνας. ὃ δὲ τῆς σελήνης μήν 
ἔστιν εἰκοσιεννέα τέταρτον ἡμερῶν. 

C. πιλήσεως] τῆς διὰ τῆς τῶν ἐρίων πυχνώσεως γινο-- 

μένης ἐσθῆτος. 

D. μεταβαλλόμενος] μεταπιπράσκων. 

E. τεχμηράμενοι) σημειωσάμενοι. 

P. 850. Α. μέτοικοί εἶσιν οἱ ἐνοικοῦντες ξένοι ἐν τῇ πό-- 

λει, καὶ τελοῦντες ἀνὰ δραχμὰς ιβ΄ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὸ δη-- 

μόσιον, καὶ τριώβολον τῷ γραμματεῖ, 

A. μετοίκιόν ἐστε τέλος οὕτω καλούμενον, ὃ ἐτέϑεοαν 

τὴ μὲν πόλει δραχμὰς d, τῷ δὲ τελώνῃ τριώβολον. 

C. ἀπογραφή ἐστιν ἡ ἀπαρίϑμησις ἢ ἀποοημείωσις 

τῶν ὀφειλομένων εἰςφορῶν ἑκάστῳ τῶν πολυτῶν, καὶ ἀπο-- 
γραφεῖς οἱ ταύτην ποιοῦντες καὶ τοὺς μὴ βουλομένους 

εἰςφέρειν εἰςάγοντες εἷς τὸ δικαστήριον. 

——— eee ——— 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. IX. 

P. 853. D. κεραςβόλους ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν τοῖς 
πυροῖς καὶ ὀσπρίοις συμφυομένων σκληρῶν κόχχων τοὺς 

ἀπαιδεύτους καὶ ἀπειϑεῖς τοῖς νόμοις καὶ οχληροὺς ταῖς 
γνώμαις φησίν. οὗτοι οὖν οἱ κόκκοι σχληροί τ᾽ εἰσὶ καὶ μέ- 

λανες, στρογγύλοι, ἰσομεγέϑεις κέγχροις, οἵ συνεψόμενοι 

τοῖς ὀσπρίοις οὐ τήκονται. εἴρηνται δὲ οὕτως ἀπὸ τοῦ 
τὴν κατασπορὰν καὶ τὸ ἄροτρον τοῖς χέρασι τῶν βοῶν 
βεβλῆσϑαι καὶ ἀντιτύπτειν, καὶ διὰ τοῦτο κεραςβόλα κλη-- 
ϑῆναι. 

D. ἀτεράμω») ἀκαταπόνητος. 
P. 854. B. ἀλιτηριώδεις] ἀπὸ τῶν ἀλιτηρίων. οὗτοι δὲ 

λέγονται ἐκ τοῦδε. λιμός ποτε κατέλαβε τοὺς “4΄ϑηναίους" 

τῶν δὲ ἀλούντων ἐπιτηροῦντες οἱ πένητες ἀλούμενα τὰ 

ἄλευρα διήρπαζον, κἀντεῦθεν οἱ τοῦτο δρῶντες αὐτῶν 
ἐκλήϑησαν ἀλιτήριοι. παρέτεινε τὸ ὄνομα καὶ ἐπὲ τῶν us 
τὰ βίας τι ποιούντων λέγεσθαι. παράγεται δὲ καὶ ἀπὸ 

τοῦ ἀλιτρεύειν, ὅ ἐστιν ἁμαρτάνειν. 
Β. ἀποδιοπομπήσεις] τὰς ἀποστροφὰς τὰς γιγνομέ- 

νας ὑπὸ τοῦ ἀποτροπαίου Διός, διὰ τὸ χκαϑαίρεσϑαι τὰ 
δεινά" ἢ τὰς ἀποπομπὰς τὰς πρὸς τὸν προςτρόπαιον 
Δία, καὶ οἱονεὶ καϑάρσεις καὶ ἱλασμούς. 

, B. ἀποτροπαίων] τῶν ἀποτρεπόντων τὰ xaxd. λαμ-- 
βάνεται δὲ ἡ λέξις a ἐπὶ τῶν φευκτῶν xod μισεῖοϑαι 

ἀξίων ἀνθρώπων. 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. ΥΠ]Ὶ-- X. 

P. 855. C. ἄτιμος] οὐ μόνον ὃ ἀπεστερημένος τῆς ἐπι- 
τιμίας, ὥςτε μὴ βουλεύειν μήτε δικάζειν μήτε ἄρχειν μήτε 

πολιτεύεσθαι μήτ᾽ ἄλλο τι τῶν κοινῶν ποιεῖν, ἀλλὰ τὸν 

ἀτιμώρητον. 
C. ἀριοτίνδη»] κατ᾽ ἐκλογὴν καὶ αἵρεσιν τῶν ἀρίστων. 
C. εἰςαγωγαῶ εἶσιν αἱ εὶς τὰ δικαστήρια εἰςενέγξεις 

ἑχάστου τῶν δικῶν, καὶ εἰςαγωγεῖς οἱ τοῦτο ποιοῦντες. 

προςκλήσεις δέ εἰσιν αἱ ἐπὶ τῶν ἀμφιςβητούντων κλήρου 

ἢ ἐπικλήρου. ὃ γὰρ ἀμφιςβητῶν προςχαλεῦῖταιε τὸν ἐπιδε-- 

δικασμένον πρὸς τὸν ἄρχοντα" εἰ δὲ μὴ προςχαλέσαιτο, 

ἀτελὴς ἡ δίκη. διωαψήφισις δὲ τὸ τοὺς δημότας τὴν ψῆφον 
ὑπὲρ τῶν παρεγγεγράφϑαι δοχούντων ἐνεγκεῖν. 

D. κατὰ τὸ στόμα] κατὰ τὴν ἀρχήν, μεταφορικῶς. 
Ῥ. 856. E. ἀνέλη] ἀντὶ τοῦ μαντεύσηται, ἢ ἀπὸ τοῦ 

ἄνωθεν λαμβάνειν τὸ πνεῦμα καὶ πληροῦσϑαι τοῦ ϑεοῦ, 

ἢ ἀπὸ τοῦ ἀνελεῖν τὴν ἄγνοιαν. καὶ ἐπὶ τοῦ φονεύειν ἡ 
λέξις λαμβάνεται ἢ ἀπὸ τοῦ ἄνω λαμβάνειν τὸ ἐν βάϑει 
πνεῦμα τοῦ ἀνδρός, ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀπὸ τοῦ ἀνελεῖν 

τὴν γνῶσιν τὸ ἀνελεῖν φασίν. 
Ρ. 858. Β. λιϑολόγοις] οἰκοδόμοις. 
P. 860. E. Mayvrata πόλις ἐν Κρήτη, Θεσσαλῶν ἄποι- 

χος, ἐξ ἧς οὗτοι. 

P. 865. Α. ψιλοῖς] γυμνοῖς ὅπλων. 
A. ἡ ἐκ Δελφῶν κομισϑεὶς νόμος ἤγουν χρησμὸς ἐπὶ 

τοῦ dxovrog ἀνελόντος τὸν φίλον 
ἔχτεινας σὸν ἑταῖρον ἀμύνων" οὔ σε μιαίνειν 
αἷμα, φόνου δὲ πέλεις καϑαρώτερος ἢ πάρος ἤσϑα. 

ὁ δ᾽ ἀντίστροφος τούτῳ ἐπὶ τοῦ μὴ ὑπεραποϑανόντος rou 
φίλου 

ἀνδρὶ φίλῳ ϑνήσκοντι παρὼν πέλας οὐκ ἐπαμύνας 
ἤλυϑες οὐ καϑαρός" περικαλλέος ἔξιϑι νηοῦ. 

P. 866. B. προςτρεπομένου] ἀποπεμπομένου,, τρεπο-- 

μένου ἐφ᾽ ἑαυτόν. 
C. ἀπενιαυτησάτω] ἐνιαυτὸν φευγέτω διὰ τὸν φόνον. 
D. céyyow] βρέχων, ὡς νῦν, ἢ μαλάττων. 

P. 871. A. ὑμνεῖν] μέμφεσϑαι, ἢ λοιδορεῖν, ὡς ἐπὶ 
τοῦδε, xar εὐφημισμόν. σημαίνει δὲ καὶ τὸ ὀδύρεοϑαι. 

B. ἀνεψιότης ἡ μέχρι ἀνεψιαδῶν συγγένεια, oU εἶσε 

παῖδες ἀνεψιῶν. οὗτοι δὲ πάλιν ἀλλήλων λέγονται ἀνεψιοί, 
οἵτινες γονεῖς ἔχουσιν ἀδελφούς. 

E. ἀνατῆ ἀβλαβῶς xoi ἄνευ τίσεως καὶ τιμωρίας. 

E. ἐπισχήπτεσϑαί φασι μαρτυρίας ἢ γραμμάτων τὸ 
ποιήσασϑαι διάλυσιν τοῦ ἐγκλήματος τὴν μαρτυρίαν οὗ 

ἐπισκήπτονται. παραδιδόασι δὲ ταῦτα σημηνάμενοι μέχρι 

τοῦ χρόνου τῆς δίκης" κατὰ γὰρ τοῦτο χωρεῖ ἡ δίκη. καὶ 
τὸν τοῦτο ποιοῦντα ἐπισχηπτόμενον λέγουσιν. 

P. 873. B. ἀφοσιούτω)] χαϑαιρέτω, ὡς νῦν, 7| ἀπαρχὰς 
προςαγέτω, ἢ τιμάτω, ἢ τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ ἀποδιδότω τιμήν, 

ἢ πληροφορείτω. 
C. ἀβίου] ἀβλαβοῦς, ἢ ἄνευ βίας. 
P. 874. C. νηποινί ἄνευ τιμωρίας καὶ ποινῆς. 

SCHOLIA IN LEGES. LIB. X. 

P. 885. D. ἐξακεῖσϑαι] ἐξιᾶσϑαι, ϑεραπεύειν. 

P. 887. B. συντείνεις] σπουδάζεις, ᾿““ττικοί. 

D. ἀκούοντές τε καὶ ὁρῶντες] dic νοητέον τοῦτο, ἔν τε 
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δηλαδὴ τῇ ἀρχῇ τῆς ἐννοίας καὶ iv τῷ συμπεράσματι" καὶ 
ὑγιῶς ἕξει τὸ νόημα. τὸ δὲ σχῆμα τοῦτο παρά τε ῥήτοροι 

καὶ φιλοσόφοις πολὺ καὶ πολλαχοῦ. 

P. 889. D. συνέριϑοι) συνεργοί, ὡς νῦν, ἢ συνυφαί- 

γουθοί. 

P. 892. A. ἐντεῦϑεν ριγένει τὰ περὶ προύπάρξεως. 
P. 898. B. τῆς κινήσεως ἡ μὲν σωματικὴ κατὰ τόπον, 

κατὰ ποιότητα, κατὰ ποσότητα, κατ᾽ οὐσίαν" ἡ δὲ ψυχικὴ 
ἢ ἄλλο κινοῦσα ὑπ ἄλλου δὲ κινουμένη, ἢ ἑαυτήν τε κινοῦσα 

χαὲ ἕτερα δυναμένη. 

P. 894. E. ὑπ᾽ ἀλλου] τοῦ νοῦ δηλαδή" οὗτος γὰρ 

πάντῃ ἀκίνητος. 

P. 899. D. ἥκιοταά γε] οὐδαμῶς, ἢ οὐχ ἧττον. d 

βάνιος δέ φηοιν ,,εἴ τινα ἄλλον τρόπον, ὃν ἥκιστα ὥφϑη 

μετελϑὼν ἐν τῷ βίῳ ὁ ἐπὶ τῇ φιάλη ἔμπορος“ ἀντὶ τοῦ 

πάνυ. 

P. 900. E. μετόν] ἐξόν, ἢ ἐπὶ ἐξουσίας ὄν. 
P. 901. A. ὃ ποιητής] Ἡσίοδος ἐν Ἔργοις καὶ Ἣμέ- 

ραις" 
λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφορος ἀνδρί. 
τῷ δὲ col νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὅς κεν ἀεργὸς 

ζώη κηφήνεσσι κοϑούροις εἴκελος ὀργήν, 

οἵτε μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ 

ἔοϑοντες. σοὶ δ᾽ ἔργα φίλ᾽ ἔστω μέτρια κοσμεῖν. 

κηφῆνες αἱ ἀργαὶ τῶν μελισσῶν, κόϑουροι δὲ αἱ ἄκεντροι 
καὶ κολόβουροι, ἢ αἱ φυλάττουσαι τὴν τῶν μελισσῶν ἔξο-- 

δον" οὖροι γὰρ οἱ φύλαπες. 

C. παραιτητούς] παρακαλουμένους, συγγνώμονας, ἢ 

χαὶ παραχαλοῦντας. 

Ρ. 906. B. λῆμμα] φρόνημα, ὡς νῦν, ἢ κέρδος. 

P. 907. E. τιμωρεῖν] τὸ ἐνεργητικὸν βοηϑεῖν, τιμωρεῖ-- 
οϑαι δὲ τὸ παϑητικὸν κολάζειν. 

——— à -———— 
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P. 918. B. μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα] παροιμία ἐπὶ τῶν za— 
λῶς δοξάντων ἢ γεγονότων λεγομένη. 

P. 914. B. ἐνοδίαν δαίμονα] τὴν “ρτεμιν ἤτοι τὴν Σε-- 
λήνην φησίν, ἐπεὶ καὶ ὃ ̓ Ἵπόλλων Ay weis, καὶ γὰρ ἄμφω 

τὰς ὁδοὺς πληροῦσι φωτός, ὃ μὲν ἡμέρας, ὁ ἥλιος, ἡ δὲ νυ-- 

xr0g. διὸ καὶ ἱδρύουσι τούτους ἐν αὐταῖς. ἀλλὰ καὶ τὸν 
Ἑρμῆν ἐνόδιον καὶ ἡγεμόνα λέγουσιν, ὡς δέον αὐτῷ πρὸς 

τὰς πράξεις ἡγεμόνε χρῆσϑαι. καὶ τοῦτον δὲ ἐπὶ τῶν ὁδῶν 
διὰ τοῦτο ἀνεστήλουν. 

E. μεϑιέτω] παριέτω ἢ ἀφιέτω. 
P. 915. B. τοῦ τρίτου μεγέϑει τιμήματος] τρίτον τί-- 

μήμα, καϑὼς ἐν τῷ πρὸ τούτου παρεϑέμεϑα, τὸ ζευγήσιον 

ἦν, εἰς ὃ οἱ τελοῦντες ἀπὸ διακοσίων μέτρων διελέγοντο, 
ἀνήλισκον δὲ εἰς τὸ δημόσιον & μνᾶς 

E. ἔρανός ἐστιν εἰςφορά τις ἑκάστου μηνός, ἢ ἐκ συμ-- 

βολῆς δεῖπνον, ἢ εὐωχία, ἢ ἀνὰ μέρος δεῖπνον. καὶ ἐρανι-- 
σταὶ οἵ τε τὴν εἰςφορὰν αὐτὴν εἰςφέροντες xai οἱ κοινωνοὶ 

ταύτης. 

E. πριάμενος] ἀγοράσας. 

Ῥ. 916. A. ἀναγωγή] ἐστιν ἡ τῶν πραϑέντων ἀνδρα- 
πόδων ἀνάδοσις, ἐχόντων αἰτίαν τινά. 

A. ἱερὰν νόσον] τὴν ἐπιληψίαν φασίν. 
C. ἐξηγηταὶ τρεῖς γίνονται ΠΠυϑόχρηστοι, οἷς μέλει κα- 

ϑαίρειν τοὺς ἄγει τινὶ ἐνιοχηϑέντας, καὶ οἱ ἐξηγούμενοι τὰ 

πάτρια. 
P. 919. D. γεωμόροι] γεωργοί. 

P. 920. D. διαιτηταί] εἰσιν ἐν oig A ϑήνησιν εἰςφήγοντο 

«t ἰδιωτικαὲ δίκαι" εἰ δέ τινες μὴ ἐπείϑοντο τοῖς διαιτη-- 

ϑεῖοιν, αὐτοὶ εἰςῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ δικαστήριον καὶ παρὰ 

τοὺς δικαστάς. ἐγίνοντο δὲ διαιτηταὶ πάντες ᾿Ιϑηναῖοι, 
οἷς ἑξηκοστὸν ἦν ἔτος. τὸν δὲ ἀδικοῦντα διαιτητὴν ἐξὴν εἰς-- 

ἀγγέλλειν" xai εἴ τις ἑάλω, ἀτιμία ἣν τὸ ἐπιτίμιον. 

P. 921. A. προῖκα] ἄνευ μιοϑοῦ, ὡς νῦν, ἢ φερνήν. 

Ὁ. ἐπωβελία] ἐστὶν ἐπιτίμιόν τι, τουτέστι τοῖς διώκου-- 

σι χρηματικήν τινα δίκην, ἐὰν μὴ ἕλωσιν. ἦν δὲ τοῦτο ἕχτον 

μέρος τοῦ τιμήματος, οὗ ἐπεδικάζοντο, καὶ ἐνεγράφοντο. 

καὶ ἐκαλεῖτο οὕτως, ὅτι ἐπὶ τὴ δυαχμῇ ὀβολὸς ἦν, τῆς ὅρα- 

χμῆς λογιζομένης πρὸς ἕξ. ἐλάμβανε δὲ ὁ φεύγων παρὰ 

τοῦ διώκοντος, εἰ τὴν δίκην ἀπέφευγε. μέμνηται δὲ ταύ-- 

τῆς xai Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ “φόβου. 

P. 926. B. κηδεύματα) γαμικὰ συναλλάγματα. 

P. 928. C. δίκην λαχεῖν] ἐνστήσασϑαι, 0 ἐστι καὶ λῆξις 

δίχης. 

P. 929. A. ἀποῤῥηϑῆναι] ἀπαγορευϑῆναι. 

P. 931. B. Οἰδίπους] ὁ 4atov zai ᾿Ιοκάστης, μητρο-- 

γαμήσας δὲ ἀγνοιάν τινα, ἐτύφλωοε μέν, ὅτι τοῦτο πυώ- 
ξειεν, ἑαυτόν, ἐλαύνεται δὲ διὰ τὴν ἀϑεμιτουργίαν ix Θη-- 

βῶν. ᾿Ετεοκλῆς δὲ καὶ Πολυνείκης oí τούτου υἱοί, δυνατοὶ 

ὄντες, οὐκ ἐπαμύνουοιν ἐλαυνομένῳ αὐτῷ, ὃ δὲ ἀρᾶται 

αὐτούς. οἱ δὲ περὶ τῆς βασιλείας Θηβῶν ἀλλήλους κτεί- 

yOUOMM,. 

B. Φοίνικι] doin, ᾿Αμύντορος. οὗτος τυφλοῦται ὑπὸ 

τοῦ πατρός" χατεψεύσϑη γὰρ πρὸς τὸν πατέρα ὑπὸ Φϑίας 

τῆς αὐτοῦ παλλακῆς, ὅτι δὴ πειραϑείη πρὸς εὐνὴν αὐτῇ 

συνελϑεῖν. ἰᾶται δὲ ὑπὸ Χείρωνος Πηλέως σπουδῆ. ὁ δὲ 

““μύντωρ κατεύχεται αὐτοῦ 

μήποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσϑαι φίλον υἱόν. 

ὃ δὴ γέγονε" καὶ γὰρ ϑεοὶ ἐτέλειον ἐπαράς. 

B. Ἱππολύτῳ] Θησεὺς ὁ Αἰγέως καὶ ἴϑρας ἐξ Ἵππο-- 
λύτης τῆς ᾿“μαζόνος γεννᾷ Ἱππόλυτον, ut^ ἣν Ψαϊδραν 

γυναῖκα ἄγεται, 7| διὰ τὸ κάλλος ἹἱἹππολύτου ἐρᾷ. ὃ δὲ οὐ 

πείϑεται αὐτῇ σωφρονῶν. ἡ δὲ πρὸς τὸν πατέρα χατεῖπεν 

αὐτοῦ ὡς μᾶλλον ἐρῶντος αὐτῆς" ὁ δὲ ἀρᾶται τὸν υἱὸν δια-- 

φϑαρῆναι Ἱππόλυτον, καὶ ἐπιτυγχάνει. οὗτος γὰρ ὀχού-- 

μενος ἅρματι, ὑπὸ ταύρου τῶν ἵππων συνταραχϑέντων 
αὐτοῦ, πίπτει τε εἰς γῆν, καὶ ταῖς ἡνίαις ἐμπλακεὶς ἑλκόμε-- 

vog ϑνήσκχει. 

Β. ἀραῖος] βλαβερός. 
P. 932. A. κωφή] ἀσϑενής, ἀμβλεῖα, ὡς νῦν, ἢ ἄηχος. 

P. 933. A. δυζωπουμένους} ὑφορωμένους, ὑπόπτως 

ἔχοντας. 

P. 936. D. ἐὰν δ᾽ ἐπαιτιώμενος ὃ δεσπότης] οἶμαι, εἰ 
δύο ουζυγίαι δεσποτῶν καὶ δούλων εἶεν, ἐναλλὰξ δὲ ὁ τῆς 

ἑτέρας συζυγίας δεσπότης μετὰ τοῦ τῆς ἑτέρας συζυγίας 

δούλου σύνϑοιτο ποιῆσαι τὴν βλάβην εἰς τὸν δοῦλον αὐ-- 

τοῦ, ἵνα τῆς ἐπὲ ταύτῃ ἀποτίσεως γινομένης ἀποδοϑείη 
οὗτος ὃ δούλος τῷ συνθεμένω δεοπότη μετ᾽ αὐτοῦ ποιῆσαι 

τὴν βλάβην, καὶ δούλους οὕτως ἔχοι δύο, ἕνα μὲν τὸν βλα- 

βέντα καὶ ἐξ ἀρχῆς, ἕτερον δὲ τὸν βλάψαντά τε τοῦτον καὶ 

ὕστερον. 
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D. κακοτεχνιῶν] δίκης ὄνομά ἐστιν, ἣν εἰφήεσαν οἱ λέ- 

γοντὲς μάρτυρας ψευδομαρτυρεῦν, κατὰ τῶν παρασχομένων 

τοὺς ψευδομάρτυρας. 

P. 937. B. ἐπίσκηψις] ἐστὲ δίκη κατὰ τῶν ψευδομαρ-- 
τυρησάντων. 

D. ἀνάδικος κρίσις] εἰ ἑάλωσαν ἤτοι πάντες οἱ μάρτυ-- 

gsg ψευδομαρτυριῶν ἢ ὑπερημίσεις, ἐκρένετο ἄνωϑεν ἡ δί- 

κη. οὐκ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ἀγώνων ἐγίγνοντο ἀνάδικοι αἱ 

κρίσεις, ἀλλ᾽ ὥς φησι Θεόφραστος ἐν ζ' νόμων, ἐπὲ μόνης 
ξενίας καὶ ψευδομαρτυριῶν καὶ κλήρων. 
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P.942. A. ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ] ἐπὶ ὀφϑαλμοῖς, ἐπ᾿ αὐτῷ 
τῷ κλέμματι ἁλούς. 

E. πίλων] τῶν ἐκ συμστεπιλημένων ἐρέων γινομένων ἐν-- 

δυμάτων. 

P. 948. A. ἀστρατείας δίκη] ἐστὶ γραφὴ κατὰ τοῦ κα-- 

τειλεγμένου μὲν ἐν στρατιωτιχῇ τάξει, μὴ στρατευσαμέ- 

νου δέ. 

D. λειποταξίοι δίκη] ἐστὲ γραφὴ κατὰ τοῦ οτρατει"-- 

οαμένου μέν, λιπόντος δὲ τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν τάξιν 

αὑτοῦ. 

P. 944. C. διαφέρει δὲ ὅλον που καὶ τὸ πᾶν] παροιμία 
ἐπὶ τῶν πάντῃ διαφερόντων λεγομένη, παρ᾽ ὅσον τὸ μὲν 

ὅλον τοῦ συνεχοῦς ἐστὶ ποσοῦ, τὸ δὲ πᾶν τοῦ διωρισμένου, 

ταῦτα δὲ εἴδη τοῦ ποσοῦ ἀλλήλοις ἀντιδιαιρούμενα. 

D. Καινέα] Καινεὺς ὁ Θετταλὸς Ἄἄτρακος μὲν ἦν ϑυ- 

γάτηρ τὸ πρίν, Καινὶς ὀνομαζομένη, εἰς ἄνδρα δὲ μετέ- 

βαλε Ποσειδῶνος βουλήσει, ἔτι δὲ καὶ τὸ ἀδάμαστος εἶναι 
καὶ ἄτρωτος. διὸ ἐν τῇ τῶν Κενταύρων καὶ «““απιϑῶν μάχη 

αὐτοὐῤῥίζοις δένδρεσι συνεχώσϑη ὑπὸ τῶν Κενταύρων. ὑπὸ 
δέ τινων ἀπωρνεῶσθαι λέγεται. τὴν μεταβολὴν δέ φαοι 

τοῦτον λαβεῖν χάριν τοῦ Ποσειδῶνος ἐρώμενον γενέσϑαι. 

P. 945. B. εὐθύνων] εὔϑυνοί slow ἄρχοντές τινες οὗ 

τὰς εὐθύνας λαμβάνοντες παρὰ τῶν ἀρχόντων, ὥςπερ καὶ 
οἱ λογισταὶ καὶ πάρεδροι ἐφ᾽ ἑκάοτῃ ἀρχῇ" καὶ γὰρ τῷ &o- 
χοντι εὔϑυνος ἣν καὶ πάρεδρος, καὶ τῷ βασιλεῖ ὁμοίως καὶ 

τῷ πολεμάρχῳ καὶ τοῖς ϑεσμοϑέταις. ἐκπράσσει δὲ ὁ εἴὔ-- 

ϑυνος ὅσα ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ἣ προςτέτακται, ὦφλόν τινες 

εἰς τὸ δημόσιον. 

D. τὰς εὐθύνας] εὐθύνη ἐστὶ κρίσις κωτὰ τῶν ἀρξάν-- 
τῶν ἢ πρεσβευσάντων ἤ τι τῶν τῆς πόλεως χειρισάντων 
ὅλως. 

P. 947. C. ἠϊϑέους] παῖδας πάντῃ γώμων ἀπειράτους. 
D. ψαλῖδα] ἁψίδα ἤτοι καμάραν, ὡς νῦν, ἢ ταχεῖων 

κίνησιν, ἢ ὑδρορόην, ἢ ἅρμενον. 
P. 949. D. ἐνεχυρωσίαν) ἀσφάλειαν. 

E. χρηματίζηται) τοῦτο μὲν τὸ πωϑητικὸν τὸ χρήμα-- 
τὸ πράττεσϑαι, τὸ δὲ χρηματίζειν τὸ ἐνεργητικὸν τὸ πρά-- 
γμασι χρῆσϑαι, οἷον χρηματίζει ἡ βουλή. ἀφ᾽ οὗ καὶ χρή-- 

κατα τὰ πράγματα. 

P. 950. D. ϑεωροῖς] τοῖς εἰς ἑορτάς που πεμπομένοις 

x0uorooc out anm. 

P. 951. B. ἀνομίλητος] ἀκοινώνητος, ἀσυνδύαστος. 

EPINOMIDA ET TIMAEUM. 

P. 958. Δ. τημελεῖν] ἐπιμελεῖσθαι. 

C. πρυτάνεις clot μέρος τι τῶν πεντακοσίων τὸ 'δέκα- 

τον, πεντήκοντα ἄνδρες, οἱ διοικοῦντες ἅπαντα τὰ ὑπὸ τῆς 

βουλῆς πραττόμενα,, καὶ ἐπρυτάνευον κατὰ πρυτανείαν ἐκ 

διαδοχῆς. πρυτανείω δέ ἔστιν ἀριϑμός τις ἡμερῶν, ἤτοι λς' 
ἢ λη ἢ λέ, ἃς ἑκάστη φυλὴ πρυτανεύειν λέγεται. ig. μὲν 
γὰρ οἱ μῆνες, & δέ εἶσι πρυτανεῖαι, καὶ φυλαὶ v. καὶ Quj- 

ρήνται εἰς ταύτας αἱ ἡμέραι τοῦ ἐνιαυτοῦ" κατὰ γὰρ σελή-- 

γὴν ἄγουσι τοῦτον, ὡς ἑκάστῃ τῶν ( φυλῇ ἐπιβάλλειν λε' 

ἡμέρας, πλεονάζειν δὲ ὀλίγας. διὸ καὶ τὰς λοιπὰς ἀπέδω-- 
καν oi 4 voor ταῖς πρώταις λαχούσαις τέτταρσι φυλαῖς, 

ἵνα ἐκείνων μὲν ἑκάστη τὰς Àc ἡμέρας πρυτανεύῃ, αἱ δὲ 
λοιπαὶ FE ἀνὰ λε', πρυτανεῖα δὲ οὐδετέρως οὐχ εὕρηται" 
τινὲς δὲ ἀργύριόν τι, ὃ κατατίϑεται ὑπὸ τῶν δικαζομένων, 
καὶ δίδοται δικωστικὸν τοῖς ἑξακιςχιλίοις. 

P. 954. A. φωρᾶν] ἐρευνᾶν, ἐκζητεῖν. 
P. 958. E. χοῦν] χωννύναι. 

P. 962. C. τοπάζει»] στοχάζεσϑαι, ἐνθυμεῖσθαι, ὑπο-- 
ψοεῖν, καὺ ὑποτοπεῖν δέ. 

P. 968. A. σημείωσαι, ὅτε νυχτερινὸν σύλλογον τὴν Ἐ-- 
πινομίδα φησίν. 

E. ἢ τρὶς ἕξ ἢ τρεῖς κύβους] ἡ παροιμέω παρὰ Φερεχρά-- 
τει ἐν τοῖς ΠΤυρμηκανϑρώποις. κεῦται δὲ ἐπὶ τῶν ἀποκινδυ-- 
νευόντων. τὸ μὲν γὰρ τρὶς ἕξ τὴν παντελῆ νίκην δηλοῖ, τὸ δὲ 

τρεῖς κύβοι τὴν ἧτταν. πάλαι γὰρ τρισὲν ἐχρῶντο πρὸς τὰς 
παιδιὰς κύβοις καὶ οὐχ ὡς νῦν δύο. ἔστι δὲ ὁμωνυμία" κύ-- 
βον γὰρ ἔλεγον ἰδίως αὐτὸν τὸν ῥιπτούμενον, ὅτε πλήρης 

ἐοτὶ καὶ μή" τοὺς δὲ κύβους τοὺς τοιούτους οἱ Ἴωνες χα- 

λοῦσιν οἴνας, xo τὴν παροιμίων οὕτως ἐκφέρουοιν" ἢ τρὶς 

ἕξ ἢ τρεῖς οἴνας. [Emendabis Schol. ex Zenob. IV. 23. 
Photio et Suida in s. ἢ τρὶς ἕξ, coll. Salmasio ad Flav. 

Vopisc. Procul. p. 245.] 

P.969. B. ὕπαρ] ὕπαρ ἐστὶ τὸ μέσον ἐγρηγόροεως καὶ 
ὕπνου ὁρώμενον. 
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P. 974. A. παιδικῆς] οἶμαι, ἱλαρᾶς" ἐξ οὗ καὶ παιδὲ- 
κώτερον τὸ ἱλωρώτερον. 

P. 978. B. διαριϑιμήσεται) διαλογίσεται. 
P. 980. B. προςπαίσαντι) προςπαίέξαντι" 

E τὸ ὁ οἱ ᾿“ττικοί. 
P. 983. C. ῥύμας] ὁρμὰς βιαίας. 

δ᾽ ἐκ - 
corri TOU 

—— 4$ e 

SCHOLIA IN TIMAEUM. 

Ὑπόϑεσις. Σωκράτης εἰς Πειραιᾶ ἀφικόμενος τῆς 
τῶν Βενδιδείων ἑορτῆς ἕνεκα καὶ πομπῆς, διείλεκται περὶ 
πολιτείας ἐκεῖ πρός τε Πολέμαρχον τὸν Κεφάλου καὶ 

ΤΓλαύκωνα καὶ ᾿Αδείμαντον καὶ δὴ καὶ Θρασύμαχον τὸν 

σοφιστήν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν ἄστει πρὸς 
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Τίμαιον xai Ἑρμοχράτη xai Κριτίαν καὶ τέταρτον imi 
τούτοις ἄλλον ἀνώνυμον διηγεῖται τὴν ἐν Πειραιεῖ ξυνου-- 

σίαν, ὡς ἐν τῇ Πολιτείᾳ ὑπόκειται. διηγησάμενος δὲ πα- 

ρεχάλεσε xai τοὺς ἄλλους οἰκείους αὐτὸν ἀνταφεστιᾶσαι 
λόγοις τῇ ταύτης ὑστεραίᾳ. συνεληλύϑασιν οὖν ἀχροασό- 

μενοί τε καὶ ἐροῦντες εἰς τήνδε τὴν ἡμέραν, τρίτην οὖσαν 
ἀπὸ τῆς ἐν Πειραιεῖ συνουσίας. ἔν τε γὰρ τῇ Πολιτείᾳ τὸ 

κατέβην χϑές εἴρηται, χκἀνταῦϑα τὸ τῶν χϑὲς μὲν 

δαιτυμόνων, τὰ νῦν δὲ ἑστιατόρων. πάρεισι δὲ εἰς 

τήνδε τὴν ἀσρόασιν οὐ πάντες, ἀλλ ὃ τέταρτος δὲ ἀσϑέ- 

νειαν ἀπολείπεται. 

P. 17. A. T. III. ed. Steph. ὁ ̓ “ττικός, φησὶν ὁ Πρό-- 
κλος, ὀρϑῶς περὲ τοῦ τετάρτου τοῦδε ἐπισημαίνεται. ἔοι-- 

κε γὰρ ὁ ἀπολειπόμενος οὗτος εἶναι τῶν μετὰ Τιμαίου 
ξένων. διὸ καὶ ὁ Σωχράτης αὐτὸν ἐρωτᾷ τὸν Τίμαιον, 

ὅπου ποτὲ εἴη ὃ τέταρτος, καὶ ἐκεῖνος ὡς περὶ ἐπιτηδείου 
τινὸς ἀπολογεῖται, τὴν ἀπουσίαν ἀναγκαίαν αὐτῷ καὶ 

ἀβούλητον δεικνύς. 
B. ἀνταφεοτιᾶν] ἀνταφεστιᾶν φησίν, ἀλλ οὐκ ἀνϑε- 

στιᾶν" ἥ γὰρ ἀφεστίασις τὴν ὁλοτελῆ τῆς ἱστιάσεως ἀπο-- 
πλήρωσιν συνείληφεν. 

Ρ. 18. C. εὐμνημόνευτον] ὅτε τὸ ἄηϑες εὐμνημόνευ-- 
τον" κινεῖ γὰρ μᾶλλον τὴν φαντασίαν ὡς παράδοξον, καὶ 
τὸν τύπον ἑαυτοῦ τρανέστερον ἡμῖν ἐντίϑησιν. 

E. ὑπὸ γὰρ τῶν ἀρχόντων κατὰ τὸ καϑῆκον ἑκάστῳ 
λάϑρᾳ τῶν κλήρων γιγνομένων τῆς συνέρξεως καὶ οὐ φα- 

νερῶς, ὑπολαμβάνειν ἀνάγκη τυχηρῶς τοὺς φαύλους συν-- 
αρμόζεσϑαι αὑτοὺς ταῖς φαύλαις καὶ οὐ κατά τινα πρό-- 
vouxy. 

P.19.C. ὅτε Σωχράτης ποϑεῖ μετὰ τὴν πολιτείαν 
ταύτην ἰδεῖν κινουμένην τὴν πόλιν τὴν κατὰ αὐτὴν εἰς 
ἀγῶνας καὶ ἄϑλους, tva μετὰ τὴν εἰρηνικὴν ζωήν, ἣν zta— 

ραδέδωκε, τὰς περιστατικὰς ἐνεργείας ἱστορήση. 

P.20. Α. Τίμαιος ἐκ “Δοχρῶν τῶν ᾿Ἐπιζεφυρίων, τῆς 
ἐν ᾿Ιταλίᾳ πόλεως, φιλόσοφος Πυϑαγόρειος, ἔγραψε μα-- 

ϑηματικά τε καὶ περὶ φύσεως σύγγραμμα, τὸν Πυϑαγο-. 
ρικὸν τρόπον. ἔνϑεν ὃ Πλάτων καὶ τὸν διάλογον εἰς αὐτὸν 
ἔγραψε, καϑὰ καὶ ὃ σιλλογράφος φησὶ περὶ αὐτοῦ" 

πολλῶν δ᾽ ἀργυρίων ὀλίγην ἠλλάξατο βίβλον, 

ἔνϑεν ἀφορμηϑεὶς τιμαιογραφεῖν ἐπεχεέρει. 

ἐκ ταύτης τῆς πόλεως καὶ Ζάλευκος ὃ νομοϑέτης ἦν. ὃ δὲ 

Κριτίας ἦν μὲν γενναίας καὶ ἁδρᾶς φύσεως, ἥπτετο δὲ καὶ 
φιλοσόφων συνουσιῶν, καὶ ἐκαλεῖτο ἰδιώτης μὲν ἐν φιλο-- 
σόφοις, φιλόσοφος δὲ ἐν ἰδιώταις. ἐτυράννευσε δὲ καὶ αὐ-- 
τὸς εἷς τῶν À γεγονώς. ὃ δὲ "Eguoxodtms Συρακούσιός 
ἔστι στρατηγός, κατὰ νόμον ζῆν ἐφιέμενος" διὸ καὶ πολι-- 
τικῆς πως μετεῖχε καὶ φιλοσοφίας. 

D. Ὥκουε δή] τοῦτο παροιμιῶδές ἐστιν ἐφ᾽ ὧν ἐχκα-- 
λέσασϑαε βουλόμεθα τὸν ἀχούοντα, ἴσον ὃν τῷ δέχου δὴ 
τὰ ἄξια ἀκοῆς. 

E. οἰκεῖος] λέγονται γὰρ οἰκεῖοι καὶ οἱ συγγενεῖς. 

E. ἐν τῇ ποιήσει] 

εἰπέμεναι Κριτίῃ ξανϑότριχι πατρὸς ἀκούειν" 
οὐ γὰρ ἁμαρτινόῳ πείσεται ἡγεμόνι. 

E. Κριτίαν ἡμέτερον πάππον] ᾿Εξηκεστίδης, Σόλων, 

Δρωπίδης, οὗ Κριτίας ὃ πρῶτος, οὗ Κάλλαισχρος, οὗ 
Γλαύχων, Κριτίας ὁ δεύτερος, Περιχτιόνη, Χαρμίδης, 

Πλάτων, Γλαύχων, ᾿“δείμαντος. [Conf. Proclus ad Tim. 

p.25. Liban. Declam. XXIV. p. 587. ed. Morell.] 
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P.21. À. Κριτίας] o παλαιὸς δηλαδή. 

B. ᾿“πατούρια ἑορτὴ ᾿4ϑήνησιν εἰς Διόνυσον, ἐκ τοῦ-- 
δὲ. Μελάνθιος ἀντὶ Θυμοίτου τοῦ βασιλέως ᾿4ϑηναίων 

Ξάνθῳ μονομαχῶν τῷ Βοιωτῷ ἠπάτησεν αὐτὸν εἰπών 

»"παρὰ τὴν ὁμολογίαν, ὦ Ξάνϑε, δεύτερος ἥκεις.“ τοῦ δὲ 

Ξάνθου ἐπιστραφέντος, ἵνα ἴδοι τὸν δεύτερον, αὐτὸν μὲν 

μηδένα ἰδεῖν, Μελάνθιον δὲ τοῦτον ἐξ ἐπιδρομῆς ἀνελεῖν, 

καὶ οὕτως ἐξ ἀπάτης νικῆσαι ᾿4ϑηναίους, ὑπὲρ Οἰνόης 

πολεμοῦντας Βοιωτοῖς. ἑώρταζον δὲ ἡμέρας τρεῖς, ὧν ἡ 

πρώτη ἐκαλεῖτο ἀνάῤῥυσις (τὰ γὰρ ϑύματα λέγεται ἀναῤ- 

ῥύματα, παρὰ τὸ ἄνω ἐρυόμενα ϑύεσθαι" καὶ γὰρ iv 

ταύτῃ πολλὰ ἐθύετο), ἡ δὲ δευτέρα δορπία, xa ἣν eiu 
χίαε καὶ δεῖπνα πολλά, ἡ δὲ τρίτη κουρεῶτις" ἐν ταύτη 

γὰρ τοὺς κόρους ἐνέγραφον εἷς τοὺς φράτερας, τριετεῖς 

ἡ τετραετεῖς ὄντας. iv j| καὶ τῶν παίδων οἱ ἐντρεχέστε- 

Qo. ποιήματα ἄττα ido», τὰ τῶν παλαιῶν ῥαψῳδοῦν- 
τες. 

B. φρατέρων) ᾿4΄ϑήνησιν αἱ φυλαὶ μετὰ μὲν Ἴωνα 
τέσσαρες, ἀπὸ δὲ Κλεισθένους δέκα, μετὰ δὲ ταῦτα δώδε- 

κα. διῃρέϑη δὲ ἑκάστη εἰς τρία, καὶ τὸ τρίτον ἐχλήϑη 

τριττύς, εἶτα πατριὰ καὶ φρατρία, καὶ φράτερες οἱ εἰς τὴν 

αὐτὴν φυλὴν ταττόμενοι καὶ φρατρίαν ὡς ἀλλήλων συγγε- 

νεῖς, καὶ εἰς τούτους τοὺς φράτερας ἡ ἐγγραφὴ τῶν κόρων 
ἐγίγνετο. 

D. τί, τὸ ἔργον" πῶς, τίνα τρόπον" παρὰ τίνων, τῶν 

διασωσαμένων αὐτὸ μέχρι τῆς Σόλωνος ἀκοῆς. 

E. Σαϊτικός] ἐκ τῶν Μανεϑὼ «Τϊγυπτιαχῶν. ἑἕπτακαι- 
δεκάτη δυναστεία ποιμένες ἦσαν ἀδελφοὶ Φοίνικες ξένοι 
βασιλεῖς, of καὶ Μέμφιν εἷλον, ὧν πρῶτος Σαἴτης ἐβασί- 

λευσεν ἔτη ἐϑ', ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ Σαΐτης νομὸς ἐκλήθη" οἵ καὶ 
ἐν τῷ Σεϑρωΐτη νομῷ πόλιν ἔκτισαν, ἀφ᾽ ἧς ὁρμώμενο: 
«Τἰγυπτίους ἐχειρώσαντο. δεύτερος τούτων Βνῶν ἔτη μ΄, 
τρίτος Zoos ἔτη λ΄, τέταρτος Aqugus ἔτη ιδ΄. oy. ὁ 

δὲ Σαΐτης προςέϑηχε τῷ μηνὶ ὥρας ιβ΄, ὡς εἶναι ἡμερῶν 
λ΄, καὶ τῷ ἐνιαυτῷ ἡμέρας ς΄, καὶ γέγονεν ἡμερῶν τξε΄. 

E. νομός] ἀπὸ τοῦ νενεμῆσϑαι τὴν γῆν οὕτω λέγεται. 

E. σημείωσαι, ὅτι τὴν Σάϊν ἀκίνητόν φησιν ὑπὸ σει- 
σμῶν. διὸ καὶ «Ἱϊγύπτιοι εἰς τὴν ἄρχτον αὐτὴν ἱερατικῶς 
ἀναπέμπουσιν, ὡς μετέχουσάν τινος ἐχεῖϑεν ἀποῤῥδοίας, 

διὰ τὸν περὶ τὸν πόλον τόπον δεξαμένην ἑδραίαν στάσιν. 

P. 22. À. Φορωνεὺς Ἰνάχου xai Μελίας, ᾿“ργείων 
βασιλεύς. Νιόβη δὲ τούτου παῖς καὶ Τηλοδίκης τῆς 

Ξούϑου. Δευκαλίων δὲ καὶ Ἐπιμηϑεὺς Προμηϑέως καὶ 

Κλυμένης. Πύῤῥα δὲ Ἐπιμηϑέως καὶ Πανδώρας τῆς ὑπὸ 
ϑεῶν πεπλασμένης. 

Α. ὅτι τρεῖς ἱστοροῦσι γενέσθαι κατακλυσμούς, πρῶ-- 

τον τὸν ἐπὶ ᾿Ωγύγου, ὃς ἦν τῆς rtis βασιλεύς, δεύτε-- 

ρον τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος, ὅτι καὶ τὰ κατὰ Θετταλίαν ὄρη 
διέστη καὶ τὰ ἐκτὸς ᾿Ισϑμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχύϑη 
πάντα, τρίτον τὸν ἐπὶ Δαρδάνου τοῦ Διὸς καὶ Ἠλέκτρας 
τῆς “Ἄτλαντος, ὃς Δάρδανος ἐβασίλευσε μετὰ τὸν κατα- 
κλυσμὸν τῆς ἀντίπερα Σαμοθϑρᾷκης ἠπείρου, διὰ σχεδιᾶς 
αὐτόσε χκομισϑ είς. 

B. τινὰ εἰπεῖν] Παντένεϊτ τοὔνομα. 

Ο. ὅτι κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους γενέσϑαι φασὶ τόν 
τε πρὸς Θεσσαλίαν zai τοὺς ἐκείνη τόπους καταχλυσμόν, 

xai τὴν ἐν Αἰθιοπίᾳ ὑπὸ τοῦ Φαέϑοντος ἐκπύρωσιν. 
D. παράλλαξιν τὴν ἀσυμμετρίαν τῶν ἐν γῆ πρὸς τὰς 

2x τοῦ οὐρανοῦ ἡχούσας εἷς αὐτὴν ἀποῤῥοίας φησί" συμ- 
81 
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μέγρως yàp ἔχοντα διαμένει, ἀσυμμέτρως δὲ φϑείρεται. ῆ 

τὸν τῶν οὐρανίων ποικίλον σχηματιοσμόν" οὗτοι γάρ εἶσιν 

οἱ κατὼ οὐρανὸν περὲ γῆν ἰόντες, καὶ ἄλλοτε ἄλλα οχή-- 

ματα δεικνύντες διὰ τὰς ποικίλας νοήσεις τῶν ψυχῶν" 
γράμματα γὰρ ἐκεῖνα τὰ σχήματά ἔστι καὶ τύποι τινὲς 

δραστήριοι δὲ ἐκείνους. 
D. λυόμενος] ᾿“ττικῶς ἀντὶ τοῦ λύων τῆς ἀπορίας ὁ 

Νεῖλος ἡμᾶς. 
E. κατὰ δὲ τήνδε] κατὰ τὴν ἄνω “Ἄἴγυπτον δηλονότι" 

κατὰ γὰρ τὴν κάτω, ἣν ἔργον τοῦ ποταμοῦ φησὶν ᾿“ριοτο-- 
τέλης, ὄμβροι εἰώϑασι γίνεσθαι. ἐπανιέναι δὲ λέγει οὐ τὸ 

κώτωϑεν ἀναβλυσϑαίνειν [conf. Bast. Append. ad Epist. 

crit. p. 56.], ἀλλὰ τὸ τὸ ὕδωρ ἀλλαχόϑεν αὐξόμενον ἀνω-- 
τέρω τῆς γῆς χωρεῖν, ὑδάτων καταῤῥηγνυμένων εἰς τὸν 

Νεῖλον ἐξ ἄλλων τόπων τῶν κατὰ τὰ Σεληναῖω ὄρη, ἀφ᾽ 
ὧν αἱ τούτου πηγαί, ἐκ τῆς γιγνομένης ἐν αὐτοῖς πιλήσεως 

τῶν νεφῶν ὑπὸ τῶν Ετησίων ἀνέμων, ὡς Θεόφραστός qu- 
σι. ταῦτα δὲ τὰ ὄρη ὑψηλότατά ἐστιν. 

P. 23. A. διαφορὰν ἔχον] ἀντὶ τοῦ παραδόξως ἐχβε-- 

βηκός. 
A. πάλιν δὲ εἰωϑότων] ὅτι κατά τινας ἐπιτελοῦνται 

περιφορὰς καὶ αἱ τοιαῦται φϑοραί, ἐχούσας τινὰ καὶ 
αὐτὰς ἀκολουϑίαν πρὸς τὴν ὅλην τοῦ ϑείου γεννητοῦ πε- 

οίοδον. 

D. Τῆς τε καὶ Ἡφαίστου] Ζεὺς Μήτιδι συνελϑὼν καὶ 
γενομένην ἔγκυον καταπίνει, ἐπείπερ ἔλεγε παῖδα γεννή-- 

σειν μετὰ τὴν μέλλουσαν ἐξ αὐτῆς γεννᾶσθαι κόρην, ὃς 

δυναστεύσει οὐρανοῦ. ὡς δ᾽ ὁ καιρὸς τῆς ταύτης ἐνέστη 
γεννήσεως, δεῖται Ἡφαίστου πρὸς τοῦτο συνεργοῦ, ὡς κα- 

τὰ τῆς κεφαλῆς πλήξειεν αὐτόν" ἐπὶ ταύτης γὰρ ἐκυοφό-- 

ρει τὸ ἔμβρυον. 0 δὲ οὐκ ἄλλως ὑπακούσας κατένευσεν, εἰ 

μὴ τῇ γεννωμένῃ συγχωρηϑείη συνελϑεῖν εἰς εὐνήν. ὑπο-- 

στάντος δὲ τοῦ Διός, πελέκει τούτου τὴν κεφαλὴν Ἥφαι- 

στος πλήττει. καὶ γεννᾶται μὲν οὕτως ἐξ αὐτῆς Luv, 

ἐπιδιώκων δὲ αὐτὴν Ἥφαιστος ἀποσπερμαίνει μὲν εἰς τὸν 
ταύτης μηρόν, ἡ δὲ λαβοῦσα ἔριον τὸ σπέρμα ἐξέμαξεν, 

ἔῤῥιψέ τε εἰς γῆν. xai οὕτως ἀπὸ τοῦ ἐρίου καὶ τῆς χϑο- 

νὸς δρακοντόπους ἄνθρωπος ἐγένετο, ᾿Εριχϑόνιος τοῦὔνο-- 

μα. τοῦτ᾽ οὖν ἐνταῦϑά φησιν, ὅτι ᾿᾿Ιϑηναῖοι τοῦτον λέ- 

γουσι γενέσϑαι παρ᾽ αὑτοῖς αὐτόχϑονα. 

P. 24. A. παναδείγματα νῦν, ὥς φησι Πρόκλος, τὰς 

εἰχόνας καλεῖ, ἐπείπερ αὗται γίγνονται παραδείγματα τοῖς 

ἀπ᾽ αὐτῶν ἀναπεμπομένοις, καὶ δὲ αὐτῶν τὼ πρῶτα yi- 

γνώσκουσιν. 

C. μαϑήματα] γεωμετρία, ἀστρονομία, λογιοτική, 
ἀριϑμητική, καὶ αἱ ταύταις συγγενεῖς. 

E. Εὐρώπη κέκληται ἀπὸ Εὐρώπης τῆς ᾿“γήνορος ἢ 
Φοίνικος ἢ Τιτυοῦ, “σία δὲ ἀπὸ ᾿“σίας τῆς Οὐρανοῦ καὶ 
Τῆς, Διβύη δὲ ἀπὸ Ζ“ιβύης τῆς Ἐπάφου, βασιλέως Atyv- 

πτου, καὶ Μέμφεως τῆς Νείλου" οἱ δὲ “4 μφιῤῥόης. 

E. ᾿“τλαντικοῦ; πελάγους] τὸν Ἡρακλέα λόγος πολλὰς 
ἀβάτους διαπορευϑέντα εἰς τὸν Ἄτλαντα, τὸ ὄρος, ἐξ οὗ 

xai τὸ πέλαγος ὠνομάσϑαι, ἐλϑεῖν" 0 ἐξ “Ἄτλαντος τοῦ 
Ποσειδῶνος καὶ Κλειτοῦς καλεῦται, ὃ διὰ τὸ ὕψος ἐπὶ αὐ-- 
τοῦ φέρεσϑαί φασι τὸν οὐρανόν. καὶ γὰρ τοῦ αἰϑέρος αὐ-- 
τοῦ λέγει Ἡάρκελλος τὴν τοῦδε ψαύειν κορυφήν, καὶ σκιὰν 

ἐχπέμπειν ἄχρι πεντακιςχιλίων σταδίων" ἀπὸ γὰρ ϑ' ὥρας 
ἡμερινῆς κρύπτεσθαι τὸν ἥλιον ὑπὶ αὐτοῦ μέχρι τελέας 

χαταδύσεως. καὶ ὁ ἄϑως ἐπὶ ἑπτακοσίους σταδίους ἕως 
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«Ἱήμνου σκιάζει. Πτολεμαῖος δὲ τὰ Σεληναῖα ὄρη τὸ 

ὕψος ἄπλετον ἔχειν φηοί. καὶ ᾿Ἱριστοτέλης τοῦ Καυκάσου 

τὴν κορυφὴν τὸ τρίτον μετὰ δυσμὰς καὶ τὸ τρίτον πρὸ 

ἀνατολῶν μέρος τῆς νυχτὸς ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων κα- 
ταυγάζεσϑαι. 

E. Ἡρακλέους στήλας] Ἡρακλῆς ἧκε μὲν εἰς Ἐρύϑει- 
αν, 1j νῆσός ἐστιν [Ὠκεανοῦ κειμένη πλησίον, ἣ νῦν Γάδει- 

Qo καλεῦται, ἐπὶ δὲ τῷ τὰς βοῦς ἀγαγεῖν Γηρυόνου τοῦ 
Χρυσάορος καὶ Καλλιῤῥόης τῆς Ὠκεανοῦ, ὃς ἣν τρία σώ-- 

ματα ἔχων συμφυέντα εἰς ἕν ἀπὸ λαγόνος τε καὶ μηρῶν, 
εἶχε δὲ βοῦς φοινικᾶς, βούκολον Εὐρυτέωνα, κύνα φύλα- 

x« Ὄρϑρον δικέφαλον, τὸν ᾿Εχίδνης xci Τυφῶνος. δὲ 

Εὐρώπης οὖν πορευϑεὶς «Διβύης ἐπέβη, καὶ παρελϑὼν 

Ταρτησσὸν ἵστησι μὲν οημεῖα τῆς πορείας ἐπὶ τῶν ὅρων 

Εὐρώπης καὶ «Τιβύης ἀντιστοίχους δύο στήλας, ἐλαύνει 

δὲ πρὸς Εὐρυσθέα τὸν Τίρυνθος βασιλέα τὰς βοῦς, ἣ 
προςετάγη ὑπὶ αὐτοῦ. 

E. Ἡ δὲ νῆσος] ὅτι μὲν ἐγένετο τοιαύτη τις νῆσος 
καὶ τηλικαύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούντων τὰ περὶ 

τῆς ἴξω ϑαλάσσης. εἶναι γὰρ καὶ ἐν τοῖς αὑτῶν χρόνοις 

ἑπτὰ μὲν νήσους ἐν ἐκείνω τῷ πελάγει Περσεφόνης ἕε-- 

ράς, τρεῖς δὲ ἄλλας ἀπλέτους, τὴν μὲν Πλούτωνος, τὴν 

δὲ Ἄμμωνος, μέσην δὲ τούτων ἄλλην Ποσειδῶνος χιλίων 

σταδίων τὸ μέγεθος, καὶ τοὺς οἰχοῦντας iv αὐτῇ μνή-- 

μην ἀπὸ τῶν προγόνων διασώζειν περὶ τῆς “Δ“τλαντίδος, 
ὄντως γενομένης νήσου ἐκεῖ παμμεγεθεστάτης, ἣν ἐπὶ 

πολλὰς περιόδους δυναστεῦσαι πασῶν τῶν ἐν τῷ ᾿Ἄτλαν- 
τικῷ πελάγει νήσων, Ποσειδῶνος καὶ αὐτὴν οὖσαν ἱεράν. 

ταῦτα μὲν οὖν Μάρκελλος ἐν τοῖς Αἰϑιοπικοῖς γέγρα- 

qv, ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τῶν Πρόκλου ἐξελόντες παρεϑέμεϑα. 

Ρ. 35. A. βασιλέων] δέκα γὰρ βασιλεῖς ἦσαν ἐν αὐτῇ 

τεχϑέντες δίδυμοι πεντάκις" καὶ τἄλλα δὴ τὰ ἐνταῦϑα 

λεγόμενα ἐν τῷ Κριτίᾳ διαῤῥήδην ἱστόρηται. Ποσειδῶ-- 

γος δὲ xai Κλειτοῦς οὗτοι, ὧν ὃ πρῶτος, ὡς ὃ Πρόκλος 

φησί, Ἄτλας ἐκαλεῖτο, ἐξ οὗ χαὶ ἡ νῆσος ὠνόμασται. 
B. «“ἴγυπτος κέκληται ἀπὸ “Αἰγύπτου τοῦ Βήλου 

καὶ ᾿Ιγχιῤῥόης τῆς Νείλου, τοῦ βασιλέως Αἰγυπτίων. 

τοῦτον ὁ πατὴρ 2v ᾿Ἱραβίᾳ κατοικίζει" ὁ δὲ καταστρε-- 
ψάμενος τὴν ΜΙὲελαμπόδων χώραν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὠνόμασεν 
«“Ἵἴγυπτον. 

B. Τυῤῥηνία δὲ ἀπὸ Τυῤῥηνοῦ τοῦ ᾿άγρωνος τοῦ 
"Arvog τοῦ Λυδοῦ, καὶ δὴ καὶ τὸ Τυῤῥηνιπὸν πέλαγος. 
οὗτος κατὰ χρησμὸν ἐκ Δυδίας ἀπάρας εἰς τούςδε ἀφί- 

χετο τοὺς τόπους, ἐκ Σαρδοῦς τε τῆς αὐτοῦ γυναικός, 

ἀφ᾽ ἧς καὶ κατὰ “Δυδίαν Σάρδεις ἡ πόλις, καὶ ἡ ἀργυ- 
ρόφλεψ᾽ νῆσος τὸ πρὶν Σαρδὼ νῦν ὀνομάζεται. 

C. Πρόκλου. ὅτι ὅπου ἅμα σειομῷ γίνεται κατακλυ-- 

σμός, κῦμα τούτου τοῦ πάϑους αἴτιον. ὅτων γὰρ τὸ τὸν 

σεισμὸν ποιοῦν πνεῦμα μηδέπω δέον ὑπὸ γῆν, τὴν ϑά- 
λατταν ὑπό τινος ἐναντίου πνεύματος αὐτῷ κινουμένην, 

ἐξ ἐναντίας φερόμενον ἀπῶσαι μὲν εἰς τοὐπίσω μὴ δὺυ-- 
γνηϑῇὴ διὰ τὸν προωϑοῦντα ἄνεμον αὐτήν, ἱστῷ δὲ καὶ 

ἐμποδίζον αὐτῆς τὴν πρόοδον αἴτιον γίγνηται τοῦ πολ-- 
λὴν ὠϑουμένην ὑπὸ τοῦ ἐναντίου τούτῳ πνεύματος ἀ- 
ϑροιοσϑῆναι, τότε δή, πολλῆς τῆς ϑαλάττης γενομένης 

διὰ τὸ ἀπὶ ἐναντίας ὠϑοῦν, αὐτὸ μὲν ὑπὸ γῆν ἔδυ, τῆς 
ῥοῆς ἀϑρόας ἐπιχυϑείσης, καὶ ἐποίησε τὸν σεισμόν, ἡ δὲ 

ϑάλασσα ἐπέκλυσε τὸν τόπον. τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον 
καὶ περὶ "Ayaow γενέσϑαι τὸν σεισμὸν ἅμα καὶ τὴν τοῦ 
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κύματος ἔφοδον τοῦ ἐπικλύσαντος τὰς παραϑαλασοίους 
πόλεις, Βοῦραν καὶ Ἑλίχην. 

D. χάρτα] λίαν, μεγάλως. 
D. τοῦτο καὶ οἱ τοὺς ἐχείνη τόπους ἱστοροῦντες λέ- 

γουσιν, ὡς πάντα τεναγώδη τὸν ἐκεῖ εἶναι χῶρον. réva— 

γος δέ ἔστιν ἰλύς τις ἐπιπολάζοντος ὕδατος οὐ πολλοῦ 

zai βοτάνης ἐπιφαινομένης τούτῳ, ἢ πηλώδη πελάγη, ἢ 

διάβροχοι ἢ κάϑυγροι τόποι. 
P. 40. Ο. ἰλλομένην φησὶν ὃ Σιμπλίκιος καὶ ὅσοι συν-- 

ηγοροῦσι τῷ Πλάτωνι, τοῦ ᾿Δριστοτέλους εἱλουμένην ἀνα-- 
γινώσκοντος κἀκ τούτου τὸν Πλάτωνα ταῖς εὐθύναις 

ὑπάγοντος τὴν γῆν εἱλεῖσθαι καὶ στρέφεσθαι φάσκοντα. 

P. 52. E. πλόχανόν ἐστι πλέγμα, ᾧ ὁ σἴτος κα- 

ϑαίρεται. 

P. 76. A. λέμμα φλοιός, λέπισμα. 
Ῥ. 81. Β. τὰ στηρίγματα τῆς πηγνυμένης νεὼς δρυό-- 

χους φασίν. 

P. 84. B. εὐρῶτος] σεσηπυίας ὑγρότητος. 
B. σφακελισμός ἐστι σῆψις μυελοῦ, καὶ σφάκελος ἡ 

μετὰ σπασμοῦ τῆς χολῆς πρόεσις. ὃ δὲ σπασμὸς οὗτος 

μετὰ φλεγμονῆς. ἰατροὶ δὲ τὴν μελανίαν ἢ τὴν σφοδρὰν 
ὀδύνην, ἔνιοι δὲ τὴν τῶν ὀστέων σῆψιν. λέγεται δὲ καὶ 

ὁ σφυγμὸς καὶ ὁ παλμός. ἀλλὰ καὶ ὃ μέσος τῆς χειρὸς 

δάκτυλος. 

[Non aliena ab hoc loco, quae codex Paris. Reg. 

1832 (f. 37. r. — 46. v.) hebet pro illis Procli (ed. 

Basil. prim. p. 374, 33— 308, 19) ὅλοις τὴν αὐτὴν — 

εἰσὶν αἱ ἰδιότητες. 

2.2... ἀλλ οὐδὲ τὸ νῦν ἀϑρόον χκαϑ' ὅλα αὐτὰ τὰ 
στοιχεῖα μὴ φϑείρεσθαι, ἀλλὰ κατ᾽ εἶδος τὰ αὐτὰ μένειν, 

ἀπόδειξίς ἐστε τοῦ καὶ παντελῶς μηδέποτε τὰ ὅλα στοι- 

χεῖα φϑαρήσεσθαι. ἀνάγκη γάρ, ἕως ἂν ἢ ὁ κόσμος, ἕκα- 

στον τῶν τοῦ κόσμου στοιχείων, ἐξ ὧν τὸ εἶναι ὃ κόσμος 

ἔχει, ὅλον καϑ' ὅλον αὐτὸ κατ᾽ εἶδος σώζεσϑαι. καὶ γὰρ 

ἕως ἂν ἡ οἰκία μένη οἰκία, δεῖ καὶ τὰ ἐξ ὧν σύγκειται xai 

ὅλα αὐτὰ μένειν κατ᾽ εἶδος τὰ αὐτά, λέγω δὴ λίϑους, 

ξύλα καὶ τὰ λοιπά, κἂν κατὰ μέρη φϑείρωνται οἵ τε λί- 
o: xai τὰ ξύλα, ὡς καὶ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγω ἐδείξα-- 

μεν. καὶ ἐν ὅσῳ τῶν ὄντων ἦν ὁ Σωκράτης, ἀνάγκη ἦν καὶ 
τὰ τούτου μέρη xar εἶδος σώζεσϑαι, σάρκας φημὶ καὶ 
αἷμα καὶ ὀστᾶ καὶ τὰ λοιπὰ μόρια, κἂν κατὰ μέρη ἄλλα 
μὲν ἐφϑείρετο ἄλλα δὲ ἐγίγνετο, εἴπερ ἐν γενέσει καὶ φϑο-- 

φᾷ τὸ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἔσχομεν. οὐ τὸ μὴ φϑείρεσθαι 
οὖν νῦν xaT εἶδος τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας, τοῦτο 

ἀπόδειξίς ἔστι τοῦ ἄφϑαρτον εἶναι τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ εἰ 
διὰ λόγου δειχϑείη μηδένα λόγον γενέσεως καὶ φϑορᾶς 

ἔχοντα. νῦν δὲ τοὐναντίον ἅπαν ἥ τε τῶν μερῶν ἁπάντων 

φϑορὰ καὶ γένεσις καὶ τῶν ὁλοτήτων zc ἀριϑμὸν ἐξαλ-- 
λαγὴ καὶ τὸ ἐναντίαις καὶ φϑαρτικαῖς ἀλλήλων ποιότησι 

χαρακτηρίζεσθαι τὸ γενητὰ εἶναι καὶ φϑαρτὰ καὶ τῶν 
στοιχείων ἕχαστον καὶ τὸν ἐκ τούτων συνεστῶτα κόσμον 

λέγειν ἡμᾶς ἀναγκάζει. εἰ γὰρ ai γενέσεις καὶ αἱ φϑοραὶ 

τῶν ἐναντίων, ἐναντία δὲ τὰ ἐναντίας ἔχοντα ποιότητας, 

ἐναντίαις δὲ ποιότησιν αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες χαρα-- 

κτηρίζονται, καὶ αἱ ὁλότητες ἄρα τῶν στοιχείων γενέσει τε 
zai φϑορᾷ ὑποπεπτώχασιν. ὁμοειδεῖς γάρ εἷσε καὶ ai τῶν 
στοιχείων ὁλότητες τοῖς ἰδίοις μέρεσιν. ἧς γὰρ οὐσίας ἐστὶ 
τὸ ὅλον ὕδωρ ὡς ὕδωρ, τῆς αὐτῆς ἐστὶ καὶ τὸ μερικὸν 
ὕδωρ" ὑγρὸν γὰρ καὶ ψυχρὸν καὶ τὸ ὅλον ὕδωρ ἐστὲ καὶ 
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τὸ μέρος ὁμοίως ϑερμὸν xoi ὑγρὸν κατὰ φύσιν. ἀλλὰ δὴ 
καὶ ὅλος ὁ ἀήρ, ὡς καὶ τὸ μέρος. ϑερμόν τε καὶ ξηρὸν τὸ 
πῦρ, ξηρόν τε καὶ ψυχρὸν ἡ γῆ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. 
εἰ οὖν αὗται αἱ ποιότητες ἐναντίαι οὖσαι γενέσεώς εἰσι καὶ 

φϑορᾶς τοῖς μέρεσι τῶν στοιχεέων αἰτίαι, αἱ αὐταὶ δὲ 
αὗται ποιότητες ἀπαραλλάκτως xai τὰς λοιπὰς ὁλότητας 

τῶν στοιχείων εἰδοποιοῦσιν ὥςπερ xai τὰ μέρη, καὶ αἱ 

ὁλότητες ἄρα τῶν στοιχείων γενηταὶ εἶεν ἂν xoi φϑαρ- 

ταί, ὥςπερ ἀμέλει καὶ τὰ μέρη. τοῦ γὰρ τῆς φϑορᾶς αἱ- 
τίου, λέγω δὴ τῶν ἐναντίων δυνάμεων, ὁμοίως ἔν τε τοῖς 

μέρεσι καὶ ἐν τοῖς ὅλοις ϑεωρουμένου, τίς ἡ ἀποκλήρωσις 

τὰ μὲν μέρη γίνεσθαι καὶ φϑείρεσθαι λέγειν, τὰ δὲ ὅλα 

μηκέτι; πῶς δὲ οὐχὲ τοῖς μέρεσι τὰ αὐτὰ πάσχειν καὶ τὰ 
ὅλα ἀνάγκη, τοῦ τῆς γενέσεως καὶ φϑορᾶς αἰτίου ἐν ἕκα-- 

τέρῳ ϑεωρουμένου; τῶν δὲ ὅλων στοιχείων γενητῶν εἶναι 

zai φϑαρτῶν ἀποδεδειγμένων, καὶ τὸν ἐξ αὐτῶν ουγκείς- 
μενον κόσμον γενητον εἶναι καὶ φϑαρτὸν ἀνάγχη. τούτων 

γὰρ φϑειρομένων σώζεσϑαι τὸν ἐκ τούτων συγκείμενον 
κόσμον ἀδίνατον. τῶν γὰρ στοιχείων, ἐξ ὧν ἐστὶν fra 

στον, φϑειρομένων καὶ αὐτὸ φϑείρεσϑαι ἀναγκαῖον. ὅτε 

μὲν οὖν οὗ τὰ μέρη γενητὰ εἴη καὶ φϑαρτά, xai αὐτὸ 

γενητὸν εἶναι xoà φϑαρτὸν ἀνάγκη, καὶ ὅτε xal αἱ τῶν 

στοιχείων ὁλότητες καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὃ ἐκ τούτων συγ- 

κείμενος κόσμος γενητός ἐστι χαὶ φϑαρτός, δέδεισται διὰ 

τῶν εἰρημένων" ὅτι δὲ γελοίως ὁ Πρόκλος τὰ ὁπωςοῦν γι- 

νόμενα καὶ φϑειρόμενα οὐχ εἶναί φησι τοῦ παντὸς μέρη, 

ἤδη μὲν πρὸ βραχέος ἐδείξαμεν, καὶ νῦν δὲ τὸν λόγον 

ἐπαναλαβόντες δείχνυμεν τὸν τρόπον τοῦτον. πρῶτον οὖν 
ἔστω κατ᾽ αὐτὸν τὰ ἐκ τῶν στοιχείων συγκείμενα τῶν ζώων 

σώματα ἀποτελέσματα εἶναι τοῦ παντὸς καὶ οὐ μέρη 
ταῦτα γὰρ ὑπὸ τῶν zar οὐρανὸν ϑεῶν γίνεσθαί φησιν ὁ 
Πλάτων δανειζομένων ἐκ τοῦ κόσμου μόρια ὡς ἀποδοϑη- 

σόμενα πάλιν. ὅτε δὲ τὰ στοιχεῖα μέρη ἐστὶ τοῦ κόσμου, 

καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ. καὶ ἐπιστῆσαι χρή, ὅπερ καὶ πρότε-- 

ρον εἶπον, ὅτι καὶ τὰ τῶν στοιχείων μέρη τὰ ἐκ τοῦ παν-- 
τὸς δεδανεισμένα εἰς γένεσιν τῶν ζώων καὶ αὐτὰ μόρια 
εἶναι τοῦ κόσμου φησὶ παρὰ Πλάτωνος λαβὼν ὁ Πρόκλος. 
εἰ μὲν οὖν μόνα τὰ σύνϑετα ἦν τὰ γινόμενα καὶ φϑειρό-- 

μένα, ἴσως ἂν παρακρούσασϑαι τοὺς ἁπλουστέρους ὁ λό-- 
γος ἠδύνατο, ὡς ἀποτελέσματα τοῦ κόσμου εἰσὶ καὶ οὐ 
μέρη τὰ γενητὰ καὶ φϑαρτὰ πάντα᾽ εἰ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ 
μένη τῶν στοιχείων γίνεταί τε καὶ φϑείρεταε, εἴπερ εἰς 

ἄλληλα μεταβάλλει καὶ ἐξ ὕδατος φϑειρομένου ἀὴρ γίνε-- 
ται καὶ ἐξ ἀέρος πάλιν ὕδωρ καὶ ἐκ πάντων πάντα, δῆλον 

ὅτι καὶ τὰ τῶν στοιχείων μέρη γίνεταί τε xai φϑείρεται. 
εἰ οὖν τὰ τῶν στοιχείων μέρη γενητὰ ὄντα καὶ φϑαρ- 
τὰ xai τοῦ ὅλου κόσμου ἐστὶ μόρια, ὡς Πλάτων τε καὶ 

Πρόκλος φησίν, οὐκ. ἄρα τὰ ὁπωςοῦν γινόμενα καὶ 
φϑειρόμενα ἀποτελέοματά ἐστι TOU κόσμου xal οὐ μέρη. 
τὸ γὰρ μόριον τοῦ μέρους ἐπὶ τῶν ὁμοιομερῶν μάλιστα 
τῷ ποσῷ μόνῳ καὶ οὐ τῷ εἴδει διενήνοχεν. οὐδεὶς δ᾽ ὧν 
οἶμαι νοῦν ἔχων τῷ ποσῷ τὸ εἶναι τόδε τοῦδε μέρος ἢ 

μὴ εἶναι κρίνειεν. εἰ γὰρ τῆς ϑύρας μερίς ἔοτιν ἥδε ἡ 

σανίς, καὶ τὸ τῆς σανίδος ἄρα μέρος τῆς ϑύρας ἐστὶ 

μέρος. τὸ γὰρ μικρὸν ξύλον τῷ μεγίστῳ ἐστὶν ὁμοειδές, 

ἣ ξύλον ἐστίν. ὁμοιομερῆ δὲ zai τὰ στοιχεῖα εἶναι ὧμο-- 

λόγηται. ὁ γὰρ μερικὸς ἀὴρ τοῦ ὅλου ἀέρος κατ᾿ αὐτὴν 
τὴν τοῦ ἀέρος φύσιν τῷ ποσῷ μόνον χαὶ οὐ τῇ οὐσίᾳ 

διενήνοχεν. ὁμοίως καὶ τὸ στοιχειῶδες πῦρ τῷ μέρει τὸ 
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ὅλον τῆς αὐτῆς κεχοινώνηκε φύσεως, τῆς ἐπισυμβαινού-- 

σης ἔξωϑεν τοῖς στοιχείοις ποιότητος ἐκ τῆς ἀλλήλων 

ἐπιμιξίας οὐκ εἰς τὸν τῆς οὐσίας αὐτῶν ἀναφερομένης 

λόγον. κἂν γὰρ ἄλλη ἄλλῳ ὕδατι ποιότης ἐπιμίγνυται 

(τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὲ γλυκέα, τὼ δὲ πικρά, τὰ δὲ ἁἀλ-- 

μυρά), ἀλλ᾿ ἔξωϑεν ταῦτα ἐκ τῆς ὑποκειμένης γῆς τῷ 
ὕδατι συμβέβηκε, καὶ οὐοίας ὕδωτος διαφορὰν οὐχ ἐρ-- 
γάζεται. καὶ ἡ φλὸξ δὲ ὑπερβολή τις εἶναι πυρὸς καὶ οὐ 
τὸ στοιχειῶδες πῦρ ὡμολόγηται. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὥς-- 

αὐτως. εἰ οὖν τὰ ὅλα στοιχεῖα ὁμοειδῆ τοῖς ἰδίοις ὑπάρ-- 

χουσι μέρεσι, τοῦ δὲ ὅλου κόσμου συμπληρωτιχά ἔστιν 
ὡς μέρη αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα, καὶ τὰ τῶν στοιχείων ἄρα 

μέρη, συμπληρωτικὰ ὄντα τῶν ἰδίων δλοτήτων, καὶ τοῦ 
ὅλου κόσμου ἐστὲ συμπληρωτικά, ὡς μέρη αὐτοῦ ἢ μό-- 
Qu ὑπάρχοντα. εἰ δὲ τὰ μέρη τῶν στοιχείων γενητὰ ὄντα 

καὶ φϑαρτὰ τοῦ ὅλου κόσμου ἐστὲ μέρη, οὐκ ἄρα ἅπαν-- 

τα τὼ γινόμενα καὶ φϑειρόμενα ἀποτελέσματά ἔστι τοῖ 

κόσμου καὶ οὐ μέρη. τάχα δὲ ἀκριβέστερόν τις γυμνά-- 
Lov τὰ τοιαῦτα καϑ' ὅλου ψευδῆ ὄντα τὸν Πρόχλου 
λόγον εὑρήσει. εἰ γὰρ τὰ τῶν στοιχείων μέρη καὶ τοῦ ὅλου 

xóouov μέρη ἐστὶν ἢ μόρια, ἐκ τούτων δὲ πάντα τὼ σύν-- 

ϑέτα συνέστηκε σώματα, πῶς οὐκ ἀνάγκη καὶ τὰ σύνϑε-- 

τῷ πάντα σώματα μέρη εἶναι τοῦ κόσμου ἢ μόρια; ϑαυ-- 

μαστὸν γὰρ οἶμαι, εἰ τῶν συνϑέντων στοιχείων ἕκαστον 

τὰ τῶν ζώων καὶ φυτῶν οώματα, λέγω δὴ τὸ μερικὸν πῦρ 

xai μερικὸν ὕδωρ ἥ τε γῆ καὶ ὁ ἀήρ, τοῦ κόσμου ἐστὲ μύ-- 

Qux, τὰ δὲ ἐκ τῶν τοῦ κόσμου συγκείμενα μὴ 5 TOU X0— 

σμου μόρια. ὥςπερ γὰρ τὸ τῆς ϑύρας μέρος, gui δὴ có— 
δὲ τὸ ξύλον, μέρος ἐστὲ τοῦ ὅλου ξύλου, φέρε εἰπεῖν τῆς 

δρυὸς ἐξ ἧς ἀποτέτμηται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ὅλη ϑύρα 

ἐξ ἀνάγκης ὡς ξύλον τῆς αὐτῆς δρυός ἔστι μέρος, οὕτω 

δήπου κατὰ τὸ ἀκόλουθον, εἰ τὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν σύγκει-- 

ται τὰ σύνϑετω σώματα, μέρη ἐστὲ τοῦ παντὸς κόσμου, 
καὶ τὰ ἐκ τούτων συγκείμενα σύνϑετα σώματα TOU αὐ-- 
τοῦ χύσμου μέρη εἶναι ἀνάγκη. ἄλλως τε καὶ εἰ τὰ σύν-- 

ϑέτα σώματα καὶ ὅλως τὰ γενητὰ καὶ φϑαρτὰ μὴ μέρη 
εἶναι τοῦ κόσμου ἀλλὰ ἀποτελέσματα ὃ Πλάτων ἠβού-- 

λετο, πῶς ἐν Τιμαίῳ φησὶν ὡς, εἰ μὴ εἴη τὰ ϑνητὰ τῶν 
ζώων γένη, ἀτελὴς ὃ κόσμος ἔσται; τὸ γὰρ ἀτελὲς ἐλλεί-- 

ποντός τινος τῶν εἷς τὴν οὐσίαν αὐτοῦ συντελούντων ἀτε-- 

λές ἐστιν. οὐ γὰρ τὰ ἀποτελέσματα τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι 

τέλειον ἢ ἀτελῆ ποιεῖ τὸν ἀποτελοῦντα, οὔτε κατ᾽ οὐσίαν 

οὔτε κατ᾿ αὐτὴν τὴν τοῦ ποιεῖν ἕξων, ὡς πολλάκις ἐδεί- 

ἔκαμεν. οὔτε γὰρ ὃ μαϑητὴς τὸν διδάσκαλον οὔτε ἡ ναῦς 
τὸν ναυπηγὸν τελειοῖ τὸν τελείαν τοῦ ναυπηγεῖν τὴν ἕξιν 
ἔχοντα. ὅτι δὲ καὶ εἰ ἐτελειοῦτο τὸ ἀποτελοῦν ὑπὸ τοῦ 

ἀποτελουμένου, οὐκ ὡς ποιητικὸν αἴτιον ἀτελῆ φησὶν εἷ-- 

vou τὸν κόσμον ὃ Πλάτων ἐλλειπόντων τῶν ϑνητῶν ζώων, 

ἀλλ ὡς μὴ πάντων τῶν συμπληρωτιχῶν αὐτοῦ μερῶν 

ὑφεστηκότων, ἐξ ὧν ἔχει τὸ εἶναι, ἐξ αὐτῆς ἔστι συνιδεῖν 

τῆς λέξεως Πλάτωνος. ἔτι δὲ ὃ δημιουργὸς ἐν Τιμαίῳ 

πρὸς τοὺς κατ᾽ οὐρανὸν ἤδη γενομένους ϑεοὺς ἀφανεῖς τε 
καὶ φαινομένους διαλεγόμενος φησὶ ταῦτα ,,νῦν οὖν, ὃ 

λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάϑετε. ϑνητὰ ἔτι τρία 

ἀγένητα. τούτων δὲ καὶ μὴ γενομένων οὐρανὸς ἀτελής 

ἔστι. τὰ γὰρ πάντα ἐν ἑωυτῷ γένη ζώων οὐχ ἕξει. δεῖ δέ, 

εἰ μέλλει τέλειος ἱκανῶς εἶναι. δὲ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα 

καὶ βίου μετασχόντα ϑεοῖς ἰσάζοιτο ἄν. ἕνα οὖν ϑνητά 
τε ἢ, τό τε πᾶν τόδε ὄντως πᾶν ἢ, τρέπεσϑε κατὰ φύσιν 

ες MEE - 
ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ϑνητῶν ζώων δημιουργίαν, μιμούμενον 

: er 7 - τὴν ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ἡμετέραν γένεσιν.“ σκοπεῖν 
y CUM NE à 
ἄξιον, ὡς τῶν ϑνητῶν ζώων μὴ γενομένων, ἐνύδρων τε 

καὶ χερσαίων καὶ ἀερίων (ταῦτα γὰρ λέγει τρία γένη), τὸν 
SENT. ς ; Need , 

οὐρανὸν εἶναί φησιν ὃ Πλάτων ἀτελῆ, οὐρανὸν συνήϑως 
x Oe i rer : 2 - 

τὸν χόσμον καλῶν. οὕτω γὰρ ἐν ἀρχῇ εἶπεν ,,ὃ δὲ πᾶς οὐ-- 
SNNT mi lis rugas 3 : ; 

ρανὸς ἢ χόσμος ἢ καὶ ἄλλο 0 τι ποτὲ ὀνομαζόμενος μάλι-- 

στα ἂν δέχοιτο, τοῦτο ἡμῖν ὠνομάσϑω,“ καὶ ἐν Πολιτικῷ 
Η͂ 3, 

zt&Àw ,,0v δὴ οὐρανὸν ἢ κόσμον ἐπωνομάχαμεν.“ εἰ οὖν 
[4 - - , 

τέλειον μέν ἔστιν ᾧ μηδὲν τῶν μερῶν ἐλλείπει, ἐλλειπόν-- 
- ET PACTI AE E aes 

To» δὲ τῶν ϑνητῶν ζώων ἀτελὴς ὃ κόσμος, μέρη ἄρα 

τοῦ κόσμου ἐστὶ τὰ ϑνητὰ ζῶα. εἰ γὰρ μὴ ἦν τοῦ 
κόσμου τὰ ϑνητὰ ζῶα, μὴ γενομένων δηλονότι τῶν ϑνη-- 

τῶν ζώων, οὐδὲν ἂν τῷ κόσμῳ μέρος ἐνέλειπεν. πῶς οὖν 

οὐδενὸς μέρους ἐλλείποντος ἀτελὴς εἶναι ὁ κόσμος ἔμελ-- 

λε, τῶν ϑνητῶν ζώων μὴ γενομένων; κατανοεῖν δὲ πάλιν 
- ee : ; ; . ; 
ἄξιον, πῶς ovx εἶπεν 0 Πλάτων ,,τούτων δὲ μὴ γενομένων 

ὑμεῖς ἀτελεῖς ἐστὲ οἱ δημιουργοῦντες αὐτά, διὰ τὸ ἀτελὲς 
AE E loss ᾽ς zs 93 IS 

εἶναι τὸ ἀποτελοῦν μὴ ὄντος τοῦ ἀποτελέσματος ,““ ἀλλ 

»οὐρανὸς ἀτελὴς ἔοται"“ τουτέστιν ὁ κόσμος. τὰ γὰρ πάν- 
τὰ ἐν αὐτῷ ἐστὶ γένη τῶν ζώων. τὼ γὰρ μέρη ὑπὸ τοῦ 

ὅλου καὶ παντὸς περιέχεται. ὅλον δέ ἔστι xoi πᾶν τὸ ἐκ 

πάντων τῶν μερῶν αὑτοῦ συγκείμενον. εἰ δέ τι τῶν με-- 

ρῶν ἐλλείψοι, οὐκέτι τὸ ὅλον ἐστὸν ὅλον οὐδὲ τὸ πᾶν ἔτι 

ἐστὶ πᾶν. εἰ γὰρ τῷ ἀνδριάντι ποὺς ἐλλείψοι, οὐκέτι ἔσται 

ὅλος ἀνδριάς, οὐδ᾽ εἰ τοῦ δήμου φέρε τοῦ τῶν “249η- 

ναίων τινὲς ἀπολείπονται, ὅλος ἔτι ἐστὶν ὁ τῶν “4“ϑηναίων 
- 3 - 

δῆμος. εἰ οὖν προςτάσοει ὁ δημιουργὸς τὰ ϑνητὰ ζῶα 
΄ εἰ Li - L » - 5 - » er 

γενέοϑαι, ἵνα τὸ πᾶν τόδε ὄντως πᾶν ἡ, δῆλον ἄρα ὅτι, 

εἰ μὴ γεγόνεε τὰ ϑνητὰ ζῶα, οὐχέτι τὸ πᾶν τόδε ὄντως 

πᾶν ἦν. οὐκοῦν εἰ τὸ πᾶν ἐλλείποντός τινος τῶν μερῶν 

οὐκέτι ἐστὶ πᾶν, ὡς ἐδείξαμεν, μὴ γενομένων δὲ τῶν ϑνη-- 
- ᾿ H - , 3 3 » - c , 

τῶν ζώων τὸ πᾶν τόδε ovx ἣν ὄντως πᾶν, ὡς Πλάτων 
z "E ; x Ξ EO j 

φηοί, δῆλον ἄρα, ὅτι μέρος εἶναι coU παντὸς τὰ ϑνητὰ 

ζῶα ὁ Πλάτων βούλεται. καὶ τί μοι δεῖ συλλογισμῶν, ἐξὸν 

διαῤῥήδην παραϑέσϑαι βοῶντα Πλάτωνα, ὡς μέρη coU 

κόσμου εἰσὶ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ ζῶα, καϑ' ἕν τε ἕκα-- 

στον αὐτῶν καὶ κατὰ γένη, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ὁρατὰ 

σώματα; ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ Τιμαίῳ πρὸ τῶν προκειμένων 
ῥημάτων περί τε τοῦ κόσμου καὶ τοῦ πρὸς ὃ γέγονε πα-- 

ραδείγματος ταῦτά φησιν ὃ Πλάτων ἐπὶ λέξεως, τούτου 

δὲ ὑπάρχοντος αὖ τὰ τούτοις ἐφεξῆς ἡμῖν λεκτέον τῇ τῶν 
ζώων αὐτῶν εἰς ὁμοιότητα ὃ ξυνιστὰς ξυνέστησε τῶν μὲν 
μέρους ἤδη πεφυκότων μηδενὶ καταξιώσωμεν" ἀτελεῖ γὰρ 

r1 547 » " L [4 ^» 
ἐοιχὸς οὐδέν ποτε àv γένοιτο καλόν" ov δέ ἔστι τὰ ἄλλα 

ζῶα καϑ' ἕν καὶ κατὰ γένη μόρια εἶναι, τούτῳ πάντων 
nu δα τὸν cogni. cd adir ydg δὲ FOPEATEM 
ὁμοιότατον αὐτὸν τιϑῶμεν. τὰ μὲν γὰρ δὴ νοητὰ ζῶα 
ἐκεῖνο ἐν ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει, καϑάπερ ὅδε ὃ κόσμος 

ὅσα vt ἄλλα ϑρέμματα ξυνέστηκεν ὁρατά. τῷ γὰρ τῶν 
νοουμένων καλλίστῳ καὶ κατὰ πάντα τελείῳ μάλιστα αὖ-- 

τὸν ὁ ϑεὸς ὁμοιῶσαι βουληϑεὶς ζῶον ἕν ὁρατόν, ὅσα 

αὐτοῦ πάντα κατὰ φύσιν ξυγγενῆ ζῶα ἐντὸς αὑτοῦ ἔχον, 

ξυνέστηχεν. εἰ καϑάπερ τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα πάν-- 
ἣ e E 5 «2 SUE 

τα τὰ νοητὰ ζῶα iy ἑαυτῷ περιλαβὸν ἔχει, οὕτω καὶ ὁ 

κόσμος ἡμᾶς περιέχει καὶ ὅσα ἄλλα ϑρέμματα ξυνεστη-- 
ἐπεάν νυ Ὁ gis SYM NS poma da 

κεν ὁρατά, τὰ δὲ νοητὰ ζῶα καϑ' ἕν καὶ κατὰ γένη μό-- 
ριά ἔστιν ἐκείνου coU ζώου, πρὸς ὃ παράδειγμα ὃ κόσμος 

Nome τὴ ὃν Vire 3 e ES γέγονε, καὶ ἡμεῖς ἄρα καὶ τὰ λοιπὰ ὁρατὰ καϑ' ἕν καὶ 
Ἐ C 

κατὰ yépr μέρη ἐστὶ κατὰ Πλάτωνα τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς 

ΓΝ 
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κόσμου. εἰ γάρ, ὡς ἔχει τὸ ὅλον παράδειγμα πρὸς τὴν 
ὅλην εἰχόνα, τουτέστι τὸν κόσμον, οὕτως ἔχει καὶ τὰ ὑπὸ 

τοῦ παραδείγματος περιεχόμενα νοητὰ ζῶα πρὸς τὰ ὑπὸ 

τῆς εἰκόνος περιεχόμενα αἰσϑητὰ ζῶα, καὶ ἐναλλὰξ ἄρα, 
ὡς ἔχει τὰ ὑπὸ τοῦ παραδείγματος περιεχόμενα νοητὰ 

ζῶα πρὸς αὐτό, οὕτως ἔχει καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ κόσμου περιε-- 

χόμενα αἰσϑητὰ ζῶα πρὸς αὐτόν. εἰ οὖν τὰ ὑπὸ τοῦ πα-- 
ραδείγματος περιεχόμενα νοητὰ ζῶα μέρη αὐτοῦ ἐστὶ 
καϑ' ἕν καὶ κατὰ γένη, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς εἰκόνος ἄρα (λέ- 
yo δὴ τοῦ xóguov) περιεχόμενα ζῶα μέρη αὐτοῦ ἐστὶ 
xc ἕν καὶ κατὰ γένη. καὶ σκόπει, ὡς οὐ μόνον τὰ γένη 

τῶν ζώων μέρη εἶναί φησι rov παντὸς κόσμου, ἀλλὰ καὶ 
χαϑ'᾽ ἕν ἕκαστον αὐτὸ μόνον, oiov Σωχράτην καὶ Πλά- 

τωνα καὶ τόνδε τὸν ἵππον καὶ τόνδε τὸν λίϑον, καὶ μέρη 
συγγενῆ αὐτοῦ χατὰ φύσιν ὑπάρχοντα, ὡς ἠκούσαμεν 

Πλάτωνος λέγοντος, καὶ οὐκ ἔκφυλα zai ξένα τῆς τοῦ 

οὐρανοῦ φύσεως, ἄλλο τι ὄντος παρὰ τὴν τῶν στοιχείων 
φύσιν, ἐξ ὧν τὰ ὁρατὰ πάντα συνέστηχεν, ὡς νῦν ἡμᾶς 

παραχρούεται ὡς i» προσχήματι τοῦ ὑφηγεῖσϑαι τὰ 
Πλάτωνος ἔκφυλα μὲν τῷ ὄντι zai ξένα τῆς ἐκείνου διδα-- 

σχαλίας ἡμῖν ἐπειςάγων, αὐτῇ δὲ τὴ ἀϑετήσει τῶν αὐτοῦ 
δογμάτων αὐτὸν ἐφυβρίζων. οὔτε γὰρ συσκιάσαι δεδύνη-- 
ται τὴν ἀλήϑειαν, καὶ αὐτῷ τῷ φαίνεσϑαι μὴ ἀρεσχόμε-- 

γος τοῖς ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐναργῶς εἰρημένοις φανερῶς 
αὐτὸν ἐφυβρίζων φαίνεται. 

i. Ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον. καιρὸς δ᾽ ἂν εἴη λοι- 
πὸν ἀναγνῶναι ῥήματα Πλάτωνος, δὲ ὧν ἄνευ πάσης 
ἀμφιβολίας καὶ ἐπικρύψεως ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
τὸ οὐράνιον σῶμα συνίστησιν, εἶτα ἐφεξῆς καὶ τὰς τῶν 

ἄλλων φιλοσοφων περὶ αὐτοῦ μαρτυρίας παραϑέσθαι. 
»» Διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτε ἀπείρους — οὐδὲ δύναμιν 

ἔξωϑεν ὑπολιπών.“ Ὅτι μὲν οὖν ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ 
μόνων στοιχείων 0 τε οὐρανὸς καὶ ὁ κόσμος ἅπας συν»ν- 

ἕστηκε, σαφῶς ἠκούσαμεν Πλάτωνος λέγοντος καὶ τὴν αἷ- 

τίαν ἀχριβῶς διεξιόντος. ἐπεὶ γὰρ ἐκ τῶν ἐναντιωτάτων ὃ 
κόσμος συνέστηκε, πυρός τε καὶ γῆς καὶ φύσει καὶ τόποις 

διεστηκότων, τὰ δὲ ἐναντία (φησίν) ἑνοῦσϑαι ἀλλήλοις οὐ 
πέφυκεν, ἔδει τινὸς μεσότητος τῆς συνδεούσης καὶ εἰς 

μίαν ἕνωσιν καὶ ὁμολογίαν τὸ πᾶν συναγούσης. ἀλλ᾽ ἐπει- 

δὴ στερεὰ ταῦτά ἔστι xal οὐκ ἐπίπεδα, ἀδύνατον (φησί) 

μιᾷ ταῦτα συνδεῖσθαι μεσότητι. διὰ τοῦτο οὖν δύο με- 
σοτήτων (φησίν) ἐδέησεν, ἀέρος τε καὶ ὕδατος. τὴν μὲν 

οὖν μαϑηματικωτέραν τούτων ἐξήγησιν λεγέτωσαν ἕτεροι" 

ἡμεῖς δὲ τὴν φυσικωτέραν ἐκτιϑέμενοι φαμὲν ὡς ὅτι με-- 
σότητες ὄντα πυρός τε καὶ γῆς ἀήρ τε καὶ ὕδωρ, εἰ καὶ 
ἐναντιοῦται τῷ ἀέρι τὸ πῦρ, καϑὸ τὸ μὲν ξηρόν ἔστιν ὃ 
δὲ ὑγρός, ἀλλ οὖν συνδεῖται πρὸς ἄλληλα ταῦτα τῇ τοῦ 

ϑερμοῦ κοινωνίᾳ. ἄμφω γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶ ϑερμά. 
πάλιν αὖ πρὸς ὕδωρ ψυχρὸν ὃν ϑερμὸς ὧν ὃ ἀὴρ μαχό-- 
μενος, τῇ ὑγρᾷ πρὸς αὐτὸ κοινωνῶν ποιότητι καὶ δὲ ἑαυ-- 
τοῦ μέσου καὶ τῷ ὕδατι τὴν πρὸς τὸ πῦρ χαρίζεται ἕνω-- 

σιν. ὁμοίως τὸ ὕδωρ ὑγρὸν ὃν καὶ τῇ γῇ ξηρᾷ οὔση πολε-- 
μοῦν, τῇ ταυτότητι τῆς ψυχρᾶς ποιότητος τὴν πρὸς αὐ- 

τὴν φιλίαν ἀσπάζεται, καὶ δὲ ἑαυτοῦ πρὸς τὸν ἀέρα καὶ 

δὲ ἐκείνου πρὸς τὸ πῦρ αὐτὴν συνάπτει. καὶ αὐτὴ δὲ ἡ 
γῆ, ψυχρὰ οὖσα καὶ ταύτῃ τῷ πυρὶ ϑερμῷ ὄντι ἀντιχειμέ- 
»m τε xai πολεμοῦσα, τῇ κοινωνίᾳ τῆς ξηρᾶς ἑνοῦται δυ-- 

νάμεως, καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα, καϑὸ ὑγρά ἔστι, ξη- 

ρῷ ὄντι τῷ πυρὶ μαχόμενα Or ἑαυτῆς μέσης συνάπτει. | 
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xai ὅπερ ἐστὶ τοῖς ἄχροις τὰ μέσα, τοῦτ᾽ αὖ πάλιν τοῖς 
μέσοις τὰ ἄχρα γίνεται. συνδέων γὰρ ὁ ἀὴρ ϑερμὸς Qv 
ψυχρὰν οὖσαν τὴν γῆν δὲ ἑαυτοῦ μέσου πρὸς τὴν τοῦ 

πυρὸς ϑερμότητα, καὶ συναπτόμενος αὐτὸς πρὸς τὴν γῆν 
διὰ μέσου τοῦ ὕδατος (ὑγρὰ γὰρ ἄμφω, ἀὴρ καὶ ὕδωρ), 

πάλιν αὐτὸς ὁ ἀὴρ ὑγρὸς ὧν διὰ μέσης τῆς γῆς πρὸς τὴν 

τοῦ πυρὸς συμφωνεῖ ξηρότητα. ξηρὰ γὰρ πῦρ τε καὶ 
γῆ. πρὸς δὲ τούτοις τὸ ὕδωρ ψυχρὸν ὃν καὶ ὑγρὸν κατὰ 
μὲν τὸ ϑερμὸν δὲ ἀέρος μέσου, κατὰ δὲ τὸ ξηρὸν διὰ τῆς 

γῆς μέσης τῷ πυρὶ συμπλέκεται. xai οὕτως ὡς ἐν χορῷ 

διὰ τῶν μέσων καὶ τὰ ἄκρα ἀλλήλοις xal τὰ μέσα τοῖς 
ἄχροις ἐπισυνάπτεται, καὶ τὰ μέσα ἄχρα καὶ τὰ ἄχρα 

μέσα γινόμενα, καὶ μία ἐκ πάντων ἀποτελεῖται συμφωνία 
καὶ σύμπνοια. εἰ δέ τι τῶν μέσων ἐλλείποι, ἀδύνατον ἔτι 

τὸν εἰρημένον συστῆναι σύνδεσμον. ἐλλειπέτω ydo, εἰ τύ-- 

χοι, 0 ἀήρ, καὶ μέσον ἔστω πυρός τε καὶ γῆς τὸ ὕδωρ 
μόνον. πῶς ἂν οὖν ϑερμόν τε ἅμα xoi ξηρὸν ὑπάρχον 

τῷ ὕδατι ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ συμπλακὲν συμφωνῆσαι δυνή-- 
σεται; συνδεθῆναι γὰρ ἀλλήλοις τὰ πάντῃ μαχόμενα 

καὶ κατὰ μηδὲν κοινωνοῦντα ἀμήχανον. κἂν γὰρ διὰ μέ- 

σῆς τῆς γῆς κατὰ τὴν ξηρότητα πρὸς αὐτὸ ἑνωθείη πρὸς 

&uqo γῆ τε καὶ ὕδωρ, κατὰ τὸ ϑερμὸν πολέμιον ἔσται 

zai ἀσύμφωνον. ἀλλὰ δὴ πάλιν τοῦ ὕδατος ἐλλειπέτω 
οὐσία, ὑπαρχέτω δὲ μεταξὺ πυρός τε καὶ γῆς μόνος ὁ 
ἀήρ. πῶς ἂν οὖν ὃ ἀὴρ ϑερμὸς ὧν ἅμα καὶ ὑγρὸς πρὸς 
τὴν γῆν ψυχράν τε χαὶ ξηρὰν οὖσαν ὁμολογήσειεν; πρὸς 

γὰρ πῦρ τε καὶ γῆν ξηρὰ ὄντα πολεμία ἕξει κατὰ τὴν 
ὑγρότητα. ἀνάγκη ἄρα ἐστὶ πᾶσα, ἣ φησι Πλάτων, δύο 

τῶν ἄκρων ὄντων, πυρός τε καὶ γῆς, δύο καὶ τὰς τούτων 

συνδετιχὰς μεσότητας εἶναι, ἀέρα καὶ ὕδωρ. οὕτως οὖν 
κοινῶς περὶ τῆς τοῦ παντὸς κόσμου συνϑέσεως φυσιολο-- 

γήσας ὁ Πλάτων, ὡς ἐκ μόνων εἴη τῶν τεσσάρων σωμά- 

των, ἐφεξῆς λοιπὸν ἰδικώτερον τὰ οὐράνια τῆς πυρώδους 
οὐσίας πλεῖστόν φησι μετειληφέναι. εἰπὼν γὰρ τέσσαρας 

εἶναι τὰς τοῦ ζώου ἰδέας, μία μὲν οὖν φῆσιν οὐρανίων 

ϑεῶν γένος, ἄλλη δὲ πτηνῶν καὶ ἀεροπόρων, τρίτη δὲ 

ἔνυδρον εἶδος, πεζῶν δὲ καὶ χερσαίων τέταρτον. τοῦ μὲν 
οὖν θείου (φησῶ τὴν πλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπειργώ- 

ζετο, ὅπως ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη. τῷ 
δὲ παντὲ προςειχάζων εὔκυχλον ἐποίει, τέϑησί τε εἰς τὴν 

τοῦ χρατίστου φρόνησιν ἐκείνου ξυνεπόμενον, νείμας περὶ 

πάντα κύχλῳ τὸν οὐράνιον κόσμον ἀληϑινὸν αὐτῷ πεποι- 

ziAuéyov εἶναι. 

ιὃ. Ὅτι μὲν οὖν ἐκ πλείστου πυρὸς τὰ οὐράνια συν-- 
ἔστηχε σώματα, σαφῶς 0 Πλάτων εἴρηκεν. ἃ δέ φησιν 
᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν μετεωρολογικῶν ἀναιρεῖν 

ἐπιχειρῶν τὸ ἐκ πυρὸς συνεστάναι τὰ οὐράνια σώματα, 
οὐδὲν ἀναγκαῖον ἔχειν μοι φαίνεται. φησὶ γὰρ ὡς, εἰ πυ-- 

ρέα ἦν τὰ οὐράνια, πάντα πάλαι ἂν τὰ ἔνδον κατέφλεξε 
διὰ τὸ πολλῷ ὑπερέχειν τῷ μεγέϑει τῶν ἐντὸς ἁπάντων" 
ἡ γὰρ τοῦ πυρὸς φύσις καὶ ἐν ἐλάττονι οὖσα ὄγκῳ τὸ 
δραστήριον τῆς δυνάμεως καὶ τὰ πολλῷ μεγέϑει ὑπερέ- 
χοντὰ κατακαίει, μή τοί γε καὶ ἐν πολλῷ μείζονι ὄγκῳ 

τυγχάνουσα. καὶ τὸν ἥλιον δὲ μόνον καϑ' αὑτὸν καὶ πολ-- 
λοὺς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων πολλῷ μείζονας εἶναι τῆς γῆς 

ἀστρονόμων βούλονται παῖδες, μή τοί γε τοὺς ἀστέρας 

ἅμα πάντας καὶ τὰς σφαίρας αὐτὰς ἐν αἷς χαϑίδουν-- 

ται. ἀσύγκριτος οὖν ἡ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ ἐντὸς ὑπερ-- 
οχή. πῶς οὖν ἀντέσχε τὰ ἐντός, φησὶν ᾿Αφιστοτέλης, εἰ 
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πυρίωα ἦν τὰ οὐράνια; ἀλλ᾽ ἔστι πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν πρῶ-- 
τὸν μὲν ὅτε οὐδὲ αὐτὸς σὺ ταύτης τῆς ἀπορίας ἐκπέ- 
πτωχας. τὴν γαρ τοῦ πυρὸς ὁλότητα περιέχειν τὰ λοιπὰ 
στοιχεῖα βουλόμενος, ὅπερ καλεῖς ὑπέκκαυμα, ἀνάγκη σε 

πάντως μείζονα τῶν ἐντὸς αὐτὴν ὑποτίϑεσϑαι" τὸ πε-- 

ριέχον γὰρ τοῦ περιεχομένου μεῖζον. πῶς οὖν οὐ πέφλε-- 

χται τὰ ἐντός, ἐν πολλῷ μείζονι ὑπεροχὴ τῶν λοιπῶν ἅμα 

πάντων τοῦ πυρὸς τυγχάνοντος; δεύτερον αὐτὸς σὺ λέ- 

γεις ὡς ὅτι ἡ φλὸξ οὐκ ἔστε τὸ φυσικὸν πῦρ, ἀλλ᾽ ὑπερ-- 

βολὴ πυρός, ὡς καὶ ἡ χιὼν ὑπερβολὴ ψυχροῦ: τὸ γὰρ 

φυσικὸν πῦρ ζωτιχὸν μᾶλλον εἶναι, οὐ καυστικόν, οἷόν 

ἐστι τὸ ἐν ἡμῖν ἔμφυτον ϑεομὸν καλούμενον, καὶ ὅλως ἐξ 

οὗ τὸ σύγκριμα τοῦ συνθέτου συνέστηκε σώματος. TOv 
οὔτο δὲ εἶναι φὴς καὶ τὸ ὑπέκκαυμα. οὐκοῦν xai τὸ οὐ- 

ράνιον πῦρ τοιοῦτόν ἔστι, ζωτικὸν μᾶλλον, οὐ καυστικόν, 

ὥςτε κίνδυνος οὐδεὶς μὴ καταφλέξη τὰ ἐντὸς πάντα. 

ἄλλως τε οὐδὲ μόνως ἐκ πυρὸς εἶπε τὸν οὐρανὸν συνε-- 
στάναι Πλάτων, ἀλλὰ πλείστου πυρὸς μετέχειν ὡς πρὸς 

τὴν ἀναλογίαν τῶν λοιπῶν στοιχείων καὶ τῶν λοιπῶν 

συνϑέτων σωμάτων, ὥςτε τῇ μίξει κολάζεσθαι τοῦ πυρὸς 

τὴν ἀχρότητα. προςϑείην δ᾽ ἂν ἔτι καὶ τέταρτον, ὅτι καὶ 

καϑαρωτάτη καὶ λεπτομερεστάτη ἡ τοῦ πυρὸς ἐκείνου 

φύσις ἐστίν. ὁρῶμεν δὲ ὅτε καὶ αὐτὴ ἡ φλόξ, ὑπερβολὴ 
οὖσα πυρὸς xai οὐ τὸ ζωτικόν τε καὶ φυσικὸν πῖρ, 

ὁπηνίχα λεπτομερεστέρα ὑπάρχει, οὐδ᾽ ὅλως ἢ παντελῶς 

βραχυτάτου τοῦ καυστικοῦ μετέχει, οἵα ἐστὶν ἡ ἀστρα-- 
πή. καὶ τὸ παρ ἡμῖν δὲ πῦρ, ὡς στερεωτέρας ὕλης ἐπι-- 

λαμβάνεται, καὶ παχυμερέστερον ὃν καυστικὸν μᾶλλόν 

ἐστιν. οὐ γὰρ οὕτω καὶ ἡ φλὸξ ἡ ἐκ στυππείου φέρε ἐξ-- 

αφϑέντος ἢ ἡ ἐκ παπύρου, ὡς ἡ ἐκ ξύλων" καὶ τούτων ἡ 

ἐκ δουΐνων μᾶλλον. ἀλλὰ δὴ καὶ δὲ αὐτῆς μὲν τῆς φλο-- 
γὸς πολλάχις διαγαγεῖν τὴν χεῖρα δυνάμεϑα, ἄνθρακος 

δὲ οὐδὲ ἐφάψασϑαι. καὶ ἄνθρακος δὲ ἧττον ϑιγεῖν δυ- 

νατὸν τοῦ ἐκ στερεωτέρας ὑπάρχοντος ὕλης" μᾶλλον γὰρ 

τοῦ ἐκ ϑρυαλλίδος καὶ τοῦ ἐκ παπύρου ἄνθρακος ϑιγεῖν 
δυνάμεθα ἤπερ τοῦ ἐκ ξύλων, καὶ τούτου πάλιν μᾶλλον 

ἤπερ σιδήρου πεπυραχκτωμένου" σχεδὸν δὲ οὐδὲ πλησιά-- 

σαι τούτῳ δυνάμεϑα. εἰ οὖ» τὸ παχυμερέστερον πῦρ 

καίει τὰ μᾶλλον, λεπτομερέστατον καὶ καϑαρώτατον δὲ 
ὡς ἔνε μάλιστα τὸ οὐράνιον πῦρ, καὶ οὐδὲ ὑπερβολὴ πυ-- 

ρὸς οὐδὲ φλὸξ ἀλλ αὐτὸ τὸ στοιχειῶδές τε καὶ ζωτικὸν 

πῦρ, πῶς οὐκ ἂν πολλῷ τοῦ καίειν τε καὶ φϑείρειν ἀπο-- 

δέοιτο, ζωοποιὸν δὲ μᾶλλον ἂν εἴη, ὡς καὶ τὸ ἐν τοῖς 

ζώοις ἔμφυτον ϑερμὸν καλούμενον, οἷόν ἔστε καὶ τὸ πῦρ 
τὸ αἰϑέριον; 

i. Ἔκ μὲν οὖν τοῦ γνῶναι τὴν Πλάτωνος διάνοιαν, 

ὡς ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων οἴεται τὸ πᾶν συνεστάναι 
καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανόν, ἱκανὰ καὶ ταῦτα. ἐφεξῆς δὲ xal 

τῶν αὐτὸν ὑπομνηματισαμένων φιλοσόφων ὀλίγας παρα- 

ϑέσθαι ῥήσεις ἄξιον. ᾿Αττικὸς μὲν οὖν καὶ Πλούταρχος 

ἐάσϑων, καὶ εἴ τις ἄλλος γενητὸν εἶναι κατὰ χρόνον τὸν 
κόσμον ὑπὸ Πλάτωνος λέγεσθαι ἀπεφήνατο: μάρτυρες 

δὲ ἡμῖν ἔστωσαν μόνοι τοῦ ὅτε Πλάτων ἐκ τῶν τεσσάρων 

στοιχείων τὸν πάντα κόσμον συνεστάναι βούλεται, ὅσοι 

τῆς τοῦ αἴδιον εἶναι αὐτὸν κατὰ Πλάτωνα δόξης ἐγένοντο. 

Ταύρου τοῦ Πλατωνικοῦ £x τοῦ πρώτου τῶν εἷς τὸν 
Τίμαιον ὑπομνημάτων, προεχτεϑείσης τοῦ Πλάτω-- 

νος περικοπῆς οσωματοειδὲς δὴ καὶ ὁρατὸν ἁπτόν 
τε γενόμενον“ καὶ τῶν ἑξῆς. Ὁ δημιουργὸς ἤρχετο 

τῆς συστάσεως ToU κόσμου ἐκ πυρὸς καὶ γῆς. δεῖ δὲ 
τὸ γενησόμενον σωματοειδὲς ἀντιτυπτικὸν εἶναι καὶ 
ὁρατόν. τὸ μὲν εἶναι ὁρατὸν ix τοῦ πυρὸς αὐτῷ γέ- 
νεται, τὸ δὲ ἁπτὸν ἐκ τῆς γῆς. καϑ' ἕκαστον γὰρ 
στοιχεῖον αἴσϑησις. κατὰ τὸ πῦρ ἡ ὅρασις" ὁρατοῦ 

ὅρασις, ὁρατὸν δὲ χρῶμα. κατὰ τὴν γῆν ἁφή" ἁπτοῦ 
ἁφή. κατὰ τὸ ὕδωρ ἡ γεῦσις. γευστοῖ; γεῦσις. κατὰ 

τὸν ἀέρα ἡ ἀκοή. ἀκουστοῦ ἀχοή. τῇ οὖν ὀσφρήσει 
ποῖον ἀπονεμοῦμεν στοιχεῖον; ἀναμέσον τοῦ ὕδα- 

τος καὶ τοῦ ἀέρος, ὡς κατὰ τὸν τόπον γενόμενοι 

ἐροῦμεν. Θεόφραστός φησιν, εἰ τὸ ὁρατὸν χαὶ τὸ 
ἁπτὸν ἐκ γῆς καὶ πυρός ἐστι, τὰ ἄστρα xai ὁ οὐ-- 

ρανὸς ἔσται ἐκ τούτων" οὐχ ἔστι δέ. ταῦτα λέγει 
εἰςάγων τὸ πέμπτον σῶμα τὸ κυκλοφορητικόν. ὅταν 

οὖν ἐκεῖνο παραστήση ὅτι ἔστιν, τότε πρὸς ταῦτα 
ἐνιστάσϑω. 1 

σχοπεῖν ἄξιον, πῶς οὐ μόνον ἀληϑὲς οἴεται Πλάτωνα 3x 

τῶν τεσσάρων μόνον στοιχείων συγχεῖσϑαι τὸν κόσμον 
λέγειν ὃ τούτου ἐξηγητὴς Ταῦρος, ἀλλὰ καὶ Θεοφράστῳ 

μάχεται λέγοντε μὴ εἶναι ἐκ τούτων τὸν οὐρανόν" τῆς 

γὰρ ᾿Αριοτοτέλους διατριβῆς ὁ Θεόφραστος. καὶ ὅτι οὔδὲ 

οἴεται ὃ τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητὴς τὸ πέμπτον ἀποδεδεῖ-- 
χϑαι στοιχεῖον ὅτι ἔστιν ὑπὸ ᾿Δριστοτέλους" ὅταν γὰρ 
ἐκεῖνο παραστήση, φησίν, ὅτι ἔστιν, τότε πρὸς αὐτὰ ἕνι- 

στάσϑω. ἀναμέσον δὲ ὕδατός φησι καὶ ἀέρυς τὴν ἀτμίδα" 
ὁδὸς γάρ ἔστιν αὕτη ἐξ ὕδατος εἰς ἀέρα xai ἐξ ἀέρος 
εἰς ὕδωρ" πυκχνουμένη μὲν γὰρ ὕδωρ γίνεται, μανουμένη 
δὲ ἀήρ. ἔστιν οὖν ἡ ἀτμὶς ὀσφρήσεως" ὀσφραντοὶ γὰρ 
ot ἀτμοί, πεποιωμένοι πὼς ὄντες ταῖς ὀσφρανταῖς ποιό-- 

Tuo. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα πάλιν ὁ αὐτὸς Ταῦρος ἐπιφέρει 
καὶ ταῦτα" 

ἔλαβε δύο ἄκρα ἀντικείμενα ἀλλήλοις, πῦρ καὶ γῆν, 

καὶ ταῦτα βούλεται συναρμόσαι μεσότησί τισιν ἀνά-- 
λογον ἐχούσαις πρὸς ἀλλήλας καὶ πρὸς ἑκάτερον τῶν 
ἄχρων. καὶ τίϑησιν ὕδωρ καὶ ἀέρα κατὰ τὰς προει-- 
ρημένας δυνάμεις τὰ αὐτά τε ἀλλήλοις συνάπτοντα 

xai τὰ ἄκρα αὐτοῖς καὶ ἀλλήλοις. φησί τε ὅτι ὁ ϑεὸς 
ἐν μέσῳ τῶν ἄχρων, τοῦ πυρὸς καὶ τῆς γῆς, ἔϑηκεν 

ἀέρα καὶ ὕδων, καὶ συνῆψεν ἀλλήλοις ἐφ᾽ ὅσον ἣν 
δυνατὸν ἀνάλογον συνδήσας ταῖς μεσότησιν. ἐγένετο 

οὖν ἐκ τούτων συντεϑεὶς ὁ οὐρανὸς ἁπτὸς καὶ ὅρα-- 
τός. ἐκ τῶν ἄκρων ἔλαβε τὰ αἰσϑητά, ἐξ ὁρατοῦ 
xai ἁπτοῦ zai ὁράσεως καὶ ἁφῆς, ὧν ὅρασις μὲν 
κατὰ τὸ πῦρ, ἁφὴ δὲ κατὰ τὴν γῆν. 

ó μὲν οὖν Ταῦρος ταῦτα. καὶ ὃ Πορφύριος δὲ ἐν τοῖς 
πρὸς τὸν Τίμαιον ὑπομνήμασιν, ἐξηγούμενος τὰ προεκ-- 
κείμενα χωρία τοῦ Πλάτωνος καὶ πολλὰ εἰπὼν περὶ τοῦ 
ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων μόνων συνεστάναι τὸν xó— 
σμον, προςτίϑησιν ἐπὶ λέξεως xai ταῦτα" 

τὰ δὲ οὐράνια φάναι μὴ ἐκ τῶν τεσσάρων συνεστη-- 
χέναι οὐχ ἄρα xarà τὸ ἑπόμενον δόγμα Πλάτωνι 
λέγοντός ἐστιν, ἀλλ᾿ ἰδίῳ ἑπομένου δόγματι, iret γε 

ὁ Πλάτων καὶ τὰ οὐράνια ἐκ πλείονος μὲν πυρὸς 
γεγονέναι φησίν, ἐλαττόνων δὲ τῶν ἄλλων καὶ sic 

χρινεστέρων xai καϑαρωτέρων. κατὰ δὴ Πλάτωνα 
δύο μὲν τὰ πρῶτα στοιχεῖα, γῆ καὶ πῦρ, τὰ δὲ λοι- 
πὰ δεσμοῦ καὶ συνοχῆς χάριν προὐνοήϑη. 3 

xal u£6* ἕτερα δέ, ἐξηγούμενος τὸ χωρίον Πλάτωνος ἐν ἃ 

φησὶ xai διὰ ταῦτα ἔκ τε δὴ τούτων τὸν ἀριϑμὸν τετ-- 

«πῆρ» 
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τάρων τὸ τοῦ κόσμου σῶμα ἐγενήϑη“, πάλιν ὁ αὐτὸς 
Πορφύριος ταῦτά φησιν ἐπὶ λέξεως" ,,ιτέτταρα μόνα τὰ 
σώματα λέγει, ἐπεὶ μηδὲν παρὰ ταῦτα ἐν τοῖς οὖσιν εὗ-- 

ρίσκεται, πλὴν τὰ ἐκ τούτων συνδέσματα.“ εἶτα διὰ 
πολλῶν χατασχευάοας ὁ Πορφύριος ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο 
σῶμα παρὼ τὰ τέσσαρα, πάλιν προϑεὶς τὴν προκειμένην 
ῥῆσιν τοῦ Πλάτωνος ἐπιφέρει cara" ,,σαφῶς τὸν κό-- 
σμον ἐκ τῶν τεοσάρων φησὶ συνεστάναι στοιχείων, ὡς τὸ 
πέμπτον σῶμα δῆλον ὅτι οὐχ ἡγούμενος τὸ ὑπ᾽ —gwro- 
τέλους καὶ “ρχύτου εἰςαγόμενον. ἑξῆς δ᾽ ἀκριβέστερον 

ὀψόμεθα.“ ταῦτα μὲν οὖν xal ὁ Πορφύριος" οὐδὲ ὁ 
Πρόκλος δὲ αὐτὸς ἐν οἷς μὴ πρὸς ἔριν τοὺς λόγους ἐποι- 

εἴτο μηδὲ σκοπὸν ἴδιον ἐν προσχήματι τῶν Πλάτωνι δο-- 
κούντων ἀνύσαι προὐὔπέϑετο, ἔξω ταύτης περὶ Πλάτωνος 

τῆς δόξης γέγονεν. iv γὰρ τῷ πολλάκις μνημονευϑέντι 
λόγῳ, ὃς ἐπιγέγραπται ἐπίσκεψις τῶν πρὸς Πλάτωνος 

Τίμαιον ὑπ᾽ ᾿Πριστοτέλους ἀντειρημένων, πολύς ἔστι τῇ 
Πλάτωνος παριοτάμενος δόξῃ καὶ κατασκευάζων ὡς οὐ 
ξένη τις τῶν τῇδε στοιχείων ἡ τοῦ οὐρανοῦ φύσις ἐοτίν, 

ὡς ᾿Δριοστοτέλης φησίν, ἀλλ᾿ ἐκ τούτων κἀκεῖνος συνέστη-- 
χε. παραϑήσομαι δὲ καὶ ἐντεῦϑεν ἐκ πολλῶν ὀλίγας μαρ-- 

τυρίας, ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν ὡς οὐδ᾽ ἑαυτῷ συμφώνως τὰ 
περὶ τῆς Πλάτωνος δόξης ἐν τοῖς προκειμένοις ὁ Πρόκλος 
διωρίσατο. φησὶ γὰρ ἕν τῷ μνημονευϑέντι λόγῳ ἐπὶ λέ- 

ἕξεως ταῦτα" 

οὐ γὰρ καυστικὸν τὸ οὐράνιον πῦρ, ἀλλ᾿ ὡς ἂν ἔγωγε 
φαίην ζωοποιόν, ὡς καὶ τὸ ἐν ἡμῖν ἔμφυτον ϑερμόν. 
xoi αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ γενέσεως ζώων εἶναί φησί τι-- 
va. ἔλλαμψιν, ἧς παρούσης ζῆν τῶν ϑνητῶν ἕκαστον. ὁ 
μὲν οὖν ὕλος οὐρανὸς ἐκ τοῦ τοιούτου πυρὸς ἔστι, 

τὰ δὲ ἄστρα πλεῖστον μὲν ἔχει τοῦτο τὸ στοιχεῖον, 
ἔχει δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰς ἀχρότητας. 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 
καὶ μὴν καὶ εἰ τοῦτο ἐννοήσαιμεν, ὅτι γῆ uiv ἐπι-- 

σκοτεῖ πᾶσι τοῖς φωτίζουσι καὶ σκιὰν ἀποτελεῖ, τὰ 

δὲ μέσα γῆς καὶ πυρὸς διαφανῆ κατὰ τὴν αὑτῶν 
φύσιν δεχτικά ἐστιν ἀμφοτέρων, σχότους καὶ φωτός, 
καὶ οὐδετέρου τούτων αἴτια. τοῖς σώμασι, μόνον δὲ 
τὸ πῦρ παρεχτιχκὸν φωτὸς ὡς ἡ γῆ σχότους, πλεῖστον 
ἀλλήλων ἀπέχοντα, μάϑοιμεν ἂν ὅπως καὶ τὰ ἐν οὐ-- 
ρανῷ πυρίω τὴν φύσιν ἐστίν. ὅτι μὲν γὰρ φωτίζει 
xad: τὸ τῇδε πῦρ, δῆλον" εἰ δὲ ἀμφοτέρων τοῦ-- 

το κοινόν, συγγενὲς δήπου τὸ τῇδε πῦρ πρὸς τὸ εἶδος 
τῶν οὐρανίων. 

ταῦτα εἰπὼν ὁ Πρόκλος, καὶ τὴν συγγένειαν ἐφεξῆς τοῦ 
οὐρανοῦ πρὸς τὼ στοιχεῖα δὲ ἑτέρων πλειόνων καταοχευ-- 

«gag, ἐπήγαγεν 

οὐκ ἄρα δεῖ καϑάπερ ξένην φύσιν ἐπειςάγειν τῷ 
παντὶ τὴν οὐρανίων, ἀλλ᾽ ἐκεῖ ϑεμένους τὴν ἀκρότη-- 
τα τῆς φύσεως τῶν τῇδε ἀπὶ ἐκείνης διδόναι καὶ διὰ 

τῆς ἐχείνη συγγενοῦς καὶ τοῖς ἐνταῦϑα στοιχείοις τὴν 

γένεσιν. 

εἰ οὖν οὐ ξένη τῶν παρ᾽ ἡμῖν οτοιχείων ἡ τοῦ οὐρανοῦ 

φύσις ἐστίν, ὡς καὶ Πρόχλῳ δοκεῖ, ἀλλ ἡ ἀχρότης τῶν 
τῇδε ἐν ἐκείνοις ἐστί, πυρίων μὲν ὄντων τὴν φύσιν τῶν 

οὐρανίων, ἐχόντων δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰς ἀκρότητας, εἰ 
ταῦτα συνηγορῶν τῇ δόξῃ τοῦ Πλάτωνος ó τοῦ ΠΙλάτω- 
γος ἐξηγητὴς πῶς ἐν τοῖς νῦν προκειμένοις, ὥςπερ καὶ τῶν 

ἰδίων ἐπιλαϑόμενος, αὐτὸς ἑαυτῷ τὰς ἐναντίους ἀφῆκε 
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φωνάς, τὸν οὐρωνὸν λέγων ἐξηρῆσϑαι τῶν εὐθυπορου-- 
pérv σωμάτων καὶ μηδὲν εἶναι τῶν τῆδε στοιχείων, μή-- 

τε. ἦτε γῆν μήτε τι τῶν μέσων; ποῦ δὲ καὶ τὸν 

πολὺν lix. Φήσομεν, ὃς εἴπερ τις ἄλλος εἶναι τῆς 

αἱρέσεως Πλάτωνι. —— ̂" οὐ προςήκατο μὲν οὐδ᾽ αὐτὸς 
τὸ bz? “Ἀριστοτέλους ἔγιε., αιϑὲν τῷ παντὶ σῶμα πέμ-- 

πτον, ἐξ οὗ τὰ οὐράνια συνίοτησιν ἐκεῖνος, τῇ Πλάτωνος 
δὲ σύμφωνω δόξῃ φϑεγγόμενος ἐκ τῶν τεσσάρων καὶ au— 

τὸς στοιχείων τὸ οὐράνιον σῶμα συνίστησι καὶ Πλάτωνος 
εἶναι τὴν δόξαν ἀποφαίνεται. λέγει γοῦν ἐν τῷ περὶ τοῦ 

κόσμου λόγῳ ταῦτα" 

καίτοι ὡςαύτως τῆς φύσεως τοῦ σώματος ῥεούσης 
ἀεί. τοῦτο γὰρ δοκεῖ τοῖς τε ἄλλοις τοῖς περὶ φύ-- 

σεως εἰρηχόσι καὶ αὐτῷ τῷ Πλάτωνι οὐ μόνον περὶ 
τῶν ἄλλων οωμάτων ἀλλὰ x«i περὶ τῶν οὐρανίων 

αὐτῶν. πῶς γὰρ ἄν, φησί, σώματα ὄντα καὶ ὁρώμε-- 

vo, τὸ ἀπαραλλάκτως ἕξει xo τὸ ὡςαύτως, συγχωρῶν 

καὶ ἐπὶ τούτων δῆλον ὅτι τῷ Ἡρυακλεέτῳ, ὃς ἔφη καὶ 
τὸν ἥλιον ἀεὶ γίγνεσϑαι. ᾿“ριοτοτέλει μὲν γὰρ οὐ-- 
δὲν πρᾶγμα εἴη, εἴ τις αὐτῷ τὰς ὑποϑέσεις τοῦ πέμ-- 
πτου παραδέξαιτο σώματος. τοῖς δὲ μὴ τοῦτο τιϑε-- 

μένοις, τοῦ σώματος δὲ ἐκ τούτων ὄντος τοῦ οὐρα-- 

νοῦ ἐξ ὧνπερ καὶ τὰ τῆδε ζῶα, πῶς τόδε ἂν ἔχοι; 

καὶ ue. ἕτερα" 

τῷ μὲν οὖν Τιμαίῳ τὸ τοῦ παντὸς οῶμα πεποιηκότι 
πρῶτον ἐκ γῆς καὶ πυρός, ἵνα ὁρατὸν ct ἢ διὰ τὸ 

πῦρ, οτερεὸν δὲ διὰ τὴν γῆν, ἀκολουϑεῖν ἔδοξε καὶ 

τὰ ἄστρα ποιεῖν οὐ πᾶν ἀλλὰ τὸ πλεῖστον πυρὸς 
ἔχειν, ἐπεὶ τὰ ἄστρα τὸ οτερεὸν φαίνεται ἔχοντα. 
καὶ ἴσως ὀρϑῶς ἂν ἔχοι, συνεπιπρίναντος καὶ Π|λά-- 
TOvOg τῷ εἰχότι τὴν γνώμην ταύτην. παρὰ μὲν γὰρ 

τῆς αἰοϑήσεως κατά τὲ τὴν ὄψιν κατά vs τὴν τῆς 
ἁφῆς ἀντίληψιν πυρὸς ἔχειν τὸ πλεῖον ἢ τὸ πᾶν φαί- 

νεται. διὼ δὲ τοῦ λόγου ἐπισκοποῦσιν, εἰ τὸ στερεὸν 

ἄνευ γῆς οὐκ ἂν γένοιτο, καὶ γῆς ἂν ἔχοι, ὕδωτος δὲ 

καὶ ἀέρος τί ὧν δέοιτο; ἄτοπόν τὲ γὰρ δόξειεν ὕδα-- 

τος εἶναι ἐκτὸς οὐ τῷ πυρί, ὅτε ἀὴρ εἶεν ἢ μεταβάλ-- 
λοι ἂν εἰς πυρὸς φύσιν. ἀλλ εἰ δύο στερεὰ ἄχρων 
λόγον ἔχοντα δύο μέσον ὄντα, ἀπορήσειεν ἄν τις εἰ 

καὶ ἐν φυσικοῖς οὕτω. 

xai ὁ Πλωτῖνος ἄρα σαφῶς τῇ μὲν ᾿Αριοτοτέλους περὶ 

τοῦ πέμπτου σώματος ἀντείρηκεν ὑπολήψει, τὴν δὲ Π1λά-- 

τῶνος χαλῶς ἔχειν ἐπέκρινεν, ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων ἐξ 

ὧν xoi τὰ τῆδε ζῶα συνέστηκε καὶ τὸν οὐρανὸν συγκχεῖ- 

σϑαι λέγουσαν. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ πάλιν ὁ Πλωτῖνος 

ἐδίδαξεν ὡς οὔτε ἄλλο τι νομιστέον ἢ πυρὸς εἶναι xc 

τῶν λοιπῶν στοιχείων τὰ οὐράνια σώματα, οὔτε γῆν 

ἀκούοντας ἐν ἐκείνοις εἶναι πρὸς τὸ χεῖρον τῆς γῆς ἀπο-- 
φέρεοϑαι, ἢ φλόγα νομίζειν ἐκεῖνο τὸ πῦρ ζέσιν yag εἴ- 
ναι τοῦτο xoa ““ἰριοτοτέλους φησὶν ὁ Πλωτῖνος, καὶ οἵ- 

ονεὶ πῦρ διὰ κόρον ὑβρίζον, καὶ οὐχὶ τὸ στοιχειῶδές τε καὶ 
ζωτικὸν πῦρ. τὸ δὲ ἐκεῖ φησὶ πῦρ ὁμαλὸν εἶναι καὶ ἠρε-- 

μαῖον, vj τῶν ἄοτρων πρέπον φύσει καὶ προζηνῶς ϑερ-- 
μόν. τὴν γὰρ τῶν οτοιχείων μάλιστα καϑαρωτάτην καὶ 

εἰλιχρινεστάτην μοῖραν εἰς τὴν τοῦ οὐρανίου συστήματος 
ἀποχριϑῆναι σύστασιν, ὡς μήτε ἔκφυλον καὶ ξένην τῶν 

παρ᾽ ἡμῖν στοιχείων τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος εἶναι 
φύσιν μήτε ἀπαραλλάκτως τοιοῦτον εἶναι τὸ ἐκεῖ πῦρ ἢ 

τὴν γῆν ἢ τῶν ἄλλων τι, ἀλλὰ παρ᾽ ἡμῖν μὲν τὸ τρυγῶδες 
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zai οἱονεὶ τὴν ὑποστάϑμην τῶν στοιχείων ἀποῤῥεῦσαι, 
ἐκεῖσε δὲ τὴν λεπτομερεστάτην αὐτῶν καὶ ἀμείνονα δια-- 
κοιϑῆναι μοῖραν, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις, φησὶν ὁ 

Πλωτῖνος, ἐν τοῖς κυριωτάτοις αὐτῶν μάλιστα τὰ ἀμεί-- 

vora ἐκλέγεται ἡ φύσις. Πολλὰς μὲν οὖν καὶ ἄλλας ἐνῆν 

μαρτυρίας παραϑέσϑαι, τὴν προκειμένην δόξαν πιστού-- 

μενον Πλάτωνος. τὸν γὰρ αὐτοῦ Πλάτωνος μαϑητὴν 

᾿Ἡριστοτέλην, ὡς ὡμολογημένον παρ᾽ ἡμῖν, ταῦτά τε προς- 

μαρτυροῦντα καὶ ἐγκαλοῦντα δὲ αὐτό γε τοῦτο Πλάτω-- 

» δοχεῖ γὰρ πρῶτος πάντων ᾿Ωριστοτέλης τὴν περὶ τοῦ 

πέμπτου σώματος δόξαν εἰςηγήσασϑαι. ἀλλ᾽ οἶμαι τοῖς 

εὐγνώμοσιν εἰς πειϑὼ τελείαν αὐτάρκη καὶ τὰ εἰρημένα, 
xai ἵνα μὴ τῆς χρείας πλέον τὸν περὶ τούτου λόγον ἐκτεί-- 

γωμεν. 
ις. Ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ 

οὐράνιον οἴεται σῶμα συνεστάναι ὁ Πλάτων, ἀλλὰ καὶ 
ταῖς συνεγνωσμέναις ἡμῖν ποιότησι τὼ ἐκεῖ στοιχεῖα χα-- 

ραχτηρίξει, ϑερμότητί φημι καὶ ψύξει, ὑγρότητι καὶ En- 

ρότητι, κουφότητί τε καὶ βαρύτητι, ὡς μηδὲν κατ᾽ οὐοίαν 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν διαφέρειν, πλὴν ὅσον λεπτότητέ τε καὶ κα-- 

ϑαρότητι, αὐτὸς πάλιν σαφῶς ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ 

γέγραφεν οὕτως ,,ἔκ τε γὰρ δὴ τούτων — καὶ ἀγήρω καὶ 

ἄνοσον αὐτὸν ἐτεχτήνατο““. εἰ οὖν ὅλον ἐξ ὅλων ϑερμῶν 

τε χαὶ ψυχρῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς ἔχει 
ξυνέοτησεν αὐτὸν ὁ ξυνιστάς, μέρος οὐδὲν οὐδὲ δύναμιν 

τούτων ἔξωϑεν καταλιπών, ἵνα μὴ ὑπὶ αὐτῶν πάϑη προς- 
πιπτόντων ἀκαίρως ἔξωϑεν, παντὶ δῆλον ὡς ταῖς αὐταῖς 

ποιότησιν, αἷς τὰ παρ᾽ ἡμῖν εἰδοπεποίηται στοιχεῖα, καὶ 
τὰ τὸν οὐρανὸν συνϑέντα στοιχεῖα χαραστηρίζεοϑαι ὁ 
Πλάτων βούλεται. εἰ γὰρ μὴ ὁμοειδῆ καὶ ὁμόῦλα ἦν τοῖς 

ἐνταῦϑα στοιχείοις τὰ οὐράνια, οὐδ᾽ ἂν ἐπεφύκει vr 
αὐτῶν πάσχειν ἔξωϑεν προςπιπτόντων. νῦν δέ, ἐπειδὴ 

πάσχειν ὑπὸ τῶν δραστηρίων τούτων δυνάμεων πέφυκεν, 
ἵνα μὴ πάϑη, οὐδὲν ἔξωϑεν, φησί, τοῦ οὐρανοῦ κατα- 

λέλοιπεν ὁ ϑεὸς οὔτε μέρος στοιχείου οὔτε δύναμιν. πά-- 
οχειν δὲ ὑπ ἀλλήλων τὰ μὴ ὁμόδλα μηδ᾽ ὁμοφυῆ ἀδύ-- 
νατον, ὡς τοῖς φυσικοῖς ἀποδέδειχται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

ἡμῖν ἐν τοῖς εἰς τὸν ἕχτον ἀκριβέστερον εἴρηται, καὶ δεῖ γε 

ἐχεῖϑεν πάντω ἐκλέγεσθαι. 

(C. Ὅτι δὲ οὐδ᾽ εἶναί τι παρὰ τὰ τέτταρα ταῦτα 
ἁπλοῦν σῶμα ἐνδέχεται, φησὶν ὁ Πλάτων, αὐτοῦ λέγον-- 

τος ἔξεστιν ἀχούειν. φησὶ γὰρ πάλιν iv Τιμαίῳ ταῦτα" 
δεῖ δὴ λέγειν — φύσιν ἱκανῶς εἰληφέναι". εἰ οὖν μηδενί 

φῆσε συγχωρεῖν ὁ Πλάτων κάλλιον λέγειν εἶναί που τῶν 

τεττάρων τούτων σῶμα ἁπλοῦν (τοῦτο γὰρ αὐτῷ δηλοῖ 

τὸ χαϑ' ἕν γένος, ἵνα μὴ τὸ οὐράνιόν τις οῶμα ὡς καλ-- 
λει διαφέρον τῶν στοιχείων προφέρη" τοῦτο γὰρ οὐχ 

ἁπλοῦν ἀλλὰ σύνθετον ix τῶν τεττάρων στοιχείων κατ᾽ 
αὐτὸν συνέστηκε), δῆλον ἐκ τούτων (οἶμαι) παντὲ ὡς οὐ 

τέσσαρα καὶ μόνον εἶναι σώματα τὰ ἐξ ὧν πᾶς ὁ κό- 
σμος συνέστηκε βούλεται, ἀλλ᾽ οἱονεὶ καὶ μαντικῶς προ-- 
ανήρηχε τὴν ὑπ᾽ “Πριοτοτέλους τῷ παντὶ μέλλουσαν τοῦ 

πέμπτου σώματος εἰςάγεοϑαι φύσιν. τάχα δ᾽ ἄν τις 

ἀληϑέστερον εἰπεῖν ἔχοι ὡς ἤδη τοῦ ἰδίου μαϑητοῦ προ-- 

αἰοϑόμενος ἐν ταῖς κοιναῖς (οἷα φιλεῖ) συνουσίαις ἀν-- 

τειπόντος αὐτῷ χαὶ μὴ συγχωροῦντος ἐκ τῶν τεσσάρων 

στοιχείων τὸν οὐρανὸν συνεστάναι, ἀλλ ἤδη προειςηγη-- 

σαμένου περὶ τοῦ πέμπτου σώματος ὑπόληψιν, ἐξ οὗ 

τὸ οὐράνιον εἶναί φησιν ἐκεῖνος διά τε τὸ διάφορον τῆς 

κινήσεως xai τὸ μηδὲν ὑπὸ τούτων φαίνεσθαι πάσχοντα, 
τὴν ἐχείνου δόξαν ὁ Πλάτων ἀποχρουόμενος οὐδενὶ συγ-- 

χωρεῖν ἔφη καλλίω τούτων τῶν τεσσάρων ὁρώμενα σώ-- 

ματα εἶναί που a ἕν γένος ἕκαστον, μόνον οὐχὲ λέγων 

ὕτι, εἰ καὶ ἔστε κάλλιον τὸ οὐράνιον σῶμα τῶν στοι- 

χείων διὰ τὰς ἐξαιρέτους ἐν αὐτῷ δυνάμεις, ἀλλὰ οὐχὶ 
τῷ ἑτέρας εἶναι σωμάτων φύσεως τοιοῦτόν ἔστιν ἀλλὰ τῷ 

τε P» τῆς τούτων καϑαρωτάτης τε καὶ λεπτομερεστάτης 
συνεστάναι μοίρας xci τῇ τῆς ἀρίστης χράσεως ἀῤῥήτῳ 

ἀϊδιότητι. καὶ γὰρ ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν συνθέτοις σώμασι, 

τοῖς ὁμολογουμένως ἐκ τῶν στοιχείων τούτων συνεοτῶ-- 
σι, πολλὰ καὶ ϑαύματος ἄξια ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγγίνε-- 
ται, ὧν οὐδὲν ἐν roig ἁπλοῖς ἐνυπάρχον φαίνεται. δυ-- 

νάμεις τε y&Q μυρίαι καὶ λόγου χρείττονες ὑπὸ τῆς δια-- 

φόρου κράσεως τοῖς συνϑέτοις ἐγγεννῶνται σώμασε, συμ-- 

πάϑειαί τε ἄλλων πρὸς ἄλλα καὶ ἀντιπάϑειαι, χρωμά-- 
τῶν τὲ χαὶ ποιοτήτων ἄπειροι διαφοραὶ κινήσεών τε καὶ 

ἀλλοιώσεων ἐξηλλαγμένα τε εἴδη, ὡς ἡ πεῖρα αὐτὴ καὶ 
οἱ τὰ φυσικὰ ἡμῖν ἱστορήσαντες γράφουσιν, ὧν οὐ καὶ- 
ρὸς μνήμην ἐν τῷ νῦν ποιεῖσϑαι. τί οὖν ϑαυμαστὸν εἰ 

καὶ ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι διά τε τὴν τῶν συνϑέντων 

στοιχείων χαϑαρότητά τε καὶ λεπτομέρειαν καὶ διὰ τὴν 

τῆς κράσεως ἀρίστην συμμετρίαν ἰδιότητές τινες ἄῤῥητοι 
ὥςπερ xai ἐν ἄλλοις ἐγγεγόνασιν, ἃς ἐν τοῖς ἁπλοῖς ἰδεῖν 

οὐκ ἔστιν; διὰ ταῦτα τοίνυν ὃ Πλάτων οὐχ εἶπεν οὕτως 

ἁπλῶς, ὅτι καλλίω τούτων οὐδενὶ συγχωρήσομεν δρώμενα 
σώματα εἶναί που, ἀλλ ἀκριβῶς προςϑέηκε κατὰ ἕν γέ- 
vog ἕχαοτον, τουτέστιν ἁπλοῦν καὶ ἄμικτον πρὸς ἕτερον, 

ἕνα μή τις τὰ ἐκ τούτων συγκείμενα εἰς ἔλεγχον προφέ- 

Qr τοῦ λόγου, ὧν εἶναι καὶ τὸν οὐρανὸν ὃ Πλάτων βού-- 
λεται. Τούτων οὖν οὕτως ἀποδεδειγμένων καὶ ὑπὸ το-- 
σούτων Πλατωνικῶν ἀνδρῶν μεμαρτυρημένων, τίς οὐκ ἂν 
ὑπερεχπλαγείη τὴν ὑπερβολὴν τὴν ἀναιδείας, ὅπερ τοῦ 

λόγου καταρχόμενος ἔλεγον, τῶν τολμησάντων εἰπεῖν ἢ 

ὕτι οὐκ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων σύνϑετον εἶναί φησι 

τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων, ἀλλ οἷδε xai αὐτὸς τὴν ὑπ᾽ 

᾿Ἡριοτοτέλους ἐπινοηϑεῖσαν τοῦ πέμπτου σώματος φύ- 
σιν, ἢ πάλιν τῶν συγχωρούντων μὲν ἐκ τῶν τεσσάρων 

στοιχείων λέγειν αὐτὸν συνεστάναι τὰ οὐράνια, μὴ τῷ 

ϑερμῷ δὲ τὸ οὐράνιον πῦρ χαρακτηρίζειν Πλάτωνα ἢ τῷ 
ψυχρῷ τὸ ὕδωρ, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ 
οτοιχείων ἕκαστον αἷς καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν στοιχεῖα ποιότη-- 
σι χαραχτηρίζεσϑαι; ἀλλὰ γὰρ ἵνα μηδὲν τῶν oz αὐτῶν 
κομψῶς εἰς παρεξήγησιν τῆς Πλάτωνος διανοίας ἀναπε-- 

πλασμένων ἀνέλεγκτον καταλίπωμεν, μικρὸν ἔτι συγγνῶ-- 

ναι ἡμῶν τῇ περὶ ταῦτα ἐνδιατρίβουσιν ἀδολεσχίᾳ τοὺς 

ἐντυγχάνοντας ἀξιῶ. πέντε γὰρ ὄντων τῶν ὑπ᾽ εὐθϑυ-- 

γράμμων καὶ ὁμοειδῶν ἐπιπέδων συνισταμένων στερεῶν 

σχημάτων, κύβου, πυραμίδος, ὀκταέδρου τε καὶ εἰχοσαέ-- 

δρου χαὶ δωδεκαέδρου (ταῦτα γὰρ μόνα ἁπλᾶ στερεὰ 
εἶναι σχήματα τοῖς περὶ ταῦτα δεινοῖς ἀποδέδεικται), 
γεωμετρικώτατος ὧν ὃ Πλάτων καὶ μηδὲ ἐν τῇ τῶν φυ- 

σικῶν διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ γεωμετρίαν μεθόδου ἐκτὸς 

εἶναι βουλόμενος, καὶ συμβολικώτερον ἐξ ἐπιπέδων τὰ 
τῶν στοιχείων γεννῶν σώματα, τὸ μὲν κυβικὸν σχῆμα τῇ 
γῇ ἀφορίζει, τὴν δὲ πυραμίδα τῷ πυρί, τὸ εἰκοσάεδρον 
τῷ ὕδατι, τὸ ὀκτάεδρον τῷ ἀέρι. λειπομένου δ᾽ ἔτι τοῦ 
δωδεχαέδρου σχήματος, τούτῳ (φησὶν ὁ Πλάτων) εἰς τὸ 

πᾶν αὐτῷ ὁ ϑεὸς κατεχρήσατο. οἱ δὲ τὸ ἑαυτοῖς δοχοῦν 

à 
* 
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πανταχόϑεν xol οὐ τὸ ἀληϑὲς συνάγειν μηχανώμενοι διὰ 

τοῦ δωδεκαέδρου φασὶ σχήματος τὴν πέμπτην αὐτὸν τοῦ 

στοιχείου φύσιν αἰνίττεσθαι, ἐξ ἧς τὰ οὐράνια γεγονέναι 
σώματα, ὥςτε πρὸ ᾿Αριστοτέλους, φασίν, ὃ Πλάτων τὸ 

πέμπτον στοιχεῖον ἐγίνωσκεν. χαίτοι γε Πλάτων οὐκ εἰς 

τὴν τῶν οὐρανίων δημιουργίαν τῷ δωδεκαέδρῳ φησὶ τὸν 

ϑεὸν καταχρήσασϑαι, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πᾶν, τουτέοτιν εἰς τὸν 

ὅλον κόσμον. qnoi y&o ἐν Τιμαίῳ ἐπὲ λέξεως ταῦτα, ἔτι 

δὲ οὔσης ξυστάσεως --- βλέψας ἕτερα δοξάσει““. ὅτι μὲν 

οὐκ εἰς τὰ οὐράνια τῷ δωδεκαέδρῳ σχήματι τὸν ϑεὸν ὁ 
Πλάτων φησὶ καταχρήσασϑαι, ἀλλ᾿ εἰς τὸ πᾶν, δῆλον ἐκ 

τῶν αὐτοῦ λέξεων γέγονεν. ὁ δὲ οὐρανὸς οὐκ ἔστι τὸ πᾶν, 

ἀλλὰ τοῦ παντὸς μέρος" καὶ ἐκ τῶν φϑασάντων ἐναργῶς 

δέδειχται ὡς σύνϑετον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν 

οὐρανὸν εἶναι ὃ Πλάτων βούλεται, καὶ οὐχὲ τῶν τεσσάρων 

ἕτερον. τὴν δὲ τῶν προχειμένων ῥητῶν τοῦ Πλάτωνος 
ἀκριβεστέραν ἐξήγησιν, ὅτῳ φίλον, καὶ παρὰ τῶν προῦ- 

πομνηματισαμένων λαβεῖν ἔξεστι. καὶ ἡμεῖς δὲ συντόμως 

τὴν ἐκείνων εἰς τὰ προκείμενα διάνοιαν ἐκϑησόμεϑα. καὶ 

γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς Πλάτωνος λέξεως παντὶ δῆλόν ἐστι, τί 

ποτε αὐτῷ βούλεται ἡ τῶν πέντε σχημάτων συμβολικὴ 

διδασκαλία, ὅτι οὐ πρὸς ἔνδειξιν τοῦ ἐκ πέντε σωμάτων 
ἁπλῶν τόδε τὸ πᾶν συνεστάναι, ὡς οἱ περὶ ᾿“ριστοτέλην 
ὑπέϑεντο. ἔφϑη γὰρ εἰπὼν ἤδη Πλάτων, περὶ τῶν τεσ-- 
σάρων στοιχείων διαλεγόμενος, ὅτε ,,οὐδενὲ συγχωρησό-- 
μεϑα καλλίω τούτων ὁρώμενα σώματα εἶναί που κατὰ 
ἕν γένος ἕχαστον ὃν.“ ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολλὴ γέγονε τοῖς ἀρχαν- 

οτέροις ἡ ζήτησις πότερον εἷς ἐστὴν ὃ κόσμος ἢ πλείο-- 
veg ἢ ἄπειροι, καὶ οἵγε περὶ Δημόκριτον ἀπείρους εἶναι 

κόσμους ὑπέϑεντο, φηοὶν ὁ Πλάτων, ὅτι, εἴπερ ὅλως 

ἀπορεῖν περὶ τούτων δέοι, οὐκ ἀπορητέον, εἰ ἄπειροί 
εἰσιν οἵ κόσμοι (ἀπείρου γὰρ ὄντως, φησί, τοῦτο xai οὐκ 

ἐπιστήμονος ἀνδρὸς ἂν εἴη τὸ πρόβλημα), ἀλλὰ μή- 

ποτε πέντε εἰσὶν οἱ χόσμοι διὰ τὸ πέντε εἶναι τὰ ἁπλᾶ 
στερεὰ σχήματα, ἑκάστου κόσμου χαϑ' ἕν τι τῶν σχη- 

μάτων χαραχτηριζομένου, ὥςπερ ἀμέλει τὸν κατὰ τὸ 
δωδεχάεδοον ἐχαρακτήρισεν. ὅπερ οὐδὲ αὐτῷ δοκεῖ τῷ 
Πλάτωνι" ἕνα γὰρ μονογενῆ τὸν χόσμον εἶναι βούλε-- 

ται. πρὸς δὲ τούτοις χαὶ τοῦτο καλῶς τοῖς προῦπο-- 

μνηματισαμένοις ἔδοξεν, ἐξ αὐτῶν κινουμένοις τῶν Πλά-- 

τωνος, ὡς x«i τούτῳ ἂν τῷ κόσμῳ ἁομόσειεν ἡ τῶν 
πέντε σχημάτων εἰχών....... Bekk.] 

SCHOLIA IN TIMAEUM LOCRUM. 

P. 96. B. C. ζήτει τὰς διαιρέσεις £v τῷ τέλει τοῦ τοι- 

ovrov λόγου. Φ, qui eo loco haec apponit: 

a B y ὃ 

'πρὸς πο νει 

ἐπίδοη [“ | in: [ἐπόγδοος 

τπὸ υλβ | quB 

᾿ : 

1 ε ς t ?] 
rdi yai | yx ye 

Ed ] edt πα λϑ' 
ἐδ οβ 

ϑ ͵ το iB 

( «£o | Wecd | ( axóà apvg 

9: " e) 
Uy εὃ ΠῚ ες 

( agis ( Qu ( aos ) ( an 

μὸ ρὲβ on eQ ) 

[4 ul v9 x 

( αὙΤᾺμδ J Bua ( γμξ βτὸ 
σις ρὸ ρλϑ. ριξ 

xo xg xy χὸ 

( βψΨΤᾺβ ( BINS ) "e yof ( yrs 
07 TXÓ Qrs τπὸ 

κε xg m 

Ι ΤΟΊΗ Ὶ ὅτοδ ) » tgztÓ 
NES ἧς gió ( C5 ) 

πῆ |j 

xó À λὰ AB 

( ἐφλβ Us sou ( sofa s 7NB 
zn j^ vil τνα 

λγ λε ἃς 

yos nis ( b ( ατξη 
ὡξὸ CZINoB vin «ovg 

ἐπίτριτος τοῦ πρώτου ὃ Qu: ὑπερέχει yàg αὐτοῦ roig 
ρπη, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὀγδόου τοῖς σνς. ἔστι δὲ 
χαὶ ἡμιόλιος τοῦ πρώτου ὁ ue ὑπερ χεὶ 7ὰρ αὐτοῦ 
τοῖς 09g, καὲ αὐτὸς τοσούτοις ὑπερέχεται ὑπὸ τοῦ ψέη. 

ἐπίτριτος τῷ ὀγδόῳ, ὃς ἣν τῷ πρώτῳ ϑσδτηδανι καὶ τῷ 

τρίτῳ deme κατ᾽ ἀριϑμητικήν. d ὑπερέχει δὲ δὲ αὐτῷ gus. ὁ 

δὲ αὐτὸς ἔσται | μέσος τῷ τε ψξη καὶ τῷ αφὶς. ἡμιόλιος 

τοῦ ὀγδόου ὃ aQvB, ὑπερέχει δὲ τπὸ. ὃ δὲ αὐτὸς μέσος 

κατ ἀριϑμητικήν' τοῦ μὲν yo ὑπερέχει, ὑπὸ τοῦ δὲ 

ὑπερέχεται. τοῦ ἀφὶς ἡμιόλιον τοῦ τὰ, ὅς ἐστιν ἁρμο-- 

γνικὸς τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου διαστήματος. ἐπίέτρι-- 

τὸς τοῦ αρνβ, ὃς ἦν μέσος κατ ἀριϑμητικὴν δευτέρου 

καὶ τετάρτου διαστήματος. ὑπερέχει δὲ αὐτοῦ qoc. ὁ 
δ᾽ αὐτὸς μέσος καϑ' ἁομονιχὴν τοῦ τρίτου καὶ ἐνάτου 
διαστήμῶτος: τῷ γὰρ ἡμίσει ὑπερέχει τε TOU τρίτου i 

ὑπερέχεταει ὑπὸ τοῦ ἐνάτου" ὑπερέχει μὲν gos, ὃ ἦν 

τρίτου, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ τσοῦς: ἐπόγδοος ὁ Bunt 

τοῦ d μεῖζον ἡμιτόνου διέχων ἀπὸ τοῦ wj, ἔλαττον δὲ 

ἀπὸ τοῦ x. ἐπεὶ γὰρ τόνον μὲν αὐτὸς ἀπέχει ἀπὸ coU 

it, 6 δὲ d ἀπὸ τοῦ uj τὸ λεγόμενον ἔλαττον ἡμίτονον, 

πάντως τὸ λοιπὸν τοῦ τόνου ᾿οὗτος ἀπέχει ἀπὸ τοῦ 

τῆ. τοῦτο δ᾽ ἦν μξιξον ἡμετόνιον ἀφαιρεϑέντος ἐλάτ-- 

τονος. πάλιν δ᾽ ἐπεὶ ὃ τῆ τόνον ἀπέχει τοῦ ιζ, τὸ δὲ 

μεῖζον ἡμιτόνιον ὁ iB ἀπέχει τοῦ wv], τὸ καταλειπόμε-- 
vov αἴτημα ἐφέξει τοῦ u. τοῦτο δ᾽ ἦν ἔλαττον ἡμιτό- 

ἡμιόλιον ὁ βτὸ τοῦ ig, ἐπόγδοος δὲ τοῦ wj. ὁ 
γὰρ «9 συμπληροῦται ὡς δέδεικται ἐλάττονι καὶ μείζονι 

ψιον. 

ἡμιτονίῳ ἐπίτριτος δὲ τοῦ ς, ὃς ἦν μὲν ἡμιόλιος τοῦ 

. μέσος δὲ τοῦ γοβ καὶ τοῦ Q^ ὑπερέχει γὰρ καὶ 
ὑπερέγεται. 
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Ibid. D: JVwxolaov: Ἐὰν ὀρϑογωνίου τριγώνου uta 

τῶν περιεχουσῶν πλευρῶν τὴν ὀρϑὴν δυνάμει τριπλα-- 

σίων ἢ τῆς λοιπῆς, τουτέστι ped" ἧς περιέχει τὴν ὁρ- 

ϑήν, ἔσται ἡ μὲν ὀρϑὴ γωνία ἡμιόλιος μὲν τῆς γωνίας, 

ἣν ὑποτείνει ἡ μείζων τῶν περιεχουσῶν τὴν ὀρϑήν, τρι- 

πλασίων δὲ τῆς γωνίας, ἣν ὑποτείνει ἡ ἐλάττων τῶν πε-- 

ριεχουσῶν τὴν ὀρϑήν, αὐτὴ δὲ ἡ γωνία, ἣν ὑποτείνει ἡ 

μείζων, διπλασίων τῆς γωνίας, ἣν ὑποτείνει ἡ ἐλάττων. 

ἔστω ὀρϑογώνιον 

« 

ὀρϑὴν ἔχον τὴν πρὸς 

β y 
τῷ α γωνίαν, καὶ ἔστω ἡ αγ δυνάμει τριπλασίων τῆς ef. 

τρίγωνον τὸ αβγ, 

λέγω ὅτι ἡ μὲν πρὸς τῷ c γωνία ἡμιόλιός ἐστι τῆς πρὸς 
τῷ β, τριπλασίων δὲ τῆς πρὸς τῷ γ, ἡ δὲ πρὸς τῷ β 

τυιπλασίων τῆς πρὸς τῷ y. περιγεγράφϑω γὰρ περὶ τὸ 
«fy τρίγωνον ὀρϑογώνιον τὸ Boy ἡμικύκλιον. καὶ ἐπεὶ ἡ 

ay δυνάμει τριπλασίων ἐστὶ τῆς αβ, αἵ ἄρα ay «B δυ- 

νάμει τετραπλασίους εἰσὶ τῆς αβ, καὶ ἔστιν ἡ By Óvva— 

μει ἴση ταῖς Ba αγ, καὶ ἡ βγ ἄρα δυνάμει τετραπλα-- 

σίων ἐστὶ τῆς αβ. μήκει ἄρα τῆς αὐτῆς διπλασία. ἕξα-- 

γώνου ἄρα ἰσοπλεύρου ἐστὶν ἡ «B, καὶ ἔστιν ἡ By διά-- 
μετρος, δυναμένη τὰς βὰ ay ἑξαγώνου οὔσης τῆς c. 

τριγώνου ἄρα ἰσοπλεύρου ἡ «y. διπλασίων ἄρα 7| «y 
περιφέρεια τῆς αβ περιφερείας, καὶ ἐπεὶ ἡ βαγ περιφέ- 

ρεια ὑποδιπλασίων ἐστὶν ὅλης τῆς τοῦ κύκλου περιφε-- 

ρείας, ἡ δὲ τοῦ κύχλου περιφέρεια τριπλασίων ἐπὶ τῆς 

cy περιφερείας καὶ ἐξ ὑποδιπλασίου δὲ zai τριπλασίου 

σύγκειται ὃ ἡμιόλιος, ἡ βαγ ἄρα περιφέρεια ἡμιόλιός ἐστι 
τῆς «y περιφερείας, καὶ βέβηκεν ἡ μὲν πρὸς τῷ « γω- 
vía ἐπὶ τῆς oy περιφερείας, ἡ δὲ πρὸς τῷ β ἐπὶ τῆς 

cy. ἐν δὲ τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ γωνίαι τὸν αὐτὸν ἔχουσι 
λόγον ταῖς περιφερείαις, ig! ὧν βεβήκασιν. ἡμιόλιος 
ἄρα ἡ πρὸς τῷ α γωνία τῆς πρὸς τῷ β. διὰ τὼ αὐτὰ 
δὴ xoi ἐπεὶ διπλασία δέδεικται ἡ αγ περιφέρεια τῆς αβ 

περιφερείας, διπλασίων ἄρα καὶ ἡ πρὸς τῷ β γωνία τῆς 

πρὸς τῷ y. καὶ ἐπεὶ ἡ πρὸς τῷ c γωνία ἡμιόλιος τῆς 
πρὸς τῷ β, ἡ δὲ πρὸς τῷ β διπλασίων τῆς πρὸς τῷ γ, 
xai ἐξ ἡμιολίου δὲ καὶ διπλασίου σύγκειται ὁ τριπλά-- 

σιος, καὶ ἡ πρὸς τῷ € ἄρα γωνία τριπλασία τῆς πρὸς 
τῷ y. ἐὰν ἄρα ὀρϑογωνίου τριγώνου ua τῶν περιεχου-- 
σῶν πλευρῶν τὴν ὀρϑὴν δυνάμει τριπλασίων ἢ τῆς λοι- 
πῆς, τουτέστι eO ἧς περιέχει τὴν ὀρϑήν, ἔσται ἡ μὲν 

ὀρϑὴ γωνία ἡμιόλιος μὲν τῆς γωνίας ἣν ὑποτείνει v. τ. E. 

ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

SCHOLIA IN CRITIAM. 

P. 108. E. μελλητέον] ὑπερϑετέον ἐστίν. 
P. 109. C. σημείωσαι τὸ ἐκ πρύμνης, οἶμαι, τὸ iv- 

δοϑεν. 

P. 110. D. ᾿Ισϑμὸς γῆ στενὴ xoi ἀμφιϑάλασσος, «o9 
ἣν ἡ A yate τῇ Πελοπυννήσῳ συνάπτεται. 

D. Κιϑαιρὼν ὄρος Βοιωτίας, Πάρνης δὲ ὄρος μεταξὺ 

᾿“ττικῆς καὶ Βοιωτίας, πλησίον Πανάκτου. 

SCHOLIA IN TIMAEUM LOCRUM, CRITIAM ET PARMENIDEM. 

E. 1290709 πόλις Βοιωτίας. 
E. ᾿“σωπὸς ποταμὸς Βοιωτίας. 

P. 111. B. φελλεὺς τόπος σχληρὸς ποσῶς καὶ πετρώ-- 

δης, συνεργὴς δέ. οἱ δὲ τὸν ἐξ ἐπιπολῆς πετρώδη. 

B. σᾶ τὰ σῶα μονοσυλλάβως φασὶν Avril, καὶ τὸν 
σῶον σῶν. χαὶ ἡ σώα σᾶ παρ᾽ αὐτοῖς. 

P. 112. A. Ἠριδανὸς καὶ "Diog καὶ ἀλλαχοῦ μέν, 
ἀλλ᾽ οὗτοι ἐν τῇ “Δ ττικῆ. 

A. Πνὺξ τόπος ᾿4ϑήνησιν, ἐν ᾧ ἐκκλησίαι ἐγίγνοντο 

πάλαι μὲν πᾶσαι, ὕστερον δὲ ἅπαξ, ὅταν τὸν στρατηγὸν 
χειροτονῶσιν. ἐκλήϑη δὲ οὕτως ἤτοι ἀπὸ τοῦ πυχνοῦσϑαι 

τὸν ὄχλον ἐκεῖ, ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνὰ εἶναι τὰ περὶ αὐτὴν οἷ-- 
κήματα. 

A. «“υχαβηττὸς ὄρος τῆς ᾿Αττικῆς. εἴρηται δὲ οὕτως 

διὰ τὸ λύκοις πληϑύειν. 

B. ξυσσίτια τὰ δεῖπνα, ἃ ow) ποιοῦνται “ακεδαιμό-- 

γιοι. καλεῖται δὲ καὶ φιλίτια, ἐπεὶ φιλίας συναγωγά ἔστιν. 

D. εὐκρὰς εὔκρατος, ἢ εὐκέφαλος, ὡς Εὐριπίδης .4»-- 
τιόπῃ. 

P. 115. B. ἀκρόδρυα κοινῶς οἱ τῶν δένδρων καρποί. 
B. μεταδόρπια] ἐπίδειπνα. 
B. τὸ πλέϑρον ἐστὲ ποδῶν Ec' δίμοιρον. 
D. στάδιόν ἐστι μέρος τι μιλίου ἕβδομον τεσσαρες-- 

χκαιδέχατον" τὸ γὰρ μίλιόν ἐστι ζἴθ' στάδια. 

Ῥ. 116. C. φιτῦσαι ἐπὶ τοῦ πατρός, ἐπὶ δὲ μητρὸς 

γεννῆσαι. καὶ φυιτύων ὁ γεννῶν, καὶ τὸ γέννημα φῖτυ, ὡς 

Εὔπολις Αὐτολύκῳ" 

ἀτὰρ ἤγαγες καινὸν .. φῖτυ τῶν βοῶν. 

——— e. —— — 

SCHOLIA IN PARMENIDEM. 

P. 126. A. Κλαζομεναὶ πόλις Tov(ac. 

E. Μελίτη δῆμος Κεκροπίδος. 

P. 197. A. B. ἡ τῶν Παναϑηναίων ἑορτὴ καὶ ὃ ἀγὼν 
ἐτέϑη μὲν πρῶτον ὑπὸ υιχϑονίου τοῦ Ἡφαίστου καὶ 
τῆς ᾿ϑήνης, ὕστερον δὲ ὑπὸ Θησέως συναγαγόντος τοὺς 

δήμους εἰς ἄστυ. ἄγεται δὲ ὁ ἀγὼν διὰ πέντε ἐτῶν. καὶ 
ἀγωνίζεται παῖς Ἴσϑμια, οὐ πρεσβύτερος, καὶ ἀγένειος 

ἀνήρ. τῷ δὲ νικῶντι διδόασιν ἔλαιον ἐν ἀμφορεῦσι, καὶ 

στεφανοῦσιν αὐτὸν ἐλαίᾳ πλεχτῇ. 

B. παιδικά] καὶ ἐπὶ ϑηλειῶν καὶ ἐπὶ ἀῤῥένων igu- 
μένων ἡ λέξις εὕρηται, χατὰ μεταφορὰν δὲ τὴν ἀπὸ 
τούτων xal ἐπὶ πάντων τῶν σπουδαζομένων πάνυ" ὡς 
καὶ ἐν Φαίδρῳ λέγεται, ἐσπούδακας, ὦ Φαῖδρε, ὅτε σου 

τῶν παιδικῶν ἐπελαβόμην, ἐρεσχηλῶν σε.“ ἡ δὲ λέξις ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῶν ἀσελγῶς ἐρωμένων. 

C. Κεραμεικῷ] τόπος ᾿4ϑήνησιν, ἔνϑα καὶ οἱ πόρνοι 
προειστήχεισαν. εἰσὶ δὲ δύο Κεραμεικοί, ὁ μὲν ἔξω τεί- 

χους, 0 δὲ ἐντός. 

P. 198. C. “άκαιναι σκύλακες] ἃς ἡ συνήϑειαω «ακω-- 
νιχάς φησιν. X. 

P. 130. B. ἄγασϑαι] ϑαυμάζεσϑαι. 
D. ἔϑραξε] ἐτάραξεν, ἠνώχλησεν, ἔνυξεν. (el ϑυμὸν 

ἐκίνησεν, τὰς φρένας διέσεισεν. QC.) 
Ῥ. 181. B. ἡδέως] ἀντὲ τοῦ κατὰ φύσιν νῦν. σημαένεν 

δὲ ἔστιν ὅτε καὶ τὸ εὐήϑως καὶ τὸ γελοίως. 

LL 



SCHOLIA IN PARMENIDEM ET SYMPOSIUM. 

P. 133. B. ἀπέϑανος] &vri τοῦ δύςκολος καὶ μὴ ὅᾳ- 
δίως πειϑόμενος. 

P. 135. A. καὶ ὁριεῖταί τις αὐτὸ τι ἕχαστον εἶδος] 
Sch. Πρόχλου: Τὸ αὐτὸ ἕκαστον εἴρηται πολλάκις ὡς 

τὴν ἁπλότητα xai τὴν αὐλίαν ἐνδείκνυται καὶ τὴν xa— 
ϑαρότητα τῶν ἰδεῶν" αὐτὸ γάρ ἐστιν ἕκαστον τὸ ἕαυ-- 

τοῦ χαὶ μὴ ἄλλο ὃν μὴ δὲ ἀλλοτρίως τοῦτο ὃ καλεῖ-- 
ται προςονομαζόμενον. Schol. cod. Paris. 1812. 

E. οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἐπισκοπεῖν] Schol. 

IlgóxÀou* ἔοικεν ἡ πλάνη 4 δηλοῦν" ἢ πλῆϑος ἐνεργει-- 
Qv, κἂν ὁμοῦ πᾶσαι ὦσιν" ἢ πλῆϑος μεταβατικόν" ἢ 
πλῆϑος ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων εἰς τὰ ἀντικείμενα χω-- 

goUr* ἢ πλῆϑος ἀτάκτων κινήσεων. Τούτων δὲ τεττά-- 
oo» ὄντων T διαλεκτικὴ λέγεται γυμνασία πλάνη κατὰ 

τὸ τρίτον, 'ὁδεύουσα διὰ τῶν ἀντικειμένων ὑποϑέσεων. 
Schol. cod. Paris. 1812. 

P.136.D. τὸ δεινότερον οὐχ ὡς ἰσχυρότερον ἄπο-- 

ρον, ὡς εἰώϑασι δεινοὺς λέγειν τοὺς χρατοῦντας τῇ δυ-- 
γάμει τῶν λόγων, ἀλλ᾿ ὡς μείζονος δείματος καὶ εὐλα- 
βείας τοῖς νοῦν ἔχουσιν ἀξιον. 

D. ἄλλως τε καί] μάλιστα. 
E. τὸ τοῦ μελοποιοῦ Ιβύχου ῥητόν. Ἔρως αὐτέ με 

χκυανέοισιν ὑπὸ βλεφάροις τακερὰ ὄμμασι δερχόμενος, κη-- 

λήμασι παντοδαποῖς εἰς ἄπειρα δίχτυα Κύπριδος βαλ-- 

λει. ἡ μὰν τρομέω νιν ἐπερχόμενον, ὥςτε φερέζυγος ἵπ-- 
zog ἀεϑλοφόρος ποτὶ γήραϊ ἀέκων σὺν ὄχεσφι ϑοοῖς εἰς 

ἅμιλλαν ἔβα. 
P. 137. A. διωνεῦσαι) περαιωϑῆναι. 

P. 139. A. ἀνήσει) ἀφήσει, ἢ ἀναπείσει. 
D. ἀλλ εἰ τὸ ἕν zai ταὐτὸν μηδαμῇ διαφέρει) 

ἀποσχευάζεται, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀντιστρέφον πρὸς τὸ 

ταὐτὸν τὸ ἕν᾽ τὸ ἕν ἄρα ταὐτὸν ἑαυτῷ ὃν ὡς μετέ- 
χον ταυτότητος. ἔστι δὲ δὲ ἀδυνάτον ὁ συλλογισμός" 

ὁ δὲ σύμπας λόγος κατὰ Πρόκλον τοιοῦτός ἐστι" πᾶν 
τὸ ταὐτόν τισιν ὃν ἢ μετέχει ταυτότητος ἢ αὐτοταυ- 

τόν ἐστιν. Τὸ δὲ ἕν οὔτε μετέχει ταυτότητος ὡς ἀλλης 

οὔσης, ἵνα μὴ μετέχον ἄλλου του παρὰ τὸ ἕν, ἢ οὐχ 
ἕν, οὔτε ἔστιν αὐτοταυτότης᾽ οὐ y&Q οἷς ὑπάρχει ταυ-- 

τότης τούτοις καὶ τὸ ἕν. τὸ γὰρ πολλὰ τοῖς πολλοῖς 

ταὐτὰ εἶναι δυνατώ, ἕν δὲ εἶναι οὐ δυνατόν, ἕως ἂν 5 

πολλά" οὐκ ἄρα τὸ ἕν ταυτότης οὔτε ὡς μετέχον ταυ-- 

τότητος εἶναι δυνάμενον ταὐτόν. Schol. cod. Paris. 

1812. 

Ρ, 142. B. ὅρα δὴ ἐξ ἀρχῆς x. τ. λ.] ἡ δευτέρα ὑπό-- 
ϑεσις ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ἄχρας ἑνώσεως τῶν νοητῶν ἀρ- 

ἐαμένη xai παραδιδοῦσα τὴν τῶν γένεσίν τε καὶ πρόο- 

δον, πρόεισι μέχρι τῆς ἐχϑεουμένης οὐσίας διαιρουμένη 

εἰς ὅλας τὰς τοῦ ἑνὸς ὄντος προόδους. Schol. cod. 
Paris. 1812. 

P.157. B. ἕν, εἰ ἔστιν, ἄρα οὐ σκεπτέον] ἀρχὴ τῆς 

δ' ὑποϑέσεως κατὰ Ταμάσκιον. Schol. cod. Paris. 1812. 

Ρ, 159. B. οὐκοῦν εἰ ταῦτα μὲν ἤδη ἐῶμεν z. τ. À.] 

ἀρχὴ τῆς ε' ὑποθέσεως κατὰ Δαμάσκιον. Schol. cod. 

Paris. 1812. 

Ρ. 160. D. ὧδε ἄρα λεκτέον ἐξ ἀρχῆς] ἀρχὴ τῆς ς΄ 
ὑποϑέσεως κατὰ Δαμάσκιον. Schol. cod. Paris. 1812. 
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SCHOLIA IN SYMPOSIUM. 

P. 172. A. Φάληρον] δῆμος “ἱαντίδος, ἐξ οὗ ᾿4πολ- 
λόδωρος. 

A. ᾿““γάϑω»)] τραγῳδίας ποιητὴς εἰς μαλακίαν σκω-- 

πτόμενος ᾿ΔΠριστοφάνει τῷ Γηρυτάδη. ἣν δὲ Τισαμενοῦ 

τοῦ ᾿“ϑηναίου υἱός, παιδικὰ γεγονὼς Παυσανίου coU 

τραγικοῦ, μεϑ᾽ οὗ πρὸς ᾿Δρχέλαον τὸν βασιλέα ᾧχετο, ὡς 

Μαρσύας ὁ νεώτερος. ἐμιμεῖτο δὲ τὴν κομψότητα τῆς λέ- 

ἕξεως Γοργίου τοῦ ῥήτορος. X. 

P.173. A. 4] “ττικὸν τοῦτο, ἀπὸ τοῦ ἔα συνηρη-- 
μένον. σημαίνει δὲ τὸ fo, τὸ ὑπῆρχον. ἔστι γὰρ ἀπὸ coU 

ἦν κατὰ διάλυσιν ᾿Ιωνικήν. Ὅμηρος" 

εἰ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὖτέ με γῆρας ἱκάνει. 

Β. Κυδαϑήναιον δῆμος ἐν ἄστει τῆς Πανδιονίδος 

φυλῆς. καλεῖται δὲ xai Κύδαϑον. ἐξ οὗ ᾿Πριστόδημος. 

P. 174. A. βλαύτας] ὑποδήματα. οἱ δὲ βλαυτία, σαν-- 
δάλια ἰσχνά. 

Β. αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ δειλῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι. ταύ-- 
τὴν δὲ λέγουσιν εἰρῆσϑαι ἐπὶ Ἡοακλεῖ, ὃς ὅτε εἱστιῶντο 

τῷ Κήϊκι ξένοι ἐπέστη. Κρατῖνος δὲ ἐν ΠΠυλαίᾳ μεταλ-- 

λάξας αὐτὴν γράφει οὕτως" 
οἵδ᾽ «v9 ἡμεῖς, ὡς ὁ παλαιὸς 

λόγος, αὐτομάτους ἀγαϑοὺς ἱέναι 

χομψῶν ἐπὶ δαῖτα ϑεατῶν. 

χαὶ Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γένει. 

P. 176. B. ῥᾷστα] τὸ ἥδιστα ἐνταῦϑα σημαίνει. 
D. Δ͵υῤῥινοῦς δῆμος -Aiyrtóoc, ἀφ᾽ ἧς ὁ Φαῖδρος. 
P. 177. A. παιᾶνας] ἢ τοὺς λεγομένους παιᾶνας 

ὕμνους els ᾿“πόλλωνα ἐπὶ καταπαύσει λοιμοῦ" ἢ Παιήονα 
τὸν τῶν ϑεῶν ἰατρόν. ἢ παιῶνας, ὡς νῦν, ὠδὰς ini εὐτυ-- 

χίᾳ καὶ νίκῃ, διὰ τοῦ ὦ, ἐξ οὗ καὶ παιωνίζειν. 

Ῥ. 179. B. ἡ περὶ τῆς ““λκήστιδος ὑπόϑεσις τοιαύτη 

τίς ἐστιν. ᾿“πόλλων ἡτήσατο παρὰ τῶν Μοιρῶν, ὅπως 

ὁ “Ἄδμητος τελευτᾶν μέλλων παράσχῃ τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

ἑκόντα τεϑνηξόμενον, ἵνα ἴσον τῷ προτέρῳ χρόνον ζήση. 

καὶ δὴ “Ἄλκηστις ἡ γυνὴ τοῦ ᾿«'ὅμήτου ἐπέδωκεν ἑαυτήν, 

οὐδετέρου τῶν γονέων ϑελήσαντος ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἀπο-- 

ϑανεῖν. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ταύτης τῆς συμφορᾶς γενομένης 
Ἡρακλῆς παραγενόμενος καὶ μαϑὼν παρά τινος ϑερά-- 

ποντὸος τὰ περὶ τὴν “ἥλκηστιν, ἐπορεύϑη ἐπὶ τὸν τάφον, 
xai τὸν Θάνατον ἀποστῆναι ποιήσας ἐσϑῆτι καλύπτει 

τὴν γυναῖκα, τὸν δὲ Ἄδμητον ἠξίου λαβόντα αὐτὴν τη-- 

priv" εἰληφέναι γὰρ αὐτὴν πάλης ἄϑλον ἔλεγε. μὴ Bov- 

λομένου δὲ ἐκείνου ἔδειξεν ἣν ἐπένϑει. ἄλλως. “Ἄλκηστις 

ἡ Πελίου ϑυγάτηρ, ὑπομείνασα ὑπὲρ τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς 
τελευτῆσαι, Ἡραχλέους ἐπιδημήσαντος ἐν τῇ Θετταλίᾳ 

διασώζεται, βιασαμένου τοὺς χϑονίους ϑεοὺς καὶ ἀφε-- 

λομένου τὴν γυναῖκα. παρ οὐδετέρω κεῖται ἡ μυϑο- 

ποιία. 

P. 188. B. ᾿“φροδίσιος ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος, ἐπὶ τῶν 

δὲ ἔρωτα ὀμνυόντων πολλάκις καὶ ἐπιορχούντων. μέμνη-- 

ται δὲ ταύτης καὶ Ἡσίοδος, λέγων" 

ἐκ τοῦδ᾽ ὅρκον ἔϑηχεν ἀμείνονα ἀνϑρώποισι 
γνοσφιδίων ἔργων περὶ Κύπριδος, 

καὶ Πλάτων ἐν Συμποσίῳ. 

P. 184. A. βασανίζειν] δοκιμάζειν, διωκρένευν. μετε-- 
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γνήνεχται δὲ ἀπὸ τῆς Δυδῆς λίϑου, δὶ ἧς ὁ χρυσὸς βα- 

σανίζεται, τουτέστι δοκιμάζεται. 

P. 185. C. ἐκ τοῦ παραχρῆμα] ἐκ τοῦ αὐτομάτου, 

ἐκ τοῦ προχείρου. 

C. τὸ τοῦ λυγμοῦ σύμπτωμα ἐπιγίνεται τῷ στομά- 

χῳ διὰ πλήρωσιν ἢ κένωσιν ἢ ψύξιν, ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ 
δῆξιν δριμέων ὑγρῶν καὶ φαρμακωδῶν ταῖς ποιότησιν" 

oUg ἐὰν ἐμῶσιν, αὐτίκα παύονται λύζοντες. πολλοὶ καὶ 

τὸ διὰ τριῶν πεπερῶν., πιόντες ἢ αὐτὸ τὸ πέπερι, ἐὰν 
εὐθέως ἐπιπίωσιν οἶνον, αὐτίκα λύζουσι. καὶ τροφῆς δὲ 

διαφϑαρείσης εἰς δαχνώδη ποιότητα λύζουσιν ἔνιοι. καὶ 

ῥιγώσαντες δὲ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἔνιοι λύζουσι, καὶ 

μάλιστά. γε τοῖς παισὶ συμβαίνει λύζειν συνεχῶς ἐπὶ τῇ 

τοῦ στομάχου ψύξει καὶ τῇ τῆς τροφῆς διαφϑορᾷ. γί- 

νεται δὲ λυγμὸς καὶ ἐν πυρετοῖς καὶ μάλιστα φλεγμαί-- 

νοντος στομάχου ἢ ἑτέρου σπλάγχνου. ψύξεως μὲν οὖν 

προηγησαμένης τοῦ λυγμοῦ ἐπιτίϑει τῷ στομάχῳ ἐν 

ἐρίῳ ἔλαιον, ἐν ᾧ ἑψῶμεν κύμινον, πήγανον, ἀψίνϑιον" 

δίδου δὲ ποτὸν πήγανον μετ᾽ οἴνου ἢ σεύτλου ἡψημένου 
μελιχράτῳ. καλὸν δὲ καὶ τὸ σκιλλητικὸν ὄξος καταῤῥο-- 
φούμενον. τὸ δὲ καστόρειον καὶ τοῖς διὰ ψύξιν λύζουσι 

τελείοις δίδου, καὶ τοῖς ἐπὶ πλήϑει χυμῶν τοῦτο. πά-- 

σχουσι, δὲ ὀξυκράτου κεράτια ιη΄. ὅταν δὲ ὑπὸ πληρώ-- 

σεως λυγμὸς γένηται, ἔμετος τούτοις ἴαμα καὶ τῶν ἄκρων 

τρῖψις καὶ πνεύματος κατοχή. 

D. ἀνακογχυλιάσαι τὸ κλύσαι τὴν φάρυγγα, 0 λέγο-- 

μὲν ἀναγαργαρίσαι. 

E. οὐκ ἂν φϑάνοις] ἐπὶ τῶν εἰς πέρας ἀγόντων ἀξίωσίν 

τινος, μήπω πέρας ἐπιϑέντος αὐτῇ. 

P.186. A. ὡς ἔπος εἰπεῖν] ὡς φαίνεται, ὡς ἐν λόγῳ 
εἰπεῖν. τούτη σχηματίζεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ὡς 

εἰπεῖν ἔπος, καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, καὶ ὡς ἔπος φάναι, xci 

ὡς φάναι ἔπος. ἔτι δὲ καὶ διὰ μιᾶς λέξεως ἐχφωνεῖται, 

οἷον ὡς φάναι καὶ ὡς εἰπεῖν" σημαίνει. δὲ τὸ αὐτό. οἱ δέ 

φασι» ἀντὶ τοῦ ὡς φαίνεται κεῖσϑαι, ἢ ἀντὲ τοῦ ὡς ἐν 

λόγω εἰπεῖν. 

Β. πρεσβεύωμεν]. προτιμῶμεν, μεγαλύνωμεν. 

P. 190. Α. κυβιστὴρ ὃ ὀρχηστής, xai κυβιστᾶν τὸ 

ὀρχεῖσϑαι. 

D. ἀσκωλιάζειν κυρίως μὲν τὸ ἐπὶ τοὺς ἀσχοὺς ἅλ-- 
λεσϑαι ἀληλιμμένους, ἐφ᾽ οὺς ἐπήδων γελοίου ἕνεκα" τι-- 

»ig δὲ xai ἐπὶ τῶν συμπεφυκόσι τοῖς σχέλεσιν ἁλλομέ-- 
νων. ἤδη δὲ τιϑέασι καὶ ἐπὶ τοῦ ἄλλεσϑαι τὸ νεῦρον 

τῶν ποδῶν ἀνέχοντα, ἢ ὡς νῦν, ἐπὲ σχέλους ἑνὸς βαί- 

γνοντα. ἔστι δὲ καὶ τὸ χωλαίνειν. 

P. 191. D. ἐχϑύδιόν ci τῶν πλατέων ἡ ψῆττα, ἐκ δύο 
δερμάτων συγκεῖσθαι τὴν ἰδέαν δοκοῦν, 0 τινες σανδά-- 

λιον καλοῦσιν, οὗ δὲ βούγλωσσον, κακῶς δέ᾽ ἄλλα γάρ 

ἐστι ταῦτα. 

P. 198. A. A(ozou] αἱ λεῖαι καὶ ἐκτετοιμμέναι καὶ 

ἄπυγοι λίαν, xai οἱ διαπεπρισμένοι ἀστράγαλοι. οἵ τε 

᾿΄ϑηναῖοι λίσποι καλοῦνται τῷ ἐκ τῆς ἐν τῷ κωπηλατεῖν 

συνεχοῦς ἐφέδρας αὐτοὺς ἀπογλούτους εἶναι. 

P. 194. B. ὀχκρέβαντα] τὸ λογεῖον, ἐφ᾽ oi οἱ τρα- 

γωδοὲ ἠγωνίζοντο. τινὲς δὲ κιλλίβαντα τρισχελῆ φασίν, 

ἐφ᾽ οὗ ἵστανται οὗ ὑποκριταὶ καὶ τὰ ἐκ μετεώρου λέ- 
γουσιν. 

P. 195. B. ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς 
τὸν ὅμοτον)] imi τῶν τοὺς τρόπους παραπλησίων καὶ 

ἀλλήλοις ἀεὶ συνδιαγόντων, ἐξ Ὁμήρου λαβοῦσα τὴν ἀρ-- 
χήν. μέμνηται δὲ αὐτῆς Πλάτων xai ἐν Agi: καὶ ἐν 

Συμποσίω, καὶ Μένανδρος Σικυωνίῳ. 

D. πέλναται] προςπελάζει, προςεγγίζει. 

Ῥ. 198. A. ἀδεὲς δέος] ἐπὶ τῶν τὰ μὴ ἄξια φόβου 

δεδιότων. ὅμοιον τούτῳ καὶ τὸ ψοφοδεὴς ἄνθρωπος. 

P. 203. D. ἔτης] ἔστωρ, ἐπιστήμων, ὡς ἐνταῦϑα. λαμ-- 
βάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἱτωμοῦ καὶ ϑρασέος. 

P. 205. A. τὸ τέλος oí ᾿“ττικοὺ τάττουσι καὶ ἀντὶ 

τάξεως καὶ τάγματος καὶ δαπάνης, ἔνϑεν ὃ πολυτελὴς 
καὶ εὐτελὴς καὶ ὁ συντελής, xai τὸ sig γάμους ἀνάλω-- 
μα, ὅϑεν τὰ προτέλεια. λέγεται καὶ ἀντὲ ἀρχῆς. Θου-- 

κυδίδης ,προςελϑὼν δὲ τοῖς τέλεσιν,““ ὡς εἰ ἔφη τοῖς ἐν 

ἀρχῇ οὖσι. σημαίνει καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πραγμά- 

των. καὶ τὸ εἰςπραττόμενον ὑπὸ τῶν τελωνῶν χρέος τέ- 
λος καλεῖται. 

P. 206. D. συσπειρᾶται) συστρέφεται. 

D. σπαργῶντι) ὁρμῶντι, ὀργῶντι, ταραττομένῳ, ἢ ἀν-- 
ϑοῦντι. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μασϑῶν πεπληρω-- 

μένων γάλακτος. 

P.208.D. Κόδρος ἦν ἀπὸ Δευκαλίωνος, ὥς φησιν 
Ἑλλάνικος. γίνεται γὰρ Δευκαλίωνος μὲν καὶ Πύῤῥας, 

ὡς δὲ τινές, Διὸς καὶ Πύῤῥδας, Ἕλλην: Ἕλληνος δὲ καὶ 

ὈΟϑρηΐδος Ξοῦϑος, “ἴολος, Δῶρος, Ξενοπάτρα" Αϊόλου 

δὲ καὶ Ἴφιδος τῆς Πηνειοῦ Σαλμωνεύς, Σαλμωνέως δὲ 

xai ᾿Αλκιδίκης Τυρώ, ἧς καὶ Ποσειδῶνος ΙΝηλεύς, ΙΝη-- 

λέως δὲ καὶ Χλωρίδος Περικλύμενος, Περικλυμένου δὲ 

xai Πεισιδίκης Βῶρος, Βώρου δὲ καὶ «Τυσιδίκης Πέν-- 
ϑιλος, Πενθίλου δὲ καὶ ᾿ἀγχιῤῥόης ᾿ἀνδρόπομπος, .4»- 
δροπόμπου δὲ zai Ἡνιόχης τῆς “ρμενίου τοῦ Ζευξίπ-- 

που τοῦ Εὐμήλου τοῦ ᾿“δμήτου Μέλανθος. οὗτος Ἥρα- 

κλειδῶν ἐπιόντων ἐκ Μεσσήνης εἰς ᾿΄ϑήνας ὑπεχώρησε, 
xai αὐτῷ γίνεται παῖς Κόδρος. χρόνῳ δὲ ὕστερον γενο-- 
μένης τοῖς Βοιωτοῖς ἀμφιςβητήσεως πρὸς ᾿᾿Ιϑηναίους, ὡς 

μὲν τινές, περὶ Οἰνόης xai Πανάκτου, ὡς δὲ τινές, περὶ 

Μιελαινῶν, xai τῶν Βοιωτῶν ἀξιούντων τοὺς βασιλέας 

προκινδυνεῦσαι περὶ τῆς χώρας εἷς μονομαχίαν κατα-- 

στάντας, Ξάνϑιος μὲν ὁ τῶν Βοιωτῶν βασιλεὺς ὑποδέ- 
χεται, Θυμοίτης δὲ ὁ τῶν .41ϑηναίων ἀρνεῖται, λέγων τῷ 

βουλομένῳ μονομαχεῖν τῆς ἀρχῆς παραχωρεῖν. Μέλαν-- 

Soc δὲ ὑποστὰς τὸν κίνδυνον ἐπὶ τῷ βασιλεῦσαι τῶν 

᾿ϑηναίων αὐτὸν καὶ τοὺς ἐξ αὐτοῦ, ὁπλισάμενος προ- 
je, καὶ πλησίον τοῦ Ξανϑίου γενόμενος εἶπεν , ἀδικεῖς, 

ὦ Ξάνϑιε, σὺν ἑτέρῳ ἐπ᾿ ἐμὲ ἥκων καὶ οὐ μόνος, ὡς 

ὡμολόγητο.“ Ξάνϑιος δὲ ταῦτα ἀχούσας μετεστράφη, 
ϑεάσασϑαι βουλόμενος, εἴ τις αὐτῷ ἑπόμενος εἴη" xci 

μεταστραφέντα βαλὼν αὐτὸν ἀπέστεινε, καὶ βασιλεὺς τῆς 

᾿Αττικῆς ἐγένετο. ὅϑεν τοῖς “1ϑηναίοις κρατήσασι τῆς 
χώρας ἔδοξεν ἑορτὴν ἄγειν, ἣν πάλαι μὲν ᾿“πατηνόρια, 
ὕστερον δὲ ᾿“πατούρια ἐκάλουν ὡς ἀπὸ τῆς γενομένης 

ἀπάτης. Μελάνθου δὲ Κόδρος γενόμενος ἐκδέχεται τὴν 
βασιλείαν" ὃς καὶ ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀπέθανε τρόπῳ 
τοιῷδε. πολέμου τοῖς Δωριεῦσιν ὄντος πρὸς ᾿4΄ϑηναίους, 
ἔχρησεν ὁ ϑεὸς τοῖς Δωριεῦσιν αἱρήσειν τὰς ᾿ϑήνας, εἰ 
Κόδρον τὸν βασιλέα μὴ φονεύσωσι. γνοὺς δὲ τοῦτο ὃ 
Κόδρος, στείλας ἑαυτὸν εὐτελεῖ σχευῇ ὡς ξυλιστὴν καὶ 

δρέπανον λαβών, ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν πολεμίων προΐει. 
δύο δὲ αὐτῷ ἀπαντησάντων πολεμίων τὸν μὲν ἕνα πα- 

τάξας κατέβαλεν, ὑπὸ δὲ τοῦ ἑτέρου ἀγνοηϑεὶς ὅςτις ἦν, 
A—2-—-BC a. A Ae -. 
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πληγεὶς ἀπέϑανε, καταλιπὼν τὴν ἀρχὴν Μέδοντι τῷ πρε-- 
σβυτέρῳ τῶν παίδων. ὃ δὲ νεώτερος αὐτοῦ παῖς Νηλεὺς 

τῆς δωδεκαπόλεως ᾿Ιωνίας χτιστὴς ἐγένετο. ἀφ᾽ οὗ φασιν 

᾿᾿ϑηναίοις τὴν τῶν Κοδριδῶν εὐγένειαν εἰς παροιμίαν 

περιστῆναι: ,,εὐγενέστερος Κόδρου“ ἐπὶ τῶν πάνυ εὐ-- 

γενῶν. 

P. 211. B. τὸ παιδεραστεῖν ἐπὶ τοῦ παιδείας ἐρᾶν ἀεὶ 

κεύται παρὰ Πλάτωνι. Of. 
P.213. E. ψυχκτήρ] σκεῦος ἔνϑα διανίζουσι τὰ ποτή-- 

qua, ἢ ποτηρίου εἶδος, ὡς Εὐριπίδης Τηλέφῳ. 
Ρ. 314. A. τρίτον μέρος ἡ κοτύλη τῆς χοίνικος. 
P. 215. A. Σιληνοί] Διονύσου χορευταί, παρὰ τὸ σιλ-- 

λαίνειν, ὅ ἐστι σκώπτειν, λεγόμενοι, παρὰ τοὺς πότους. 

B. Σάτυροι] Διονύσου ὀπαδοὶ καὶ οὗτοι, οἵ διὰ τὸ ἐν 

ὄρεσιν οἰκεῖν ἀλουτοῦντες, τράγων σκέλη καὶ τρίχας νομι- 

ζόμενοι ἔχειν παραδέδονται, καὶ ταύτῃ καλεῖσϑαι ἀπὸ 

τοῦ σεσηρέναι τῷ οἴνῳ, τουτέστι κεχηνέναι" φίλοινοι γάρ 

εἰσι. Μαρσύας δὲ αὐλητής, ᾿Ολύμπου υἱός, ὃς τοὺς αὐ-- 

λοὺς A ϑηνᾶς ῥιψάσης διὰ τὸ ἐνασχημονεῖν αὐτοῖς ἀνελό-- 

μενος ἤρισεν ᾿“πόλλωνει περὶ μουσικῆς, καὶ ἡττήϑη, καὶ 

ποινὴν δέδωχε τὸ δέρμα δαρείς" ἀφ᾽ οὗπερ αἵματος ἔῤῥευ-- 

σε ποταμὸς ὁ ἐξ αὐτοῦ ὕστερον Magavas κληϑ είς, 
D. κομιδῇ] κυρίως μὲν τὸ ἐπιμελῶς, ὅϑεν καὶ ὀρεοχό-- 

μος καὶ γεροντοχόμος. ἰσοδυναμεῖ δὲ καὶ τῷ σφόδρα καὶ 

τελέως, κομιδὴ σμικρά -- σφόδρα σμιερά. 
E. κορυβαντιώντω»] ἐνϑουσιώντων, T τινα ὄρχησιν 

ἐμμανῆ ὀρχουμένων. ἀπὸ τῶν Κορυβάντων, oi καὶ τρο-- 

φεῖς καὶ φύλακες καὶ διδάσκαλοι τοῦ Διὸς εἶναι μυϑολο-- 

γοῦνται. τινὲς δὲ τοὺς αὐτοὺς τοῖς Κούρησιν εἶναι φασίν. 

εἶναι δὲ καὶ τῆς Ῥέας ὀπαδούς, ἀπὸ τῶν τοῦ Διὸς δακρύων 
γεγενημένους " ὧν ἀριϑμὸν οἱ μὲν ϑ', οἱ δὲ ( λέγουσιν. 

E. εἰρωνευόμενος]} ὑποκρινόμενος, χλευάζων. 
P. 217. À. ἕρμαιον] τὸ ἀπροςδόκητον κέρδος, ἀπὸ τῶν 

ἐν ταῖς ὁδοῖς τιϑεμένων ἀπαρχῶν, ἃς οἱ ὁδοπόροι κατε-- 

σϑίουσιν. καὶ γὰρ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἔϑος ἣν ἱδρῦσϑαι τὸν 

Ἑομῆν, παρ᾽ ὃ καὶ ἐνόδιος λέγεται. — [Schol. Clark. Gais- 
ford.) 

C. ἤνυτον] ἤνυον, ἐτέλουν. 
E. οἶνος καὶ ἀλήϑεια] ἐπὶ τῶν ἐν μέϑῃ τὴν ἀλήϑειαν 

λεγόντων. ἔστι δὲ ἄσματος ᾿“λχαίου ἀρχή" 
οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλήϑεια. T. 

xai Θεόκριτος. τινὲς δέ φασιν, ὅτε zrgiv οἶνον εὑρεθῆναι 
ὕδωρ κατὰ τῶν ἱερῶν ἔσπενδον, καϑάπερ νῦν τὰ νηφάλια, 

οἴνου δὲ φανέντος οὕτω ϑαυμάσαι τοὺς ἀνθρώπους καὶ 

ϑείαν ἡγήσασϑαι τὴν φύσιν, ὡς καὶ τὰς συνϑήκας παρὰ 

τὸν οἶνον γινομένας νομίσαι δεῖν εἶναι κυρίας, καὶ μὴ τολ-- 

μᾶν παραβαίνειν, ἀλλὰ κατὰ πάντας τρόπους ἀφαιρεῖν 

τὸ ψεῦδος ἀπὸ τῶν παρὰ τὸν οἶνον συνϑηχῶν. ὁμοία δὲ 
ταύτης xci αὕτη ,,τὸ γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ νήφοντος ἐπὶ 
τῇ γλώσσῃ τοῦ μεϑύοντος.““ 

P. 218. B. ἐντεῦϑεν παρῴδησε Καλλίμαχος ἐν ὕμνῳ 

Δήμητρος καλάϑου τὸ ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε βέβη- 
λοι. X. 

Ῥ. 219. B. τρίβων] ἐστὲ στολή τις ἔχουσα σημεῖα ὡς 

γραμμάτια. τριβώνιον δὲ ἱμάτιον παλαιὸν καὶ τετριμμένον. 
C. καταδεδαρϑηκώς) καϑυπνωχκώς. 

P. 2590. B. πῖλος] ἑἱκάτιον ἐξ ἐρίου πιλήσεως γινόμε-- 
vor, εἰς. ὑετῶν καὶ χειμώνων ἄμυναν. ἀρνακίδες δὲ ἀρνῶν 

κώδια. 

D. χαμεύνια] ταπεινὰ κλινίδια. 

P. 221. Α. 4ήλιον] χωρίον τῆς Βοιωτίας. 

C. προτροπάδην] προϑύμως, ἀμεταστρεπτί, μετὰ 

προτροπῆς, ἢ εἰς τοὔμπροσθεν. 
E. κανϑηλίους} τοὺς βραδεῖς νοῆσαι ἢ ἀφυεῖς, ἀπὸ 

χάνϑωνος, ὅς ἔστιν ὄνος, εἰρημένοι, ὃς πάλιν ἀπὸ τῶν 

κανϑηλίων, τῶν ἐπιτιϑεμένων αὐτῷ ἐπικάμπτων ξύλων, 

τουτέστι σαγμάτων, ὀνομάζεται οὕτως. 

Ῥ. 291. E. βυρσοδέψας τοὺς τὰς βύρσας ἐργαζομέ- 

vovg καὶ μαλάττοντας. 
P. 222. B. ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω] ἐπὶ τῶν μετὰ τὸ 

παϑεῖν συνιέντων τὸ ἁμάρτημα. ᾿Επὲὶ τὸ αὐτὸ ἑτέρα πα-- 
ροιμίω ,,0 ἁλιεὺς πληγεὶς νοῦν φύσει“. φασὶ γὰρ ἁλιέα 

ἀγκιστρεύοντα, ἐπειδὰν σπάσῃ τῷ λίνῳ τὸν ἰχϑύν, τῇ χει- 

Qi προςαγαγόντα κατέχειν, ἵνα μὴ φύγη" τοῦτο δὲ συνή-- 

ϑὼως ποιοῦντα ὑπὸ σκορπίου πληγῆναι" καὶ εἶπε,,πλη-- 

γεὶς νοῦν φύσεις“, καὶ μηχέτε προςάγειν ἐξ ἐκείνου τὴν 
χεῖρα. κέχρηται τῇ παροιμίᾳ Σοφοκλῆς ἐν ᾿“μφιαράῳ Σα- 

τυριχῷ, λέγων ἔτ᾽ αὖ... ὥςπερ ἁλιεὺς πληγεὶς... ἐνων 
διδάσκαλος. Ἔστι καὶ τρίτη ὁμοία" ,,ἐὰν μὴ πάϑης, οὐ 
μὴ μάϑης.““ ἐλέχϑη δὲ ἐπὶ Τίμωνος τοῦ μισανθρώπου, 
μηκέτι προςιεμένου τοὺς κόλακας. 

——— 6$ 0 ——— 
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P. 227. A. ed. Steph. Φησὶν ᾿Ολυμπιόδωρος ἐν τῷ εἰς 
τὸν πρῶτον ᾿Αλκιβιάδην ὑπομνήματι, ὡς πρῶτος ὁ doi- 

ὅρος διάλογος τῷ Πλάτωνι γέγραπται. 

AÀ. ὁ vato οὗτος ῥήτωρ ἦν. 
A. ᾿ᾳπκουμενῷ] ἰωτρὸς οὗτος ἦν. 

A. ὅτι δρόμοι τόποι τινὲς ἦσαν, ὅπου ἔτρεχον οἱ 

νέοι. ἐκείνων οὖν τῶν ἐν τοῖς δρόμοις γυμνασίων ἀκοπώ-- 

τέροι οἱ περίπατοι, ὡς κατὰ σχολὴν καὶ κατὰ βραχὺ yv- 

μνάζοντες καὶ τὰς ἀναπαύλας αὐτοῦ πλησίον ἔχοντες" ὅτε 

γάρ τις βούλεται, δύναται καϑέζεσϑαι. 

B. Μορυχίᾳ] τῇ «zo Μορύχου. Μόρυχος δὲ γά- 

στρις τις ἄνϑρωπος, ὃν καὶ ἡ κωμῳδία ὡς γαστυίμαργον 
διαβάλλει. ἐν τῇ τοῦ τοιούτου οὖν οἰκέᾳ τὸν ἀχόλαστον 

«Τυσίαν προςμένειν εἰκός. 

B. τῶν λόγων εἱστία] Avv ἡ σύνταξις... μέρους 

λέγειν. ᾿Δττιποὶ γοῦν καὶ ἔφαγον τοῦ ἄρτου φασίν, οὐ 

τὸν ἄρτον, καὶ ἔπιον τοῦ οἴνου, ἀλλ᾿ οὐ τὸν οἶνον. οὕτως 

οὖν καὶ ἐνταῦϑα εἱστία ὑμᾶς τῶν λόγων. τὸ κοινὸν εἷ- 

στία ὑμᾶς τοῖς λόγοις. ὅσοι δὲ λείπειν φασὶ τὴν διὰ πρό-- 
ϑεσιν, ἵν ἢ εἱστία ὑμᾶς διὰ τῶν λόγων, οὐ κατὰ σχοποῦ 

βάλλουσιν. X. 
B. ἀσχολία ἡ περὶ τὰ ἀνϑοώπινα πράγματα διατρι-- 

βὴ καὶ τὸν ϑνητὸν βίον περιολκή. σχολὴ γὰρ ἡ ἀπόϑεσις 
τούτων καὶ ἀνϑολκὴ ἐπὶ τὸ νοερώτερον καὶ καϑαρώτερον. 
διὸ καὶ σχολαστιπὸς λέγεται κατὰ τὴν εἰς ἑωυτὸν στροφὴν 

ἢ ἀπόϑεσιν τῶν ἀνθρωπίνων, ὡς καὶ ᾿Αριστοτέλης φησίν. 

C. τὸ πειρώμενον παϑητικῶς ἀκουστέον, ἀντὶ τοῦ πει- 
ραζόμενον παρά τινος, τουτέστι προςπαιξζόμενον καὶ προς- 

βαλλόμενον. τὸ δὲ κεκόμψευται, ὅτε πάντα τὰ ἔνυλα κομ-- 
ψὰ καὶ ἀπατηλά. 
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C. τὸ χαριστέον ἐστὲν ἢ τὸ διδόναι τί τινι χωρὶς ἀν-- 
τιδόσεως, ἢ τὸ ἐν λόγοις τινὶ ὑποκλίνεσϑαι, ἢ ὡς νῦν, τὸ 
πρὸς ἀφροδίσιον ἑαυτὸν συνουσίαν ἐπιδιδόναι τυνί. 

D. ὅτι Ἡρόδικος Σλυμβριανὸς Ἰωτρὸς ἣν καὶ τὰ yv- 
perdus ἔξω τείχους ἑποιεῦτο, ἀρχόμενος ἀπό τινος δια-- 

στήματος οὐ μαχροῦ ἀλλὰ συμμέτρου, ἄχρι τοῦ τείχους, 

καὶ ἀναστρέφων. 

E. κατὰ σχολήν] iz αὐτὸ τοῦτο, ἢ ἐν εὐκαιρίᾳ. 

P. 228. A. οὐδέτερα] τὸ Σ᾽ὠχράτη καὶ Φαῖδρον ἀγνο-- 
εἴν xoi ἑαυτοῦ ἐπιλελῆσϑαι. 

A. ἐκεῖνος κατ᾿ ἀποστροφὴν πρὸς Φαῖδρον ὃ λόγος, 
ὡς δῆϑεν μὴ ἐκεῖσε παρόντος αὐτοῦ. 

B. συγκορυβαντιῶντα)] συνενϑουσιῶντα. 

C. τάχα πάντως] .. ταχέως οὐ... καὶ εἰκαστικῶς διὰ 

τοῦ τάχα, καὶ βεβαιωτικῶς διὰ τοῦ πάντως. 

C. ἁμωςγέπως] ὁπωςδήποτε, ἐν γέ τινι, καϑ' ὄντινα- 

οὖν τρόπον. 

D. ὦ φιλότης] ἀντὶ τοῦ ὦ φίλε, ἀπὸ τῆς διαϑέσεως τὸ 

διακείμενον καλῶν. 

P. 229. B. ᾿γραίας ᾿ἀρτέμιδος ἱερὸν ἵδρυσαν 14 9q— 
vcio διὰ τὸ ἔφορον εἶναι παντὸς τοῦ ἀγρίου τὴν ϑεὸν καὶ 

πᾶν τὸ ἄγριον καὶ ἀνήμερον καταστέλλειν. 

D. ᾿“ρείου πάγου] δικαστήριον ᾿4΄ϑήνῃσιν ἐν ἀκροπό-- 

λει οὕτω καλούμενον, πάγος μέν, ὅτι ἐν τόπῳ ὑψηλῷ τοῦ-- 

ro, ἄρειος δέ, παρ᾽ ὅσον οἱ φόνοι ἐκεῖσε ἐκρίνοντο, ὁ δὲ 

"ong τούτων ἔφορος ἦν" ἢ ὅτι τὸ δόρυ ἔπηξεν ἐκεῖσε, 

ὁπότε δίκην ἔλαχε πρὸς Ποσειδῶνα, τὸν τούτου υἱὸν “4-- 
λιῤῥόϑιον ἀνελών, ὃς ᾿“λκίππην ἐβιάσατο τὴν “ἥρεος αὐ- 

τοῦ καὶ ᾿γραύλου τῆς Κέκροπος ϑυγατέρα. 

E. γράμμα] ἐπίγραμμα τὸ γνῶϑι σαυτόν, ἐπὶ τοῦ 

προπυλαίου τοῦ iv “ελφοῖς ἱεροῖ' γεγραμμένον. «Ιελφοὶ 

δὲ πόλις ἐπὶ τῷ Παρνασσῷ πρὸς τὴ Φωκίδι. 

P.930. A. Τυφὼν Γῆς καὶ Ταρτάρου υἱός, γεννηϑεὶς 
ἐν Σικελίᾳ, εἶδος ἔχων συμμιγὲς ἀνδρὸς καὶ ϑηρίων. τε-- 

ϑυμμένον δὲ οἱονεὶ ὑπὸ πυρὸς ἐκκεκαυμένον ἢ βεβλαμ-- 

μένον. 

B. ἀγνος] φυτόν τι ϑαμνῶδες, ἥ ἔστιν ἡ λύγος. 

B. ᾿χελῷος] ποταμὸς ““ἰτωλίας. 

E sqq. ἀξιῶ δὲ μὴ διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι x. v. λ.] πρῶ-- 

τον μὲν λέγει, ὡς μεταμέλει τοῖς ἐρασϑεῖσιν ὧν εὖ ἐποίη-- 

σαν τὸν ἐρώμενον, ἐπειδὰν παύσωνται τῆς ἐπιϑυμίας" 
δεύτερον, ὅτι τοὺς πόνους ὑπολογίζονται, oUc ἔσχον ἐν τῷ 
ἐρᾶν, καὶ ὅτι παρημέλησαν τῶν οἰκείων, καὶ διὰ τοῦτο 

ἡγοῦνται τοῖς ἐρωμένοις ἀποδεδωκέναι τὴν ἀξίων" τρίτον, 

ὅτι λέγοντες oUc ἐρῶσι φιλεῖν ὑπὲρ πάντας δῆλον ὅτι τοὺς 

πρὸ τοῦ γενομένους ἐρωμένους κακῶς διαϑήσουσιν αὐτοὺς 
διὰ τοὺς ὕστερον" τέταρτον, ὅτι ὁμολογοῦσιν καὶ αὐτοὶ 
νοσεῖν xoi μὴ σωφρονεῖν" πέμπτον, ὅτι εἰ τοὺς ἐπιτηδειο-- 

τέρους πρὸς φιλίων δεῖ αἱρείσϑοαι καὶ τῶν μὴ ἐρώντων εὐ-- 

μαρεστέρους, ὡς ἔκλογοι πλειόνων ὄντων, χαλεπωτέρους 

δὲ ἐκ τῶν ἐρώντων, ὀλιγότεροι γάώρ᾽ ἕκτον, τὴν αἰσχύνην 

δεδιότας χρὴ φυλάττεσϑαι τοὺς ἐρωμένους, ἀλαζονεύονται 
γὰρ πρὸς τοὺς ἄλλους δεικνύντες, ὅτε οὐ μάτην ἐπόνησαν" 

ἕβδομον, ὅτι καὶ προςτάττουσι τὰ τοιαῦτα, ὥςτε εἰς ὑπο-- 

ψίων ἔξωϑεν ἀφικέσϑαι, ὅτι γεγένηται αὐτοῖς ἢ μέλλει 
πληρωϑήσεσϑαι ἡ ἐπιϑυμίω" ὄγδοον, ὅτι τῶν πρὸς τοὺς 

ἄλλους ἀποτρέπουσι συνηϑῶν, δεδοικότες μὴ παρευδοκι-- 

μηϑῶσιν" ἔννωτον, ὅτι oí μὴ τὸν τρόπον γνόντες ἀλλὰ τοῦ 

σώματος ἐπιϑυμήσαντες ἀντιποιοῦνται τῶν παιδικῶν" διὸ 
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εὐχερεῖς εἰς μεταβολήν" δέκατον, ὅτι χαὶ ἐπαινοῦσι xol 

ψέγουσι παρὰ τὸ προςῆκον, τὸ μὲν κακῶς κρίνοντες διὰ 

τὴν νόσον, τὸ δὲ δεδίοτες, μὴ ἀπέχϑωνται" εἶτα ἀνϑυπο-- 

φοράς τινας ποιεῖται, ὧν μία μέν ἐστιν, ὅτι φιλίω βέβαιος 

.. ἄνευ ἔρωτος συστῆναι" λύει δὲ αὐτὴν διὰ τοῦ καὶ πρὸς 

πατέρας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἡλικιώτας γίνεσϑαι βεβαίαν τὴν 
χωρὶς ἔρωτος" δευτέρα δὲ αὕτη, ὅτι τοῖς δεομένοις μᾶλλον 
δεῖ παρέχειν ἢ τοῖς μή" ἐνίσταται δὲ ἐνταῦϑω, ὅτι οὕτως 

ἂν τοῖς αἰτοῦσιν τροφὰς καὶ τὰς ἑστιάσεις παρέχοιμεν, 

καὶ οὐ τοῖς ἀξίοις" τρίτον εἰ δεῖ κοινῶς πᾶσι τοῖς μὴ 
ἐρῶσι χαρίζεσϑαι" τοῦτο δέ, φησι, καὶ οἱ ἐρασταὶ οὐκ 

ἀξιώσουσιν.  [Schol. Clark. Gaisford.] 

P. 234. D. δαιμονίως) πανούργως, δολίως, κεχρυμ-- 
μένως. 

D. γάννυσϑαι] φαιδρύνεσϑαι, χαίρειν, διαχεῖσϑαι. 

D. συνεβάκχευσα] σὺν σοὶ ἐπὶ τὸ κρεῖττον παρήλλαξα 
E. φιλώου] τοῦ τὰ περὶ φιλίας ἐπισχοποῦντος. 

Ῥ, 285. Ο. Σαπφὼ λυρικὴ ποιήτρια, Σχαμανδρωνύ-- 

μου, Μιτυληναία. ᾿Ανακρέων δέ, καὶ οὗτος λυρικὸς πονή-- 

τής, Σχυϑίνου ἢ Παρϑενίου, Τήϊος. 

D. οἱ ἐννέω ἄρχοντες, κατ᾽ ἐνιαυτὸν καϑιστάμενοι, 
ὥμνυον μὴ παρανομήσειν, εἰ δὲ φωραϑεῖεν, ἐκ καταδίκης 

τῷ ᾿““πόλλωνι πέμπειν εἰκόνω χρυσῆν, imi καταδίκῃ μὲν 
τοῦ ἄρχοντος, χαριστήριον δὲ τῷ ϑεῷ παρὰ A ϑηναίων. 

“Σωκράτει γοῦν ὑπισχνεῖται Ψαῖδρος, εἰ καλλίω λόγον εἴ-- 

ποι “υσίου, καϑάπερ οἱ ἄρχοντες, εἰκόνα καὶ αὑτοῦ καὶ 

Σωκράτους χρυσῆν εἰς Δελφοὺς τῷ ᾿“πόλλωνι ἀναϑήσειν. 
ΕΙΣ TO AYTO. ὁ πολέμαρχός ἐστιν ἄρχων, ᾧ κατηγ- 
γύων τοὺς ξένους" ἔστι δὲ ὥςπερ λοχαγὸς τοῦ βασιλέως, 

ὃς καὶ ἀπόντος αὐτοῦ ἐπιμελεῖται τῶν κατὰ τὴν πόλιν. ὁ 

δὲ βασιλεὺς μυστηρίων προνοεῦῖται καὶ τὰς ϑυσίας τὰς 
πατρίους διοικεῖ. ἄρχων δέ ἔστιν ὁ ἐπώνυμος τοῦ ἐνιαυ-- 

τοῦ. οἷς πᾶσι καὶ ἑορταὶ καὶ ϑεοὶ οἷς ϑύουσι καὶ δίκαι 

τινὲς ἀπονέμονται. οἱ δὲ ϑεσμοϑέται ἕξ εἶσι τὸν ἀριϑμόν, 
ἀφ᾽ ὧν καὶ ὁ τόπος, ὅπου συνήεσαν καὶ ἐσιτοῦντο, ϑεμί-- 

στιον ἐκαλεῦτο. εἶχον δὲ ἐξουσίαν τοῦ ὑπογράψαι τὼ δὲ-- 
χαστήρια, καὶ τὰς εἰςαγγελίας εἰςῆγον καὶ τὰς χειροτο-- 

γνίας καὶ προβολὰς καὶ γραφὰς παρανόμων καὶ ἄλλων 

τινῶν. 

Ῥ. 286. Α. τοιαῦτα καὶ τοιούτων περὶ τῶν ἀναγκαίων 

φησίν, ὧν τὴν εὕρεσιν ἡ φύσις πορίζει, τὴν δὲ διάϑεσιν 
ἡμεῖς" παρ᾽ ἣν καὶ ἔπαινος ἢ ψόγος ἐστὶν ἡμῖν. τῶν δὲ μὴ 
ἀναγκαίων λέγει τῶν χρησίμων, ὧν καὶ ἡ εὕρεσις καὶ ἡ 
διάϑεσις ἐξ ἡμῶν" παρ᾽ ἃς δὴ καὶ ἐπαινούμεϑα ἢ ψεγό-- 
μεϑα. οἷον ἀναγκαῖόν ἔστι καὶ «Τυσίᾳ καὶ Σ᾽ωχράτει καὶ 
πᾶσι τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσι τὸ λέγειν ὡς ὃ ἐρῶν ἀχόλα-- 
στον ἔρωτα μαίνεται, ὁ δὲ μὴ τοῦτον ἐρῶν σωφρονεῖ. ἡ δὲ 

περὶ τούτου διάϑεσις ἐπαινετὴ Σωκράτους, ὅτι ἀληϑής, 
«Τυσίου δὲ οὔ: κατὰ προςποίησιν γάρ. 

Β. Κύψελος Περιάνδρου πατὴρ ἦν, οὗπερ οἱ υἱεῖς 

Κορίνϑου τύραννοι γεγονότες ὑπὸ Κορινϑέων κατελύϑη-- 

σαν. ηὔξαντο οὖν οὗτοι, εἰ πάλιν τὴν ἀρχὴν ἀναχτήσαιν-- 
το, χρυσοῦν ἀνδριάντα τῷ ϑεῷ ἀναϑήσειν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ 

ὁλόσφυρον. οἱ δὴ κρατήσαντες Κορίνϑου ἀνέϑεσαν ἐκεῖσε 
μέγιστον ἄγαλμα χρυσοῦν τοῦ Διός. ᾿Ολυμπία δέ ἐστι 

τόπος τις κατὰ τὴν Πελοπόννησον, ἐν Πίσῃ πόλει τῆς Ἤ-- 
λιδὸς χώρας, ἔνϑα τὰ ᾿λύμπια, ἀγὼν πενταετηρικός, 

Μουνυχιῶνος μηνὸς ἤγετο τῷ Διί, ἐν οἷς κοτίνου στέφα-- 

νος ἄϑλον ἐδίδοτο τῷ νικήσαντι. τινὲς δ᾽ οὐ κότινον, ἀλλ᾽ 
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ἐκ τῆς λεγομένης καλλιστεφάνου ἐλαίας. διαφέρει δὲ κότι- 

vov ἐλαϊκὸν ἀγριελαίας. ἤγετο δὲ καὶ κατ᾽ ἐνιαυτόν, ἅπερ 

ἐλάττω ἐχάλουν. 

Β. σφυρήλατος] δὲ ὅλου βάϑους ναστός. 

Β. εἰς τὰς ὁμοίας λαβάς] ἀπὸ μεταφορᾶς εἴρηται τῶν 
παλαιόντων, o? τοῦ ἀφωρισμένου αὐτοῖς πρὸς τὸ παλαΐειν 

τόπου ὅπότε ἐκπέσοιεν, εἶτα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ τόπου χαὶ 

σχήματος εἰ πάλιν ἔλθοιεν, εἰς ὁμοίας ἐληλυϑέναι λέγον-- 
ται λαβάς, ὡς καὶ νῦν ὁ Σωκράτης εἰς τὴν αὐτὴν τῷ Ψαί- 
ὅρῳ περιῆλϑε προςπουίησιν τοῦ μὴ δύνασϑαι λέγειν. 

C. τῶν κωμῳδῶν] ἔϑος ἦν αὐτοῖς τὸ τοῖς ἐρωτῶσιν, 
οἷον, δέδωκάς μοι τόδε, πάλιν τὸ αὐτὸ λέγειν τοὺς ἀποχοι- 
γομένους, δέδωκάς μοι τοῦτο. οὕτως οὖν καὶ πρὸς Σωχρά-- 
τη Ῥαῖδρον εἰπεῖν, ὡς εἰ ἐγὼ Σωχράτην ἀγνοῶ, καὶ τὰ 
ἑξῆς. 

P. 237. A. ἔϑνος τι ἠπειρωτικὸν τῶν ἑσπερίων τὸ 4c 
γύων οὕτω μουσικώτατον εἶναι φασίν, ὡς καὶ μηδ᾽ ἐν τοῖς 

πολέμοις πανστρατιᾷ μάχεσϑαι, ἀλλὰ τὸ μέν τι τοῦ 

στρατεύματος ἀγωνίζεσθαι, τὸ δὲ ἄδειν πολεμοῦντος τοῦ 
λοιποῦ. 

B. αἱμύλος] ποικίλος, πυκνός, πανοῦργος, δολερός" 
καὶ αἱμυλία ἀσινόητος ἐπέχαρις. 

P.240. C. ἥλικα] εἴρηται μὲν ἐνταῦϑα τῷ Πλάτωνι 
οὕτως" ἥλικα γὰρ καὶ ὃ παλαιὸς λόγος τέρπειν τὸν ἥλικα. 
τὸ δὲ τέλειον ἔχει 

ἥλιξ ἥλικα τέρπε, γέρων δέ τε τέρπε γέροντα, 
ὥς φησι καὶ ὁ Ξενοφῶν γεροντοχόμικα. 

P. 241. B. ὀστράκου μεταπεσόντος) ὀστράκου περι- 
στροφὴ ἐπὶ τῶν διὰ τάχους εἰς φυγὴν ὁρμώντων. εἴρηται 
δὲ ἀπὸ παιδιᾶς τοιαύτης. διελόντες ἑαυτοὺς οἱ παῖδες ὡς 
ἰσαρίϑμους γενέσθαι, οἱ μὲν πρὸς ἀνατολὴν ἵσταντο, οἱ 

δὲ πρὸς δυσμάς" ἄλλος δέ τις μεταξὺ ἑκατέρων καϑήμε-- 
vog ὄστρακον εἶχεν, ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους κεχρισμένον 
λευκῷ, ἐκ δὲ ϑατέρου μέλανι" καὶ ἔῤῥιπτε τοῦτο ὀρϑόν. 

καὶ εἰ μὲν κατεφέρετο τὸ λευκὸν μέρος ἄγω, οἱ πρὸς ἀνα- 
τολὰς ἑστῶτες ἐδίωκον τοὺς πρὸς ταῖς δυσμαῖς" εἰ δὲ τὸ 
μέλαν ἄνω, οἱ πρὸς ταῖς δυσμαῖς ἐδίωκον, ἕως καταλάβοι- 
ty. καταληφϑέντες δὲ ἐβαστάζοντο vm αὐτῶν dq οὗ χα- 

τελήφϑησαν τόπου, ἕως ἐπανέλϑωσιν ἐπὶ τὸν τόπον ἀφ 

οὗ τὴν ἀρχὴν ἔφυγον. 

D. ὡς λύκοι] παρωδεὶ τὸ Ὁμηρικὸν εἰρημένον ἐν τῇ 

χ ῥαψωδίᾳ: 
ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἄρνασιν ὅρκια πιστά, 
οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔχουσιν. 

ἡ παροιμία οὖν ἐπὶ τῶν ἐρωτικῶς ἐχόντων. 

P.242. A. σταϑερὸν τὸ σφόδρα ϑερμόν, ἀπὸ τῆς ἐν 
τῷ ϑέρει μεσημβρίας. καὶ ᾿Αντίμαχος" ϑέρεος σταϑεροῖο. 
καὶ τὸ ἑστὸς δὲ καὶ ἠρεμοῦν σταϑερὸν λέγουσιν. 

B. οὐ πόλεμον ἀγγέλλεις] ἐπὶ τῶν ἀγαθὰ ἀγγελλόν- 

των. ἐμνήσϑη ταύτης καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Νόμων. 

C. ἀφοσιώσωμαι] ἀποπληρώσωμαι τὴν παραλελειμ-- 

μένην ὁσιότητα. ἔστι γὰρ ἀφοσίωσις ὁσιότητος παραλε-- 
λειμμένης ἀποπλήρωσις. 

C. ἔϑραξε] ἐτάραξεν, ἠνώχλησεν, ἔνυξεν, ἐκίνησεν, 
ἐδυςώπησεν. 

C. ἐδυφωπούμη») ἀντὶ τοῦ ηὐλαβούμην (ὑπώπτευ-- 
ον X). 

C. ἀμβλακών] ἁμαρτών. 

P. 248. A. Πέργαμα]) τὰ ὑψηλά. 

PHAEDRUM. 103 

Β. παλινῳδίαν] ἐναντία ὠδὴ ἢ ῥῆσις τῆς προτέρας. 
P. 244. B. “ωδώνη πόλις τῆς Μολοσσίδος, ἐν ἣ τὸ 

μαντεῖον τοῦ Διός. 

B. Σίβυλλαι μὲν γεγόνασι δέκα, ὧν πρώτῃ ὄνομα 
Σαμβήϑη. Χαλδαίαν δέ φασιν αὐτὴν οἱ παλαιοὶ λόγοι, 
οἱ δὲ μᾶλλον Ἑβραίαν" καὶ δὴ καὶ ἑνὶ τῶν παίδων τοῦ 
Νῶε εἰς γυναῖκα ἁρμοσϑῆναι, καὶ συνειςελϑεῖν αὐτῷ τε 
καὶ τοῖς ἄλλοις ἐν τῇ κιβωτῷ. ταύτην xol τὰ περὶ τῆς 
πυργοποιίας χρησμῳδῆσαί φασι, καὶ ὅσα τοῖς τούτων 
συνέβη τολμήμασι" χρησμῳδῆσαι δὲ πρὸ τῆς διαιρέσεως 
τῶν γλωσσῶν γενομένην γλώσση φασὶ τὰ χρησμῳδηϑεέν-- 
τα τῇ Ἑβραϊδι: οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ xai τὰ χατὰ τὸν 
᾿Αλέξανδρον τὸν Μακεδόνα προειπεῖν" ἧς καὶ μνήμην 
Νικάνωρ ὁ τὸν ᾿Δλεξάνδρου βίον ἀναγράψας πεποίηκε. 
Δευτέρα δὲ A(gvaca, ἧς μνήμην ἐποιήσατο ἐν τῷ τῆς 
«Ἰαμίας προλόγῳ Εὐριπίδης" ὄνομα δὲ αὐτῆς οὐ πάνυ 

σαφηνίζουσι. Τρίτη Δελφίς, ἡ ἐν Δελφοῖς τεχϑεῖσα, 

περὶ ἧς ἱστόρησε Χρύσιππος ἐν τῷ περὶ ϑεότητος βι- 
βλίῳ. Τετάρτη Ἰταλική, ἡ iv ἐρημίᾳ τῆς Ἰταλίας τὴν 

διατριβὴν λαχοῦσα: ἧς υἱὸς ἐγένετο Εὐανδρος ὃ τὸ ἐν 

Ῥώμῃ τοῦ Πανὸς ἱερὸν τὸ καλούμενον “ούπερκον κτί- 
σας" περὶ ἧς ἔγραψεν ᾿Ερατοσϑένης. Πέμπτη ἡ Ἔου- 
ϑραία, ἥτις καὶ τὰ κατὰ τὸν T'Quixóv πόλεμον συνενε-- 
χϑέντα προηγόρευσε" περὶ ἧς ᾿Απολλόδωρος ὁ Ἔρυ- 

ϑραῖος διεξέρχεται. Ἕχτη ἡ Σαμία, ἧς τὸ κύριον ὄνο- 
μα Φυτώ φασιν. Ἑβδόμη ἡ Κυμαία μὲν γένος, ὄνομα 
δὲ ᾿“μάλϑεια" οἱ δὲ Ἐρωφίλην φασί" παρά τισι δὲ χλῆ- 
σιν Τνέγχατο Ταράξανδρα: Βιεργίλιος δὲ ὁ Ῥωμαῖος ποι- 

ητὴς Δηϊφόβην αὐτὴν ὀνομάζει. Ὀγδόη ἡ Ἑλληςπον- 

τία, ἥτις ἐν κώμη Μαρμυσσῷ τὴν γένεσιν ἔσχε περί τι- 
va πολίχνην Γεργετίωνα" ὑπὸ τὴν ἐνορίαν δὲ αὕτη τῆς 

Τροίας ἐτύγχανεν. ἣν ἐν καιρῷ “Σόλωνος καὶ Κύρου, ὡς 

ἔγραψεν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός. Ἐννώτη ἡ Φρυγία. 

Ἐπὶ πᾶσι δεκάτη ἡ Τιβουρτία μὲν γένος, ὄνομα δὲ 14i— 
βουναία. Ταύτας δέ φασι τῶν φρενῶν ἐξισταμένας τὰ 
μέλλοντα χρησμῳδεῖν. τῶν ὑπολαμβανόντων δὲ γραφῇ 
τοὺς χρησμοὺς οὐκ ἐχόντων σοφίαν τὰ χρησμῳδούμενα 
γράφειν ἀπταίστως, ἄλλως τε xci τῷ τάχει τῆς φορᾶ: 
τῶν λόγων οὐκ ἐχόντων χκαϑυπηρετουμένας τὰς χεῖρας, 
συμβῆναι πολλοὺς τῶν χρησμῶν εἰς χωλιάμβους διαπε- 
σεῖν καὶ μηκέτι τυχεῖν διορϑώσεως, ἅτε δὴ τῶν χρη- 
σμῳδῶν γυναίων ἐν ἐκστάσει μὲν καϑεστώτων, ἐπειδὴ 
τὴν ὕπαρξιν προηγόρευον τῶν μελλόντων, πεπαυμένων 
δὲ τοῦ χρησμολογεῖν μηδαμῶς αἴσϑησιν ἐχόντων μήτε 
ὧν ἔλεγον μήτε τί ἂν βούλοιντο τὰ χεχρησμωδημένα. 
πᾶσαι μὲν οὖν μαντικαί, ἡ δὲ Ἐρυϑραία, ἡ καὶ Ἐριφύ- 
λὴ καλουμένη, τῶν ἄλλων ἐξαίρετος" καὶ γὰρ γεννηϑεῖ- 
σα εὐθὺς προςεῖπεν ἐξ ὀνόματος ἕχαστον xci ἔμμετρα 
ἐφθέγξατο, καὶ εἰς βραχὺν χρόνον τέλειον εἶδος ἀνθρώ-- 
zov ἔλαβεν. 

C. κυρίως τῷ ἀπειροκάλως ἐχρήσατο" αὐτοῦ γὰρ 
καλῶς ἔχοντος τοῦ ὀνόματος τῆς μανίας, ἀπειρίᾳ τοῦ 
καλοῦ ἠγνόησαν τὸ καλὸν τοῦ ὀνόματος. 

P.248. A. ὑποβρύχιαι] ὑπὸ τὸ ὕδωρ, ὅ ἐστι τὴν γέ- 
γεσιν, ποντισϑεῖσαι. 

P. 254. E. ὕσπληξ ἀφετήριον, πληγή, ὥςπερ νῦν, 
πάσσαλος, κεράτινος κρίχος, πάντα ϑηλυκχῶς. 

E. ἐρείσας] ἑλκύσας. 

P. 256. E. ἐννέα χιλιάδας] ἐννέα χιλιάδας εἶπεν, ἐπει-- 
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δὴ ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει ἡ περίοδος ἡ ἀπὸ τοῦ νοητοῦ 

ἐπὶ τὰ τῇδε οὐδεμίαν κάκωσιν ἔχει. 

P. 257. B. ἐπαμφοτερίζη] «Τυσίᾳ καὶ ἐμοὶ Σωκράτει 

ἕπηται. 

C. Aoyoygdgov] λογογράφους γὰρ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ 

τοὺς ἐπὶ μισϑῷ λόγους γράφοντας xci πιπράσκοντας 

αὐτοὺς εἰς δικαστήρια, ῥήτορας δὲ τοὺς δὲ ἑαυτῶν λέ- 

γοντας. 
D. γλυκὺς ἀγκών] ἐπὶ τῶν κατειρωνευομένων. τόπος 

δέ ἐστιν ἐν τῇ Μεμφίδι ᾿᾿γκὼν προςαγορευόμενος ὑπὸ 
τῶν πλεόντων xaT ἀντίφρασιν ἴσως, διὰ τὸ δυςχερές. 

ἔνιοι δὲ τάττουσιν αὐτὴν ἐπὶ τῶν εὐθυμούντων, παρ 

ὅσον τὸν ἀγκῶνα οἱ εὐφραινόμενοι τιϑέασιν. 

Ρ. 258. Β. ἐμμένῃ) τουτέστι δεχϑῇ καὶ μὴ ἐχβληϑὴ 

ὁ λόγος. 

B. Avzovoyos «Μακεδαιμονίων, Σόλων δὲ ᾿41ϑηναίων 

νομοϑέται, Δαρεῖος δὲ τρίτος ἀπὸ Κύρου Περσῶν βα- 
σιλεύς. 

E. ἀνδραποδώδεις εἰσὶν ἡδοναὶ αἱ ἄλλων παϑῶν 

ἀπεχόμεναι, ὑπὶ ἄλλων δὲ κρατούμεναι. 

E. πνίγει] ϑάλπει, καύματι. 
Ῥ. 259. A. μεσημβροιάζοντα] ἐν μεσημβρίᾳ νυστάζον-- 

τα καὶ καϑεύδοντα, κηλούμενα. 
B. φιλόμουσον ἀντὲ τοῦ φιλόσοφον. 

C. ἄσιτον] σημείωσαι, ὅτι τοὺς τέττιγας λέγει τὸ 

παράπαν μὴ δεῖσθαι τροφῆς, τῇ δὲ δρόσω ἀρκεῖσθαι 
μόνη. 

D. ἑᾶσι] πέμπουσιν. 

Ῥ. 260. C. ὄνου σκιά] ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων. φασὶ 
δὲ εἱλχύσϑαι τὴν παροιμίαν ἀπὸ τοῦ Δημοσϑένει τῷ 
ῥήτορι συμβάντος. δίπην γάρ ποτε, ὥς φησιν -Aowrzt- 

δης, ἀπολογούμενος, ἧς τὸ τίμημα ἣν τί χρὴ παϑεῖν ἢ 
ἀποτῖσαι, τοῦ κατηγόρου δεινῶς εἰρηκότος καὶ προεξ-- 
εἰργασμένου διότε ὁ εὐθυνόμενος οὐδενὲ δικαίω, μόνῃ δὲ 

τῇ Δημοσϑένους δεινότητι πέποιϑεν, ὡς οἱ δικασταὶ 

μετεωρισϑέντες οὐ προςεῖχον τὸν νοῦν τῷ 4ημοσϑένει, 
ἀλλ᾿ ἐθορύβουν κωλύοντες ἀπολογεῖσϑαει, καὶ τοῦτο συν-- 

ἔβαινεν ἐπὶ πλείονα χρόνον, διαλειπόντων ποτὲ μικρὸν 

καὶ γενομένης βραχείας ἡσυχίας , ,ἄνδρες““ ἔφη ,,δικα- 

σταί, μικρόν μου χρόνον ἀνάσχεσϑε, καὶ συγχωρήσατέ 
μοι λόγον οὐ πάλαι γεγονότα διηγήσασθαι.“ τῶν δὲ 

συγχωρησάντων διὰ τὸ μέγα τι ὑπολαβεῖν τὸ iz? αὐτοῦ 

μέλλον λέγεσϑαι, ,,νεανίσκος τις“ ἔφη ,,τῶν ἐπὲ φιλολο-- 

γίαν εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν παραγεγονότων, ὅτε ἀποτρέ- 

χειν ἔμελλεν, ἐμισϑώσατο ὄνον πρὸς τὸ τὰ σχεύη αὑτοῦ 
διακομίσασϑαι μέχρε Μεγαρέων. ὑπὸ κύνα δὲ τῆς ὥρας 
ὑπαρχούσης, κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας ἐκκαίοντος τοῦ 
ἡλίου σφοδρότερον, οὔτε τὸ ὑποζύγιον συνέβαινεν i9£- 

λειν ὁδοιπορεῖν οὔτε αὐτὸν ἀκολουϑεῖν δύνασθαι. κατα-- 

λύσαντος οὖν τὸ φορτίον τοῦ ὀνηλάτου; xai τὸν ὄνον 

στήσαντος ixróg τῆς ὁδοῦ, μὴ δυνάμενος ὑπομένειν τὸ 
καῦμα, ἀλλὰ κακῶς διακείμενος ὑπὸ τὴν τοῦ ὄνου σκιὰν 
ὑποδὺς μένειν οἷός τε ἦν. τοῦ δὲ ὀνηλάτου ἐχεῖνον μὲν 

κωλύοντος, ἑαυτῷ δὲ ἐπιβάλλειν λέγοντος διὰ τὸ καὶ τὸν 
ὄνον ἴδιον εἶναι καὶ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ σκιὰν ὑπάρχειν ἰδέαν" 
μεμισϑωχέναι γὰρ μόνον τὸν ὄνον διαχομιοῦντα αὐτοῦ 

τὰ σκεύη, οὐ μὴν τὴν σκιὰν αὐτοῦ. ὡς δὲ καὶ ὃ νεανί- 
σχος ἀντέλεγε πάλιν, φάσκων τὴν ἡμέραν ὅλην αὑτοῦ 

τὸ» ὄνον εἶναι, καὶ πολλὴν ἀντιλογίαν συνέβαινεν ἐκ τού-- 
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του ylvtGGcu, ἕως εἰς μάχην ὥρμησαν.“ ἐπεὶ δ᾽ ὃ μὲν 
ταῦτα εἰπὼν κατέβαινεν ἀπὸ τοῦ βήματος, οἱ δὲ δικα-- 

σταὶ κατεῖχον ἀξιοῦντες τὸ γενόμενον πέρας ἐξηγήσα- 
σϑαι, ἐπιστραφεὶς, ἄνδρες“ eiztev, ὑπὲρ μὲν ὄνου σχιᾶς 
βούλεσθε ἀκοῦσαι, ὑπὲρ ἀνθρώπου δὲ κινδυνεύοντος τῷ 
βίῳ κωλύετε λέγειν; “καὶ οὕτω τοὺς δικαστάς, συγχω-- 
ρήσαντας ὀρϑῶς ὑπὸ τοῦ ῥήτορος ἐπιπεπλῆχϑαι, λέγειν 
ἐφεῖναι. ὅϑεν τό τε τοῖ; διηγήματος εὔστοχον καὶ τὸ 
τοῦ φρονήματος παῤῥησιαστικὸν διαμνημονευϑὲν παροι- 
μίας ἔλαβε τάξιν. 

C. D. καρπὸν ὧν ἔσπειρας ϑέριζε, ἐπὶ τῶν τοιαῦτα 
πασχόντων οἷα ἔδρασαν. παρῆκται δὲ ἀπὸ τοῦ στίχου" 

εἰ δὲ κακὰ σπείραις, κακά κεν ἀμήσαιο, 
xa πάλιν" 

ὃς δὲ κακὰ σπείρει, ϑεριεῖ κακὰ κήδεα παισίν. 

D. ἐκεῖνο] τὸ ἀληϑὲς δηλαδή. 
D. ἐμέ] τὴν τοῦ πείϑειν δύναμιν. 

Ῥ. 261. Α. ἱκανῶς φιλοσοφήση] οἱ γὰρ ἄριστοι ῥήτο-- 
ρὲς καὶ φιλόσοφοι, ὡς Περικλῆς “Δναξαγόρου, ὡς Δημοσϑέ- 

νης Πλάτωνος γεγονότες μαϑηταί. 

B. περὶ τὰς δίκας) ἔϑος ἣν παλαιὸν ἐν τοῖς δικαστη-- 
ρίοις δημοσίοις τε λόγοις τοὺς ῥήτορας διατρίβειν, οὐ μὴν 

ἐν ταῖς γινομέναις συνουσίαις ἰδίᾳ. 

C. Τοργίας παράλληλος Νέστορι ὡς αἰδήμων καὶ πο-- 
λυετής" ὀκτὼ γὰρ καὶ ἑκατὸν ἔζησεν ἔτη" ὡς δεινοὶ οἱ ἀλ-- 

λοι Οδυσσεϊ. 

D. Ἐλεατικὸν Παλαμήδην) Ζήνωνά φησι τὸν Hagus- 
νίδου ἑταῖρον, ὅτι δὴ πανεπιστήμων σχεδὸν ἣν ὁ ἀνήρ, ὡς 

zai Παλαμήδης. 

P. 262. A. Ἦ] σύνδεσμος ἀπορηματικὸς ἀντὲ τοῦ ἄρα 
τὸ T, ὡς τὸ 

qj μοῦνοι φιλέουσ' ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων 
᾿Ατρεῖδαι; 

C. ψιλῶς] τὸ μὴ ini ὑποδείγματος φησίν. 
D. ὁ εἰδώς) σημείωσαι, ὅτε ὃ φιλόσοφος ὡς παιδιᾷ 

χρῆται τοῖς τῶν ῥητόρων λόγοις, καὶ ὅπερ ἐκεῖνοι μετὰ 
σπουδῆς ποιοῦσε, τὸ διὰ τῶν ὁμοιοτήτων παράγειν τοὺς 

ἀχούοντας, οὗτος ἐν παιδιᾶς μοίρᾳ ἔχει. 

D. τοῦτο τὸ γέρας] τὸ δύνασϑαι διαχρίνειν τοὺς κατὰ 
τέχνην λέγοντας καὶ μή. 

P. 263. D. ἀμκηχάνως) ἀντὲ τοῦ ϑαυμασίως πάνυ 
ὡρίσω. Ξ 

P. 264. A. Ἦ πολλοῦ δεῖν] ὄντως λίαν ἐλλείπειν (οὐ-- 
δαμῶς B). 

Α. διανεῖν) διακολυμβᾶν, διαπερᾶν. 

E. ἑτέρους λόγους τοὺς uer. ἀληϑείας. 

P. 267. A. ἐν μέτρῳ] ἐπειδὴ τὰ ἔπη τῶν καταλογάδην 

εὐμνημονευτότερα. 

B. μουσεῖα λόγων] τὰ πάρισα, ὡς τὸ ,,καὶ φιλοχένδυ-- 

vov τὸν βίον κατέστησεν, τῆς δὲ περίβλεπτον καὶ περιμά-- 
χητον τὴν φύσιν ἐποίησεν.“ 

B. διπλασιολογίαν) τὸ τὰ αὐτὰ Óic λέγειν, ὡς τὸ φεῦ 

φεῦ. 

C. εἰκονολογίαν] τὸ δὲ εἰκόνος καὶ δ ὑποδείγματός 

τι δηλοῦν. γνωμολογία δέ, ὡς τὸ ,,δεινὸν ἡ πονηρία“. ὃ 

«Μικύμνιος δὲ Πώλου διδάσκαλος, ὃς διήρει τὰ ὀνόματα εἷς 
κύρια, σύνθετα, ἀδελφά, ἐπίϑετα, καὶ εἰς ἄλλα τινά. 

P. 268. Α. ἤτριον] τὸ εὐυφὲς ἱμάτιον καὶ ἀραιόν. 
P.272. C. λύκου ῥήματα, ἐπὶ τοῦ καὶ λόγοις καὶ ἔρ- 

uc 
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γοις ἀδικοῦντος. ἰδὼν γὰρ λύχος ποιμένα ἐσϑίοντα προ-- 
βάτεια εἶπεν ,,ἡλίκος ἂν ἤρϑη ϑόρυβος, εἰ ἐγὼ ταῦτ᾽ 
ἐποίουν; ““ ἐμνήσϑη ταύτης ἐνταῦϑα Πλάτων. 

P. 276. B. ᾿“δώνιδος κῆποι] 2ni τῶν ἀώρων καὶ ὀλι- 
γοχρονίων καὶ μὴ ἐῤῥιζωμένων. ἐμνήσϑη δὲ αὐτῆς καὶ Εὐ-- 

οιπίδης Μελανίππῃ καὶ ἐνταῦϑα Πλάτων. 
P.279. C. Κοινὰ τὰ τῶν φίλων] imi τῶν εὐμεταδό-- 

των. φασὶ δὲ λεχϑῆναι πρῶτον τὴν παροιμίαν περὶ τὴν 

μεγάλην Ἑλλάδα, καϑ' οὗς χρόνους ὁ Πυϑαγόρας ἔπειϑε 

τοὺς αὐτὴν κατοικοῦντας ἀδιανέμητα πάντα κεχτῆσϑαι. 

φησὶ γοῦν ὁ Τίμαιος ἐν τῇ € οὕτω" ,,προςιόντων δ᾽ οὖν 

αὐτῷ τῶν νεωτέρων καὶ βουλομένων συνδιατρίβειν οὐκ εὐ-- 

ϑὺς συνεχώρησεν, ἀλλ᾿ ἔφη δεῖν καὶ τὰς οὐσίας κοινὰς 

εἶναι τῶν ἐντυγχανόντων.“ εἶτα μετὰ πολλά φησι, ,καὺ δὲ 

ἐκείνους πρῶτον ῥηϑῆναι κατὰ τὴν Ἰταλίαν ὅτι κοινὰ τὰ 

τῶν φίλων.“ ἐμνήσϑη δὲ ταύτης καὶ ᾿“ριστοτέλης ἐν τῷ 

ϑ' τῶν Ἠϑικῶν. Κλέαρχος δέ φησιν ὑπὸ Χαλκιδέων τῶν 

ἐν Εὐβοίᾳ πεμφϑῆναι δῶρα εἰς Δελφοὺς ᾿Απόλλωνι καὶ 

᾿Αρτέμιδι. τῶν δὲ Δελφῶν μαντευομένων εἰ ἐξ ἴσης τὴν 

ἀνάϑεσιν ποιήσωνται, ἔφησεν ὁ ϑεὸς ,xowd τὰ τῶν φί- 

λων.“ xai Μένανδρος ἐν “4 δελφοῖς β΄. 

----οὐ.ῦυ.--- 

SCHOLIA IN HIPPIAM ΜΑΙΟΒΕΝ. 

P. 281. A. Ἦλις] πόλις Πελοποννήσου πρὸς τῇ OÀvu- 
πίᾳ, ἀπέχουσα Πίσης τριακοσίους σταδίους. 

B. ““ακεδαίμονα] πόλις καὶ αὕτη Πελοποννήσον, πρό-- 
τερον Σπάρτη προςαγορευομένη. 

P. 282. B. «“Ζεοντῖνοι] πόλις Σικελίας. 

C. Κέως] νῆσος, ἣ καὶ Μεροπὶς ἐχαλεῦτο. 

P.9288. B. παροιμία, αὐτὸ δείξει, ἐπὶ τῶν ἀπι- 
στούντων τι μὴ γίνεσϑαι. μέμνηται δ᾽ αὐτῆς [8C. παροι- 
μίας. v. Schaefer ad Gregor. C. p. 1065.] xai Κρατῖνος 

ἐν Πυλαίᾳ, καὶ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ καὶ ἐνταῦϑα. καὶ 

ἔστιν, ὁ τὸν ποταμὸν καϑηγούμενος καὶ τὸν πόρον ζητῶν, 
αὐτὸ δείξει. τῶν γὰρ παροιμιῶν αἱ μὲν καϑ' αὑτὰς λέγον-- 
ται, αἱ δὲ ἐπὶ λόγων σαφηνίζονται. μέμνηται δὲ αὐτῆς xoi 

Σοφοκλῆς ἐν Δημνίαις οὕτως" 

ταχὺ δ᾽ αὐτὸ δείξει τοὔργον, ὡς ἐγώ, σαφῶς. 

P. 290. A. τωϑάσεται] σκώψει, λοιδορήσει, χλευάσει. 
[Conf. Ruhnk. δᾶ. Tim. p. 261.] 

D. ἔτνος] εἶδος ὀσπρίου, ὅ τινες καλοῦσι πισσάριον. 

τορύνη δὲ τὸ ταρακχτήριον. 
E. μέρμερος] φροντίδος ἄξιος, ἢ χαλεπός. 
P. 292. Α. ἐφικέσθαι) καταλαβεῖν. 

D. γεγωνεῖν) μέγα φϑέγγεσϑαι. 

P. 228. A. βάλλ᾽ ἐς Μακαρίαν] Ἡρακλέους ϑυγάτηρ, 
Μακαρία τοὔνομα, ἣν λόγος κατὰ τὴν Εὐρυσϑέως ἐπὶ τὰς 

᾿ϑήνας στρατείαν αὐτοκέλευστον ἑαυτὴν ὑπὲρ τῆς πό- 
λεως εἰς σφαγὴν ἐπιδοῦναι. τοὺς οὖν ,4ϑηναίους κατὼ τι- 

μὴν τῆς παιδός, βάλλοντας αὐτὴν ἄνϑεσι καὶ στεφάνοις, 
παρακελεύεσϑαι τοῖς ἄλλοις, βάλλ᾽ εἰς Μακαρίαν,“ ὡς 

τὴν παροιμίαν παρελϑεῖν καὶ ἐπὶ τῶν προϑυμουμένων τι, 
αὖϑις δὲ καταχρηστικῶς καὶ ἐπὶ πάσης ἀφοσιώσεως. Δοῦ-- 
ρις δέ φησιν, ὅτι αὕτη τὴν πυρὰν τοῦ πατρὸς κατέσβεσε, 

καὶ ἐξ ἐκείνου παρὰ Μακεδόσι νενόμισται τὰς ϑυγατέρας 

τῶν κηδευομένων, οἷς ἂν ὦσι παῖδες, τὸ αὐτὸ πράττειν ἐπὶ 

τοῖς πατράσιν. 

Ρ. 295. Α. ἀ περισπασϑὲν δηλοῖ εἴϑιε" Καλλίμαχος" 

ἃ πάντως ἵνα γῆρας. 

καὶ τὸ ὦ τὸ κλητικόν" Ὅμηρος" 
ἁ δειλοί, τί κακῶν. 

σημαίνει δὲ καὶ τὸ πολὺ καὶ μέγα, παρ᾽ ᾿“Αρχιλόχῳ" 

ἃ ἔαδ᾽ εἴς τε ταύρους. 

τό τε ἐν ἴσῳ τῷ ναί, καὶ εἴϑε. καὶ ἔτι σχετλιαστιχὸν ἀντὶ 

τοῦ φεῦ ἐπιῤῥήματος, ὡς ἐνταῦϑα. βραχέως δὲ καὶ δασέως 

τὸ ἅτινα, ὡς παρ᾽ Ἱπποκράτει. παρὼ δὲ Δημοχρίτω ἴδια. 
παρ᾿ Ὁμήρῳ τὰ ἑαυτοῦ" 

τὰ ἃ πρὸς δώμαϑ᾽ ἵχαστος. 
καὶ ἀντὶ voU ὧν τέτακται, ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ iv Μη-- 
δείᾳ" 

πράξασ' ἃ μέλλω, καὶ τυχοῦσ' ἃ βούλομαι. 
xoi παρὰ Σοφοκλεῖ" 

αἰτεῖς ἃ τεύξη. 
εἰ δὲ ψιλωϑείη περισπασϑέν, τὸ νῦν σημαίνει, ὡς ἐν Εὔ-- 
κλου τοῦ χρησμολόγου ποιήμασι. βραχέως δὲ καὶ ψιλῶς 

σημαίνει ἀπόφασιν ἀρνητικήν. [De toto scholio v. Ruhn- 

ken. ad Callim. p. 549. et intpp. ad Gregor. Corinth. p. 

245.] 
B. ἀμέλει} ἀντὲ τοῦ τοιγαροῦν συλλογιστικοῦ συνδέ- 

σμου. 
P. 301. B. διανεκῆ] διὰ παντός. οὕτω καὶ Διογενια-- 

vog. [Conf. Moeris p. 129. ed. Piers.] 

C. παροιμία ἐπὶ τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων κατὰ 

δύναμιν ὑφ᾽ ἑκάστου λεγομένη" và ἡμέτερα οὐχ οἷα βού- 
λεταί τις, ἀλλ᾿ οἷα δύναται. 

P.304. E. χαλεπὰ τὰ χαλά] Περίανδρος ὁ Κοριν- 
ϑίων δυνάστης κατ᾽ ἀρχὰς δημοτικὸς ὧν ὕστερον εἰς τὸ 
τύραννος εἶναι μετῆλϑε. τοῦτο Πιττακὸν ἀκούσαντα, 
τότε Μιτυληναίων δυναστεύοντα, καὶ δείσαντα περὶ τῆς 

ἑαυτοῦ γνώμης καϑίσαι τε ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέτην καὶ 

ἀπολυϑῆναι τῆς ἀρχῆς ἀξιοῦν. τῶν δὲ Μιτυληναίων 

πυνϑανομένων τὴν αἰτίαν, εἰπεῖν τὸν Πιττακὸν ὡς χα- 

λεπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι. τοῦτο δὲ μαϑόντα Σόλωνα εἶἷ- 
πεῖν ,χαλεπὰ τὰ καλά“, καὶ ἐντεῦϑεν εἰς παροιμίαν 

ἐλθεῖν" οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου τὸ χαλεπὸν ἀκούουσιν" 

ἐπὶ πάντων γὰρ γενέσϑαι ἀγαϑὸν ἀδύνατον. 

e 6 C 

SCHOLIA IN EPISTOLAS. 

II. 
P. 314. C. οὐδ᾽ ἔστι σύγγραμμα —] ἐντεῦϑεν δηλοῦ-- 

ται διὰ τί ὁ Πλάτων ἐν ταῖς βίβλοις αὑτοῦ μηδὲν διωλέ-- 

γεται. 

IV. 
P. 320. A sqq. Δίων ὁ Συρακούσιος Ἱππαρίνου μὲν 

υἱὸς ἣν, ἀνεψιαδοῦς δὲ Διονυσίου τοῦ προτέρου, κατὰ 

δὲ οἰκειότητα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ “Δριστομάχης ἀδελ-- 

φός, εὐφυΐᾳ δὲ καὶ μεγαλοψυχίᾳ καὶ φιλοτιμίᾳ διαφέρων 
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τοῦ γενέσϑαι τινὸς ἄξιος. Ἱππαρῖνος γὰρ παίδων ὄν-- 

τῶν αὐτῷ τῶν περὶ Δίωνα, τριῶν μὲν υἱῶν, τριῶν δὲ 

ϑυγατέρων, τελευτῶν τὸν βίον ἐπίτροπον Διονύσιον κα-- 

τέστησεν οἰκεῖον ὄντα, καὶ τὰς γυναῖκας ἅμα καὶ τὰς 
χόρας διέϑηκε γῆμαι, ᾿Αριστομάχην μὲν τὴν πρεσβυτά- 

την αὐτόν, τὰς δὲ λοιπὰς τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ δοῦναι, 

“Μεπτίνη τε xai Θεαρίδη. καὶ οὕτω γέγονε τελευτησάσης 

τῆς “οχρίδος αὐτοῦ γυναικός, ἐξ ἧς ἐγεγόνει αὐτῷ Διο-- 

νύσιος ὃ νεώτερος, ὁμώνυμος αὐτῷ υἱός. 

VIE 
P. 326. C. εἰ uiv τὸ δύναιτο συνυπακουόμενον λήψη, 

ὡς ἀπαρέμφατα προπερισπασϑήσονται τὸ τε μελλῆσαι 

καὶ τὸ ἠρεμῆσαι. εἰ δὲ xa" αὑτὰ ταῦτα ἐκδέξη, ὡς εὐκτι- 

xa παροξυνϑήσεται. 
P. 337. E. ἐπιστολή] ἐντολή, ἐπίσκηψις. 

P.344. A. “υγκέα φασὶ τὸν ᾿Ἰφαρέως xai ᾿“ρήνης 

οὕτω γενέσϑαι ὀξυδερκῆ, ὡς καὶ τὰ ὑπὸ γῆν βλέπειν. ἀφ᾽ 

οὗ καὶ ἡ παροιμία. 

P. 345. A. ἔττω] ἡ λέξις ἐπιχωριάζοντός ἐστιν ἀντὶ τοῦ 

ἔστω, τῇ Βοιωτίᾳ διαλέκτῳ, ἐπὶ ϑαύματος εἰλημμένη, ἧς 

καὶ ἐν τᾷ Φαίδωνι μέμνηται ὑπὸ Κέβητος εἰρημένης. 

D. Σκύλλα] λέγετος ἡ δὲ ἐναντίων ἀνέμων συχνὴ καὶ 

πολυχύμων τῶν τῆς ϑαλάττης ῥευμάτων σύμπτωσις, xar 

ἀχρωτήριά τινα ἐπὶ πολὺ διήκοντα τῶν μεγίστων πελαγῶν 
γιγνομένη φοβερά τε καὶ πολύμορφος, φωνήν τε ἀφιεῖσα 

οἵα σκυλάκων νεογνῶν (ἐξ οὗ καὶ τοὔνομα εἴληφεν), οἵα 

γίνεται ἡ περὶ τὸν κατὰ Σικελίαν πορϑμόν. Χάρυβδις δὲ 

ἡ ἀναπινομένη ϑάλασσα περί τε τὸν εἰρημένον πορϑμὸν 

xai περὶ τὰ Γάδειρα, καὶ πάλιν ῥαγδαίως ἐπαναστρέφου-- 

co^ ἣ τῆς ἡμέρας τρὶς συσπῶσα τὸ ὕδωρ πάλιν ἀνήει. εἴ-- 
ρηται δὲ παρὰ τὸ εἰς χάος ῥοιβδεῖν, 0 ἐστιν ἀναῤῥοφεῖν. 

D. ἀναμετρήσαιμι] διαπεράσαιμι. 
P. 847. D. χρείη] δέοι. 

VIIL 
P. 353. E. Φοίνικες ἀπὸ Φοινίκης τῆς χώρας" αὕτη 

δὲ ἀπὸ Φοίνικος τοῦ -Ayrjvogog καὶ Μερόπης τῆς Νείλου. 
Ὀπικοὶ δὲ ἔϑνος Ἰταλίας. 

E. τέμνειν φάρμακον] πεέϑειν, τιμᾶν, ἡγεῖσϑαι, ὡς 
οἶμαι, νῦν. 

XIII. 
P. 361. B. μύρτα] ὁ καρπὸς τῆς μυρσίνης. 

P. 363. Α. ἀμοργίς] κυρίως ἡ λινοκαλάμη, ἐξ ἧς ytve- 

ται ἐνδύματα ἀμόργινα ἢ ἀμοργίδια λεγόμενα" οἱ δὲ τὰ 

παραπλήσια βύσσω. ἔστι δὲ ἀμοργὶς καὶ ἡ τοῦ ἐλαίου 
ὑποστάϑμη καὶ ἡ τρὺξ τοῦ οἴνου. 

Β. παρὰ βασιλέως] τῶν Περσῶν δηλαδή. 

— — — 

SCHOLIA IN AXIOCHUM. 

P. 364. A. Κυνόςαργες] τόπος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αττιχῇ 

Κυνόςαργες καλούμενος, ἐν ᾧ τοὺς νόϑους τῶν παίδων 

ἔταττον. ὠνομάσϑη δὲ οὕτως ἀπὸ κυνὸς ἀργοῦ, τουτέστι 
λευκοῦ ἢ ταχέος" καὶ γὰρ Ἥρανλεϊ ϑύοντας κύνα τοιοῖ:- 
τον ἁρπάσαντα τοῦ ϑυομένου τὰ μηρία αὐτοῦ καταϑεῖ- 

ναι, καὶ ἐπερωτήσαντας τοὺς ϑεοὺς ποῦ Ἡρακλέους ἱδρῦ-- 

σαι ἱερὸν λαβεῖν χρησμὸν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ. ἐξ οὗ καὶ 
τοὺς νόϑους ἐκεῖ συντελεῖν, ὅτι καὶ Ἡρακλῆς νόϑος ὧν 

Διὸς υἱός ((Αμφιτρύωνος γὰρ γνήσιος ἦν) ἴσα ϑεοῖς ἔτι-- 
μήϑη. λαμβάνεται δὲ καὶ εἰς παροιμίαν ἐπὶ ὕβρει καὶ ἀρᾷ, 

οἷον ἴϑ' εἰς Κυνόςαργες. 

A. Καλλιῤῥόη] κρήνη ἐν τῇ ̓ ““ττικῆ. 

B. μορμολυττομένους} μορμολυχεῖά φασι τὰ τῶν ὑπο-- 
χριτῶν πρόζςωπα, ἃ Δωριεῖς γόργεια καλοῦσιν. ἐντεῦϑεν 
καὶ τὸ ἐκφοβῆσαι μορμολύξασϑαι καὶ μορμολυττομένους 
τοὺς ἐκφοβοῦντας λέγουσιν. 

B. ἐπιτωϑάζων] ἐπιλοιδορούμενος, ἢ ἐπεμβαίνων, ἢ 

χλευάζων ὡς νῦν, ἢ καυχώμενος. 

Ρ. 866. Α. συνειλεγμένον τὰς ἁφάς] συνηγμένον τὰς 
πληγάς. 

B. μονονουχί] σχεδόν, ἐγγύς. 
C. εὐλαί εἰσιν οἱ ἐν τοῖς τραύμασιν ἐγγινόμενοι σχώ-- 

ληκες, κνώδαλα δὲ κυρίως τὰ ϑαλάττια ϑηρία" κινώϑαλα 

γάρ ἐστι τὰ ἐν τῇ ἁλὶ κινούμενα. Ὅμηρος δὲ καὶ ἐπὶ χερ- 
σαίου φησί" 

κνώδαλον ὅττι φύγησι, xai ἴχνεσσιν γὰρ ὀπηδεῖ. 

πλὴν κνώδαλον μικρὸν ζῶον τὸ ϑαλάττιον καὶ τὸ χερσαῖον. 

P. 366. Α. ὀριγνωμένη] ὀρεγομένη. 
C. παρὰ ἀκαρῆ] ἀντὲ cov παρὰ βραχύ, παρὰ ὀξύ, ὃ 

οὐχ οἷόν τε κεῖραι. 

Ῥ, 867. B. δὲς παῖδες οἱ γέροντες] ἐπὶ τῶν πρὸς τῷ 

γήρᾳ εὐηϑεστέρων εἶναι δοκούντων. μέμνηται δὲ αὐτῆς 

Κρατῖνος ἐν Δηλιάσι λέγων" 

ἦν àg ἀληϑὴς ὃ λόγος, ὡς δὶς παῖς [ἐστὶν ὁ] γέρων. 
zai Πλάτων ἐν Νόμων αἱ ,,οὐ μόνον ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὁ γέ- 

ρων δὲς παῖς γίγνεται ἀλλὰ καὶ ὁ μεϑυσϑ εἰς“ xai Μέναν-- 
ὅρος Χήρᾳ καὶ ᾿“Δριστοφάνης Ν᾽ ἐφέλαις α΄. 

P. 368. D. ποππυσϑείη) κολακευϑείη, ἐκ μεταφορᾶς 

τῶν ἐπὶ τοῖς ἵπποις ποππυσμάτων ἐν τῷ δαμάζεσϑαι. 

D. ἐγκαϑέτους ἐνεδρευτάς, δολίους, κατασκόπους. 

D sq. κατεχειροτόνησαν) κατεψηφίσαντο. ἡ κατα- 
χειροτονία ἐγίγνετο οὕτως. ἔλεγεν ὁ κῆρυξ, οἷον, ,ὅτῳ Mec 

δίας δοκεῖ ἀδικεῖν, ἀράτω τὴν χεῖρα.“ εἶτα οἱ ϑέλοντες 

ἐξέτεινον τὰς χεῖρας, καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο πρῶτον καταχει- 

ροτονία. εἶτα πάλιν δεύτερον ἔλεγεν ὁ αὐτὸς κῆρυξ, ὅτῳ μὴ 
δοχεῖ ἀδικεῖν Μειδίας, ἀράτω τὴν χεῖρα,“ καὶ ἐξέτεινόν 

τινες, καὶ ἐκαλεῖτο ἀποχειροτονία. καὶ λοιπὸν ἠρίϑμει 
πάσας τὰς χεῖρας ὁ κῆρυξ, τῶν τε προτέρων xoi καταχει- 

ροτονούντων, τῶν τε ὑστέρων καὶ ἀποχειροτονούντων. καὶ 
ὅσων ἂν ἦσαν πλείους, ἐκείνων καὶ ἡ γνώμη ἐκράτει. 

P. 369. Α. συγκλύδωνος] ἐπιμίκτου, ἐπηλύτου. 

E. χαϑιχέσϑαι] καϑάψασϑαι. 
P. 371. A. οἱ δύο ϑεοί] ᾿“πόλλων καὶ “Ἄρτεμις. 

D. ἁγιστείας] ἁγιωσύνας, καϑαρότητας, λατρείας. 

D. γεννήτη] “Τριστοτέλης φησί, τοῦ ὅλου πλήϑους 
διηρημένου ,41ϑήνησιν εἴς τε τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς δημι-- 
ουργούς, φυλὰς αὐτῶν εἶναι τέσσαρας, τῶν δὲ φυλῶν ἑχά-- 

στης μοίρας εἶναι τρεῖς, ἃ τριττύας τε καλοῦσι καὶ φρα-- 
τρίας, ἑκάστης δὲ τούτων τριάκοντα εἶναι γένη, τὸ δὲ γέ- 
νος ἐκ τριάκοντα ἕχαστον ἀνδρῶν συνεστάναι. τούτους δὴ 
τοὺς εἰς τὰ γένη τεταγμένους γεννήτας καλοῦσιν. 

E. Ἐλευσινίας] Δήμητρος, διὰ τῶν αὐτῆς τελετῶν. 
E. ἐναύσασϑαι) μεταλαβεῖν. 
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SCHOLIA IN DIAL. DE IUSTO, SISYPHUM, ERYXIAM ET CLITOPHONT. 

SCHOLIA IN DIALOGUM DE IUSTO. 

P. 374. Α. παροιμία, ὅτι πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί, ἐπὶ 

τῶν κέρδους ἕνεκα καὶ ψυχαγωγίας ψευδῆ λεγόντων. φασὶ 

γὰρ τοὺς ποιητὰς πάλαι λέγοντας τἀληϑῆ, ἄϑλων ὕστε-. 

ρον αὐτοῖς ἐν τοῖς ἀγῶσι τιϑεμένων ψευδῆ καὶ πεπλασμέ- 
vo λέγειν αἱρεῖσϑαι, ἵνα διὰ τούτων ψυχαγωγοῦντες τοὺς 

ἀχροωμένους τῶν ἄϑλων τυγχάνωσιν. ἐμνήσϑη ταύτης 
καὶ Φιλόχορος ἐν ᾿4τϑίδος αἱ καὶ Σόλων ᾿Ελεγείαις καὶ 

Πλάτων ἐνταῦϑα. 

SCHOLIA IN SISYPHUM. 

P.387. C. Φάρσαλος πόλις Θεσσαλίας, ἧς οἱ πολῖται 

Φαρσάλιοι. ἐκ ταύτης φασὶν ᾿Αχιλλέα τὸν Θέτιδος γενέ-- 
σϑαι. 

D. 7] ἀντὶ τοῦ ἄρα ἀπορηματικοῦ. 
P. 389. A. μεταρσιολέσχας] διαφέρει μετέωρα μεταρ-- 

σίων, ἣ τὰ μὲν μετέωρα ἐν οὐρανῷ καὶ αἰϑέρι ἐστίν, ὡς 
ἥλιος καὶ τὰ λοιπὼ χαὶ οὐρανὸς χαὶ αἰϑήρ, μετάρσια δὲ 
τὰ μεταξὺ τοῦ αἰϑέρος καὶ γῆς ἐν ἀέρι συνιστάμενα, ὡς 
ἄνεμοι, νεφέλαι, ὄμβροι, ἀστραπαί, βρονταί, κομῆται, δὸ-- 

κίδες, πώγωνες, λαμπάδες, ἔριδες, ἅλωες, διάττοντες, óv- 

μοί, δύακες καὶ τὰ τοιαῦτα 

C. πάντα χάλων ἐφέντες) ἐπιτείναντες d κινήσαντες 

ἢ σείσαντες. παροιμία ἐπὶ τῶν πάσῃ προϑυμίᾳ χρωμέ- 

vow. παρήχται δὲ ἀπὸ τῶν τὰ σχοινία v τὰ ἄρμενα χα- 
λώντων ναυτῶν. 

P. 390. B. αὐτοσχεδιάζοντες] αὐτομάτως ἢ συντόμως 
τι ποιοῦντες. 

—— À— 

SCHOLIA IN ERYXIA M. 

P. 392. A. Διὸς ἐλευϑερίου] τὸν Μῆδον ἐκφυγόντες 
᾿ϑηναῖοι ἱδρύσαντο τὸν ἐλευϑέριον Δία. τοῦτον δὲ ἔνιοι 
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καὶ σωτῆρά φασιν. τιμᾶται δὲ ἐλευϑέριος Ζεὺς καὶ ἐν Συ-- 
ραχούσαις καὶ Ταραντίνοις καὶ Πλαταιαῖς καὶ Καρίᾳ. 

B. “Μέγαρα πόλις περὶ τὸν ᾿Ισϑμόν, ἀνὰ μέσον Πελο-- 
ποννήσου καὶ τῆς ᾿Αττικῆς καὶ Βοιωτίας. καὶ πόλις ὁμώ-. 
γυμος ταύτῃ ἐν Σικελίᾳ, περὶ ἧς νῦν φησίν. 

P. 398. C. Κεῖος] ὁ ἀπὸ τῆς Κέω. [ἔστι δὲ Κίος πό-- 
λις Μυσίας, ἐξ ἧς οὗτος. 

P. 400. E. σίσυραν δερμαντίνην) ᾿Ερατοσϑένης σίσυ-- 
ράν φησι στέγασερον ἐξ αἰγείων δερμάτων τετριχωμένων, 
σίσυρναν δὲ τὸ ἐκ τῶν κωδίων ὁαπτόμενον ἀμπεχόνιον, ὃ 

γούνναν φασίν.  [Conf. Bernhardy Eratosthen. p. 222.] 

P. 405. B. λίϑον ἑψῆσαι] παροιμία ἐπὶ τῶν ἐπιχει- 
ρούντων ἀδυνάτοις. 

SCHOLIA IN CLITOPHONTEM. 

P. 406. Α. διατριβάς] τὰς φιλοσόφους διαλέξεις ση-- 
μαίνει, καὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ εἰσί, καὶ τὴν περί τι χρόνιον 
διάϑεσιν. 

P.407. Α. ἐπὲ μηχανῆς} ἐν ταῖς τραγῳδίαις, μετὰ 

ἄλλας ἐπιδείξεις πολλάς, ἐπιφάνειαί τινες ἐπὶ τέλει ἐκ μη- 
χανῆς τινος ϑεῶν ἀνεδείχνυντο. τοῦτο γοῦν ἐνταῦϑα φη-- 

σίν. ᾿ἥλλως. ἀπὸ μηχανῆς ϑεὸς ἐπεφάνης, ἐπὶ τῶν ἀ- 

προςδοχήτως ἐπ᾽ ὠφελείᾳ καὶ σωτηρίᾳ φαινομένων. ἐν γὰρ 
ταῖς τραγῳδίαις ἐξ ἀφανοῦς ϑεοὶ ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἐφαίνον-- 

το. Μένανδρος Θεοφορουμένῃ καὶ ΚΚεχρυφάλῳ. 

E. ὀφϑαλμοῖς χρῆσϑαι] κρεῖττόν ἐστι τῷ μὴ ἐπιστα- 
μένῳ ὡς δεῖ ὁρᾶν μηδ᾽ αὖ χρείαν μηδεμίαν χρῆσϑαι τῷ 

σώματι, μηδ᾽ ὅλως ὁρᾶν μηδέ τι πράττειν, ἢ ὡς ἔτυχε 
πράττειν ἀμαϑῶς καὶ ἀφυῶς. 

Ρ. 408. Α. μὴ ζῆν κρεῖττον] οἴομαι παρόμοιον καὶ τὸ 
παρὰ «ΣΣοφοκλεῖ" 

ἀλλ᾽ ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεϑνηκέναι 
τὸν εὐγενῆ χρή. 

P. 409. D. κομψότατα] πιϑανώτατα ἢ τεχνικώτατα 
ἢ σπουδαιότατα. 

P. 410. B. λιπαρῶν] παρακαλῶν, προςεδρεύων. 

----α.0..- — 
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INDEX HISTORICUS IN PLATONEM "), 

Abaris Charm. 158, b. 
Acesimbrotus Cratyl. 394, c. 
Achaemenes 1 Alcib. 120, e. 
Achelous Phaedr. 230, b. 263, d. 
Achilles Protag. 340, a. Ion 535, b. 

Hip. Min. 363, b. 364, b. c. e. et 
saepius. Cratyl. 498, c. Con- 
viv. 179, e. 180, a. b. 208, d. 221, 
c. 3 Rep. 388, a. 390, e. 391, a. 
c. Hip. Maj. 292, e. 

Acumenus Phaedr. 227, a. 268, ἃ. 
269, a. Conviv. 176, b. 

Acusilaus Conviv. 178, c. 
Adimantus Protag. 315, e. Parm. 

126, a. Apol. 34, a. 1 Rep. 327, 
b. et saepissime. 

Admetus Conviv. 208, d. 
Adonis Phaedr. 276, b. 
Adrastia Phaedr. 248, c. 5 Rep. 

451, ἃ. 

Adrastus Phaedr. 269, a. 
Aeacus Apol. 41, a. Theag. 124, c. 

1 Alcib. 121, b. Hip. Maj. 293, a. 
Gorg. 524, a. 526, c. 

Aeantodorus Apol. 34, a. 
Aegina Gorg. 526, e. 
Aegistus Theag. 124, a. 
Aegypti Menex. 245, d. (Viri, qua- 

lis Aegyptus fuit.) 
Aeneas Lach. 191, b. 
Aeschines Apol. 33, e. Phaedo 

59, b. 
Aeschylus Euthyd. 291, d. Phaedo 

108, a. Conviv. 180, a. 2 Rep. 
361, b. 380, a. 383, a. 8 Rep. 
550, c. 

Aesculapius Phaedr. 270, c. Con- 
viv. 186, e. Phaedo 118, a. 3 Rep. 
405, d. 406, a. c. 407, c. 408, b. 

Aesopus Phaedo 60, c. d. 61, b. c. 
1 Alcib. 123, a. 

Agamemnon Hip. Min. 370, c. Cratyl. 
395, a. b. Conviv. 174, c. Theag. 
124, c. 4 Leg. 706, d. 2 Epist. 
311, a. 2 Rep. 383, a. 390, e. 
3 Rep. 392, e. 393, e. 7 Rep. 
522, d. 10 Rep. 620, b. 

Agathocles Protag. 316, e. Lach. 
180, d. 

Agathon Protag. 315, e. Conviv. 
172, a. c. 173, a. 198, a. c. 212, 
c. d. e. 213, a. et saepissime. 

Agis Cratyl. 394, c. 1 Alcib.124,a. 
Aglaophon Ion 532, e. Gorg. 148, b. 
Agra Phaedr. 229, c. 
Aiax Apol. 41, a. Hip. Min. 371, b. 

d. Cratyl. 428, c. Conviv. 219, e. 
5 Rep. 468, d. 10 Rep. 620, b. 

Alceste Conviv. 179, b. d. 180, b. 
208, d. 

Alcetas Gorg. 471, a. 
Aleuadae Meno 70, b. 
Alexander Gorg. 471, b. 
Alcibiades (sen.) Euthyd. 275, a. 

Protag. 309, a. b. 316, a. et sae- 
pissime. In dialogo Primo istius 
nominis 104, e. 131, d. 133, d. et 
saepius. In dialogo Sec. 138, a. 
et saepius. Gorg. 481, d. 519, a. 
595: ΟΣ 

Alemaeon 2 Alcib. 143, c. 
Amazones Menex. 239, b. 7 Leg. 

806, a. 
Amestris 1 Alcib. 123, c. 
Ammon Phaedr. 274, d. 275, c. 2 

Alcib. 148, e. 149, b. Sophist. 
257, b. 5 Leg. 737, c. 

Amor Conviv. 177, a. c. d. 178, b. 
c. 179, a. b. 180, b. d. 195, a. b. 
c. 196, b. 203, c. 

Ampheres Crit. 114, b. 
Amphilytus Theag. 124, d. 
Amphion Gorg. 485, e. 506, b. 
Amphitryon Theaet. 175, a. 
Amycus 7 Leg. 796, a. 
Amynander Tim. 21, c. 
Anacharsis 10 Rep. 600, a. 
Anacreon Phaedr. 235, c. Charm. 

157, e. Hippar. 228, c. Theag. 
125, d. 

Anaxagoras Phaedr. 270, a. Apol. 
26, d. Hip. Maj. 281, c. 283, a. 2 
Epist. 311, a. Cratyl. 400,a. 409, 
8. 413, c. Amat. 132,2. Gorg. 465, 
d. Phaedo 97, b. d. 1 Alcib. 118,c. 

Anaxagorici Cratyl. 409, b. 
Androtion Protag. 315, c. Gorg. 

487, c. 

*) Repetitus est ex 7. Mitchelli Indice Graecit. Platonic. Oxon. 1832. 8. 

Andromache Ion 535, b. 
Andromedes 13 Epist. 362, b. 
Andron Protag. 315, c. Gorg. 487, c. 
Antaeus Theaet. 169, b. 7 Leg. 

196, a. 
Antenor Conviv. 221, c. 
Anthemion Meno 90, a. 
Antilochus Nestoris filius Ion 537, a. 
Antimoerus Protag. 315, a. 
Antiphon (Rhamnusius) Menex. 236, 

2a. Parm. 126, b. 127, a. Apol. 
33, e. 

Antisthenes Phaedo 59, b. 
Anytus Apol. 23, e. 25, b. 28, a. et 

alibi. Meno 91, a. et alibi. 
Apemantus Hip. Min. 363, a. 373, 

a. Hip. Maj. 286, b. 
Apollo Phaedr. 265, b. Conviv. 197, 

a. Phaedo 58, b. 85, a. Euthyd. 
302, d. Cratyl. 404, b. c. d. 405, 
d. 1 Leg. 624, a. 2 Leg. 653, d. 
654, a. 665, a. 672, d. 3 Leg 
686, a. 6 Leg. 766, b. 7 Leg. 
196, e. 8 Leg. 833, b. 11 Leg. 
936, e. 12 Leg. 945, d. 946, c. d. 
947, a. 950, e. 2 Rep. 383, a. 3 
Rep. 391, 8. 494, a. 399, e. 

Apollodorus Apol. 34, a. 38, b. Ion 
541, c. Protag. 310, a. 316, b. 
Conviv. 172, a. 173, d. Phaedo 
59, a. b. 117, d. et alibi. 

Archelaus Theag. 194, d. 9 Alcib. 
141, d. Gorg. 470, d. 471, a. d. 
472, d. 479, a. d. e. Conviv. 
212, d. 

Archepolis Cratyl. 394, c. 
Archidamus 1 Alcib. 124, a. 2 

Epist. 310, b. 312, d. et saepius. 
3 Epist. 319, a. 7 Epist. 339, a. 
349, d. 

Archilochus Ion 531, a. 532, a. 3 
Rep. 365, c. 

Archinus Menex. 234, b. 
Archippus 9 Epist. 357, d. 
Archytas 7 Epist. 338, c. 339, a. d. 

350, a. 9 et 12 Epist. 13 Epist. 
360, c. 

Ardiaeus 10 Rep. 615, c. e. 
Ariphron Protag. 320, a. 
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Aristides Gorg. 526, b. 'Theaet. 150, 
e. Meno 94, a. Theag. 130, a. 
Lach. 179, a. 

Aristippus Phaedo 59, c. 
το, b. 

Aristocrates Gorg. 472, a. 
Aristocritus 3 Epist. 319, a. 18 

Epist. 363, d. 
Aristodemus 3 Leg. 692, b. Conviv. 

173, b. 176, c. et saepius. 
Aristodorus 10 Epist. 
Aristogiton Hippar. 229, c. d. Con- 

viv. 182, c. 
Ariston Apol. 34, a. 1 Rep. 327, ἃ. 

et saepius. 5 Epist. 314, e. 
Aristonymus Clit. 406, a. 1 Rep. 

328, b. 
Aristophanes Apol. 19, c. Conviv. 

176, a. 177, e. 185, c. e. 212, c. 
221, b. 223, c. 

Aristophon Gorg. 148, b. 
Aristoteles Parm. 127, d. 135, d. 

136, e. 
ἡ Artaxerxes 1 Alcib. 121,b.123,d. 
* Artoxerxes 1 Alcib. 121, b.123,d. 
Asclepii Ion 530, a. 
Aspasia Menex. 235, e. 236, a. b. 

249, d. 
Astyanax Cratyl. 392, b. c. d. e. 

393, a. 394, b. 
Astylus 8 Leg. 840, a. 
Atalante 10 Rep. 620, b. 
Ate Conviv. 195, d. 
Athamas Minos 315, c. 
Atlas Phaedo 99, c. Crit. 114, a. c. 

120, d. 
Atreus Cratyl. 395, b. Polit. 268, e. 

269, a. 

Atridae 3 Rep. 393, a. 
Atropus 10 Rep. 617, c. 620, e. 12 

Leg. 960, c. 
Autochthon Crit. 114, b. 
Autolycus 1 Rep. 334, a. 
Axiochus Euthyd. 271, b. 275, a. 
Azaes Crit. 114, c. 
Bacchus Cratyl. 406, b. c. Phileb. 

61, b. 2 Leg. 653,d. 665, a. 666, 
b. 671, a. d. 672, a. d. 7 Leg. 
812, b. 8 Leg. 844, e. Phaedr. 
265, b. Conviv. 177, e. 

Bacis Theag. 124, d. 
Bias Protag. 343, a. 1 Rep. 335, e. 

Hip. Maj. 281, c. d. 
Boreas Phaedr. 229, b. c. 
Brasidas Conviy. 221, c. 
Briareus Euthyd. 299, c. 

795, c. 
Bryson 13 Epist. 360, c. 
Cadmus Phaedo 95, a. b. Menex. 

245, d. (Viri, qualis Cadmus 
fuit.) 

Caeneus 12 Leg. 944, d. 
Callaeschrus Protag. 316, a. Charm. 

153, c. 
Calliades 1 Alcib. 119, a. 
Callias Protag. 311, a. 315, d. et 

saepius. Apol. 20, a. Cratyl. 391, 
b. 1 Alcib. 119, a. 

Callicles Gorg. 447, b. 482, b. 495, 
a.d. 515, b. et saepius. 

Callicrete Theag. 125, d. e. 
Calliope Phaedr. 259, d. 
Cambyses 3 Leg. 694, c. 

b. e. 

Meno 

7 Leg. 

695, 

Cebes Phaedo 59, c. 108, c. et sae- 
pissime. 13 Epist. 363, a. 

Cecrops Crit. 110, a. 
Centauri Phaedr. 229, d. 
Cephalus 1 Rep. 327, b. 328, b. et 

saepius. Phaedr. 227, a. 263, d. 
Cepis Protag. 315, e. 
Cerberus 9 Rep. 588, c. 
Cercys 7 Leg. 796, a. 
Ceres Cratyl. 404, b. Ceres et Vir- 

go 6 Leg. 782, b. 
Chaeredemus Euthyd. 297, e. 298, 

a. b. 
Chaerephon Gorg. 447, a. et saepe. 

Charm. 153, b. et saepius. Apol. 
20, e. 21, a. 

Charmantides 1 Rep. 328, b. 
Charmides saepissime in dialogo 

eiusdem nominis. Protag. 315, a. 
Theag. 128, d. Conviv. 222, 8. 

Charondas 10 Rep. 599, e. 
Chilon Protag. 343, a. 
Chimaera 9 Rep. 588, c. Phaedr. 

229, d. 
Chiron Hip. Min. 371, c. 

391, c. 
Chryses 3 Rep. 392, e. 393, a. d. 
Chrysippus Cratyl. 395, b. 
Chryson 8 Leg. 840, a. 
Cimon Gorg. 503, c. 515, d. 516,d. 

519, a. '"Theag. 126, ἃ. 
Cinesias Gorg. 501, e. 
Cinyras 2 Leg. 660, e. 
Cleobulus Protag. 343, a. 
Cleombrotus Phaedo 59, c. 
Cleopatra Gorg. 471, c. 
Cleophantus Meno 93, d. e. 
Clinias Protag. 309, c. 320, a. 1 

Alcib. 103, a. 105, d. 119, c. 131, 
d. 2 Alcib. 141, b. Gorg. 481,d. 
Euthyd. 273, a. b. c. et saepius. 

Clinias Gnosius 1 Leg. 629, c. 
Clito Crit. 113, d. 116, c. 
Clitomachus Theag. 129, a. 
Clitophon 1 Rep. 340, a. b. et sae- 

pius. Clit. 406, a. et saepius in 
dialogo istius nominis. 

Clotho 10 Rep. 617, c. 620, e. 12 
Leg. 960, c. 

Codrus Conviv. 208, d. 
Coelus 2 Rep. 377, e. 
Connus Euthyd. 272, c. 295, d. Me- 

nex. 235, e. 
Coriscus 6 Epist. 322, d. et alibi. 
Corybantes Euthyd. 277, d. 7 Leg. 

190, d. 
Cratinus 13 Epist. 362, e. 
Cratistolus 2 Epist. 310, b. 
Cratylus 383, b. 432, b. et saepis- 

sime in dialogo istius nominis. 
Creon Protag. 339, a. 2 Epist. 311, 

a. 2 Alcib. 151, b. 
Cresphontes 3 Leg. 683, d. 602, b. 
Crison Protag. 335, e. 
Critias Protag. 316, a. Charm. 153, 

c. et saepissime. Tim. 19, c. 20, 
a. 21, a. b. et saepius. Crit. 
106, b. 

3 Rep. 

'Crito Apol. 38, b. et saepissime in 
dialogo eiusdem nominis. Phaedo 
60, a. 115, e. et saepissime. Eu- 
thyd. 271, a. 

Critobulus Apol. 33, e. 38, Ὁ. Eu- 
thyd. 271,b.306, d. Phaedo 59,b. 

INDEX HISTORICUS IN PLATONEM. 

Croesus 8 Rep. 566, c. 
311, a. 

Ctesippus Euthyd. 273, a. et sae- 
pius. Lys. 203, a. et saepius in 
dialogo isto. Phaedo 59, b. et 
saepius. 

Curetes 7 Leg. 796, b. 
Cyane Theag. 125, e. 
Cyclopes 3 Leg. 680, b. 682, a. 
Cypselidae Phaedr. 236, b. 
Cypselus Theag. 124, c. 
Cyrus 1 Alcib. 105, c. Menex. 239, 

d. 3 Leg. 694, a. 695, b. d. e. 4 
Epist. 320, d. 

Daedalus Euthyp. 11, b. d. 15, b. 
Ion 533, a. Hip. Maj. 282, a. 1 
Alcib. 121, a. 3 Leg. 677, d. 7 
Rep. 529, d. 

Damon 1 Alcib. 118, c. Lach. 180, 
d. 197, d. 200, b. 3 Rep. 400, 
c. 4 Rep. 424, c. 

Danai Menex. 245, d. 
Dardanns Hip. Maior 293, b. 8 

Leg. 702, a. 
Darius Menex. 239, e. 3 Leg. 694, 

c. 695, c. d. 698, c. d. e. Phaedr. 
258, b. Lys. 211, e. 7 Epist. 
332, a. 

Datis Menex. 240, a. 3 Leg. 698, 
c. d. 

Democrates Lys. 204, e. et saepius. 
Demodocus Apol. 34, a. Theasg. 

123, b. et saepissime. 
Demophon Lys. 207, b. 
Deucalion Tim. 22, a. Crit. 111, e. 
Diana Theaet. 149, b. Cratyl. 406, 

b. 8 Leg. 833, b. 
Diaprepes Crit. 114, c. 
Dinomache 1 Alcib. 105, d. 123, c. 
Diomedes 2 Alcib. 150, d. 3 Rep. 

389, e. 6 Rep. 493, d. 
Dion Megex. 234, b. 2 Epist. 310, 

b. c. 3 Epist. 316, c. d. 317, a. 
b. c. e. 318, a. b. 7 Epist. 327, a. 
829, c. 333, b. 334, d. 337, d. 
345, a. 347, c. 350, b. e. 8 Epist. 
355, a. 10 Epist. 358, b. 13 
Epist. 361, d. 362, e. 

Dione Conviv. 180, d. 
Dionysius Grammaticus Ámat.132,a. 
Dionysius sen. 4 Epist. 320, e. 7 

Epist. 327, b. 332, c. 8 Epist. 
354, d. 356, c. 

Dionysius jun. 7 Epist. 327, c. d. e. 
328, a. 329, c. 330, a. c. 332, c. 
333, b. 337, d. 338, d. 340, a. b. 
848, a. b. 349, c. 350, d. 13 
Epist. 

Dionysodorus Euthyd. 271, b. 273, 
8. c. 277, b. 294, e. et saepius. 

Diopompus 8 Leg. 840, ἃ. 
Dioscuri Euthyd. 293, a. 7 Leg. 

769, b. 
Diotima Conviv. 201, d, 204, 8. 

208, b. et saepe. 
Doris 2 Epist. 313, a. 
Dropides Tim. 20, e. 
Echecrates Phaedo 57,a. et saepius. 

9 Epist. 358, b. 
Elasippus Crit. 114, c. 
Empedocles Theaet. 152, e. 
Endymion Phaedo 72, c. 
Epeius 7 Leg. 796, a. 10 Rep. 620, 

b. Ion 533, a. 

2 Epist. 
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Ephialtus Conviv. 190, b. 
Epicharmus Gorg. 505, d. Theaet. 

152. 6. 

Epicrates Phaedr. 357, b. 
Epigenes Apol. 33, e. 

59, b. 
Epimenides 1 Leg. 642, d. 3 Leg. 

677, d. 
Epimetheus Protag. 320, 3. 321, b. 

et saepius. 
Erastus 6 Epist. 322, d. et alibi. 13 

Epist. 362, b. 
Erato Phaedr. 259, d. 
Erechtheus 1 Alcib. 132, a. Crit. 

110, a. 
Erichthonius Crit. 110, a. 
Erisichthon Crit. 110, a. 
Eryximachus Phaedr. 268, a. Con- 

viv. 176, a. 185, d. 196, d. 

Ethonoe Cratyl. 407, b. 
* Euaemon Crit. 114, b. 
Euathlus Theag. 129, a. 
Eucleides 'Theaet. 143, c. et alibi. 

Phaedo 59, c. 
j Eudaemon Crit. 114, b. 
Eudicus Hip. Min. 363, a. et sae- 

pius. Hip. Maj. 286, b. 
Eudoxus 13 Epist. 360, c. 
Euenor Crit. 113, c. 
Euenus Phaedr. 267, 8. Phaedo 

60, d. 
Eumelus Crit. 114, b. 
Eumolpus Menex. 239, b. 
Euphemus Phaedr. 244, a. 
Euphraeus 5 Epist. 321, c. d. 
Euphronius Theaet. 144, c. 
Eupolemus Cratyl. 394, c. 
Euripides Phaedr. 268, c. Ion 533, 

d. 2 Alcib. 151, b. Gorg. 485, e. 
492, e. Theaet. 154, d. Conviv. 
177, a. Theag. 125, b. d. 1 Epist. 
309, d. 8 Rep. 568, a. 

Europa Minos 318, d. 
Eurybalus Protag. 327, d. 
Eurybius 7 Epist. 348, e. 
Eurycles Sophist. 352, c. 
Eurypylus 3 Rep. 405, e. 408, a. 
Eurysaces 1 Alcib. 121, a. b. 
Eurysthenes 3 Leg. 683, d. 
Euthydemus 271, b. 273, a. c. 294, 

c. et saepius. Cratyl. 386, d. Con- 
viv. 222, b. 1 Rep. 328, b. 

Euthyphron saepissime in dialogo 
eiusdem nominis. Cratyl. 396, d. 
399, a. 400, a. 407, d. 428, c. 

Eutychides Cratyl. 397, b. 
Gadirus Crit. 114, b. 
Ganymedes Phaedr. 255, c. 
Geryon Gorg. 484, b. Euthyd. 299, 

Ὅν ἢ hepg4795; c: 
Glauco 1 Rep. 327, a. et saepissi- 

me. Protag. 315, a. Charm. 154, 
b. 158, b. Parm. 126, a. Ion 
530, d. Conviv. 172, c. 

Glaucus Phaedo 108, d. 
Gorgias 452, c. 482, d. 487, a. 494, 

d. et saepissime in dialogo istius 
nominis. Meno 70, b. 71, c. d. 
73, e. 76, b. c. 96, d. Conviv. 
198,c. Hip. Maj. 282, b. Phaedr. 
261, c. 267, a. Apol. 19, e. Phi- 
leb. 58, c. 59, b. Theag. 127, e. 

Gorgones Phaedr. 229, d. 
Gyges 2 Rep. 359, c. 

Phaedo 

Harmodius Hippar. 228, c. d. Con- 
viv. 182, c. 

Hecamede Ion 538, c. 
Hector Apol. 28, c. Ion 535, b. 

Cratyl. 392, b. c. 393, a. 394, b. 
Conviv. 179, e. 3 Rep. 391, b. 
12 Leg. 944, a. 

Hecuba Ion 535, b. 
Hegesippus 2 Epist. 314, e. 
Helena 9 Rep. 586, c. Phaedr. 

2438, a. 
Helicon 13 Epist. 360, c. 
Heraclides Ion 541, d. 3 Epist. 318, 

c. 319, a. 4 Epist. 320, e. 321, b. 
7 Epist. 348, b. c. d. e. 349, a. 
c. e. 

Heraclidae Menex. 239, b. 3 Leg. 
685, d. 5 Leg. 736, c. 6 Leg. 
116;16. 

Heraclitus 'Theaet. 152, e. 160, d. 
179, e. Cratyl. 401, d. 402, a. b. 
€. 440, c. Conviv. 187, a. 6 Rep. 
498, a. Hip. Maj. 289, a. b. 

Hercules Phaedo 89, c. 109, a. 
Hip. Maj. 293, a. 3 Leg. 685, d. 
Gorg. 484, b. "Theaet. 169, b. 
175, 8. Euthyd. 297, c. d. e. 303, 
2. Lys. 205, e. Conviy. 177, b. 

Hermias 6 Epist. 322, d. et alibi. 
Hermocrates Tim. 19, c. 20, a. et 

saepius. Crit. 108, a. 
Hermogenes Phaedo 59, b. Cratyl. 

383, b. 384, c. et saepissime. 
Herodicus 3 Rep. 406, a. Phaedr. 

227, d. Protag. 316, e. Gorg. 
148, b. 

Heroscamandrus Theag. 129, b. 
Hesiodus Ion 531, a. b. Minos 318, 

e. 319, a. 320, c. Cratyl. 396, c. 
397, e. 402, b. 498, a. Conviv. 
178, b. c. 195, c. 209, c. Tim. 
21, c. 2 Leg. 658, d. 3Leg.677, 
e. Lys. 215, c. Protag. 316, d. 
340, d. Charm. 163, b. e. Apol. 
41, a. 2 Rep. 363, a. 377, d. e. 
5 Rep. 466, c. 468, e. 8 Rep. 
546, e. 10 Rep. 600, d. 612, b. 
3 Leg. 690, e. Epin. 990, a. 

Hiero 2 Epist. 311, a. 7 Epist. 
336, a. 

Hieronymus Lys. 203, a. 
Hipparchus 228, e. 229, a. et sae- 

pissime in dialogo istius nominis. 
Hipparinus 7 Epist. 324, a. 8 Epist. 

353, b. 354, d. 356, c. 357, c. 
Hippias Pisistrati filius Theag. 124, 

d. e. Hippar. 229, b. 
Hippias (Sophista) Phaedr. 267, b. 

Protag. 314, b. 315, c. et saepis- 
sime. Apol. 19, e. et saepissime 
in dialogis Maior et Minore ap- 
pellatis. 

Hippocrates Phaedr. 270, c. Pro- 
tag. 310, a. et saepissime in dia- 
logo illo. 

Hippodamia Cratyl. 395, d. 
Hippolytus 3 Leg. 687, e. 11 Leg. 

931, b. 
Hipponieus Protag. 311, a. Apol. 

90, a. 
Hippothales Lys. 203, a. et saepis- 

sime in dialogo illo. 
Homerici Theaet. 179, e. 
Homerus Meno 100, a. Cratyl. 391, 
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c. d. 392, b. c. 393, a. b. 402, a. 
b. Sophist. 216, a. Conviv. 190, 
b. 195, d. 209, e. Phaedo 94, d. 
5, 8ἃ. b. 112, a. Phileb. 62, d. 

Amat. 135, a. 1 Alcib. 112, b. 
Tim. 21, d. 2 Leg. 658, b. 3Leg. 
680, b. 681, e. 4 Leg. 706, d. 
9 Leg. 858, e. 1 Rep. 334, a. b. 
2 Rep. 363, a. 364, d. 377, d. 
378, d. 379, c. 383, a. 3 Rep. 
387, b. 388, a. 389, a. e. 404, c. 
4 Rep. 441, b. 5 Rep. 468, c. d. 
7 Rep. 516, d. 10 Rep. 595, b. 
599, b. c. d. 600, a. b. e. 606, e. 

607, a. c. 612, b. Phaedr. 243, 
8. 278, c. Protag. 309, a. 316, 
d. 348, c. Charm. 161, a. Apol. 
34, d. 41, a. Ion 530, b. c. d. et 
saepissime. Hip. Min. 363, a. b. 
et saepius. Hippar. 228, b. Mi- 
nos 318, e. 319, a. b. 2 Alcib. 
147, c. 149, c. 150, d. Theaet. 
152, e. 153, c. 194, c. 

Horomasius 1 Alcib. 122, a. 
Iatrocles Cratyl. 394, c. 13 Epist. 

363, d. 
Ibyeus Phaedr. 242, c. 
Ibys Phaedr. 274, c. 
Iccus Protag. 316, d. 8 Leg. 839, e. 
Inachus 2 Rep. 381, d. 
Iolaus .Phaedo 89, c. 

297, d. 
Ion saepissime in dialogo eiusdem 

nominis. Euthyd. 302, d. 
Iphicles Euthyd. 297, e. 
Iris Theaet. 155, d. Cratyl. 408, b. 
Isis 2 Leg. 657, b. 
Ismenias Meno 90, a. 1 Rep. 336,2. 
Isocrates Phaedr. 279, a. b. 13 

Epist. 360, c. 
Isolochus 1 Alcib. 119, a. 
Japetus Conviv. 195, b. 
Juno Cratyl. 404, b. c. 2 Rep. 378, 

d. 6 Leg. 774, d. Epin. 984, d. 
Phaedr. 230, b. 253, b. Tim. 
41, a. 

Jupiter Euthyd. 302, c. d. Conviv. 
190, c. 191, b. 197, b. Gorg. 
523, a. Cratyl. 396, a. b. 2 Rep. 
379, d. 5 Leg. 745, b. 6 Leg. 
774, d. 8 Leg. 848, d. 11 Leg. 
936, e. 12 Leg. 941, a. 950, e. 
Epin. 984, d. 5 Epist. 311, b. 
Phaedr. 253, a. 955, c. Protag. 
321, d. 329, c. Minos 319, c. d. 
e. Tim. 41, a. 

Laches saepissime in dialogo eius- 
dem nominis. Conviv. 221, a. 

Lachesis 10 Rep. 617, c. d. 620, d. 
12 Leg. 960, c. 

Laius 8 Leg. 836, c. 
Lamachus Lach. 197, c. 
Lamiseus 7 Epist. 350, b. 
Lampido 1. Alcib. 124, a. 
Lamprus Menex. 236, a. 
Laodamas 11 Epist. 
Laomedon 12 Epist. 359, d. 
Latona Cratyl. 406, a. 
Leochares 13 Epist. 361, a. 
Leontes Apol. 32, c. d. 
Leontius 4 Rep. 439, e. 
Leotychides 1 Alcib. 124, a. 
Leptines 13 Epist. 361, a. b. 362, b. 

c. 363, c. d 

REuthyd. 
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Leucippe Crit. 113, c. 
Leucolophides Protag. 315, e. 
Licymnius Phaedr. 267, c. 
Lucina 6 Leg. 784, a. 

508, d. 
Lycon Apol. 23, e. 36, a. 
Lycophron 2 Epist. 314, c. 
Lycurgus Minos 318, c. 10 Rep. 

599, d. 1 Leg. 630, d. 632, d. 
9 Leg. 858, e. 4 Epist. 320, d. 

8 Epist. 354, b. Phaedr. 258, b. 
Conviv. 209, d. 

Lynceus 7 Epist. 344, a. 
Lysanias Apol. 33, e. 

330, b. 
Lysias Clit. 406, a. 410, e. 1 Rep. 

328, b. Phaedr. 227, a. b. c. 228, 
8. 235, a. e. 244, d. 257, c. 258, 
c. 262, d. 269, d. 277, a. 279, a. 

Lysiclides 2 Epist. 314, e. 
Lysimachus Gorg. 526, b. Theaet. 

150, e. Meno 94, a. Theag. 130, 
a. Lach. 180, a. et saepius. 

Lysis saepissime in dialogo eius- 
dem nominis. 

Maeareus 8 Leg. 838, c. 
Machaon Ion 538, b. 
Margites 2 Alcib. 147, c. 
Mars Cratyl. 404, b. 406, d. 407, 

c. d. Conviv. 196, d. 3 Rep. 390, 
c. 2 Leg. 671, e. 8 Leg. 833, b. 
11 Leg. 920, d. Epin. 987, c. 
Phaedr. 252, c. 

Marsyas Minos 318, b. Euthyd. 
985, d. Conviv. 215, b. c. e. 3 
Leg. 677, d. 3 Rep. 399, e. 

Medea Euthyd. 285, c. 
Megilus 1 Leg. 642, c. et sae- 

pissime. 
Melanippe Conviv. 177, a. 
Meles Gorg. 501, e. 502, a. 
Melesias Lach. 179, b. et saepius. 

Meno 94, c. 'Theag. 130, a. 
Melissaei Theaet. 180, e. 
Melitus Euthyp. 2, b. et saepius. 

Apol. 19, a. et saepius. 
Menoetiades 3 Rep. 388, c. 
Menoetius 12 Leg. 944, a. 
Menelaus Euthyd. 288, c. Conviv. 

174, c. 3 Rep. 408, a. 
Menexenus Phaedo 59, b. Menex. 

234, a. et saepius in dialogo istius 
nominis. Lys. 206, d. et saepius. 

Meno 70, a. et saepissime in dialo- 
go istius nominis. 

Mercurius Cratyl. 407, e. 408, b. c. 
429, c. 12 Leg. 941, a. Epin. 
987, b. Phaedr. 261, d. Protag. 
322, c. Tim. 38, d. 

Mestor Crit. 114, c. 
Metion Ion 533, a. 
Metis Conviv. 203, b. 
Metrobius Euthyd. 272, c. Menex. 

235, e. 
Metrodorus Ion 530, c. 
Miccus Lys. 204, a. 
Midas Phaedr. 264, d. 2 Leg. 660, e. 
Midias 1 Alcib. 120, a. 
Miltiades Gorg. 503, c. 

516, d. 
Minerva Crit. 109, c. 5 Leg. 745, b. 

8 Leg. 848, d. 11 Leg. 920, d. e. 
Protag. 321, d. Conviv. 197, 
Hip. Maj. 290, b. 2 Alcib. 150, d. 

Conviv. 

1 Rep. 

515, d. 
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Euthyd. 302, d. Cratyl. 404, b. || 
406, c. 407, a. b. 2 Rep. 379, e. 
Tim. 21, e. 

Minos Apol. 41, a. Gorg. 523, e. 
Minos 318, d. 319, a. et saepius 
in dialogo istius nominis. 1 Leg. 
624, 8. 630, d. 632, d. .4 Leg. 
106, a. 2 Epist. 311, a. 

Mithaecus Gorg. 518, b. 
Mnemosyne Theaet. 191, d. Euthyd. 

275, d. Crit. 108, d. 
Mneseus Crit. 114, b. 
Mnesitheus Cratyl. 394, e. 
Momus 6 Rep. 487, a. 
Morychus Phaedr. 227, b. 
Musae Euthyd. 275, d. Cratyl. 406, 

a. Conviv. 197, b. 1 Alcib. 108, 
c. 2 Leg. 653, d. 654, a. 665, a. 
670, a. 672, d. 6 Leg. 783, a. 7 
Leg. 796,e. Epin. 991, b. Phaedr. 
245, a. 265, b. Ion 536, a. Tim. 
47, d. 

Musaeus Protag. 316, d. Apol. 41, 
a. Ion 536, b. 2 Rep. 364, e. 

Myronides 13 Epist. 363, d. 
Myrtylus Cratyl. 395, c. 
Myson Protag. 343, a. 
Nausicydes Gorg. 487, c. 
Neith Tim. 21, e. 
Nemesis 4 Leg. 717, d. 
Neoptolemus Hip. Maj. 286, b. 
Neptunus Crit. 113, c. d. 116, c. 

117, b. 119, c. d. Gorg. 523, a. 
Cratyl. 402, d. e. Hip. Min. 
370, c. 

Nereides Crit. 116, e. 
Nestor 4 Leg. 711, e. 2 Epist. 311, 

a. Conviv. 221, c. Phaedr. 361, 
c. Ion 537, ἃ. 538, c. Hip. Min. 
364, c. Hip. Maj. 286, a. 

Niceratus Gorg. 472, a. Lach. 200, 
d. 1 Rep. 327, c. 

Nicias Heroscamandri filius Theag. 
129, b. 

Nicias Nicerati fius Gorg. 472, a. 
Lach. 178, a. et saepius. 1 Rep. 
327, c. 

Nicostratus Apol. 33, e. 
Ninus 3 Leg. 685, c. 
Niobe Tim. 22, a. 2 Rep. 380, a. 
Nymphae Phaedr. 241, e. 278, b. 
Oceanus Cratyl. 402, b. Tim. 40, e. 
Oeagrus Conviv. 179, d. 
Oedipus 2 Alcib. 138, b. 141, a. 

8 Leg. 838, c. 11 Leg. 931, b. 
Oenopides Amat. 132, a. 
Olympici Phaedr. 256, b. 
Olympius Phaedr. 227, b. 
Olympus Ion 533, b. Minos 318, b. 

3 Leg. 677, d. Conviv. 215, c. 
Orestes 2 Alcib. 143, c. d. 144, b. 

Cratyl. 394, e. 
Orithyia Phaedr. 229, b. 
Orpheus Protag. 315, a. 316, d. 

Apol. 41, a. lon 533, c. 536, b. 
Cratyl. 400, c. 402, b. Conviv. 
179, d. Phileb. 66, c. 2 Leg. 669, 
d. 3 Leg. 677, d. 6 Leg. 782, c. 
8 Leg. 829, e. 2 Rep. 364, e. 10 
Rep. 620, a. 

Orthagoras Protag. 318, c. 
Otus Conviv. 190, b. 
Ouranus Cratyl 396, b. Conviv. 

180, d. 

| 
| 
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Palamedes Apol. 41, s. 7 Rep. 522, 
d. 3 Leg. 677, d. 2 Epist. 311, 
b. Phaedr. 261, c. d. 

Pan Cratyl. 408, b. c. Phaedr. 261, 
d. 279, b. 7 Leg. 815, c. 

Pandarus 2 Rep. 379, e. 3 Rep. 
408, a. 

Panopeus lon 533, a. 
620, b. 

Paralus Apol 34, a. Protag. 314, 
e. 328, c. Meno 94, b. 

Parmenidei Thezet. 180, e. 
Parmenides saepissime in dialogo 

eiusdem nominis. Theaet. 152, e. 
183, e. Sophist. 216, a. 217, c. 
237, a. 242, c. 244, e. 258, c. 
Conviv. 195, c. 

Patrocles Euthyd. 297, d. e. 3 Leg. 
1683, d. 

Patroclus Apol. 28, c. Ion 537, a. 
3 Rep. 388, c. 391, b. 12 Leg. 
944, a. Conviv. 179, e. 180, a. 
208, d. 

Pausanias Protag. 315, d. Conviv. 
176,a. 185,c. et saepius. 2Epist. 
311, a. 

Pegasus Phaedr. 229, a. 
Peleus Theag. 124, c. 12 Leg. 944, 

a. 3 Rep. 391, c. 
Pelias Conviv. 179, b. 
Pelopidae 2 Rep. 380, a. 3 Leg. 

685, d. 
Pelops Cratyl. 395, c. Hip. Maj. 

293, b. Pelopes Menex. 245, d. 
Penelope 1 Alcib. 112, b. 
Perdiecas Gorg. 470, d. 471, b. 

Theag. 124, d. 1 Rep. 336, a. 
Periander Theag. 124, c. e. 2 Epist. 

311, a. 1 Rep. 336, &. 
Pericles 1 Alcib. 104, b. 118, c. d. 

Menex. 235, e. 236, b. 2 Epist. 
311, a. 2 Alcib. 143, e. 144, b. 
Gorg. 455, e. 472, b. 508, c. 
515,d. e. 516, 8. b. d. 519, a. 
Meno 94, a. Conviv. 215, e. 221, 
c. Phaedr. 269, à. 270, a. Pro- 
tag. 319, e. 320, a. 829, a. 
Theag. 126, a. 

Perseus 1 Alcib. 120, e. 
Phaedo 57, a. 102, c. et saepissime 

in dialogo istius nominis. 
Phaedondes Phaedo 59, c. 
Phaedrus saepissime in dialogo 

eiusdem nominis. Protag. 315, 
c. Conviv. 176, d. 177, 8. 

Phaenarete 1 Alcib. 131, e. 
Phaethon Tim. 22, c. 
Phanosthenes Ion 541, d. 
Pharmacia Phaedr. 229, c. 
Phason Protag. 310, a. 
Pheidostratus Hip. Maj. 286, b. 
Phemius Ion 533, c. 
Pherecrates Protag. 327, d. 
Phidias Protag. 311, c. Hip. Maj. 

290, b. Meno 91, d. 
Philaedae Hippar. 228, b. 
Philaedes 13 Epist. 363, b. 
Philagrus 13 Epist. 363, b. 
Philebus 11, a. et saepissime in dia- 

logo istius nominis. 
Philemon Theag. 129, b. 
Philemonides Theag. 129, b. 
Philippides Protag. 315, a. 
Philippus Conviv. 172, b. 

10 Rep. 

1 
4 
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Philistides 3 Epist. 315, e. 
Philistion 2 Epist. 314, d. e. 
Philolaus Phaedo 61, d. e. 
Philomelus Protag. 315, a. 
Philonides 9 Epist. 357, d. 
Phocylides 3 Rep. 407, b. 
Phoenix 3 Rep. 390, e. 11 Leg. 931, 

b. Conviv. 172, b. 173, b. 
Phorcys Tim. 40, e. 
Phoroneus Tim. 22, a. 
Phrynichus Minos 321, a. 
Phrynion 9 Epist. 358, b. 
Phrynondas Protag. 327, d. 
Pindarus Meno 76, d. 81, ἃ. 1 Rep. 

331, a. 2 Rep. 365, b. 3 Rep. 408, 
b. 4 Leg. 714, e. Phaedr. 227, b. 
Gorg. 484, b. 488, b. Theaet. 173, 
e. 3 Leg. 690, b. 

Pirithous 3 Rep. 391, c. 
Pisistratus Hippar. 228, b. Theag. 

194, d. 
Pittacus Protag. 339, c. d. e. 343, a. 

et saepius. 1 Rep. 335, e. Hip. 
Maj. 281, c. 

Plato Apol. 34, a. Phaedo 59, b. 
2 Epist. 314, c. 5 Epist. 322, a. 
7 Epist. 328, d. 330, a. 339, b. 
348, c. e. 10, 11, 12 Epist. 13 
Epist. 360, b. 

Pluto Gorg. 523, a. b. Cratyl. 402, 
d. 403, a. e. 8 Leg. 828, c. 

Polemarchus Cratyl. 394, c. 1 Rep. 
327, b. Phaedr. 257, b. 

Polus Gorg. 449, b. 461, d. 463, e. 
482, c. 487, a. 494, d. et saepis- 
sime. Phaedr. 267, b. 'Theag. 
128, a. 

Polycletus Protag. 311, c. 328, c. 
Polyerates Meno 90, a. 
Polydamas 1 Rep. 338, c. 
Polygnotus Ion 532, e. 533, a. 
Polyidus 2 Epist. 311, a. 
Polymnia Conviv. 186, e. 
Polyxenus 2 Epist. 310, b. 314, c. 

13 Epist. 360, c. 
Porus Conviv. 203, b. c. 
Priamus Ion 535, b. 2 Alcib. 149, d. 

3 Rep. 388, b. 
* Procles 3 Leg. 683, d. 
Prodicus Apol. 19, e. Theag. 127, e. 

Hip. Maj. 282, c. Meno 75, e. 96, 
d. Euthyd. 277, e. 305, c. Cratyl. 
384, b. Conviv. 177, b. 10 Rep. 
600, c. Phaedr. 267, b. Protag. 
314, c. 315, c. et saepius. Lach. 
197, d. 

Prometheus Protag. 320, d. 321, c. 
etsaepius. Polit. 274, c. Phileb. 
16, c. Gorg. 523, d. 2 Epist. 
311, b. 

Proserpina Meno 81, b. 
404, c. 

Prospaltius Cratyl. 396, d. 
Protagoras Theaet. 152, a. c. e. 154, 

b.c. 155, d. 160, c. d. 161, b. d. 
162,2.c. 164,d.e. 168,c. 169, 
d. 171, b. c. 178, b. e. Meno 91, 
d. e. Cratyl. 385, e. 386, a. c. 
391, c. Sophist. 232, d. Hip. Maj. 
282, d. 10 Rep. 600, c. Phaedr. 
267, c. Protag. 309, d. et saepis- 
sime in dialogo illius nominis. 

Protarchus Phileb. 11, a. et saepis- 
sime. 

Cratyl. 

Proteus Euthyp. 15, d. Ion 541, e. 
Euthyd. 228, b. 2 Rep. 381, d. 

Pyrilampus Charm. 158, a. Parm. 
126, b. Gorg. 481, d. 513, b. 

Pyrrha Tim. 22, a. 
Pythagoras 10 Rep. 600, a. b. 
Pythia Apol. 21, a. 5 Rep. 461, e. 

7 Rep. 540, c. 
Pythocles Phaedr. 244, a. 
Pythoclides Protag. 316, e. 1 Alcib. 

118, c. 

Pythodorus 1 Alcib. 119, b. Parm. 
126, b. et saepius. 

Rhadamanthus Apol. 41, a. Minos 
318, d. 320, b. 321, b. Gorg. 524, 
8. e. 526, b. 1 Leg. 624, b. 12 
Leg. 948, b. c. 

Rhea 401, d. 402, a. b. Tim. 41, a. 
Sannio Theag. 129, d. 
Sappho Phaedr. 235, c. 
Sarambus Gorg. 518, b. 
Sarpedon 3 Rep. 388, c. 
Saturnus Euthyp. 8, b. Gorg. 523, a. 

b. Cratyl. 396, b. 401, d. 402, a. 
b. 404, a. Polit. 269, a. 271, c. 
272,a.b. 276,2. Hippar. 228, b. 
Minos 315, c. 2 Rep. 377, e. 4 
Leg. 713, b. c. e. Epin. 987, c. 
Conviv. 195, b. 

Satyrus Protag. 310, c. Conviv. 216, 
c. 221, d. e. 7 Leg. 815, c. 

Scamandrius Cratyl. 392, b. d. 
Scellius Gorg. 472, a. 
Scirrhon Theaet. 169, a. 
Scopas Protag. 339, a. 
Scylla 9 Rep. 588, c. 
Sibyla 'Theag. 124, d. Phaedr. 

244, b. 
Silenus 7 Leg. 815, c. Conviv. 216, 

d. 221, d. 
Simmias Crito 45, b. Phaedo 59, b. 

73, e. et saepissime, Phaedr. 242, 
b. 13 Epist. 363, a. 

Simonides Protag. 316, d. 339, a. et 
saepius. 2 Epist. 311,a. Hippar. 
228, c. 1 Rep. 331, d. e. 332, a. 
b. c. 334, b. 335, e. 

Sirenes Cratyl. 403, d. Conviv. 216, 
a. 10 Rep. 617, b. 

Sisyphus Apol. 41, b. Gorg. 525, e. 
Smicrion Cratyl. 429, e. 
Socrates Minor Polit. 257, c. et alibi. 
Socrates 1 Rep. 337, a. Conviv. 173, 

d. 213, e. 215, a. 217, a. e. 220, 
e. 221, a. c. 223, b. et saepius. 
Phaedo 58, c. 59, d. e. 60, a. 88, 
e. 115, e. Hip. Maj. 298, b. 7 
Epist. 324, d. 325, b. 11 Epist. 
358, d. 13 Epist. 363, a. 

Sol 12 Leg. 945, d. 946, c. d. 947, a. 
Solon Crit. 108, d. 110, b. 113, a. 

9 Leg. 858, e. 2 Epist. 311, a. 
Charm. 155, a. 157, e. Hip. Maj. 
285, e. Conviv. 209, d. Amat. 
133, c. Tim. 20, e. 21, b. c. e. et 
saepius. 10 Rep. 599, e. Phaedr. 
258, b. 278, c. Protag. 343, a. 
Lach. 188, b. 189, a. 

Sophocles 1 Rep. 329, b. c. Phaedr. 
268, c. 269, a. 

Sophroniscus Euthyd. 297, e. 298, b. 
Hip. Maj. 298, b. 1 Alcib. 131, e. 
Lach. 180, d. 181, a. 

Sosias Cratyl. 397, b. 

Speusippus 13 Epist. 361, e. 
Stephanus Meno 94, c. 
Stesichorus 9 Rep. 586, c. Phaedr. 

243, a. 244, a. 

Stesileus Lach. 183, c. e. 
Stesimbrotus Ion 530, d. 
Sus Cratyl. 412, b. 
'Talus Minos 320, c. 
"Tantalus Protag. 315, c. Euthyp. 

11, d. Hip. Maj. 293, b. Cratyl. 
395, d. e. Gorg. 525, e. 

'Taureas Charm. 153, a. 
"Telamon Apol. 41, b. 10 Rep. 620, b. 
"Telamonius Cratyl. 428, c. 
Telemachus 7 Leg. 804, a. 
Telephus Phaedo 108, a. 
'Temenus 3 Leg. 683, d. 692, b. 
'Terillus 13 Epist. 363, c. 
"Terpsichore Phaedr. 259, c. 
Terpsion 'Theaet. 142, a. et alibi. 

Phaedo 59, c. 
"Tethys Cratyl. 402, b. c. d. Tim. 40, 

e. Theaet. 152, e. 
"Thales Protag. 343, a. 'Theaet. 174, 

a. 2 Epist. 311, a. 10 Rep. 600, 
a. Hip. Maj. 281, c. 

'Thamus Phaedr. 274, d. e. 
'Thamyras 8 Leg. 829, e. 10 Rep. 

620, a. 
'Thaumas 'Theaet. 155, d. 
"Theaetetus 142, a. 144, c. et saepis- 

sime in dialogo isto. Sophist. 
218, a. d. et saepissime. Polit. 
251, ἃ. 

"Theages 122, d. et saepissime in dia- 
logo istius nominis. Apol. 34, a. 
6 Rep. 496, b. 

"Thearion Gorg. 518, b. 
"Themis 2 Rep. 380, a. 11 Leg. 936, e. 
'Themistocles Gorg. 455, e. 503, c. 

515, d. 516, d. 519, a. Meno 93, 
b. d. e. 99, b. Theag. 126, a. 
1 Rep. 329, e. et saepissime. 

'Theoclymenus Ion 538, e. 
"Theodorus 'Theaet. 143, b. et saepis- 

sime. Sophist. 316, a. et alibi. 
Polit. 257, a. Ion 533, a. Phaedr. 
261, c. 266, e. 

'Theodotes 3 Epist. 318, c. 4 Epist. 
320, e. 321, b. 7 Epist. 348, b. c. 
e. 349, b. 

"Theodotus Apol. 33, e. 
'Theognis Meno 95, d. 1 Leg. 630, 

2. C. 
"'Theonoe Cratyl. 407, b. 
"Theophilus Cratyl. 394, e. 397, b. 
*'Theosdotides Apol. 33, e. 
'Thersites 10 Rep. 620, c. 
'Theseus Phaedo 58, 4. Crit. 110, a. 

3 Leg. 687, e. 11 Leg. 931, b. 
'Theaet. 169, b. 3 Rep. 391, c. 

"'Thespis Minos 321, a. 
'Thetis Apol. 28, c. Hip. Min. 371, 

c. Conviv. 179, e. 12 Leg. 944, a. 
2 Rep. 381, d. 383, a. 

'Theuth Phaedr. 274, c. e. Phileb. 
18, b. 

"Thrasyllus Theag. 129, d. 
'Thrasymachus 1 Rep. 328, b. 336, 

b. et saepissime. 6 Rep. 498, c. 
Phaedr. 261, c. 269, d. 271, a. 
Clit. 406, a. 410, c. 

"Thucydides Meno 94, c. d. Theag. 
130, a. b. Lach. 179, a. 
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TThyestes Cratyl. 395, b. Polit. 268, 
e. 8 Leg. 838, c. 

Timaeus 17, a. 20, a. 27, a. et sae- 
pius in dialogo istius nominis. 
Crit. 106, b. 

Timarchus Theag. 129, a. b. 
Timotheus 13 Epist. 362, e. 
Tiresias Meno 100, a. 2 Epist. 911, 

a. 2 Alcib. 151, b. 
"TTisander Gorg. 487, c. 
Tisias Phaedr. 267, a. 273, a. c. e. 

7 Epist. 349, c. 
'Tison 13 Epist. 363, c. 
Tityus Gorg. 525, e. 
Triptolemus Apol. 41, a. 6 Leg. 

182, b. 
"Tynnichus Ion 534, d. 
"Typhon Phaedr. 230, a. 
"Tyrtaeus 1 Leg. 629, a. b. c. e. 630, 

b. c. 2 Leg. 667, a. 9 Leg. 858, e. 

Ulysses Hip. Min. 364, b. c. e. et 
saepius. 1 Alcib. 112, b. 1 Rep. 
334, a. 10 Rep. 620, c. 4 Leg. 
707,d. 2 Epist. 3ll, b. Phaedr. 
261, c. Apol. 41, b. Ion 535, b. 
Hip. Min. 363, b. 

Urania Phaedr. 259, d. 

Venus Cratyl. 406, b. c. Sophist. 
243, a. 3 Rep. 390, c. 8 Leg. 840, 
e. Epin. 987, b. Phaedr. 244, d. 
265, b. Conviv. 177, e. 180, d. 

Vesta Cratyl. 401, d. 5 Leg. 745, b. 
8 Leg. 848, d. 9 Leg. 856, a. 

Virgo et Ceres 6 Leg. 782, b. 

Vulcanus Protag. 321, c. d. Euthyp. 
8, b. Conviv. 192, d. Cratyl. 391, 
e. 404, b. 406, d. 407, c. Polit. 
274, c. Conviv. 197, 9. Phileb. 
61,b. Crit. 109, c. 11 Leg. 920, 

d. 2 Rep. 378, d. 3 Rep. 390, c 
'Tim. 23, d. 

| Xanthippe Phaedo 60, a. 
| Xanthippus Protag. 315, a. 328, c. 

Meno 94, b. 1 Alcib. 104, b. 
Menex. 235, e. 

Xenophanes Sophist. 242, d. 
Xerxes Gorg. 483, d. 1 Alcib. 105, 

c. 121, b. 123, c. 3 Leg. 695, e. 
1 Rep. 336, a. 

Zamolxis Charm. 156, d. 158, b. 
Zeno Sophist. 216, a. 1 Alcib. 119, 

2. Parm. 126, b. et saepissime. 
Zethus Gorg. 485, e. 489, e. 506, b. 

Hip. Maj. 293, b. 
Zeuxippus Protag. 318, b. c. 
Zeuxis Gorg. 453, c. d. 
Zopyrus 2 Alcib. 122, b. 
Zoroaster 1 Alcib. 122, a. 
1 Zotides Apol. 33, e. 
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A bderites 10 Rep. 600, c. 
Acarnani Euthyd. 271, c. 
Acharneus Gorg. 495, d. 
Acheron Phaedo 112, e. 113, d. 
Acherusia Phaedo 113, a. b. c. 114,8. 
Achivi 3 Rep. 389, e. 390, e. 393, a. | 

3 Leg. 682, d. e. 685, e. 
Aegina Gorg. 511, d. Cratyl. 433, a. 

Phaedo 59, c. 1 Alcib. 121, b. 4 
Leg. 707, e. 

Aegyptius 5 Leg. 747,c. 7 Leg. 799, 
a. Phaedr. 274, d. 275, b. Eu- 
thyd. 288, b. Crit. 113, a. 

Aegyptus 4 Rep. 436, a. Tim. 21, c. 
e. 25, b. 2 Leg. 656, d. 7 Leg. 
819, a. Epin. 987, a. Phaedr. 274, 
c. d. Gorg. 511, d. Polit. 290, d. 
Phaedo 80, c. Menex. 239, e. 
241, e. 

Aexoneus Lys. 204, e. Lach. 197, c. 
Agrigentinus Theag. 128, a. 
Alopecetes Gorg. 495, d. 
Ameles 10 Rep. 621, a. 
Amphipolis Apol. 28, e. 
Anagyrasii Theag. 127, e. 
Antiochis Apol. 32, b. 
Aphidnaeus Gorg. 487, c. 
Arcades Conviv. 193, a. 
Arcadia 8 Rep. 565, d. 
Areopagus Phaedr. 229, d. 
Argivi Phaedo 89, c. Menex. 239, b. 

244, d. 245, c. 
Argos Theag. 124, b. 1 Alcib. 121, 

a. 3 Leg. 683, d. 3 Rep. 393, e. 
3 Leg. 690, d. 4 Leg. 708, a. 8 
Epist. 354, b. 

Artemisium Menex. 241, a. 4 Leg. 
707, e. 

Asia Lys. 209, d. Gorg. 524, a. 1 
Alcib. 105, Ὁ. Menex. 239, d. e. 
240, d. Tim. 24, e. Crit. 108, e. 
112, e. 

Asopus Crit. 110, e. 
Assyrii 3 Leg. 685, c. 
Athenae Gorg. 461, e. Theaet. 142, 

8. 143, a. Hip. Maj. 281, a. Phae- 
do 57, b. 7 Epist. 336, d. 339, d. 
346, c. 13 Epist. 361, c. 362, a. 

Athenienses Lys. 209, d. Protag. 
322, d. 324, c. Apol. 17, a. et sae- 
pissime. Crito 48, c. e. 51, d. 52, 
&. b. 2 Alcib. 141, a. 148, d. 149, 
b. Gorg. 481, d. 502, d. 503, b. 
513, a. b. 515, d. e. 521, d. Con- 
viv. 201, d. 216, a. 1 Alcib. 105, 
8. 106,c. 107,2. 113, b. 132, a. 
Menex. 236, a. b. 240, c. 241, c. 
242, d. Tim. 23, c. 27, b. 1 Leg. 
638, b. 642, c. e. 3 Leg. 693, e. 
698, d. 6 Leg. 753, a. 7 Epist. 
332, b. 

Athos 3 Leg. 699, a. 
Atlanticus Tim. 24, e. 

114, a. 

Atlantis Tim. 25, a. d. Crit. 108, e. 
Attica Phaedr. 230, c. Lach. 183, b. 

Cratyl. 398, d. 3 Leg. 698, a. 4 
Leg. 706, a. 

Atticus 3 Rep. 404, e. 
Boeotii Conviv. 182, b. Phaedo 99, 

Crit. 113, e. 

8. 1 Alcib. 112, c. Menex. 242, a. 
b. 244, d. 245, c. 1 Leg. 626, b. 

Byzantius Phaedr. 266, e. 
Cadmii Menex. 239, b. 
Cares Lach. 187, b. 
Caria Euthyd. 285, c. 
Carthaginenses Minos 315, b. 1 Leg. 

637, d. 2 Leg. 674, a. 7 Epist. 
333, a. 349, c. 8 Epist. 353, a. 

Carthago Minos 316, a. 
Celtiberi 1 Leg. 637, d. 
Cephisieus Apol. 33, e. 
Ceramensis Protag. 315, d. 
Ceramicus Parm. 127, c. 
Chalcedonius 1 Rep. 328, b. Phaedr. 

267, c. 

Chalcideus Ion 534, d. 
Charybdis 7 Epist. 345, c. 
Chenaeus Protag. 343, 8. 
Chios Euthyd. 271, c. 
Chius Protag. 314, c. Apol. 29, e. 

Euthyd. 288, b. Theag. 127, e. 
10 Rep. 600, c. 1 Leg. 638, b. 

Cholargeus Gorg. 487, c. 
Cithaeron Crit. 110, d. 
Clazomenae Parm. 126, a. b. 
Clazomenius Apol. 26, d. Ion 541,d. 
Cocytus Phaedo 113, c. 114, a. 3 

Rep. 387, b. 
Colchi Euthyd. 285, c. 
Corinthii Menex. 244, d. 245, c. 

Corinthius 3 Rep. 404, d. 
Corinthus Theaet. 142, a. Euthyd. 

292, e. Theag. 124, c. Menex. 
245, e. 

Coronea 1 Alcib. 112, c. 
Creta Phaedo 58, a. 3 Leg. 702, c. 

4 Leg. 704, c. 707, e. 708, a. 8 
Leg. 834, b. 836, b. 842, b. 12 
Leg. 950, c. Protag. 342, a. Cri- 
ἴο 52, 6. Minos319, b. 320, a. b. 
c. d. 

Cretenses Protag. 342, d. Minos 
320, a. 321, b. 5 Rep. 452, c. 8 
Rep. 544, c. 1 Leg. 625, a. 626, 
a. b. 631, b. 2 Leg. 662, c. 3Leg. 
693, e. 4 Leg. 707, b. 6 Leg. 751, 
d. 8 Leg. 834, d. 

Crommyonius Lach. 196, e. 
Cydatheneus Conviv. 173, b. 
Cyprus Menex. 241, e. 
Cyrene Theaet. 143, c. 
Cyzicenus Ion 541, c. 
Cyzicum 13 Epist. 360, c. 
Dardania 3 Leg. 681, e. 
Delium Lach. 181, b. Apol. 28, e. 

Conviv. 221, a. 
Delos Crito 43, c. Phaedo 58, a. b. 

59; e. 
Delphi 9 Leg. 856, e. 11 Leg. 914, 

a. 3 Epist. 315, b. Phaedr. 235, 
d. 244, a. Protag. 343, b. Charm. 
164,d. Apol.20,e. 21,a. Hip- 
par.228,d. Euthyd. 299, b. Phi- 
leb. 48, c. Amat. 138, a. 1 Alcib. 
124, a. 132, c. 5 Leg. 738, b. 6 
Leg. 759, e. d. 

Delta Tim. 21, e. 
Dodona Phaedr. 244, b. 5 Leg. 738, c. 
Dodonaeus Phaedr. 275, b. 
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Dori 3 Leg. 682, e. 685, e. 
Dorica Lach. 188, d. 193, d. 3 Rep. 

399, a. 3 Leg. 702, a. 
Eleaticus Phaedr. 261, d. Sophist. 

216, a. 242, d. 
Eleusis Menex. 243, e. 
Eliensis Phaedr. 267, b. Apol. 19, e. 
Elis Hip. Min. 363, c. Conviv. 182, 

b. Hip. Maj. 281, a. 
Ephesus Ion 530, a. 541, d. Theaet. 

179, e. Theag.129,d. Ion 533, 
c. 541, d. 

Epidaurii Ion 530, b. 
Epidaurus Ion 530, a. 
Erchia 1 Alcib. 123, c. 
Eretria Menex. 240, b.c. 3 Leg.699,a. 
Eretrienses Cratyl. 434, c. Menex. 

240, a. c. 3 Leg. 698, c. d. 
Eridanus Crit. 111, e. 
Euripus Phaedo 90, c. 
Europa 2 Alcib. 141, b. Gorg. 524, 

a. d. 1 Alcib. 105, b. Menex. 239, 
d. Tim. 25, b. Crit. 112, e. 3 Leg. 
698, b. 

| Eurymedon Menex. 241, d. 
Gadiricus Crit. 114, b. 
Gnosius 1 Leg. 629, c. 3 Leg. 702, 

€. 6 Leg. 752, d. e. 754, b. c. d. 
Gnossus Minos 319, c. 1 Leg. 625, 

a. 636, e. 4 Leg. 712, e. 6 Leg. 
152,e. 754,d. 

Gortyne 4 Leg. 708, a. 
Gortynicus 4 Leg. 708, a. 
Graeci Menex. 240, b. c. e. 241, a. 

b. c. 242, a. b. d. e. 243, b. e. 
244, b. c. d. 245, a. b. d. 3 Leg. 
685, c. 5 Rep. 469, b. c. e. 470, 
c. 471,8.b. 8Epist. 353, e. 355, d. 

Graeci et Barbari 6 Rep. 494, c. 8 
Rep. 544, d. 1 Leg. 635, b. 3 Leg. 
693, a. 9 Leg. 870, a. 10 Leg. 
887, e. Epin. 987, d. 7 Epist. 335, 
d. Lys. 210, b. Minos 316, d. 
Theaet. 175, a. Cratyl. 383, a. 
385, e. 390, c. 409, e. 1 Alcib. 
105, b. 124, b. 

Graecia 5 Rep. 470, c. 471, a. Crit. 
112, e. 3 Leg. 692, c. d. e. 

Hellespontus Menex. 243, a. 3 Leg. 
699, a. 3 Rep. 404, c. 

Heracleotae 6 Leg. 776, c. Hera- 
cleotes Protag. 318, b. 

Herculis Columnae Tim. 24, e. Crit. 
114, b. 

Hermus 8 Rep. 566, c. 
Himera Phaedr. 244, a. 
Himeraeus Protag. 335, e. 
Hyperboreus Charm. 158, b. 

| Ibycius Parm. 136, e. 
Ida 3 Rep. 391, e. 3 Leg. 681, e. 
Ilion 2 Alcib. 149, d. 3 Leg. 681, e. 

682, b. d. 3 Rep. 393, b. 
Ilissus Phaedr. 229, a.b. Crit.112,8. 
* Inyceni Hip. Maj. 283, c. 
1 Inycini Hip. Maj. 283, c. 
Inycus Hip. Maj. 282, e. 284, b. 
Iones Euthyd. 302, c. Conviv. 220, c. 
Ionia Theaet. 179, d. Conviv. 182, 

b. Theag. 129, d. 
Ionica Lach. 188, d. 3 Leg. 680, d. 
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Isthmus Phaedr. 205, c. Crito 52, b. 
Crit. 110, d. 12 Leg. 950, e. 

Italia 10 Rep. 599,e. 7 Epist. 326, b. 
Italicus 2 Leg. 659, b. 
Ithaca Ion 535, c. 3 Rep. 393, b. 
Ithacensis Ion 533, c. 
Lacedaemon Protag. 342, a. Lach. 

183, b. Crito 52, e. Minos 320, b. 
Conviv. 182, a. 209, d. 1 Alcib. 
121, a. 122, e. 123, a. 10 Rep. 

599, d. Hip. Maj. 281, b. 283, b. 
e. 284, a. 1 Leg. 628, e. 641, e. 
3Leg.683,d. 8Leg.836, b. 842, b. 

Lacedaemonii Protag. 342, c. d. 
Lach. 182, e. 191, b. Minos 318, 
c. 320, a. 2 Alcib. 148, b. d. e. 
149, ἃ. b. e. 150, c. Theaet. 169, 
a. Conviv. 193, a. 1 Alcib. 120, 
8. c. e. 121, b. 123, a. Menex. 
240, c. 241, c. 2492, ἃ. c. 244, c. 
245, b. 246, a. Hip. Maj. 283, c. 
d. 284, b. e. 285, a. e. 286, a. 1 
Leg. 642, c. 2 Leg. 662, c. 5 Rep. 
452, d. 

Laconica 3 Rep. 544, c. 545, a. 
Laconici Meno 99, d. 
Lampsacenus Ion 530, e. 
Larissa Meno 97, b. 
Larissaeus Meno 70, b. 
Lechaeum Menex. 245, e. 
Leontinus Apol. 19, e. 'Theag. 127, 

e. Menex.243,a. Hip. Maj. 282, b. 
Lethe 10 Rep. 621, a. c. 
Leucadia 13 Epist. 361, b. 
Libya Menex. 239, e. Tim. 24, e. 

25, b. Crit. 108, e. 
Ligures Phaedr. 237, a. 
Lindius Protag. 343, a. 
Locri Tim. 20, a. 1 Leg. 638, b. 
Lycabetus Crit. 112, a. 
Lycaeus 8 Rep. 565, d. 
Lyceum Euthyd. 271, a. 

Lys. 203, a. 
Lycia Minos 315, c. 316, a. 
Lydia Lach. 188, d. 
Lydius 2 Rep. 359, c. 

262, e. 

Macedones 2 Alcib. 141, d. Gorg. 
411, ἃ. 

Macedonia Gorg. 470, d. 471, c. 
"'Theag. 124, d. 

Magnetes 8 Leg. 848, d. 9 Leg. 860, 
e. 11 Leg. 919, d. 12 Leg. 946, 
b. 969, a. 

Marathon Gorg. 516,d. Menex. 240, 
c. d. e. 241, a. b. 245, a. 3 Leg. 
698, e. 699, a. 4 Leg. 707, c. 

Mariandyni 6 Leg. 776, d. 
Medi Menex. 239, d. 3 Leg. 695, b. 

7 Epist. 332, a. 
Megarae Phaedr. 227, d. Crito 53, 

b. Phaedo 59, c. 99, a. 7 Epist. 
329, a. 

Megarensis Protag. 316, e. 
Melampodidae Ion 538, e. 
Mendaeus Protag. 315, a. 
Messene 1 Alcib. 122, d. e. 3 Leg. 

683, d. 690, d. 698, e. 8 Epist. 
354, b. 

Messenii 6 Leg. 777, c. 
Milesius Protag. 343, a. Menex. 

249, d. Hip. Maj. 281, c. 1 Leg. 
636, b. 10 Rep. 600, a. 

Mitylenaeus Protag. 343, ἃ. 346, d. 

303, b. 

Lydi Polit. 

Mitylene Menex. 243, c. 
Myrrhinusius Conviv. 176, d. Phaedr. 

244, ἃ. 

Mysius Gorg. 521, b. 
Naucratis Phaedr. 274, c. 
Naxus Euthyp. 4, c. 
Nemea Lys. 205, c. Theag. 128, e. 

12 Leg. 950, e. 
Nilus 12 Leg. 953, e. Phaedr. 257, 

e. Polit. 264, c. Tim. 21,e. 22, d. 
Oceanus Phaedo 112, e. 
Oenoe Protag. 310, c. 
Oenophytae Menex. 242, b. 
Olympia 7 Leg. 807, c. 822, b. 8 

Leg. 840, a. 12 Leg. 950, e. 7 
Epist. 350, b. Phaedr. 236, b. 
Apol. 36, d. Hip. Min. 363, c. d. 
5 Leg. 729, d. 

Olympius 9 Rep. 583, b. 
Olympus Epin. 977, b. 
Opici 8 Epist. 353, e. 
Oropia Crit. 110, e. 
Paeaneus Euthyd. 273, a. Phaedo 

59, b. 1 Rep. 328, b. 
Pamphylia 10 Rep. 615, e. 
Parius Apol. 20, a. Menex. 245, b. 

Phaedr. 267, a. 
Parnes Crit. 110, d. 
Peloponnesiaci Menex. 235, d. 
Peloponnesus 3 Leg. 385, b. 7 

Epist. 333, b. 336, d. 345, c. 346, 
b. c. 348, d. 350, b. 

Peparethii 1 Alcib. 116, d. 
Pergama Phaedr. 243, b. 
Persae Lach. 191, c. Minos 316, a. 

lAlcib. 120, a. c. e. 122, c. Me- 
nex. 239, d. 240, a. d. 241, b. 1 
Leg. 637, d. e. 642, d. e. 3 Leg. 
693, d. e. 694, a. 695, a. c. d. e. 
698, a. b. 7 Epist. 332, b. 

Persia 1 Alcib. 121, a. 
Phalereus Conviv. 172, a. 
Phalerus Conviv. 172, a. 
Phasis Phaedo 109, b. 
Phelleus Crit. 111, c. 
Phliasius Phaedo 57, a. 
Phoenicii 4 Rep. 436, a. 5 Leg. 747, 

c. 8 Epist. 353, e. 
Phrygia 3 Rep. 399, a. 
Phrygius Phaedr. 264, d. Lach. 188, 

d. Minos 318, b. Cratyl. 410, a. 
Phryges Polit. 262, e. 

Phthia Apol. 44, b. Hip. Min. 371, 
c. Theag. 124, c. 

Piraeus 1 Rep. 327, a. 328, c. 4 Rep. 
439, e. Menex. 243, e. 

Pittheus Euthyp. 2, b. 
Plataeae Lach. 191, c. Menex. 241, 

c. 245, a. 4 Leg. 707, c. 
Pnyx Crit. 112, a. 
Pontus Gorg. 511, d. 7 Leg. 804, e. 
Potidaea Charm. 153, a. b. Apol. 

28, e. Conviv. 219, e. 221, a. 
Pramnius Ion 538, c. 3 Rep. 405, c. 
Prieneus Protag. 343, a. 
Pyriphlegethon Phaedo 113, b. c. 

114, a. 
Pytho 7 Leg. 807, c. 12 Leg. 950, e. 

Lys. 205, c. 
Rhamnusius Menex. 236, a. 
Sais Tim. 21, e. 
Saiticus Tim. 21, e. 
Salaminius Apol. 32, c. d. 
Salamis Apol. 32, c. d. 1 Alcib. 121, 

————5$49 

li b. Menex. 241, a. b. 245, a. 3 
Leg. 698, c. 4 Leg. 707, b. c. 

Samius Ion 533, b. 
Sardis Menex. 240, d. 
Sauromatidae 7 Leg. 804, e. 806, b. 
Sceamander Cratyl. 391, e. 392, a. 

Protag. 340, a. 
Scylla 7 Epist. 345, d. 
Scythae Lach. 191, a. b. Gorg. 483, 

d. Euthyd. 299, e. 300, a. Menex. 
239, e. 1 Leg. 637, d. e. 

Scythia 4 Rep. 435, e. 10 Rep. 600, a. 
Selymbrianus Protag. 316, e. 
Seriphius 1 Rep. 329, e. 330, a. 
Sicilia Phaedo 111, d. Theages 129, 

c. Menex. 242, e. Hip. Maj. 282, 
d. 10 Rep. 599, c. Hip. Maj. 284, 
b. 2 Epist. 311, e. 3 Epist. 315, 
d. 7 Epist. 326, b. 334, c. 338, a. 
351,e. 8 Epist. 353, a. e. 355, c. 

Siculi Hip. Maj. 238, c. 3 Rep. 404, 
d. 2 Leg. 659, b. 

Simois Protag. 340, a. 
Sparta 6 Leg. 753, a. 778, d. 7 Leg. 

806, c. 

Spartani Hip. Maj. 283, c. 
637, a. 

Sperchius 3 Rep. 391, b. 
Sphagia Menex. 242, c. 
Sphettius Apol. 33, e. 
Stiriacus Hippar. 229, a. 
Suniensis Theaet. 144, c. 
Sunium Crito 43, d. 
Styx Phaedo 113, c. 3 Rep. 387, b. 
Syracusae 2 Epist. 311, e. 3 Epist. 

319, a. 7 Epist. 324, ἃ. 336, a. 
8 Epist. 352, c. 

Syracusanus 3 Rep. 404, d. 1 Leg. 
638, a. 3 Epist. 315, d. 319, d. 
7 Epist. 324, a. 326, b. 8 Epist. 
355,a. 357,c. 

Syria Epin. 987, a. 
Tanagra 1 Alcib. 112, c. Menex. 

242, a. 
"Tarentinus Protag. 316, d. 
Tarentum 1 Leg. 637, b. c. 7 Epist. 

338, c. 339, d. e. 
Tartarus Phaedo 112, a. d. 113,b. e. 

114, a. 10 Rep. 616, a. 
'Teius Hippar. 228, c. 
'Thasius Ion 530, d. 
Thebae Phaedr. 274, d. Crito 53, b. 
Thebanus Protag. 318, c. Phaedo 

D2 un 9}. n. 
Thessalia Crito 45, c. 53, e. 54,a. 

Hip. Maj. 284, a. 1 Leg. 
"Thessalieus Protag. 339, a. Gorg. 

513, a. Meno 70, a. b. 1 Leg. 
625, d. 6 Leg. 776,d. Polit. 264, c. 

"Thraces Charm. 156, d. 157,c. 175, 
e. TTheaet 174, a; c. 175, d. 
l Rep. 327, a. 1 Leg. 637, e. 
7 Leg. 805, d. 

"Thracia 4 Rep. 435, e. 
'Thurii Euthyd. 271, c. 288,a. 1 Leg. 

636, b. 

"Troja 3 Rep. 393, e. 405, e. 9 Rep. 
586, c. Phaedr. 243, b. Apol. 28, 
c. lon 535, c. Hip. Maj. 286, a. 
3 Leg. 682, d. 685, c. d. 

"Trojani 2 Alcib. 149, c. 4 Leg. 706, d. 
"Tyrrhenia Tim. 25, b. 114, c. 
"Tyrrhenicus 5 Leg. 738, c. 
Xanthus Cratyl. 391, e. 392, a. 

1 Leg. 

! 

"e Pu 

ΡΣ 

net 



TABULA INDICANS CONSENSUM PAGINARUM EDITIONIS STEPH. CUM 

PAGINIS LUGDUNENSIS ET FRANCOFURTANAE EDITIONUM. 

Steph. Lugd. Francof. Steph. ^ Lugd. Francof. Steph. Lugd. Francof. 
'Tom. I. Tom. I. Tom. I. 

2 48, a. 1. ls 8. ἢ: 60 376, c. 9. 45, e. 8. 116 401, e. 7. 85, e. ult. 
3 48, c. 3. 2, b. 10. 1" 9 376) g. 9. 46, d. 3. 17 402,a.5. 86, d. 4. 
4 48, f. 7. 3, a. 5. D τη οἰ 8: 47, Ὁ. 8. ἴδ.  4092,d.8. 87, b. 9. 
5 49, b. 6. 8, e. 5. SEN STILE δ. 48, a. 3. 121 ἃ οἱ δὲ 88, 8. 1. 
6 49, e. 10. 4, c. 10. 4  818,b.6. 48, e. 5. 2 8, b. 3. 88, d. 9. 
1 50, a. 6. 5, b. 5. 55 1878. f. 1. 49, c. ult. 3 8, e. 6. 89, d. 6. 
8 50, d. 11. 5, f. 5. 6 — 379,b.2. 50, b. 4. 4 9, a. 4. 90, b. 7. 
9 50, h. 1 6, d. 9. 7 379, e. 4. 50, f. ult. 5 9, d. 6. 91, a. 2. 

10 515c-9- 7, c. 5 8 380, a. 6. 51, d. ult. 6 P ENSIS 915. 65 3. 
" 51, f. 8. 8, a. 9. 9  380,d.8. 52, c. 5. 1 10, c. 5. 92. c. 9. 
12 52, b. 7. ἘΦ 8:83 70 — 380,g.10.  53,a.4. 8 10; £:7. 93, b. 1. 
13 52, e. 8. 9, d. 2. 39 383 c- 112 9 553 6; ult. 9 1M B. δὲ 93, e. 8. 
14 53, a. 9. 10, b. 7 23 3381). 7 54, d. 4. 130 11, e. 8. 94, d. 6. 
15 53, e. 4. 11 8.1. 3  382,c.7 55, b. ult. 1 12, a. 8. 95, b. pen. 
16 54, a. 1. 115 e: 15 4  382,f6 56, a. 6. 2 4, d. 1. 96, a. 1. 
17! 358; d; 1. 14, a. 1. 54 9/383: ΒΕΊΟΣ 1585.6: 8- 3 5, a. 2. 96, e. 1. 
ΤῈΣ X 35H) f. T. 14, d. 9. Γ᾽ 538:.:Ὲ 3t 57, ἃ. 2. 4 5, ἃ. 2. 97, c. 9. 
19  359,c. 10. 15, c. 2. 723 3845 h- 5: 58, b. 6., 5 5, g. 3. 98, a. 4. 
20  8359,f.9. 16, a. 4. 8... 384: e. 8: 59, 8. 4. 6 6, c. 3. 98, e. 4. 

IP E3560 c. 1. 16, e. 6. 9  385,a.8. 59, e. 3. 1 6; £3: 99, c. 5. 
21 € 360, f. 3. 17, d. 1. 80  385,d.9. 60, c. 8. 8 7,82. 10.. 100, a. 5. 
ἮΣ Ὁ 36E h. 2. 18, b. 10. )! 9.385; 2.92. 61, b. 3. 9 ΠΣ δὲ 1:33 IQQ) e-:3: 
4^ 2 3615 6. 4. 19, a. 4. ΟΝ ὦ 386 ἃ; 7: 61, f. 4. 1493 εἰπέ. 129 0-108: a 14 
5 862, ἃ. 5. 19, 6. 8. 3. Ἐ 386 g- 5: 62, d. 6. 3u Md: αἱ 4: 9 3065 d^ 1: 
6 362, d. 6. 20, d. 1. 4 387, c. 6. 63, b. ult. 4 115, a. 6. 107, b. 9. 

TRE ΞΕ e. T. 21, b. 7. θ᾽ Jug ἘΠ 64, a. 3. 5^ "335: d. δ: » J08!a. 1- 
8I! E365, d. 9. 22, a. 3. ἘΝ ON 558: δ᾿ 1- 64, e. 1. ὃ 115, g. 5. 108, d. 9. 
9 363, g.2. 22, e. 3. "Ub ΞΕΒΕ "98 65, c. 7. 7 116, c. 4. 109,b.9. 

30 864, ς. 5 28, c. 9. i 1 URREMIDSEE 66, b. 3. 8? 6-f. 3. 109, f. ult. 
JR o 3645 f. 5. 94, b. 4. 9  389,e.4. 66, f. 2. 9 Yi72-.8: 110, d. 8. 
2 365,b.3. 24, f. 2. 90  390,a. 7. 67, d. 8. 150  117,d.9.  111,b. pen. 
5T 9 355: e-3 95, d. 5. 1  390,d.7. 68, b. 9. 1 YiNLh 3:8 9 135i 
4- L 368, a. 6 26, c. 2. 2  890,g.10. 68, f. ult. 2 118, d. 9. 112, d. 9. 
5 — 366,d.7 27, a. 4. 8. 391 τ, ὃ. 69, d. 8. 33-9 1085 9:3: 5. {181 ς. 1" 
6 — 366,g.5 97, d. 8. 4  8391,g.1. 10, c. 3. 19 4.139! Ὁ. 1- 104; a. 9- 
7 1307 c. 3 28, b. 9. 5 899, ς. 8. 71, a. 9. 51 9919: £3. 134. e. L. 
8  8367,f.4 29, a. 3. 6 399, f.6. 71, e. ult. 6 — 120,2. 7. 115, c. 4. 
312368: b- 7 29, e. 3. 2 83932 b. 8: 72, d. 4. 7  120,e.2.  116,a.5. 

40 888, 6. 8 30, c. 8. ἘΝ Τ᾿ 5055 δὶ δ. 13, b. 5. 8* ὁ 190/47. 115 S PIG: e: 27 
ΤΥ 369) a. 7 SIS ἃ. 7. 9  394,a.5. m3 ET. 9 121, d. 1. ἘΠΕ cR 
2 369,d.9 31, e. 9. 100 394, d. 7. 74, d. 4. 160 —121,g.1l.  118,a.9. 
32 369: f. 1- 32, a. 1. 10 5 394b. 1. 75, b. ult. 1 122, b. 8. 118, e. 9. 
ἀν τ D. 1- Bsbat 19 308 3959 c. 11: 9 (76j.8- 4. 2 192, e. 10. 119, d. 2. 
ἘΦ 3705 6.3: 33, d. ult. 3 395,g.6. 16, e. 6. 300323! a TOR T9QE b. 4. 
ἘΣ Ὁ 3715 ἃ: 3; 34, c. 5. ἄν M 3ohP c- ἢ: 77, d. 3. 4. 199, d. 9." 190, f. 9. 
ὙΠ ἃ. 5. 35, a. 8. ΒΕ 3pg* t 11Ὶ 78, b. 8. 59 IgosUm 75 6o 1913. d: 4: 
8  871g.5. 35, e. 7. 6 — 397,c. 1. 19, a. 9. GROR3SAS οἱ 5. ^ 192) b. 6: 
ὮΣ Ἢ Sa95 c:.9: 36, d. 2. Ζ1 307: 11. 19, d. ult. Ὁ ΙΑ 5. 129, f. 8. 

50 872, . 5. S1; b. 7: ἘΦ SUERDUI- 80, c. 9. 8 195,b. 6. 128, . 6. 
1 373, c. 2. 38, a. 4. 9  398,e.2. 81, a. 4. 9 125, e. 6. 124, b. 9. 
DE S73» ἢ. 4. 38, e. 5. 110 899... 5. 81, e. 3. 170  126,a.2. 154, 6. pen. 
ἘΣ 551}. Ὁ. 8. 39, d. 1. Inu 399, d. 3. 82, c. 3. 1 126, d. 5. 125, d. 6. 
4 374, f. 1. 40, b. 8. | 12 399. g. 4. 83, a. 6. 2 126, g. 6. 126, b. 9. 

7708 3 375: a..9. 44, a. 1. 13 400, c.4. 83, e. 5. τ (1397: 6. 9; 127, a. 3. 
8 875, b. 9. 44. b. pen 14 400, f. 6. 84, c. 8. | 4 197, f. 3. 1979 ΘΟ 
DEDE ST5* 6. 5- 45, a. 5. 15. - 401, b. k 85, a. 9. [345 128, b. 3. 128, c. 2. 
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200, e. 4 228, c. 8. 

200, h. 3 229, a. ult. 
201, c. 10. 999, e. 6. 
201, g. 1 230, c. pen. 
202, b. 9 231, b. 1. 
202, e. 11 231, e. pen. 
203, a. 8 232, d. 2. 
203,d. 7. — 233, b. 3. 
203, g. 6. 233, e. 9. 
204, c. 1. 234, c. 8. 
204, e. 10. — 235, a. 7. 
205, a. 6. 9235, e. 4. 
205, d. 10. 236, c. 8. 

205,g. 10. 237, a. T. 
206, c. 7. 237, e. 5. 
206, f. 7. 238, c. 8. 
207, b. 2. 239, a. 8. 

207, e. 2. 239, e. 5. 
907, h. 3. 240, c. T. 
208, c. 6. 241, a. 5. 
208, f. 7. 241, e. 2. 
209, b. 1. 242, c. 3. 
209; e. 1. 243, a. 4. 
209, h. 1. 248, e. 2. 
210, c. 7. 244, c. 8. 
210, f. 8. 245, a. 3. 
211, b. 3. 245, e. 2. 
211, e. 5. 246, c. 2. 
211, h. 6. 247, ἃ. 3. 
212, d. 1. 941, e. 2. 
212, g. 9. 248, c. 4. 
218, b. 7. 249, a. 5. 
218, e. 9. 249, e. 2. 
214, a. T. 250, c. 5 
214, d. 6. 251, a. 8. 
229, 8. 1. 252, a. 1. 
230, a. 6. 252, d. 4 
230, d. 8. 2583, b. 8 
230, g. 7. 253, f. 3. 
231, c. 5. 254, d. 4. 
231, f. 5. 255, b. 6. 
239, b. 1. 255, f. 2. 
232, d. 9. 256, d. 1. 
232, g. 1. 257, a. pen 
233, c. 6. 257, e. 6 
233, f. 6. 258, c. 6 
234, b. 4. 259, a. 8 
234, e. 6. 259, e. 7 
235, a. 7. 260, d. 3. 
ΘΗΝ. ἃ. 1: 265,2. 1 
251, e. 2. 265, c. 8 
258, b. 4. 265, f. ult. 
258, e. 3. 266, d. 5 
258,g. 12. 267, b. 4. 
259; c. 9. 267, e 

260, g. 8. 270, b. 7. 
261, c. 2. 270, f. 3. 
261, f. 6. 271, d. b. 
262, b. 3. 272, b. 7. 
262, e. 1. 272, f. 2. 
262, h. 1. 273, d. 1 
263, c. 9. 214, b. 2. 
263, f. 9. 274, e. 7. 
264, b. 4. 275, c. 6 
264, e. 3. 276, a. 5. 
264, h. 1. 276, d. 7. 
265, c. 6. 277, b. 6 
265, f. 7. 924249 1.3. 
266, b. 1. 278, d. 3. 



CONSENSUS PAGINARUM EDITIONIS STEPH. CUM LUGD. ET FRANCOF. 119 

Steph. Lugd. Francof. Steph. Lugd. Francof. Steph. Lugd. Francof. 
Tom. I. Tom. I. Tom. 1. 
406 266, e. l. 279, b. 3. 455 284, d. 1. 311, b. 2. 498 809,8. 9 339, e. 5. 

1 266, g. 7. 279, e. 4 6 284, f. 10. 311, e. 8. 9 302, e. 2 340, c. 7. 
8  3967,c.4. 280, c. 5. 1 285, b. 6. 312, c. 8. 500 — 302,h.4 341, b. 2. 
9 267, f. 1 281, a. 6. 8 285, e. 2. 313, 8. 4. 1 303, d. 1 341, e. 8. 

410 268, a. 10 281, d. ult. 9 285, h. 2. 313, e. 1. 2 303, g. 1 342, d. 4. 

11 268, e. 1 282, b. 8. 460 286, c. 8. 314, c. 1. 3 304, c. 1 343, b. 6. 

19  968,g.5.  2883,a.1. IR 9»s6* f 1: "STE P. ult. 4  304,f£1 343, f. 3. 
13  969,c.3. 283, d. 3. 2 287, b. 1. 315, d. 5. 5  305,a.5 344, d. 5. 
14 269, f. 2. 284, b. 3. 3 287, d. 7. 316, b. 5. 6 305, d. 6 345, b. 4. 

15  270,2.8 284, e. 9. 41 98750./5.7 "ia16s f: Ὁ: 71  305,g.6. 515. 6: ult. 
16 X 270,d.3. 285, c. 8. 5 288, c. 3. 317, c. 8. 8 306, c. 4. 346, d. 3. 
17  270,f.8.  986,a.6 ΟῚ 588: Ὁ 5. VSTR*a. 9: 9. -306; f. 7 347, b. 4 
18 2715 c. 1." 2867 6. 3 1 289, a. 9. 318, e. 8. 510 307, b. 1 347, e. ult 
1g! "2y]*.e. 9. "987; c. T. 8? 738574. 8.! 7.319: δ. 8 l0]  307,e.2 348, c. ult 

490 272,2. 7. 5388, 8. pen 9  2989,g.7. 890, ἃ. ult 12  307,h.2 349, a. 9 
1  972,d.8.  988,e. 10 470  290,c.8. 890, 6. 9. 13  308,c. 8 349, e. 4 
2  272,g.6. 289, 6. ult. l1 0: Ε T. -321,d.2. 14 à 308,£7 350, c. 3 
3  273,c.4.  290,b.1 2. -99*;b.8. 332, b. 9. 15  309,b.7 351, a. 2 
ἊΣ 579 f 5. 290, e. 6. 3  291,e.8 322, e. 9. 16 309, e. 10. 351,e. 1 
5 —974,2.9.  291,c.7 4  992,2.5.  3923,d.3. 17 810,2. δ 352, c. 8 
δ᾽ "aT  d.g.' 889: 8. 5. 5  292,d.T7. 834,8. 6. 18 — 310,d.6 353, a. 4 
3" *9T74 s. 7.' "993: e. 1. 6 292,ρ. 1. 324, f. ult. 19  310,g.4 353, d. 8 
8  275,c.9.  293,c.2. Ti 998i. ἢ: 5355: d. 7: 520 — 831l,c.1 354, b. 8 
9  275,f.4. 994, a. 1. 8  293,f. 6. 326, b. pen "ΘΕ 354, f. 4 

430 . 276,b.2. 294, d. ult. 9  294,b.6.  327,a.83. 2  g12,b.3. 355, d. 4. 
1  276,e.5.  295,c.2. 480  294,e.5. “5357: 6. 1. 3" *S315950.)9-" 3356; δὶ τὴξ: 
2a! 1976, h. 5." 296, a. 2. 1  995,a.3. 5928; 6. 8. 4! -318;2.2:! 535. 3 
8  2977,c.10. 296, ἃ. 9. 2  295,d.4. 7.589 ἃ. 6. 5. $818: d: 8. ' 357, d. 9 
4" dU £9. 397: 6.3. 8  995,g.4. 829, 6. 4. δ᾽ sia. 3 19 358.}..9 
5  278,b.7.  298,a.3. 4  296,c.3.  330,c. 3. 3? — S15 b.9. -359,2.1 
[3 278, e. 9. 298, e. 2. 5 296, f. 3. 331, a. 4. 530 143, c. 6. 361, c. 1 

7 279, 8. 6. 299, c. 1. 6 297, 8. T. 331, e. 3. 1 143, f. 5. 362, a. 2 

8  279,d.5.  300,a.1. 7  297,d.5.  332,c.3. 2  144,c.6.  362,e.2 
9  279,g.5.  300,d.8. 8^ (999 g. 7.1 ^ 3897 a. 6: Sb ua r7 388. Οὐ 

440 280, c. 4. 301, b. ult. 9 298, c. 4. 333, e. 1. 4 145, b. 7. 364, a. 9. 

95498152. 1.- 7 305: 2. 1: 490 298, f. 4. 884, ς. 5. 5  145,e.7.  364,e.4 
8  281,c.6. 306, b.9. 1  299,b.6.  335,a.9. 6" "346, 2..4.- ' 965, c. T. 
90 uroaw. ΕΝ ΝΕ 307} δ: ὁ: 29-9 3do* e. 7.4 333556. δ: 41 6: d. 5. 2 386. a-. T. 

450  — 282,b.6. 507. 6. 8: Sh ὧὦ 300*a-.3.* 558" 6.8: 8  146,g.4. 8686; ἃ. 8. 
HEN duse: σ᾽ -Ὁ αὔθ' c. 6: 4  800,d.4.  337,b.1. ο 'JTEp b.4. 1 367, b.9 
2  983,a.6.  309,a. 7. 5! 7300 2.3. "397, e. 9. 540  147,e.1.  367,e. 6. 
39198 3882 d. 9-* 309; e. 7: 6 —301,b.10.  338,d. 1. 1  147,g.10. 368,c.5 
4 283, g. 9. 310, c. 9. 7 301, e. 9. 339, a. pen. 2 148, c. 2. 369, a. 8 

Steph. Lugd. Francof. Steph. ^ Lugd. Francof. Steph. Lugd. Francof. 
Tom. II. Tom. H. Tom. II. 
11 7oXbs1:S "37012. 1: 36 82,e.5. 386,c. 5. 61 92, f. 2. 4023, d. 5. 
12 72. d. 2: 310, d. 5. 7 82, h. 6. 387, a. 8. 2 93, a. 9. 403, b. 5. 

13 73, a. 6. STI. b. 7: 8 83, d. 2. 387, e. 5. 3 93, e. 1. 403, f. 3. 
14 73, d. 11. STIS £74. 9 83, f. 9. 388, c. 6. H 93, h. 1. 104, d. 3. 

15 NS*CI 8.3 “515: ἃ 4i 40 84,b.5. 889,8. 8. δ 84, c. 7. 405, b. 8. 
16 74, e. ὅ. 373, b. 6. 1 84, e. 5. 389, d. 8. 6 94, f. 7. 405, e. 10. 

17 74, f. 4. 378, f. 2. 2 84, h. 6. 390, b. 6. 7 95, b. 1. 406, d. 3. 

18 75,b.5. — 374,d.3. 3 85,d.2.  390,f. 3. 70 19)c. 4: 34058, a. 1. 
19 "bM ἐς 720 ὑπ 575; b. 5: 4 85,g.2. 891, ἃ. 5. 1 12, ἃ. 6. 408, ο. 4. 
20 73. 55 ΠΟ £01 5 86,b.8. 892, b. 6. 2 13,2. 3. 400: α- 6. 
1 δ᾽ ἃ. 5.0. «3365 d. 1: 6 8550/8: 395, f. 2: 3 13,d. 5. — 409, e. l. 
2 T6, p. 2: - ΤΠ Ἐς 1 1 B7 a. 5-1 393; ἃ: 3: 4 13,g. 3. — 410, b. pen. 
3 ΠΡΌ, ὁ: 137776. 7. 8 87,d. 6. — 394, b. 5. 5 P4 c 15 UAM, 3. 
4 711,e.9. — 378,c.8. 9 By oir 1592: δ᾽ 5. 6 14,e. 10. 411, d. 8. 
5 78, a. 5. 379, a. ult. 50 88, c. 3. 395, d. 2. 1 15, a. 7. 412, b. pen. 
6 78, d. 6. 318, e. 4. 1 88, f. 2. 396, b. 2. 8 15, e. 2. 413, a. 1. 

7 78,g. 4. 880, ο. 6. 2 89,2.8. 5396: e. T. 9 15,h. 4. 413, d. ult. 
8 79,b 10. 5981, ἃ. 8. 3 89, d. 5. 397, c. 7. 80 TG3. C29: 414, c. 1. 

9 ΠΣ ΕἸ. ^*SBi,e. 5. 4 89,g.3. 398,2. 7. 1 ἴδ: £7. '" 41552 3 
30 80,a.8. 3882, ς. 6. 5 90,c.3. 398, e. 4. 2 I7 b. 7. 415, e. 92. 
1 80, d. 9. 383, a. 5. 6 90, f. 4. 399, c. 5. 3 T7; e- 7- 416, c. 9. 

2 80,g.6. Ἐ 585: 6: I. 1 91, 8. 8. 400, a. 5. 4 18/2. 7. ' 4Y7^ b- 6- 
3 81, c. 6. 384, c. 4. 8 91, d. 8. 400, e. 1. 5 18 d:6; -"AYTS £9? 
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605, e. 
606, a. 3. 
606, d. 2. 
606, g. 3. 
607, c. 3. 
607, f. 2. 
608, a. 9. 
608, d. ult. 
608, g. pen. 
609, d. 1. 
609, f. 9. 
610, b. 6. 
610, e. 7. 

611, &. 5. 
611, d. 
611, g. 
612, c. 
612, f. 
613, b. 
613, d. 
614, a. 
614, d. 
614, h. 
615, c. 
615, f. 
616, b. 3. 
616, e. 4. 

617, 8. 1. 
617, d. 2. 
617, g. 4. 
618, b. 6. 
618, e. 8. 
619, a. 3. 
619, d. 2. 
619, g. 1. 
620, c. 1. 
620, e. pen. 
621, a. 5. 

621, d. 7. 
621, g. 6. 
622, b. 8. 
622, e. 9. 
623, a. 6. 
623, d. 5. 
623, g. 5. 
624, c. 3. 
624, f. 3. 
625, a. 7. 
625, d. 5. 
625, g. 6. 
626, b. 7. 

t. 

rDeoRPMUSOENMNSEI 

5 

gore ὉΟἾΕΙ 1 

I5 

psRejSSCOSSDO 

Francof. 

826, c. ult. 
827, b. 1. 
827, e. 8 
838, c. ult. 
829, b. 2. 
829, e. ult. 
830, d. 3. 
831, b. 4. 
831, e. pen. 
832, c. 7. 
833, a. 7. 
833, e. 3. 
834, c. 4. 
835, a. 6. 
835, e. 4. 
836, c. 4. 
837, a. 4. 
838, a. 1. 
838, a. 10. 
839, c. ult. 
840, b. 1. 
840, e. 8. 
841, c. pen. 
842, a. ult. 
842, e. 7. 
843, c. ult. 
844, b. 2. 
844, e. 8. 
845, c. 6. 
846, a. 8. 
846, e. 5. 
847, c. 7 
848, a. 8. 
848, e. 4. 
849, c. 7. 
850, b. 1. 
850, e. ult. 
851, d. 3. 
852, b. 3. 
855, a. 1. 
855, d. 4. 
856, b. 5. 
856, e. 13. 
857, d. 4. 
858, b. 4. 
858, f. 2. 
859, d. 2. 
860, b. 3. 
860, e. 7. 
861, d. 2. 
862, b. 1. 
862, f. 1. 
863, d. 9. 
864, b. 1. 
864, e. 7. 
865, c. 8. 
866, b. 1. 
866, e. 5. 
867, c. 5. 
868, a. 5. 
868, e. 2. 
869, c. 1. 
870, a. 1. 
870, d. 9. 
871, b. ul. 
872, a. 1. 
872, d. 8. 
873, b. 7. 
873, f. 3. 
874, c. ult. 
875, a. T. 
875, e. 8. 
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Steph. ^ Lugd. Francof. Steph. Lugd. Francof. | Steph. — Lugd. . Francof. 
"Tom. 11. Tom. II. Tom. II. 

784 626, e. 7. 876; 0.3. 856 652, g. 14. — 924, a. 9. 924 679, e. 9. 970, d. 5. 
5 627, a. 2. 877, 8. 1. 7 653, c. T. 924, d. 9. RS 680, a. 6. 971, b. 4. 
8 627, b. 1. 879, a. 1. 8 653, f. 8. 925, b. ult. | 6 680, d. 8. 971, e. 12. 
9 627, d. 6. 880, b. 2. 9 654, b. 5. 925, f. ult. 7 680,g. 12. — 972, d. 4. 

190 628, b. 3. 880): f: 860 654, e. T. 926, d. 5. 8 681, c. 5. 973, b. 4. 
1 628, e. 5. 881, d. 2. l 655, a. 2. 927, b. 7. 9 681, f. 6. 978, f. 2. 
9 628, h. ult. 882. b. 3. D 655, d. 5. 927, f. 4. 930 682, b. 1. 974, d. 4. 
3 629, d. 1. 882, f. 1. 3 655, g. T. 928, d. 6. 1 682, e. 1. 6778; 5. 5: 
4 629, f. ult. 888, d. 2. 4 656, c. 1. 929, b. 8. 2 682, h. 3. 975, f. 3. 
5 630, b. ult. 884, b. 2. 5 656, f. 2. 929, f. ult. 3 683, d. 2. 976, d. 4. 
6 50» t 884, e. 8. 6 657, a. T. 930, d. 6. 4 683, g. 3. 977, b. 3. 
1 631, a. 3. 885, c. pen. 1 657, d. 7. 931, b. 3. 5 684, b. 4. 977, e. 10. 
8 631, d. 4. 886, a. 9. 8 657, g. 5. 931, e. 9. 6 684, e. 4. 978, c. 6. 
9 631, g. 4. 886, e. 4. 9 658, c. 5. 932, c. ult. 1 685, a. 3. 979, a. ult. 

800 632, c. 4. 887, c. 6. 870 658, f. 4. 933, a. 8. 8 685, d. 5. 979, e. 6. 
1 632, f. 6. 888, a. 7. 1 659, ἃ. 8. 933, e. 3. 941 685, f. 3. 982, a. 1. 
9 633, b. 1. 889, a. 4. 2 659, d. ult. — 934, c. 6. 2 686, b. 5. 982, d. 2. 
3 633, e. 6. 889, c. 7. 3 659, h. 4. 935, a. 8. 3 686, e. 4. 983, d. 2. 
4 633, h. pen. 890, a. 8. 4 660, d. 2. 935, e. 6. 4 687, a. 4. 984, b. 4. 
5 634, c. 9. 890, e. 2. 5 660, g. 3. 936, c. 6. 5 687, d. 5. 984, f. 2. 
6 634, f. pen. 891, c. 1. 6 661, b. 6. 937, a. 4. 6 687, g. 4. 985, d. 2. 
7 635, b. 2. 891, f. ult. 7 661, e. 7. 937, e. 1. 7 688, c. 3. 986, b. 4. 
8 635, e. 1. 892, d. 5. 8 662, a. 9. 938, c. 4. 8 688, f. 5. 986, f. 2. 
9 635,g. 12. — 893, b. 5. 9 662, e. 1. 939, a. 6. 9 689, a. 8. 987, c. ult. 

810 636, c. 5. 893, f. 3. 880 662, e. ult. — 939, e. 2. 950 689, d. 8. 988, a. 7. 
1l 636, f. 7 894, d. 4 1 663, d. 1. 940, c. 6. 1 689, g. 9. 988, e. 5. 
19 637, b. 3 895, b. 6 2 663, g. 1. 941, a. 8. 2 690, c. 4. 989, c. 3. 
13 637, e. 6. 895, e. pen. 4 664, a. 1. 944, a. 1. 3 690, f. 5. 990, a. 1. 
14 637, g. pen. 896, d. 5. 5 664, a. pen. 945, a. 3. 4 691, a. 5. 990, d. 8. 
15 638, c. pen. 897, b. 5. 6 664, e. 2 945, e. 2. 5 691, d. 3. 991, b. 8. 
16 638, f. pen. 897, f. 1. { 665, a. ult. 946, c. 5. 6 691, g. 3. 991, f. pen. 
17 639, b. ult. 898, d. 4. 8 665, e. 4. 947, a. 5. 7 692, c. 3. 992, d. 6. 
18 639, e. ult. — 899, b. 3. 9 665, h. pen. 947, e. 1. 8 692, f. 3. 993, b. 3. 
19 640, a. 1. 899, e. 11. 890 666, c. 9. 948, b. 8. 9 693, a. 7. 993, f. 1. 

820 640, b. 1. 900, c. ult. 1 666, f. 7. 948, f. pen 960 693, d. 8. 994, c. ult. 
1 640, d. 2. 901, b. 2. 2 667, b. 5. 949, d. 3. 1 693, g. 8. 995, a. ult 
2 641, b. 8. 901, e. ult 3 667, e. 6. 950, b. 4. 9 694, c. ult. - 995, e. 8. 
3 641, e. ult. — 902, d. 2. 4 668, a. 1. 950, f. 3. 3 694, g. 4. 996, d. 1. 
4 642, a. 2. 903, a. pen 5 668, d. 1. 951, d. 4. 4 695, b. 7. 997, b. 1. 
8 642, b. 1. 905, a. 1. 6 668, f. pen. 952, b. 7. 5 695, e. 8. 997, e. 6. 
9 642, e. 2. 905, d. 2. 7 669, c. 5. 952, f. ult. 6 696, a. 2. 998, c. 6. 

830 643, b. ult. 906, d. 2. 8 669, f. 6. 953, d. 6. 7 696, d. 2. 999, a. 5. 
1 643, e. ult. 907, b. 5. 9 670, b. 2. 954, b. 8. 8 696,f. ult. 999, d. 9. 
2 644, a. 5. 907, f. 3. 900 670, e. 3. 954, f. 9. 9 697,b. 5. 1000, b. 7. 
3 644, d. 7. 908, d. 3. 1 670, h. 2. 955, d. 4. 973 697, e. l. — 1003, a. 1. 
4 644, g. 9. 909, b. 5. 2 G7 ας 1: 956, b. 1. 4 698, a. 1. — 1004, a. 9. 
5 645, c. 5. 909, f. 2. 3 671,f. ult. — 956, e. 7. 5 698, c. 7. 1004, e. 3. 
6 645, f. 4. 910, c. ult. 4 672, b. 4. 957, e. 7. 6 698, f. 6. 1005, c. 3. 
7 646, a. 9. 911, a. 8. 5 672, e. 5 958, a. 8. 7 699, b. 4. 1006, a. 9. 
8 646, e. 1. 911, e. 5. 6 673, a. 3 958, e. 6. 8 699, e. 5. 1006, d. 8. 
9 646, h. 3. 912, c. 7. 7 678, ἃ. 8 959, c. 7. 9 699, ἢ. 2. — 1007, b. 7. 

840 647, c. 6. 913, a. 5 8 673, g. 2 960, a. 6. 980 ΠΌΟΣ ὃς 7-89 91001; £9 
1 647, f. 8. 913, a. 2 9 674, b. 7 960, e. 2. 1 700, f. 5. — 1008, c. 9. 
2 648, a. 6. 914, b. 8. 910 674, e. 9 961, c. 4. 2 701, b. 4. — 1009, a. ult. 
3 648, d. 7. 914, e. pen 13 675,2. 1 963, a. 1. 3 701, e. 4. — 1009, e. 6. 
4 648, g. pen. 915, d. 5 14 675, c. 8 964, a. 1. 4 701,h. 2. 1010, c. 5. 
5 649, c. 3 916, b. 5 15 675, f. 12. 964, d. ult 5 702, c. 8.. 1O011,a. 5. 
6 649, f. 2. 916, f. ult. 16 676, d. 3 965, c. 3. 6 "102: £29: TO DIN eA: 
1 650, a. 7. 917, d. 6. 17 676, g. 4 966, a. 4. 7 703, a. ult. 1012, b. 9 
8 650, d. 6. 918, b. 6. 18 671, b. 7 966, e. 2. 8 703, d. pen. 1012, f. 3. 

Ng 650, g. 7. 918, f. ult. 19 677, e. 7 967, b. pen. 9 1030-16-98 91013; d. 1 
850 651, c. 7. 919, d. 7. 92€ 678, a. 4. 968, a. 9. 990 704, b. pen. 1014, a. 7. 

3 651, f. 1. 922, a. 1. 1 678, d. 6. 968, d. 8. 1 104, e. 8. 1014, e. 1. 
4 652, a. pen. 922, d. 4. 2 678, g. 6. 969, b. 5. 2 705, a. 5. 1015, b. ult. 
5 652, e. 1. 923, e. 1. 3 679, b. 6. 969, f. 3. 
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165 diio. ἢ: 
ΠΈΣ: ὃ: 

815, ἃ. 1. 
315, c. 5. 
ΘΗ Ἐ ἢ- 
316, b. 3. 
316, e. 7. 
317, a. 2. 

317, d. 4. 
317, g. 3. 
318, b. 6. 
318, d. 16. 
319, a. 4. 

319, d. 4. 
319, g. 3. 
320, c. 

320, f. 
321, a. 
321, d. 
321, g. 
3292, c. 
322; f. 
323, b. 
323, e. 

324, a. 

324, d. 
324, g. 
325, c. 

395, f. 
326, b. 
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335, g. 5. 
336, c. 2. 
336, e. 7. 
331, b. 7. 
337, e. 6. 
338, a. 1. 
338, d. 2. 
338, g. 1. 
339, b. 6. 
339, e. 6. 
339, h. 6. 
340, c. 9. 

340, g. 1. 
341, b. 6. 
341, e. 6. 

342, a. 4. 
342, d. 4. 
342, g. 5. 
343, c. 5. 

343, f. 4. 
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Francof. 

1136, d. 5. 
1137, b. pen. 
1174, b. 1. 
1174, d. 4. 
1175, b. 4. 
11755; £39: 
1176, d. 9. 
1177, b. ult. 
1177, f. pen. 
1178, d. 3. 
1179, b. 2. 
1179, e. 7. 
1180, c. 7. 
1181, a. 6. 
1181, e. 1. 
1182, b. 9. 
1182, f. ult. 
1183, d. 5. 
1184, b. 7. 
1184, e. ult. 
1185, d. 2. 
1186, b. 3. 
1186, e. ult. 
1187, d. 3. 
1188, b. 3. 
1188, e. pen. 
1189, d. 2. 
1190, b. 2. 
1190, e. 9. 
1191, c. 8. 
1192, a. pen. 
1192, e. 6. 
1193, c. 8. 
1194, a. 9. 
1194, e. 4. 
1195, c. 5. 
1196, a. 3. 
1196, d. 8. 
1197, b. 9. 
1197, f. 3. 
1198, d. 5. 
1199, b. 6. 
1199, f. 1. 
1200, d. 5. 
1201, b. pen. 
1201, e. ult. 
1902, d. 7. 
1203, b. pen. 
1204, a. 2. 
1204, d. ult. 
1205, c. 2. 
1206, a. 7. 
1206, e. 4. 
1207, c. 9. 
1209, a. 1. 
1210, a. 8. 
1210, e. 2. 
1211, c. 2. 
1213, a. 3. 
1212, d. 8. 
1213, b. 5. 
I2Y3, fs 
1214, c. 9. 
1215, a. 6. 
1215, e. 2. 
1216, c. 1. 
1217, a. 2; 
1217, d. 8. 
1218, b. 8. 
1219, a. 1. 
1219, d. 6. 
1220, b. 7. 
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1248, c. ult. 
1249, b. 1. 
1249, e. 6. 
1250, c. 8. 
1251, a. ult. 
1251, e. ult. 
1252, d. 1. 
1253, b. 3. 
1953, f. 2. 
1254, d. 6. 
1255, b. 6. 
1256, a. 1. 
1256, d. 8. 
1257, b. ult. 
1258, a. 1. 
1258, d. ult. 
1259, c. 3. 
1260, a. 9. 
1260, e. ult. 
1267, a. 1. 
1268, a. 4. 
1268, d. ult. 
1269, c. 1. 
1270, a. 2. 
1270, d. 5. 
1271, b. 7. 
1271, f. pen. 
1272, d. 2. 
1278, a. ult. 
1278, e. 7. 
1274, c. 5. 
1275, a. 3. 
1275, e. 1. 
1276, b. 9. 
1276, f. 4. 
1277, d. 1. 
1278, a. 9. 
1278, e. 5. 
1279, c. 4. 
1280, a. 3. ᾽ 
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CATALOGUS DIALOGORUM PLATONIS IUXTA DISTRIBUTIONEM 

IOANNIS SERRAMNI, ED. H. STEPH. 1578. 

PRIMO TOMO. ᾿λκιβιάδης πρῶτος, ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως. Pag. 103 
᾿“λκιβιάδης δεύτερος, ἢ περὶ προςευχῆς. 138 

PRIMA SYZYGIA. “Χαρμίδης, ἢ περὶ σωφροσύνης. 153 

Εὐθύφρων, ἢ περὶ ὁσίου. Pag. 1 || “άχης, ἢ περὶ ἀνδρίας. 177 

᾿Ηπολογία Σωχράτους. 17 || «“ύσις, ἢ περὶ φιλίας. 203 

Κρίτων, ἢ περὶ πρακτοῦ.. 43 || Ἵππαρχος, ἢ φιλοκερδής. 225 
Φαίδων, ἢ περὶ ψυχῆς. 57 || Μενέξενος, ἢ Ἐπιτάφιος λόγος. 938 

Πολιτικός, ἢ περὶ βασιλείας. 250 

SECUNDA SYZYGIA. Μίνως, ἢ περὶ νόμου. 313 

Θεάγης, ἢ περὶ σοφίας. 191 || Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, βιβλία δέκα. 327 

᾿Εραυταί, ἢ περὶ φιλοσοφίας. 132 || Νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, βιβλία δώδεκα. 634 

Θεαίτητος, ἢ περὶ ἐπιστήμης. 142 || ̓Επινομίς, ἢ Ψιλόσοφος. 918 
Σοφιστής, ἢ περὶ τοῦ ὄντος. 216 
Εὐθύδημος, ἢ Ἐριστιχός. 271 -Ξ ΕΒ. 

Πρωταγόρας, ἢ Σοφισταί. 809 

Ἱππίας ἐλάττων, ἢ περὶ τοῦ ψευδοῦς. 368 TERTIO TOMO. 
TERTIA SYZYGIA. QUINTA /SYZYGREA 

Κυατύλος, ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος. —' 383 Τίμαιος, ἢ περὶ φύσεως. 17 SC UE e 4 AUS Sod DR o a : 
Ars Eo AE E E , E MIT Τιμαίω cà “οχρῶ περὶ ψυχᾶς κόσμω, καὶ φύσιο: 93 

517 i . χοῦ χαραστῆρος. 7 ] ) : ὧν, ἢ περὶ Ἰλιάδος. ἢ περὶ ποιητικοῦ χαραντῆρυς. ἢ Κριτίας, ἢ ᾿ἀτλαντικός. 106 
περὶ ποιητικῆς ἑομηνείας. 530 Παρμενίδης, ἢ περὶ ἰδεῶν. 198 

᾿ Συμπόσιον, ἢ περὶ ἔρωτος. 172 
Φαῖδρος, ἢ περὶ καλοῦ. 221 
Ἱππίας μείζων. 981 

SECUNDO TOMO. 
QUAETA ΝΥ Οὐ: SEXTA S$YZYGIA. 

ίληβος, ἢ περὶ ἡδονῆς. 11 || Ἐπιστολαί. 809 

Μένων, ἢ περὶ ἀρετῆς. 70 || Oi νοϑευόμενοι διάλογοι. 364 



TABULA DIALOGORUM PLATONIS EX EDITIONE ALDINA. 
Πίναξ τῶν Πλάτωνος διαλόγων xacà θράσυλλον, ὡς ἱστορεῖ Διογένης εἰς ἐννέα τετρα- 

λογίας διῃρημένων. 

Πρώτη τετραλογία. 

Εὐθύφρων, ἢ περὶ ὁσίου, πειραστικός. 
“Σωκράτους ἀπολογία, ἠϑιχός. 

Κρίτων, ἢ περὶ πρακτοῦ, ἠϑικχός. 
Φαίδων, ἢ περὶ ψυχῆς, ἤϑικός. 

Δευτέρα τετραλογία. 

Κρατύλος, ἢ περὲ ὀνομάτων 009:0— | περ, t θ 
τητος, λογικός. 

Θεαίτητος, ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός. 
“Σοφιστής, ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός. 
Πολιτικός, ἢ περὶ βασιλείας, λογικός. 

Τρίτη τετραλογία. 

Παρμενίδης, ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός. 
Φίληβος, ἢ περὶ ἡδονῆς, ἠϑικός. 
“Συμπόσιον, ἢ περὲ ἔρωτος, ἠϑιχός. 
Φαῖδρος, ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, ἠϑικός. 

Τετάρτη τετραλογία. 

᾿λκιβιάδης α΄, ἢ περὶ φύσεως ἀν- 
ϑρώπου, μαιευτικός. 

᾿Αλκιβιάδης β΄, ἢ περὶ προφευχῆς,Ἠ μαιευτικός. 
Ἵππαρχος, ἢ φιλοκερδής, ἠϑικός. 
ἜἘρασταί, ἢ περὶ φιλοσοφίας, ἠϑικός. 

Πέμπτη τετραλογία. 

Θεάγης, ἢ περὶ σοφίας, μαιευτιχός. 

Χαρμίδης, ἢ περὶ σωφροσύνης, πειραστιχός. 

"Ade, ἢ περὶ ἀνδρίας, μαιευτικός. 
«Δύσις, ἢ περὶ φιλίας, μαιευτικός. 

Ἕκτη τετραλογία. 

Εὐθύδημος, ἢ ἐριστικός, 
Πρωταγόρας, ἢ σοφισταί, ἐνδεικτικός. 

Γοργίας, ἢ περὶ δητορικῆς, ἀνατρεπτικός. 

Μένων, ἢ περὶ ἀρετῆς, πειραστικός. 

Ἑβδόμη τετραλογία. 
€ 2^ ^ - - 2 , Ἱππίας μείζων, ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, ἀνατρεπτικχός. 

Ἱππίας ἐλάττων, ἢ περὶ τοῦ ψευδοῦς, ἀνατρεπτιχός. 
Ἴων, ἢ περὶ Ἰλιάδος, πειραστικός. 

Μενέξενος, ἢ ἐπιτάφιος, ἠϑικός. 

Ὀγδόη τετραλογία. 

Κλειτοφῶν, ἢ προτρεπτικός" ἠϑικός. 

ἀνατρεπτιχός. 

Pag. 1 
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22 

29 

ξ ovrog μέντοι 

εὑρητέος ἐν τῷ δευτέρῳ τεύχει, μετὰ τὸν Ἐρυξίαν, 

ἀριϑμῷ. 

Ἤφελε γὰρ ἐντυποῦσϑαι πρὸ τῶν πολιτειῶν, ὡς ἦγε-- 

μὼν τῆς ὀγδόης τετραλογίας, καϑάπερ ἐνταῦϑα. 

-Ai πολιτεῖαι, ὡς μία βίβλος, πολιτικαί, αἵτινες εἰς 

δέχα διαιροῦνται διαλόγους" ὧδε. 

Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, πρῶτος. 

Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, δεύτερος. 
Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, τρίτος. 

Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, τέταρτος. 

Πολιτειῶν, ἢ περὲ δικαίου, πέμπτος. 

ΠΠολιτειῶν, ἢ περὲ δικαίου, ἕκτος. 

Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, ἕβδομος. 

Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, ὀγδόος. 

Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, ἔνατος. 
Πολιτειῶν, ἢ περὶ δικαίου, δέκατος. 

Τίμαιος, ἢ περὶ φύσεως, φυσικός. 

Κριτίας, ἢ ““τλαντικός, ἠϑικός. 

Ἐνάτη τετραλογία. 

Μίνως, ἢ περὶ νόμου, πολιτικός. 
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15 

29 

46 

60 

76 

90 

104 

117 

128 

142 

180 

189 

Νόμοι, ἢ περὶ νομοϑεσίας, ὡς μία βίβλος, πολιτικοί" 
οἵτινες εἰς δώδεκα διαιροῦνται διαλόγους" ὧδε. 

Νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, πρῶτος. 
νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, δεύτερος. 

Νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, τρίτος. — * 
Νόμων, ἢ περὲ νομοϑεσίας, τέταρτος. 

νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, πέμπτος. 
νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, ἔχτος. 
Νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, ἕβδομος. 
νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, ὀγδόος. 
Νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, ἔνατος. 

Νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, δέχωτος. ἢ 
νόμων, ἢ περὶ νομοϑεσίας, ἑνδέκατος. 
Νόμων, ἢ περὶ νομοθεσίας, δωδέκατος. 
Ἐπινομίς, ἢ φιλόσοφος, πολιτικός. 

ἘΕπιστολαὶὲ τρειςκαίδεκα, ἠϑικαί. 

Τέλος τῶν ἐννέα τετραλογεῶν. 

194 

207 

218 

232 

242 

254 

273 

293 

305 

321 

336 

350 

365 

411 

Ὁμοῦ διάλογοι πεντήκοντα καὶ ἕξ τοῦ Πλάτωνος γνή-- 

σιοι, ὄντων, ὡς προείρηται, τῶν μὲν πολιτειῶν 

δέκα, τῶν δὲ νόμων, ἄνευ τῆς Ἐπινομίδος, δώδεκα. 

Οἱ ἀναμφιβόλως νόϑοι οὗτοι εἶσιν. 

᾿Αξίοχος, ἢ περὶ ϑανάτου. 
Περὶ δικαίου. 

Περὶ ἀρετῆς, εἰ διδακτόν. 

“ημόδοκος, ἢ περὶ τοῦ συμβουλεύεσϑαι. 

Σίσυφος, ἢ περὶ τοῦ βουλεύεσϑαι. 
Ἐουξίας, ἢ Ἐρασίστρατος, ἢ περὶ πλούτου. 

Ὅροι. 
Τιμαίου τοῦ .«Δοκροῦ περὲ φύσιος, δωριστί. 
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ORDO DIALOGORUM PLATONIS IN EDITIONE FRANCOFURTANA. 

Euthyphro pag. 
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Crito 
Phaedo 
'Theages 
Amatores 
'Theaetetus 
Sophista 
Euthydemus 
Protagoras 
Hippias Minor 
Cratylus 
Gorgias 

Ion 

Philebus 
Meno 

Alcibiades Prim. 
Alcibiades Sec. 
Charmides 
Laches 

| Lysis 
, Hipparchus 
| Menexenus 

Politicus 
Minos 

| De Republica Libri X 

—— 4 ——— 

pag. 350 
369 

De Legibus Libri XII pag. 
Epinomis 

'Timaeus 

'TimaeiLocri de Anima Mundi 

Critias 

Parmenides 

Convivium 

Phaedrus 

Hippias Maior 

Epistolae 

Dialogi Nothi 

ORDO DIALOGORUM PLATONIS IN EDITIONE LUGDUNENSI. 

Hipparchus 
Amatores 
'Theages 
Meno 
Alcibiades Prim. 
Alcibiades Sec. 
Minos 
Euthyphro 
Farmenides 
Philebus 
Hippias Maior 
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'Theaetetus 
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38 
44 
41 
54 
72 
95 

106 
114 

Ion 
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Euthydemus 
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Critias 
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